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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Актуальність 

обраної здобувачем теми, обумовлена відсутністю єдиної думки щодо 

визначення механізмів взаємозв'язку соматичної і стоматологічної патології, 

які взаємно обтяжують перебіг захворювань. Суть проблеми полягає в тому, 

що хронічний генералізований катаральний гінгівіт виявляється у дітей, 

хворих на муковісцидоз, уже у ранньому віці, а висока розповсюдженість та 

рання маніфестація захворювання обумовлена поєднанням багатьох чинників. 

Враховуючи той факт, що гінгівіт може ускладнюватися більш тяжким 

запальними процесами, сьогодення вимагає пошуку ефективних 

профілактичних заходів з метою впливу на розвиток патологічного процесу і 

попередження ускладнень.

Саме тому, дисертаційне дослідження з поглибленим вивченням 

особливостей перебігу гінгівіту у дітей на тлі муковісцидозу, складенням 

алгоритму діагностики та лікувальної тактики із врахуванням потенційних 

ризиків пацієнта і віддаленого прогнозу захворювання є актуальним і 

своєчасним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана згідно з планами НДР кафедри стоматології дитячого віку та 



імплантології Харківського національного медичного університету 

«Характер, структура та лікування основних стоматологічних захворювань» 

2016-2018 р.р. (Державна реєстрація № 0116U004975) та «Оптимізація 

методів діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань» 

2019-2021 р.р. (Державна реєстрація № 0119U002899).

Наукова новизна дослідження та отриманих результатів. Авторкою 

встановлено особливості перебігу стоматологічних захворювань серед хворих 

на муковісцидоз дітей та розроблено комплекс індивідуалізованих заходів 

профілактики і лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту. 

Доведено, що мікрофлора порожнини рота, зубні бляшки з посиленими 

адгезивними властивостями, зміна біофізичних та біохімічних властивостей 

ротової рідини, порушення місцевого імунітету порожнини рота, тип мутації 

гена трансмембранного регуляторного білка муковісцидозу грають 

домінантну роль в патогенезі хронічного гінгівіту в досліджуваних пацієнтів.

Вперше встановлені особливості перебігу стоматологічних захворювань 

серед цієї категорії пацієнтів, в залежності від типу мутації гена 

трансмембранного регуляторного білка муковісцидозу. Мікробіоценоз 

зубного нальоту дітей, хворих на MB, характеризується активною 

колонізацією поверхні зубів а-гемолітичними стрептококами, які виділяються 

в асоціаціях як з грампозитивними чи грамнегативними бактеріями, так і з 

грибами С. albicans.

Вперше проведено дослідження з генотипування дітей з MB за 

однонуклеотидними поліморфізмами rsl 801270 О А у гені Р21, rsl 800896 

A>G у гені 11-10 і rs63750399 у гені АРР, та VNTR поліморфізму гена MUC5B-, 

встановлено, що серед пацієнтів з MB відсутні носії алеля з 2-ма повторами 59 

п. н. гена MUC5B. Розроблено і обґрунтовано комплекс заходів профілактики 

і лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту, спрямований 

на зниження впливу етіологічних чинників запалення ясен у хворих на 

муковісцидоз дітей.



Нові науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати 

проведених здобувачем досліджень. Теоретичне значення результатів 

дисертаційного дослідження полягає у оцінці характер мікробної колонізації 

зубного нальоту, вивченні біофізичних, біохімічних та імунологічних 

показників ротової рідини, проведенні аналізу генетичних чинників 

схильності до розвитку стоматологічних захворювань.

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає 

у розробці і впровадженні в практичну охорону здоров’я етіотропного та 

патогенетичного комплексу профілактики та лікування хронічного 

генералізованого катарального гінгівіту у дітей, хворих на муковісцидоз, що 

знижує несприятливий вплив патогенетичних факторів MB на стан тканин 

пародонту у дітей та покращує клінічні і лабораторні показники, зокрема, стан 

гігієни порожнини рота, ступінь мікробного обсіменіння і дисбіозу порожнини 

рота, біофізичні та біохімічні параметри ротової рідини та рівень місцевого 

імунітету порожнини рота.

Видано 2 інформаційні листи про нововведення в сфері охорони 

здоров’я (№ 122-2017, № 99-2018), повідомлення про науково-технічну 

продукцію, призначену для впровадження досягнень медичної науки у сферу 

охорони здоров’я (№ 407/4/17).

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертантка особисто провела 

наукове дослідження. В основу дисертаційної роботи покладено розробку та 

обґрунтування доцільності застосування комплексу етіотропної та 

патогенетичної профілактики і лікування хронічного генералізованого 

катарального гінгівіту у хворих на муковісцидоз з наданням клінічної оцінки 

ефективності проведених заходів.

Здобувачкою використано клінічні методи, де проводилось 

стоматологічне обстеження з використанням індексів інтенсивності карієсу 

(кп(в), КПВ, КПВ+кп(в)), індивідуального рівня інтенсивності карієсу, 

визначення рівня гігієни порожнини рота за допомогою індексів Е. М. 



Кузьміної (ГІ), Гріна-Вермільйона (OHI-S) та Федорева-Володкіної (ІГ), 

визначення поширеності запалення ясен (РМА), визначення ступеню 

запалення ясен - комплексний пародонтальний індекс (КПІ), визначення 

швидкості слиновиділення, pH, тягучості ротової рідини, мінералізуючого 

потенціалу ротової рідини; лабораторні - мікробіологічне дослідження 

мікрофлори зубного нальоту, визначення показників нестимульованої ротової 

рідини (імуноглобулінів (Ig) A, G, М, секреторного імуноглобуліну A (slgA), 

активності лізоциму, активності уреази, вмісту муцину); генетичні - 

дослідження клітин букального епітелію для визначення поліморфізму генів 

MUC5B, Р21, АРР, 1L-10', статистичні - обробка отриманих результатів з 

використанням варіаційного та кореляційного аналізу.

Загальний обсяг проведених досліджень, застосовані методи, результати 

статистичної обробки даних, представлені дисертанткою, дозволяють судити 

про достатню міру обґрунтованості та достовірності основних положень 

дисертації. Висновки відповідають поставленим задачам, логічно пов’язані з 

результатами власних клінічних досліджень, сформульовані лаконічно, вірно 

і повністю відображають суть, наукову новизну, теоретичну і практичну 

значущість дисертаційної роботи.

Оцінка змісту, оформлення н обсягу дисертації, зауваження щодо 

оформлення.

Загальний обсяг дисертації становить 225 сторінок (174 сторінки 

основного тексту). Робота складається з вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів досліджень, двох розділів з результатами власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій та списку використаних джерел. Робота 

ілюстрована ЗО рисунками та 45 таблицями, містить список 362 літературних 

найменувань, з яких - 171 зарубіжних.

У «Вступі» викладена актуальність теми дисертації, сформульовані мета 

та задачі дослідження. Вступ оформлено за загальноприйнятою схемою.

До вступу зауважень немає.



Огляд літератури складається з 6 підрозділів. Перший підрозділ 

«Епідеміологія, медико-соціальне значення захворювання на муковісцидоз у 

дітей», де проаналізована література щодо законодавчо закріплених 

державних гарантій стосовно медичного та соціального забезпечення даного 

контингенту хворих. Однак, вони потребують подальшого опрацювання та 

вдосконалення. Аналіз літературних даних свідчить про значну поширеність 

захворювань органів порожнини рота у пацієнтів з муковісцидозом. Проте, ці 

дослідження не є узагальненими, не повною мірою висвітлюють питання 

діагностики, терапії та профілактики стоматологічної патології.

Другий підрозділ «Генетичні і клінічні аспекти муковісцидозу», 

присвячений огляду літературних джерел у яких висвітлені питання 

взаємозв’язку генотипу і фенотипу хворих на муковісцидоз. В той же час. 

спостерігається значна клінічна варіативність у хворих з однаковими 

мутаціями. Поєднання різних типів мутацій спричиняє значний поліморфізм 

клінічних проявів захворювання. Окремі дані доводять наявність у хворих на 

муковісцидоз дітей запальних захворювань тканин пародонту. Порушення 

оптимального балансу біоценозу порожнини рота на тлі зниження загального 

імунітету організму сприяє розмноженню карієсогенної та 

пародонтопатогенної мікрофлори.

У третьому підрозділі «Вплив патогенезу муковісцидозу на розвиток 

патології органів порожнини рота у дітей» детально проаналізовано вплив 

патогенетичних факторів муковісцидозу на стоматологічний статус хворих 

дітей. Вказані чинники можна розглядати у контексті ризику розвитку ХГКГ 

уданого контингенту хворих. Водночас, не викликає сумніву і зворотній вплив 

поєднаної патології на загальний стан здоров’я пацієнта.

У четвертому підрозділі «Вплив генетичних чинників на розвиток 

патології органів порожнини рота» авторка доводить, що вивчення алельних 

варіантів генів MUC5B, Р21, 1L-10 і АРР може бути розглянуто у контексті 

прогнозування розвитку ХГКГ у дітей, хворих на MB, та можливості зниження



негативного впливу поліморфних алелів досліджуваних генів на перебіг 

патології пародонту.

П’ятий підрозділ «Сучасні методи профілактики і лікування 

хронічного катарального гінгівіту у дітей» надає дані щодо існування 

широкого спектру лікувальних і профілактичних заходів щодо гінгівіту у 

дітей, проте адаптованих стандартизованих методик для дітей, хворих на MB, 

досі не розроблено.

У шостому підрозділі «Обґрунтування етіотропної і патогенетичної 

профілактики та лікування хронічного генералізованого катарального 

гінгівіту у дітей, хворих на муковісцидоз» дисертантка, після детального 

аналізу літературних джерел стверджує, що визначення етіологічних чинників 

та патогенетичних ланок ХГКГ у дітей, хворих на MB, дозволяє обрати методи 

впливу на вказані фактори захворювання. З метою зниження дії факторів 

ризику та клінічних проявів патології, оптимізацїї надання стоматологічної 

допомоги та покращення якості життя хворих важливо здійснювати 

обґрунтований вибір лікарських засобів і процедур.

В цілому розділ дає повне уявлення про стан проблеми на сьогоднішній 

день.

В другому розділі «Матеріали і методи дослідження» представлено 

дизайн і програму дослідження. Матеріал викладений в доступній для 

сприйняття формі.

З метою вивчення стоматологічного статусу та особливостей 

клінічного перебігу ХГКГ, до дослідження було залучено ЗО дітей з 

підтвердженим діагнозом MB. До контрольної групи було включено 23 дитини 

аналогічного вікового складу, що на момент обстеження не пред’являли скарг 

на порушення соматичного здоров’я та не знаходились на диспансерному 

обліку у суміжних спеціалістів. До груп обстеження увійшли учасники, чиї 

батьки дали згоду брати участь у дослідженнях.



Всі застосовані методики є сучасними та високоінформативними, 

забезпечення і дозволили авторці одержати цілком репрезентативні 

результати.

Третій розділ «Результати дослідження» складається із 5 підрозділів. 

У першому підрозділі викладено дані щодо аналізу стоматологічної 

захворюваності у дітей, хворих на MB. Оцінка гігієни ротової порожнини 

виявила «незадовільний» стан у дітей з MB, на відміну від контрольної групи, 

де зареєстровано «добру» та «задовільну» гігієну. Дослідження показників 

карієсу показало, що хворі на MB діти мають нижчі значення поширеності й 

інтенсивності карієсу, більший відсоток інтактних зубів у порівнянні з дітьми 

контрольної групи. Результати дослідження показали, що ХГКГ має 

тенденцію до обтяження з віком дитини. Так, у дітей 0-3 років більшу частку 

становить ХГКГ легкого ступеню, а тяжкий ступінь у цієї групи не виявлено. 

У групі 4-7 років визначено всі три ступені тяжкості ХГКГ, найбільшу частку 

становить середній ступінь. Тяжкий ступінь захворювання діагностовано у 

дітей старших груп, при цьому найбільший його відсоток у віковій групі 8-12 

років.

У другому підрозділі проведено аналіз мікробної колонізації зубної 

бляшки у дітей, хворих на муковісцидоз. Встановлено, що мікробіоценоз 

зубного нальоту дітей, хворих на MB, характеризується активною 

колонізацією поверхні зубів а-гемолітичними стрептококами, які виділяються 

в асоціаціях як з грампозитивними чи грамнегативними бактеріями, так і з 

грибами С. albicans. Порівняно із результатами аналізу мікрофлори зубного 

нальоту дітей, які не хворіли на MB, спостерігається розширення спектру 

мікроорганізмів за рахунок витіснення непатогенних нейсерій золотистим 

стафілококом та умовно-патогенними грамнегативними паличками родини 

Enterobacteriaceae.

Третій підрозділ присвячений оцінці біофізичних показників ротової 

рідини у дітей, хворих на муковісцидоз. Порівняльний аналіз біофізичних 

властивостей ротової рідини дітей основної та контрольної групи свідчить про



зниження нестимульованого слиновиділення, рівня мікрокристалізації, 

підвищення тягучості та рівня кислотності ротової рідини у хворих дітей. 

Спостерігається погіршення досліджуваних показників у групі 4-7 років у 

порівнянні з іншими віковими групами.

У четвертому підрозділі авторкою проведений аналіз місцевого 

імунітету порожнини рота у дітей, хворих на муковісцидоз. Встановлено, що 

найвищі відмінності спостерігаються між показниками у І і ІІ-й групах, а саме, 

найнижчі значення Ig у 1-й групі та найвищі їх значення у П-й групі. При 

цьому, захисні фактори лізоцим і муцин виявили вищі значення у 1-й групі, на 

відміну від значень у 11-й групі. В усіх трьох групах вірогідні відмінності 

показала активність уреази, найнижчі значення якої виявлено у 1- й групі.

П’ятий підрозділ присвячений аналізу генетичних чинників ризику 

розвитку стоматологічних захворювань у дітей, хворих на муковісцидоз. 

Доведено, що для пацієнтів з MB наявність в генотипі алелю гена MUC5B з 9- 

ма повторами може вказувати на меншу схильність до гінгівіту (за більш 

низькими індексами РМА та КПІ, а частоти генотипів за поліморфізмом 

rs1801270 по досліджуваній вибірці в цілому, у межах контрольної та основної 

груп окремо не відрізняються від теоретично очікуваних за законом Харді- 

Вайнберга для панміктичної популяції. Генетичне тестування дозволило 

виявити поширеність «несприятливих» алелів та їх комбінації у 

досліджуваних генах. Враховуючи отримані дані, можливо виділити групи 

ризику розвитку ХГКГ різного ступеня тяжкості у дітей, хворих на MB, і на 

цій підставі застосовувати диференційоване призначення профілактичних, 

лікувальних заходів та динамічного спостереження хворих

Четвертий розділ «Оцінка клінічної ефективності комплексу 

лікувально-профілактичних заходів у дітей, хворих на муковісцидоз» 

складається із 2 підрозділів. Перший підрозділ присвячений висвітленню 

клінічних результатів застосування комплексу профілактичних та лікувальних 

заходів де авторкою встановлено, що комплекс лікувально-профілактичних 

заходів виявив позитивний вплив на такі етіологічні фактори ХГКГ у дітей з



MB, як рівень гігієни порожнини рота та біофізичні властивості ротової 

рідини. Визначено вірогідно значуще покращення досліджуваних показників 

у порівнянні з вихідними даними протягом терміну спостереження.

У другому підрозділі авторка надала лабораторні результати 

застосування комплексу профілактичних та лікувальних заходів. У результаті 

проведеного лікування відбувалося відновлення нормальної мікрофлори зубного 

нальоту за рахунок а-гемолітичних стрептококів і нейсерій, що спричинило 

зменшення у 1,6 рази формування асоціацій МО і витіснення S. aureus та 

зниження частки С. albicans з 18,6 % до 7,41 %. Результати проведених 

біохімічних та імунологічних досліджень свідчать про покращення показників 

у порівнянні з вихідним станом. Вміст у ротовій рідині усіх досліджуваних 

параметрів, окрім TgG, виявив достовірні зміни у різні терміни спостереження. 

Інші показники - IgA, IgM, активність лізоциму, активність уреази (р<0,01), 

МРР (р<0,05), хоча і виявили деяке погіршення значень, проте мали 

достовірну позитивну різницю стосовно даних до лікування.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» представляє 

собою аналітичне узагальнення попередніх розділів і систематизація 

отриманих результатів. Він містить обговорення отриманих даних та їхнє 

порівняння із існуючім світовим досвідом та результатами досліджень інших 

авторів. Цей розділ визначає наукову новизну і практичну значущість роботи.

Висновки, які наведені в дисертаційному дослідженні, зроблені на основі 

фактичного матеріалу проведених досліджень та статистичної достовірності 

отриманих результатів. Висновки відповідають завданням дослідження та 

свідчать про досягненні поставленої мети.

При ознайомленні з дисертаційною роботою виникли зауваження, 

побажання та запитання.

Зауваження та побажання:

1. В огляді літератури бажано більш ґрунтовно представити досягнення 

українських вчених.



2. У розділі 2 деякі методики клінічних, мікробіологічних та

імунологічних досліджень представлені досить об’ємно, їх опис 

можна скоротити з додаванням посилання на автора.

3. Таблицю 2.3 можливо винести у додатки.

4. Розділу 3 доцільно надати назву.

5. В розділі 3 доцільно вилучити фото, які демонструють алгоритм 

визначення індексів гігієни, або перенести у розділ 2.

6. В розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» бажано 

було провести більш прискіпливий внутрішньогруповий аналіз даних 

імунологічних досліджень та порівняння їх з даними літератури.

Слід відмітити, що всі зауваження носять дискусійний, а не 

принциповий характер та не знижують загального позитивного 

враження від роботи.

Запитання:

1. У чому полягають заходи первинної профілактики захворювань 

пародонту у дітей з муковісцидозом?

2. У дослідженні брали участь діти від 2 років - чи була можливість 

виконати дітям такого віку всі призначені процедури?

3. У чому полягав механізм загальної та місцевої дії розробленого 

Вами комплексного методу лікування та профілактики хронічного 

гінгівіту?

Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій. За темою дисертації опубліковано 22 наукові праці, у тому числі 

11 статей, з них: 7-у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України, 2-у зарубіжних виданнях та 2 - в інших виданнях; 

11 - публікації в інших виданнях і матеріалах вітчизняних і міжнародних 

конгресів і конференцій.



Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист. Робота є самостійним науковим дослідженням. 

Автором особисто проведений моніторинг відомих фундаментальних та 

періодичних наукових видань із досліджуваної теми, систематизовано 

інформаційно-патентний пошук. Разом з науковим керівником сформульовано 

мету і завдання дослідження, розроблено лікувально-профілактичний 

комплекс, здійснено узагальнення результатів, проведений аналіз і 

статистична обробка отриманих даних, підготовано публікації до друку. 

Автором самостійно здійснено клінічні дослідження, проведено лікування та 

спостереження пацієнтів, проведено оцінку ефективності розроблених 

заходів.

Дані про відсутність текстових запозичень та порушень 

академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, 

фабрикації, фальсифікації). За результатами перевірки та аналізу матеріалів 

дисертації, не виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, 

фабрикації, фальсифікації. Текст представлених матеріалів дисертації є 

оригінальним. Дисертація та наявні за її темою публікації не містять 

академічного плагіату.

Відповідність дисертації спеціальності та профілю спецради. 

Дисертація Ткаченко М. В. на тему «Обґрунтування комплексної 

профілактики та лікування хронічного генералізованого катарального 

гінгівіт)' )’ дітей, хворих на муковісцидоз» на здобуття ступеня доктора 

філософії в галузі знань 22 - Охорона здоров’я за спеціальністю 221 - 

Стоматологія повністю відповідає паспорту спеціальності «Стоматологія». 

Дисертаційна робота повністю відповідає профілю спеціалізованої вченої 

ради.

Відповідність дисертації вимогам, які висуваються до наукового 

ступеня доктора філософії. За актуальністю, сучасним методичним рівнем 

виконання, новизною і практичним значенням отриманих результатів, 

обґрунтованістю наукових положень і висновків, їхньою достовірністю та



повнотою викладу в опублікованих працях, дисертаційна робота 

Ткаченко М. В. на тему «Обґрунтування комплексної профілактики та 

лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей, хворих 

на муковісцидоз» повністю відповідає Вимогам до оформлення дисертації, 

затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. 

№ 40, Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

06.03.2019 р. № 167, а її автор заслуговує на присудження ступеня доктора 

філософії з галузі знань 22 - Охорона здоров’я за спеціальністю 221 - 

Стоматологія.

Офіційний опонент, 

професор кафедри хірургічної стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та 

реконструктивною хірургією голови 

та шиї У країнської медичної

стоматологічної академії

д.мед.н., професор
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