
1 

 

ВІДГУК  

офіційного опонента на дисертаційну роботу Стеблянка Антона 

Олександровича за темою: «Фітотерапія та лазерне опромінювання в 

комплексному лікуванні гострих гнійних захворювань порожнини рота», 

представленої до спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02 при 

Харківському національному медичному університеті МОЗ України на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 

14.01.22 - стоматологія 

 

Актуальність теми дисертації. На сучасному етапі розвитку стоматології 

залишається актуальним вдосконалення аспектів діагностики та лікування 

одонтогенних гнійно-запальних захворювань (ГЗЗ) щелепно-лицевої ділянки 

(ЩЛД). Серед них гострий гнійний одонтогенний периостит щелеп (ГГОПЩ), 

частота якого з часом не зменшується, та в деяких випадках ускладнюється 

поширенням запалення, зростанням ендогенної інтоксикації та виникненням 

тяжких ускладнень. Загальновідомо, що у розвитку одонтогенних ГЗЗ відіграє 

певний стан імунорезистентності, самосанаційних і компенсаторних механізмів 

людини та мікрофлора, кількісно - якісний стан якої впливає на перебіг 

захворювання. Відповідно, протоколи лікування даного контингенту хворих 

складають комплекс хірургічних, медикаментозних та фізичних заходів 

етіотропної, патогенетичної та симптоматичної спрямованості. Значну частину 

післяопераційного медикаментозного супроводу становлять синтетичні 

препарати, багато з них є вартісними, часто спричиняють алергійні та інші 

побічні ефекти. Чималу роль у попередженні обтяження перебігу захворювання 

ендогенною інтоксикацією відіграють методи місцевого впливу на осередок 

запалення – гнійну рану. Незважаючи на значний спектр препаратів та заходів, 

вони не позбавлені недоліків та потребують вдосконалення. Таким чином, 

наукове обґрунтування комплексних діагностичних та лікувальних заходів 

щодо хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит, шляхом визначення 

місцевих та загальних проявів захворювання пов’язаних з інтоксикацією 

організму, дослідження ефективності місцевого використання впливу фізичних 

методів у поєднані з фітозасобами полівалентної дії у корегуванні загального 

стану пацієнта, мають значну наукову та практичну цінність.  

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної НДР Харківського 

національного медичного університету МОЗ України «Характер, структура та 

лікування основних стоматологічних захворювань», номер державної реєстрації 

0116U004975.  
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Наукова новизна одержаних результатів. Науково обґрунтовано новий 

спосіб місцевого впливу у лікуванні хворих 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 (Патент на корисну модель №130086 від 26.11.2018 р., Бюл. № 22). 

Доповнено наукові дані, що комбінований фітопрепарат у поєднанні з 

низькоінтенсивним лазерним випромінюванням має антимікробну активність у 

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

нізькоінтенсивне лазерне випромінювання, використане окремо. Доведено, що 

ефективність використання фітопрепарату у поєднанні з низькоінтенсивним 

лазерним випромінюванням полягає у достовірному зменшенні клінічних 

проявів захворювання на четверту добу спостереження у 6,5 раза у порівнянні з 

традиційним лікуванням та у 5 разів у порівнянні з традиційним лікуванням 

разом із місцевим використанням комбінованого фітопрепарату. Визначено 

відсутність больових відчуттів у 88% хворих, яких лікували розробленим 

способом, у 17% хворих, яким додатково до традиційного лікування місцево 

застосовували комбінований фітопрепарат, та лише у 10% хворих при 

традиційному лікуванні. Доведено достовірне зменшення площі операційної 

рани у порівнянні з вихідним станом на 65% при розробленому способі 

лікування проти 59% при традиційному лікуванні та місцевому застосуванні 

комбінованого фітопрепарату та на 42% – при традиційному лікуванні. Дістало 

подальшого розвитку питання особливостей перебігу запального процесу при 

гострому одонтогенному періоститі щелеп, який проявляється достовірним 

зниженням вмісту у ротовій рідині молекул середньої маси (МСМ254 і МСМ280) 

на 33% і 28% відповідно у хворих, яких лікували розробленим способом, та 

лише на 15% і 14% та 21% і 23% відповідно у хворих при традиційному 

лікуванні та традиційному лікуванні із застосуванням фітопрепарату місцево. 

Розширені знання про вплив комбінованого лікування на рівень ендогенної 

інтоксикації та запальної реакції, що підтверджується достовірним зниженням 

вмісту С-реактивного білку у ротовій рідині на 44% у хворих, яких лікували 

розробленим способом. Доповнено знання щодо інформативності методу 

дослідження ротової рідини у раманівському випромінюванні та використання 

даного методу для оцінювання ефективності лікування стоматологічних 

захворювань, доведено достовірне зниження інтенсивності випромінювання у 

спектрах комбінаційного розсіювання ротової рідини у порівнянні з вихідним 

рівнем на 95% у групі хворих, що лікувалися розробленим способом, на 74% – 
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при традиційному лікуванні з місцевим використанням фітопрепарату та на 

34% – при традиційному лікуванні. 

Практичне значення одержаних результатів. На підставі клініко-

лабораторних досліджень науково обґрунтовано і запропоновано для 

практичної охорони здоров’я новий ефективний спосіб лікування хворих на 

гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп шляхом поєднаного 

використання у післяопераційному періоді комбінованого фітопрепарату у 

поєднанні з низькоінтенсивним лазерним випромінюванням. Запропоновано 

використання комп’ютерної програми ImageJ для аналізу результатів 

планіметричних досліджень післяопераційної рани в клініці хірургічної 

стоматології. Удосконалено метод щодо визначення ендогенної інтоксикації, за 

показниками вмісту у ротовій рідині хворих на гострий гнійний одонтогенний 

періостит щелеп молекул середньої маси та С-реактивного білка. Запропоновано 

використання методу дослідження ротової рідини в раманівському випромінюванні 

для визначення ефективності місцевого лікування хворих на гострий гнійний 

одонтогенний періостит щелеп.  

Розроблені методи діагностики і лікування впроваджені в лікувальний 

процес у профільних відділеннях закладів охорони здоров’я Харкова та Вінниці 

та впроваджені на кафедрах хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії ВНЗ Харкова та Вінниці. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. Дисертаційна 

робота Стеблянка Антона Олександровича виконана на високому методичному 

рівні, на достатньому клінічному та лабораторному матеріалі. Для досягнення 

мети автором було сформовано та вирішено низку завдань, для чого були 

використані клінічні, планіметричні, гематологічні, мікробіологічні, біохімічні, 

біофізичні та статистичні методи дослідження. Матеріали дисертації 

ґрунтуються на результатах обстеження та лікування 93 хворих на гострий 

гнійний одонтогенний періостит щелеп. Хворі також були розподілені на три 

групи відповідно до різної лікувальної тактики в постопераційному періоді. 

Відповідно до вимог для забезпечення репрезентативності й об'єктивності 

результатів контрольну групу склали 20 пацієнтів-добровольців, які були 

сановані та не мали супутньої соматичної патології. Достовірність наукових 

положень та висновків підтверджується численними перевірками на різних 

об'єктах дослідження та шляхом порівняння з контрольною групою та групою 

порівняння. 

Оцінка змісту дисертації. Наукова робота  написана українською мовою 

та викладена на 194 сторінках друкованого тексту, складається з анотації, 
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вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Список 

використаної літератури містить 205 джерел, з яких 57 латиницею та 

148 кирилицею, що складає 25 сторінок. Отримані результати дослідження 

наведені в 35 таблицях, роботу проілюстровано 37 рисунками. Додатки 

складають 16 сторінок. 

«Вступ» розташовано на 8 сторінках, у ньому автор обґрунтовує 

доцільність даної роботи, відображає актуальність обраної теми, зв'язок роботи 

з науковими програмами, планами, темами, сформульовану мету та завдання 

дослідження. Крім цього, у вступі вказані об'єкт, предмет, методи дослідження, 

а також висвітлені наукова новизна та практичне значення отриманих 

результатів, особистий внесок дисертанта, апробація результатів дисертації та 

публікації за темою дисертації. Зауваження відсутні. 

Розділ 1. Огляд літератури містить 2 підрозділи і викладений на 

25 сторінках тексту. У п.р. 1.1. надано дані про поширеність, причини та 

механізми виникнення, клінічні прояви та діагностику гострих гнійно-

запальних захворювань порожнини рота та зокрема гострих гнійних 

одонтогенних періоститів. Проаналізовані сучасні клінічні та параклінічні 

методи дослідження хворих на гнійно-запальні процеси щелепно-лицевої 

ділянки. У п.р.2 представлено матеріал про сучасні принципи лікування хворих 

на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп, він має два пункти. Перший 

– про застосування медикаментозних засобів і фітопрепаратів у комплексному 

лікуванні хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп. Другий – 

про використання фізичних засобів у медицині та стоматології, біологічні 

ефекти низькоінтенсивного лазерного випромінювання. Розділ завершено 

коротким узагальненням, яке є підґрунтям до проведених оригінальних 

досліджень та формулює мету та задачі дисертаційної роботи. Проаналізована 

достатня кількість новітніх тематичних джерел, як вітчизняної, так і зарубіжної 

фахової літератури. Розділ має гарний науковий стиль. За результатами 

дослідження було надрукована 1 наукова праця, бібліографія якої наведена у 

кінці розділу. Зауваження відсутні. 

Розділ 2 «Матеріали та методи дослідження» викладений на 22 сторінках і 

містить 5 підрозділів, проілюстрований 4 таблицями та 5 рисунками. У розділі 

міститься вичерпна інформація про клінічні групи пацієнтів, проведене 

обґрунтування обсягу сформованих клінічних груп, репрезентативності та 

достовірності результатів необхідних досліджень. Розділ також містить 

деталізацію програми комплексного дослідження, яке включало в себе 
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мікробіологічні дослідження (аналіз спектру мікробної флори у вогнищі 

ураження у хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп та 

дослідження антимікробної дії комбінованого фітопрепарату та 

низькоінтенсивного лазерного випромінювання на патогенні мікроорганізми; 

клінічні дослідження з визначенням загальносоматичного та місцевого 

стоматологічного статусу хворих; планіметричні дослідження післяопераційної 

рани; гематологічні дослідження (розгорнутий клінічний аналіз крові); 

біохімічні дослідження (визначення рівнів молекул середньої маси (МСМ) та С-

реактивного білку (СРБ) у ротовій рідині); біофізичні дослідження (визначення 

специфічних особливостей спектрів комбінаційного розсіювання молекул у 

ротовій рідині). Також у розділі викладені методи оперативного та 

консервативного лікування, які необхідні у післяопераційному періоді хворим 

на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп. Використання зазначених 

методів досліджень дозволили науково обґрунтувати та розробити спосіб 

лікування гострого гнійного одонтогенного періоститу щелеп, визначити його 

ефективність у порівнянні зі стандартним методом лікування та стандартному 

лікуванні з місцевим застосуванням комбінованого фітопрепарату. Розділ 

завершують 3 висновки. 

Зауваження до розділу 2: 1. - Бажано було б навести класифікацію 

розподілу пацієнтів за віком яку використовували у дослідженні. 2. – Частину 

матеріалу який характеризує хворих можна було віднести до розділу з 

результатами власних клінічних досліджень. 

Розділ 3 «Обґрунтування та розробка способу лікування хворих на гострий 

гнійний одонтогенний періостит щелеп» складається з 3 підрозділів де наведені 

результати власних лабораторних досліджень. Він  викладений на 15 сторінках 

тексту, проілюстрований 4 таблицями, 7 рисунками. У п.р.3.1 наведені дані про 

результати порівняльної оцінки досліджуваних комбінованих фітопрепаратів за 

складом та фармакологічною дією. У п.р.3.2 наведено результати дослідження 

вмісту післяопераційної рани для проведення подальших мікробіологічних 

досліджень щодо впливу елементів розробленого способу лікування на основні 

патогенні мікроорганізми, обґрунтовано вибір КФП-3 для комбінованого 

використання з низькоінтенсивним лазерним випромінюванням шляхом 

порівняння антибактеріальної активності досліджуваних зразків КФП «in vitro» 

методом дифузії в агар та методом посіву на рідке середовище з подальшим 

посівом на щільне поживне середовище. Наведено результат дослідження 

антимікробної активності низькоінтенсивного лазерного випромінювання та 

його комбінації з фітопрепаратом на колонії Staphylococcus aureus. 

Обґрунтовано використання поєднаного впливу обраного комбінованого 
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фітопрепарату та низькоінтенсивного лазерного випромінювання та описано 

розроблений спосіб лікування хворих на гострий гнійний одонтогенний 

періостит щелеп. Розділ завершують 6 висновків.  

За результатами дослідження було надруковано 3 наукові праці, бібліографії 

яких наведено у кінці розділу. Зауваження відсутні. 

Розділ 4. «Результати дослідження соматичного та стоматологічного стану 

хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп до лікування» 

складається з 3 підрозділів та викладений на 10 сторінках тексту, 

проілюстрований 5 таблицями, 1 рисунком. У п.р 4.1. «Результати клінічного 

обстеження хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп до 

лікування» де представлено частоту окремих ознак гострого гнійного 

одонтогенного періоститу щелеп, визначена найчастіша локалізація вогнища 

ураження, дана оцінка рівня больових відчуттів у хворих за 10-ти бальною 

вербальною шкалою. У п.р 4.2. «Результати планіметричного дослідження» 

наведені дані дослідження площі післяопераційної рани одразу після операції. 

У п.р 4.3. «Результати параклінічних методів дослідження» автор оцінює 

отримані показники за даними гематологічних, біохімічних та біофізичних 

досліджень та порівнює їх з даними здорових добровольців. Розділ завершують 

5 висновків. Зауваження відсутні. 

Розділ 5. «Результати оцінювання соматичного та стоматологічного стану 

хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп у процесі лікування» 

складають 4 підрозділи які викладено на 46 сторінках, проілюстровано 23 

таблицями та 25 рисунками. У п.р. 5.1 «Результати комплексного лікування 

хворих першої групи», п.р. 5.2 «Результати комплексного лікування хворих 

другої групи», та п.р. 5.3 «Результати комплексного лікування хворих третьої 

групи» надано результати аналізу динаміки показників клінічного індексу 

терміном у першу, другу та четверту добу, дані про оцінку рівня больових 

відчуттів, показників ендогенної інтоксикації та середньої інтенсивності 

випромінювання в спектрах комбінаційного розсіювання ротової рідини. У п.р. 

5.4. «Порівняльна оцінка ефективності використання різних способів лікування 

хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп» проведено 

порівняння всіх досліджуваних показників з використанням різних методів 

статистичного оброблення даних, проведеного факторного аналізу, та доведено 

переваги розробленого ним способу лікування у порівнянні зі стандартним та 

стандартним лікуванням з місцевим використанням комбінованого 

фітопрепарату. Розділ завершують 7 висновків. За результатами дослідження 

було надруковано 11 наукових праць, бібліографії яких наведено у кінці 

розділу. Зауваження відсутні. 
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Розділ 6 «Аналіз та обговорення результатів» викладений на 7 сторінках. 

Автор узагальнює та виносить на обговорення результати власних досліджень з 

наведенням даних літератури, щодо обґрунтування доцільності використання 

запропонованого ним способу у комплексному лікуванні хворих на гострий 

гнійний одонтогенний періостит щелеп, який полягає у використанні в 

післяопераційному періоді поєднаного місцевого впливу комбінованого 

фітопрепарату разом з низькоінтенсивним лазерним випромінюванням.  

Зауваження до розділу «Обговорення отриманих результатів» - для 

більшої наглядності матеріалів викладених у розділу бажано було-б 

ілюструвати його діаграмами та графіками.  

Висновки та практичні рекомендації приведені на 4 сторінках 

друкованого тексту, відповідають завданням дослідження та витікають із змісту 

дисертації. Усього 6 висновків та 4 практичних рекомендацій які представлені 

згідно з вимогами, конкретні і несуть новизну, аргументовані достовірними 

результатами власних наукових досліджень. Зміст автореферату відповідає 

головним положенням дисертації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 

наукових праць, з яких 6 статей, 5 з них у фахових наукових виданнях України, 

9 тез доповідей опубліковано у матеріалах вітчизняних і міжнародних наукових 

з’їздів та конференцій. Наукова новизна захищена патентом України на 

корисну модель. Зауваження відсутні.  

Список використаних джерел, що представлено в алфавітному порядку, 

відображає основний зміст дисертаційної роботи.  

Відмічені недоліки не носять принципового характеру і суттєво не 

впливають на загальне позитивне враження від всієї дисертації. 

В плані дискусії дисертанту слід надати пояснення на такі питання: 

1. До яких вікових груп відносяться пацієнти яких Ви обстежували за 

сучасною класифікацією ВООЗ? 

2. Чи поділяли Ви хворих за ступенем тяжкості перебігу 

захворювання та якої довжини  був розтин осередку запалення?  

3. Який розчинник застосовували при розведенні 1:2  КФП-3 для 

використання у клініці і чому у такому розведенні?  

4. На Вашу думку, чому підвищення ендогенної інтоксикації у 

пацієнтів з гострим гнійним одонтогенним периоститом щелеп відбувалося на 

другу добу спостереження?  

5. У чому полягав механізм загальної та місцевої дії розробленого 

Вами комплексного методу лікування хворих з одонтогенним гострим гнійним 

периоститом? 
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ВИСНОВОК   

Дисертаційна робота Стеблянка Антона Олександровича за темою: 

«Фітотерапія та лазерне опромінювання в комплексному лікуванні 

гострих гнійних захворювань порожнини рота», представлену на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – 

стоматологія, є завершеною працею в якій отримано нові результати що 

вирішують одне з актуальних завдань стоматології – підвищення ефективності 

лікування хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп шляхом 

місцевого застосування у післяопераційному періоді комбінованого 

фітопрепарату в поєднанні з низькоінтенсивним лазерним випромінюванням з 

корегуванням загального стану пацієнта. Аналіз дисертації свідчить, що робота 

виконана на сучасному науковому та методичному рівні. Матеріали дисертації 

у повному обсязі опубліковані у наукових виданнях, впроваджені у практику 

медичних закладів та використовуються у навчальному процесі. За своєю 

актуальністю, науковою новизною результатів клінічних та лабораторних 

досліджень, практичною значимістю дисертація відповідає вимогам п.11 

Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013р. №567 (зі змінами, внесеними згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.2015 р. і №1159 від 30.12.2015 р., 

№567 від 27.01.2016 р.) стосовно дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук, а її автор Стеблянко Антон Олександрович 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі 

спеціальності 14.01.22 – стоматологія. 

 

 

 


