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Актуальність обраної теми. Дисертаційна робота присвячена 

вирішенню однієї з проблемних задач сучасної хірургічної стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії -  підвищення ефективності лікування хворих на 

гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп шляхом місцевого 

використання комбінованого фітопрепарату в поєднанні з низькоінтенсивним 

лазерним випромінюванням.

Натепер, одним із перспективних напрямів у комплексному лікуванні 

захворювань порожнини рота багато авторів вважають використання 

комбінованих фітопрепаратів, спектр лікувальної дії яких значно 

поширюється та дає можливість застосування фітозасобів як в залежності від 

фази ранового процесу, так і від особливостей перебігу захворювання. Також 

з успіхом використовується низькоінтенсивне лазерне випромінювання в 

малих дозах, місцеве застосування якого впливає на основні ланки запальної 

реакції. Але ці питання на сьогодні є недостатньо вивченими, що й 

обумовлює актуальність обраного напрямку досліджень.



Ступінь обгрунтованості наукових положень. Наукові положення, 

висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, є обґрунтованими, 

оскільки базуються на аналізі одержаних результатів з використанням 

достатніх за обсягом об’єктів та матеріалів дослідження, а саме: проведено 

комплексне обстеження та лікування 93 хворих із досліджуваною 

патологією.

Для діагностики, верифікації діагнозу, розподілу хворих на групи 

спостереження та моніторингу ефективності запропонованих реабілітаційно- 

лікувальних заходів використано наступні методи дослідження: клінічні -  

для оцінювання стоматологічного і соматичного стану хворих та визначення 

ефективності лікування; планіметричні -  для оцінки динаміки зміни площі 

післяопераційної рани; гематологічні -  для кількісного аналізу показників 

крові та визначення динаміки перебігу захворювання; біохімічні -  для 

визначення рівня ендогенної інтоксикації; біофізичні- для обґрунтування 

ефективності методів лікування; статистичні -  для оброблення та аналізу 

результатів досліджень.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих у дисертації, в опублікованих працях.

Доповнено наукові дані, що комбінований фітопрепарат у поєднанні з 

низькоінтенсивним лазерним випромінюванням має антимікробну активність 

у 6,4 рази вищу, ніж комбінований фітопрепарат, та у 91,8 раза вищу, ніж 

нізькоінтенсивне лазерне випромінювання, використане окремо.

Науково обґрунтовано та розроблено новий спосіб місцевого лікування 

гострого гнійного одонтогенного періоститу щелеп, заснований на 

використанні комбінованого фітопрепарату, до складу якого входять 

кореневища лепехи, квітки нагідок, ромашки, софори японської, листя 

кропиви та чистотілу, плоди шипшини в поєднанні з низькоінтенсивним 

лазерним випромінюванням у післяопераційному періоді.

Дістало подальшого розвитку питання особливостей перебігу 

запального процесу при гострому одонтогенному періоститі щелеп,
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з
доповнено знання щодо інформативності методу дослідження ротової рідини 

у раманівському випромінюванні та використання даного методу для 

оцінювання ефективності лікування стоматологічних захворювань.

Практичне значення результатів дослідження. Результати 

дослідження дозволяють впровадити в практичну охорону здоров’я новий 

спосіб лікування хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп з 

використанням у післяопераційному періоді комбінованого фітопрепарату, 

до складу якого входять кореневища лепехи, квітки нагідок, ромашки, 

софори японської, листя кропиви та чистотілу, плоди шипшини у поєднанні з 

низькоінтенсивним лазерним випромінюванням -  лазерофорез. Доведена 

доцільність їх поєднаного застосування для підвищення ефективності 

лікування.

Запропоновано використання комп’ютерної програми ImageJ для 

аналізу результатів планіметричних досліджень післяопераційної рани в 

клініці хірургічної стоматології. Удосконалено метод щодо визначення рівня 

ендогенної інтоксикації, а саме за показниками вмісту у ротовій рідині 

хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп молекул середньої 

маси та С-реактивного білка.

Отримані результати досліджень впроваджені в практику лікування 

хворих у стоматологічному відділенні Комунального некомерційного 

підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», 

відділенні щелепно-лицевої хірургії Вінницької обласної клінічної лікарні 

імені М. І. Пирогова, Університетському стоматологічному центрі ХНМУ 

МОЗ України, комунальному закладі охорони здоров’я «Харківська міська 

стоматологічна поліклініка №3», комунальному некомерційному 

підприємстві «Міська стоматологічна поліклініка №4» Харківської міської 

ради. Результати наукової роботи впроваджені в учбовий процес на кафедрі 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ХНМУ МОЗ України, а 

також у навчальний процес кафедри хірургічної стоматології та щелепно-



лицевої хірургії Вінницького національного медичного університету 

імені М. І. Пирогова.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності 
змісту автореферату. Дисертаційна робота викладена на 194 сторінках 

друкованого тексту та складається з анотації, вступу, огляду літератури, 

матеріалів та методів дослідження, розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел та додатків. Робота ілюстрована 35 таблицями 

(2 сторінки) та 37 рисунками (1 сторінка). Список використаної літератури 

містить 205 джерел, з яких 57 латиницею та 148 кирилицею, що складає 25 

сторінок. Додатки складають 16 сторінок.

Результати дослідження викладено у 16 наукових працях, з яких 

6 статей, 5 з них у фахових наукових виданнях України, отримано патент 

України на корисну модель, 9 тез доповідей опубліковано у матеріалах 

вітчизняних і міжнародних наукових з’їздів та конференцій.

Автореферат відповідає змісту дисертації і оформлений згідно вимог 

МОН України.

ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ
Вступ. Цей розділ написано у достатньо вичерпному співвідношенні, 

необхідному для розкриття та обґрунтування теми і змісту дисертації. 

Побудований за традиційною схемою: актуальність теми, зв’язок з 

науковими програмами, планами і темами, мета і задачі дослідження, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, наукова новизна і практична значимість 

отриманих результатів, апробація та публікації результатів дослідження.

Розділ написаний чітко, послідовно, переконливо. Матеріали дисертації 

мають наукову новизну, пріоритетність, результати досліджень становлять 

значне клініко-практичне значення.
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Зауваження до розділу:
1. Краще замість слова «хворий» використовувати слово «пацієнт» 

згідно рекомендацій МОЗ України.

2. У назві роботи, на нашу думку, краще замінити словосполучення 

«... гострих гнійних захворювань порожнини рота» на «гострий гнійний 

одонтогенний періостит щелеп», що б чітко конкретизувало обраний 

напрямок дослідження.

3. Бажано у більшій мірі висвітлювати досягнення вчених України.

РОЗДІЛ 1
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРІ ГНІЙНО- 

ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПОРОЖНИНИ РОТА 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Складається з 2-х підрозділів.

1.1 Поширеність, клінічні прояви та діагностика гострих гнійно- 
запальних захворювань порожнини рота

Автор переконливо доводить, що питання поширеності, а також 

місцевих та загальних клінічних проявів ГГОПЩ, пов’язаних з інтоксикацією 

організму, пошук та використання сучасних та новітніх методів діагностики, 

а також об’єктивізація ознак перебігу захворювання та оцінка ефективності 

використання різних способів лікування є актуальними в сучасній 

хірургічній стоматології та потребують подальших досліджень.

1.2 Сучасні принципи лікування хворих на гострий гнійний 

одонтогенний періостит щелеп
Дисертант акцентує на тому, що натепер проблемною залишається не 

тільки розробка нових антибактеріальних лікарських засобів, але і контроль 

їх використання. Тому пошук нових ефективних способів комплексної 

післяопераційної терапії та профілактики одонтогенних запальних 

ускладнень та захворювань є актуальним завданням. Констатовано факт, що 

використання поєднаного застосування медикаментозних та фізичних



факторів дозволяє отримувати більш позитивні результати лікування хворих 

наГГЗЩЛД.

Доведено, що застосування лазерів у стоматології виправдане, 

доцільне, економічно вигідне і є більш досконалою альтернативою існуючим 

методам лікування та профілактики стоматологічних захворювань, про що 

свідчить велика кількість досліджень, проведених вітчизняними і 

зарубіжними вченими.

Зауваження до розділу:
1. Підрозділи 1.2.1 та 1.2.2 бажано роз’єднати в два окремих 

підрозділи 1.2 та 1.3 за метою об’єктивізації даних, що наводяться.

2. У деяких дужках вказано занадто велику кількість посилань на 

літературні джерела.

3. Зустрічаються поодинокі граматичні та стилістичні помилки.

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У розділі чітко наведена структура дослідження, наведені основні його 

етапи, об’єкти і предмет. Детально описані застосовані методи, підкреслена 

їх адекватність поставленим завданням, вказана інформаційна база та обсяг 

досліджень. Обстеження хворих відповідало етичним принципам проведення 

наукових медичних досліджень за участю людини, які визначені в декларації 

Гельсінської Всесвітньої медичної асоціації (1964-2000). Добровільна 

письмова інформована згода на участь у проведенні обстеження була 

обов’язковою для всіх пацієнтів.
Під спостереженням перебувало 93 хворих віком 37,8±1,3 роки, серед 

яких 43 (46,2±5,2)% чоловіка та 50 (53,8±5,2)% жінок з діагнозом ГГОПЩ, 

яким проводилось обстеження та лікування в стаціонарних умовах у клініці 

хірургічної стоматології та ЩЛХ КЗОЗ «ОКЛ-ЦЕМД та МК» з вересня 2015 

по листопад 2018 року.

Відповідно до мети та задач дослідження, для порівняльної оцінки 

різних способів лікування пацієнти були розподілені на три клінічних групи.
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Імпонує поєднане застосування параклінічних методів дослідження, 

особливо біофізичні дослідження ротової рідини, що створює добру доказову 

базу ефективності запропонованого лікування.

Зауваження до розділу:
1. Підрозділ 2.3, де наведено розподіл пацієнтах по групах та 

клінічні методи дослідження, бажано перенести наперед, а обгрунтування 

вибору складових комплексного способу лікування перенести на кінець 

розділу..

2. Підрозділ 2.2.2 бажано дещо зменшити за рахунок викреслення 

загальновідомої інформації.

РОЗДІЛ з
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ 

ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ ОДОНТОГЕННИЙ ПЕРІОСТИТ

ЩЕЛЕП

Складається з 3-х підрозділів.

ЗЛ Порівняльна оцінка досліджуваних комбінованих 

фітопрепаратів за складом та фармакологічною дією
Доведено, що при порівнянні досліджуваних комбінованих 

фітопрепаратів за складом та фармакологічною дією, як найбільш доцільний 

було обрано вітчизняний КФП-3.

3.2 Результати вивчення антибактеріальних властивостей 

комбінованих фітопрепаратів та низькоінтенсивного лазерного 

випромінювання in vitro
З метою обґрунтування вибору оптимального комбінованого 

фітопрепарату для подальшого клінічного застосування за ознакою його 

антибактеріальної дії автором було проведено вивчення складу мікрофлори з 

глибини операційної рани та доведено, що комбінований вплив 

низькоінтенсивного лазерного випромінювання та КФП-3 має найбільшу 

антибактеріальну активність серед досліджуваних зразків.
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3.3 Розробка способу лікування хворих на гострий гнійний 

одонтогенний періостит щелеп
Автор наводить алгоритм поетапного застосування запропонованих 

препаратів та лазерного опромінювання.

Зауваження до розділу:
1. На нашу думку, слід дещо змінити назву розділу «Обґрунтування 

та розроблення способу лікування...» на «Обгрунтування авторського 

способу лікування...», так як «розробка способу» і є метою дослідження.

2. Підрозділ 3.1 містить в собі елементи порівняння'

загальновідомих даних, а не результатів власних досліджень, тому його 

бажано перенести у розділ 2, в характеристику препаратів, що 

застосовувалися.

3. В кінці кожного підрозділу бажано додати невеликий 

узагальнюючий висновок.

4. У назві підрозділу 3.3 звучить словосполучення «Розробка 

способу лікування...», тому його доцільніше перенести розділ 2, де має місце 

наведення методології застосування запропонованого способу.

5. Висновок, що наведений в кінці підрозділу 3.3, містить елементи 

аналізу та обговорення, його доцільно перенести в розділ «Аналіз та 

узагальнення результатів дослідження».

РОЗДІЛ 4

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОМАТИЧНОГО ТА 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ 

ОДОНТОГЕННИЙ ПЕРІОСТИТ ЩЕЛЕП ДО ЛІКУВАННЯ

Складається з 3-х підрозділів.

4.1 Результати клінічного обстеження хворих на гострий гнійний 

одонтогенний періостит щелеп до лікування
Автором встановлено, що достовірно частіше (F=0,000000; %2 =60,41; 

р<0,05) запальний процес траплявся на нижній щелепі, причому ризик його 

виникнення був у 13,3 раза вищій, ніж на верхній щелепі. При порівнянні
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впливу відповідних зубів верхньої та нижньої щелеп на виникнення ГТОГТЩ 

встановлено, що «причинні» зуби нижньої щелепи достовірно частіше 

ставали причиною виникнення захворювання. У достовірній більшості 

випадків джерелом інфекції були моляри нижньої щелепи. Гострий гнійний 

періостит у ділянці молярів нижньої щелепи характеризувався наявністю 

колатерального набряку нижнього відділу щічної, піднижньощелепної та 

привушно-жувальної ділянки.

4.2. Результати планіметричного дослідження
Дисертантом встановлено, що середні значення площі ранової поверхні 

склали у 93 обстежених хворих на ГГОШД (181,0±0,87) мм2, у 31 хворого 1-ї 

групи -  (183,2±1,68) мм2, у ЗО хворих ІІ-Ї групи -  (180,7±1,24) мм2 і у 32 

хворих ІІІ-Ї групи (179,1±30,21) мм2.

4.3. Результати параклінічних методів дослідження
Отримані автором дані вказують, що у пацієнтів мав місце місцевий 

запальний процес, який на момент госпіталізації не викликав значного 

погіршення соматичного стану.

Підвищення значень біохімічних показників у пацієнтів може бути 

пояснене процесами розпаду клітинних мембран, вивільненням медіаторів 

запалення, ферментів, продуктів протеолізу та інших біологічно активних 

речовин, які обумовлюють розвиток клінічних проявів синдрому ендогенної 

інтоксикації. Отримані дані свідчать, що динаміка рівнів молекул середньої 

маси та С-реактивного білка в ротовій рідині може бути використана у якості 

критеріїв оцінки ступеня тяжкості стану пацієнтів, а також динаміки його 

поліпшення при лікуванні.

Автором чітко доведено, що ротова рідина містить у собі вагому 

кількість органічних сполук, схильних до флуоресценції при опроміненні 

фотонами короткої довжини хвилі, що дозволяє при дослідженні спектрів 

виділити смуги флуоресцентної природи та проаналізувати їх для з’ясування 

ефективності лікування.
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10
Зауваження до розділу:
1. Підрозділ 4.2 бажано дещо збільшити за рахунок наведення 

цифрових даних у вигляді графіка, діаграми тощо. Також бажано вказати, на 

яку добу проводилося планіметричне дослідження та надати ці дані подобово 

в порівняльному аспекті.

2. Підрозділ 4.3.2 бажано дещо збільшити за рахунок текстового 

розшифрування та пояснень до таблиці 4.5. В примітках можна не писати 

назву критерію Манна-УітнІ, на який є посилання у розділі 2.

3. Висновки у кінці підрозділу бажано оформити, як 

узагальнюючий висновок, уникаючи елементів аналізу та обговорення .

РОЗДІЛ 5

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ СОМАТИЧНОГО ТА 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ 

ОДОНТОГЕННИЙ ПЕРІОСТИТ ЩЕЛЕП У ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ
Складається з 4-х підрозділів.

5.1 Результати комплексного лікування хворих першої групи
Автор переконливо показав, що середня інтенсивність маркерного 

випромінювання у раманівських спектрах до початку лікування становить 

(6999,4±25,6) імп/сек, а на 2-гу добу цей показник за критерієм Вілкоксона 

достовірно зменшується. Достовірне зниження цього показника 

спостерігалося і на 4-у добу спостереження. Дисперсійний аналіз Фрідмана 

підтвердив наявність достовірних відмінностей у серії послідовних вимірів 

показника інтенсивності розсіювання.
Тобто лікування пацієнтів першої групи традиційним способом 

привело до клінічного покращення їх стану. Наявність позитивних 

результатів підтверджена достовірними змінами усіх досліджених показників 

на завершальному етапі лікування.

5.2 Результати комплексного лікування хворих другої групи

Дослідження показника середньої інтенсивності випромінювання при

спектроскопії комбінаційного розсіювання ротової рідини пацієнтів другої



групи показало, що на другій термін спостереження показник достовірно 

знижується до (5249,1 ±40,7) імп/сек, а у третій термін становить 

(1820,8±16,9) імп/сек, що достовірно нижче, ніж у другий термін. Результати 

непараметричного дисперсійного аналізу Фрідмана також підтверджують 

послідовне достовірне зниження показника.

Автором чітко доведено, що лікування пацієнтів стандартним методом 

з додаванням КФП-3 привело до клінічного покращення їх стану. Наявність 

позитивних результатів підтверджена достовірними змінами усіх 

досліджених показників.

5.3 Результати комплексного лікування хворих третьої групи
Дані, що отримані на етапах лікування пацієнтів третьої групи, 

показали послідовне зниження інтенсивності маркерного випромінювання 

флуоресцентної частини спектру впродовж спостереження. Використання 

методу послідовних вимірів та дисперсійного аналізу Фрідмана підтвердило 

достовірно зниження досліджуваного показника, що свідчить про позитивну 

динаміку перебігу захворювання.

5.4 Порівняльна оцінка ефективності використання різних способів 

лікування хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп

Проведений автором аналіз динаміки показників у досліджуваних груп 

показав, що достовірно найбільші їх зміни спостерігалися у пацієнтів третьої 

групи, тобто автор стверджує, що використання лазеру підсилює вплив 

фітопрепарату шляхом покращення мікроциркуляції у тканинах та 

збільшення проникності клітинних мембран. Саме цей факт створює 

доказову базу ефективність розробленого способу комплексного лікування.

Зауваження до розділу:
1. В назві розділу словосполучення «... у процесі лікування» 

бажано замінити на «... на етапах лікування (або в різні терміни 

спостереження) в порівняльному аспекті».

2. Бажано уніфікувати всі підписи під рисунками, а їх опис 

наводити у тексті (напр. рисунок 5.16).
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3. Підрозділ 5.4 містить елементи аналізу та обговорення, які 

доцільніше перенести у відповідний розділ.

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
У розділі стисло викладено отримані автором результати: аналітично 

розглядані отримані дані, висловлені особисті погляди на питання, що 

вивчалися. Загалом розділ написаний логічно, матеріал викладений 

послідовно, з наведенням вагомих аргументів. Наукові дослідження 

викладені у повному обсязі.

Зауваження до розділу:
1. Бажано ілюструвати розділ графіками та діаграмами для спрощення 

прийняття матеріалу.

2. На відміну від добре проведеного внутрішньогрупового порівняння 

та узагальнення даних, бажано дещо більше порівняти отримані дані 

з висновками вітчизняних та закордонних авторів.

Висновки та практичні рекомендації логічно витікають з мети та задач 

дослідження.

Список використаних джерел нараховує 205 джерел. Бажано дещо 

збільшити кількість джерел за останні 5 років та більш широко представити 

роботи українських вчених.

Додатки вміщують список опублікованих праць за темою дисертації та 

витяги з історій хвороб тематичних пацієнтів.

Варто відмітити, що всі зауваження до роботи носять більш 

дискусійний, ніж принциповий характер і не знижують загального 

позитивного враження від проведеної роботи.

У порядку дискусії пропоную дисертантові надати пояснення з 

питань:
1. Які основні механізми дії запропонованого вами комплексу лікування?
2. Чим обумовлено вибір фітопрепарату та час проведення лазерофорезу?
3. В чому ви бачите інформативність, ефективність та перспективність

застосування Раманівського випромінювання в хірургічній
стоматології ?

12



13
висновок

Дисертаційна робота Стеблянка Антона Олександровича «Фітотерапія 

та лазерне опромінювання в комплексному лікуванні гострих гнійних 

захворювань порожнини рота», представлена на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  «Стоматологія», що 

виконана при науковому керівництві професора Григорова Сергія 

Миколайовича, є самостійною та завершеною науковою працею, в якій 

отримані нові науково обґрунтовані результати щодо підвищення 

ефективності лікування хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит 

щелеп шляхом використання комбінованого фітопрепарату в поєднанні з 

низькоінтенсивним лазерним випромінюванням.

За актуальністю теми, науковою новизною, теоретичним і практичним 

значенням отриманих наукових даних, обсягом проведеного дослідження, 

глибиною аналізу, обґрунтованістю та вірогідністю висновків і положень, 

дисертація відповідає п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 567 від 24.07.13 р. 

(із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 

656 від 19.08.2015 р.), а дисертант заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -

«Стоматологія».

Офіційний опонент,

завідувач кафедри хірургічної стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії з пластичною 

та реконструктивною хірургією голови та шиї


