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Актуальність роботи 

Підвищення ефективності ранньої діагностики, профілактики та лікування 

захворювань пародонту є одним з актуальних завдань дитячої стоматології. 

Ефективне лікування та профілактика гінгівіту у дітей на тлі атопічних 

захворювань вимагає відповідних заходів комплексної корекції з урахуванням 

імунних змін, що відбуваються у організмі даної групи дітей. У формуванні 

запального процесу тканин пародонту серед даного контингенту істотне значення 

мають системні зміни організму.  

Необхідність даного дослідження обумовлена відсутністю детальної 

характеристики патогенезу та клініки гінгівіту у дітей на тлі атопічних 

захворювань, а також відсутністю його ефективної ранньої діагностики, прогнозу, 

профілактики та лікування. 

Виходячи з вищесказаного, дисертаційна робота Кривенко Л.С., що 

присвячена розробці концептуально нової програми лікування та профілактики 

гінгівіту у дітей на тлі атопічних захворювань шляхом комплексного аналізу 

стоматологічного статусу, виявлення прогностичних біомаркерів ініціації гінгівіту 

та диференційованої корекції імунометаболічних ланок його патогенезу, є 

актуальною та своєчасною. 

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

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи Харківського 

національного медичного університету «Діагностика та лікування захворювань 



органів та тканин щелепно-лицевої ділянки», державний реєстраційний номер 

0113U002274, строк виконання 2013-2015, та «Характер, структура та лікування 

основних стоматологічних захворювань», державний реєстраційний номер 

0116U004975, строк виконання 2016-2018. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій у дисертації Кривенко Л.С. забезпечені достатньою кількістю 

спостережень (221 пацієнт дитячого віку, з них 186 пацієнтів з атопічними 

захворюваннями, 35 пацієнтів без соматичної патології).  

Автором проведено значний обсяг експериментальних досліджень, до якого 

було залучено 40 експериментальних тварин (кролів-самців голандської породи), 

на яких було досліджено вплив моделювання атопії на стан тканин порожнини 

рота та їх зміни у відповідь на запропоновані лікувальні заходи. 

Автором використаний значний об’єм методів дослідження для досягнення 

поставленої мети. Були застосовані клінічні методи дослідження для визначення 

стану гігієни порожнини рота, ступеню запалення тканин пародонту, рівню 

муцину у ротовій рідині, кислотності ротової рідини. Експериментальні методи 

були застосовані для визначення морфологічних, гістологічних, 

імуногістохімічних змін тканин ротової порожнини при атопії. Представлені 

клініко-лабораторні методи для визначення рівнів каталази, супероксиддисмутази, 

малонового диальдегіду, відновленого глутатіону, уреази, лізоциму, 

імуноглобулінів класу А, G, M у ротовій рідині та клініко-статистичні для 

визначення відмінностей між групами, регресійний аналіз залежності клінічних та 

імунометаболічних показників. 

Наукова робота виконана на високому методологічному рівні, наглядно 

проілюстрована таблицями та рисунками. Ступінь обґрунтованості та винесені 

наукові положення, висновки, практичні рекомендації витікають з результатів 



досліджень, а їх достовірність підтверджена сучасними статистичними методами 

обробки цифрового матеріалу. 

Наукова новизна. Автором вирішено проблему прогнозу, ранньої 

діагностики, профілактики та лікування гінгівіту у дітей на тлі атопічних 

захворювань, що досягнуто за рахунок комплексного дослідження клінічного, 

імунологічного та антиоксидантного статусу даного контингенту та регресійного 

аналізу отриманих даних. 

Описані морфологічні зміни в тканинах слизової оболонки ротової 

порожнини при експериментальному моделюванні атопії на тваринах з розвитком 

запальних, дистрофічних, дисциркуляторних процесів, метаболічних розладів, що 

може служити обґрунтуванням для подальшого ретельного вивчення маркерів 

імунометаболічного дисбалансу та розробки профілактичних заходів у хворих на 

атопічні захворювання, які базуються на корекції антиоксидантного дисбалансу. 

Отримано дані комплексного клінічного та імунометаболічного статусу 

дітей, хворих на атопічні захворювання, на етапі виражених клінічних проявів 

хронічного гінгівіту та на стадії передхвороби. Встановлено, що рівень запалення 

тканин пародонту у дітей з атопією відповідає в середньому 2.11 ± 0.22 балам 

згідно з індексом SBI, стан гігієни ротової порожнини 1.54 ± 0.42 бали за індексом 

OHI-S, рівень муцину 5.76 ± 0.82 г/л. Проаналізовано динаміку змін ступеню 

запалення тканин пародонту за індексами РМА та SBI в аспекті їх взаємозв’язку з 

показниками імунного статусу та стану антиоксидантної системи. Встановлено, 

що у групі пацієнтів з атопічними захворюваннями при мінімальних значеннях 

показників, що характеризують запалення у тканинах пародонту, а саме 0,49 ± 

0,22 балів за індексом SBI, вже спостерігається імунометаболічний дисбаланс, 

визначений у ротовій рідині, а саме: СОД дорівнює 3.27 ± 0.40 у.о./л, відновлений 

глутатіон 2.69 ± 0.56 ммоль/л, sIgA 75.41 ± 9.04 мг/л, що дає змогу визначити 

стадію передхвороби у даного контингенту дітей. Встановлено, що незалежно від 

рівня запалення, спостерігається зниження рівня імуноглобулінів класу А, G, М та 



зниження активності СОД, зростання концентрації МДА, знижується вміст 

каталази та глутатіону. 

Проаналізовано динаміку змін ступеню запалення тканин пародонту за 

індексами РМА та SBI в аспекті їх взаємозв’язку з показниками імунного статусу 

та стану антиоксидантної системи. Встановлено, що у групі пацієнтів з атопічними 

захворюваннями при мінімальних значеннях показників, що характеризують 

запалення у тканинах пародонту, вже спостерігається імунометаболічний 

дисбаланс, визначений у ротовій рідині. 

Виявлено найбільш інформативні неінвазивні діагностичні та прогностичні 

біомаркери ротової рідини, отримані за допомогою методу регресійного аналізу 

даних комплексного клінічного стоматологічного обстеження хворих та 

імунометаболічного дослідження ротової рідини, якими є рівні відновленого 

глутатіону, імуноглобуліну G, секреторного імуноглобуліну А. 

Розроблений та патогенетично обґрунтований індивідуалізований комплекс 

заходів, спрямований на профілактику та лікування хронічного гінгівіту, на основі 

корекції імунологічного статусу та корекції антиоксидантного дисбалансу у дітей 

на тлі атопічних захворювань. 

Практична значимість. Створена та впроваджена індивідуалізована 

програма профілактики та лікування гінгівіту на основі корекції імунологічного 

статусу та антиоксидантного дисбалансу у дітей на тлі атопічних захворювань.  

Практично значимим є визначення найбільш інформативних неінвазивних 

біомаркерів у ротовій рідині, які є предикторами запалення тканин пародонту та 

визначаються під час профілактичних оглядів та на доклінічній стадії розвитку 

хвороби. До таких біомаркерів належать рівні секреторного імуноглобуліну А та 

імуноглобуліну G, а також рівень глутатіону у ротовій рідині. Запропонована 

програма профілактики та лікування хронічного гінгівіту дозволяє виявляти 

гінгівіт на ранніх стадіях та не допустити прогресування гінгівіту у більш тяжкий 

ступінь або у пародонтит. 



Повнота викладу матеріалів у опублікованих працях. За матеріалами 

дисертації опубліковано 50 наукових праць, 29 статей у фахових наукових 

виданнях (16 одноосібно), з них 7 статей у міжнародних виданнях, 5 статей у 

виданнях, що індексуються у SCOPUS, два патенти України на винахід, один 

патент України на корисну модель, 18 наукових праць у збірниках матеріалів 

науково-практичних конференцій. 

Оцінка змісту дисертації. Дисертаційна робота викладена українською 

мовою, загальним обсягом 339 сторінок. Складається зі вступу, аналітичного 

огляду літератури, а також дев’яти розділів з результатами власних досліджень, 

аналізом та узагальненням результатів, висновків, практичних рекомендацій, 

додатків, списку використаної літератури, який містить 417 джерел (205 

кирилицею, 212 латиницею). Дисертація проілюстрована 81 таблицею та 31 

рисунком.  

Вступ відображає усю необхідну інформацію, а саме: актуальність роботи, 

зв’язок роботи з науковими темами, розкриває мету й завдання дослідження, дає 

характеристику об’єкту, предмету та методам дослідження, висвітлює наукову 

новизну отриманих результатів, їх практичне значення, особистий внесок 

здобувача та містить дані щодо апробації результатів і публікацій наукових праць. 

Мета відповідає рівню докторських дисертацій. Відповідно до мети поставлено 7 

завдань для її виконання.  

Огляд літератури (33 сторінки) складається з 2 підрозділів, які 

характеризують поняття атопічних захворювань та їх вплив на стан тканин ротової 

порожнини, а також епідеміологію гінгівіту серед дитячого контингенту, 

патогенетичні чинники, особливості імунних та антиоксидантних змін при 

запальних захворюваннях пародонту, можливості їх прогнозу та ранньої 

діагностики, лікування та профілактики. 

Розділ 2  «Матеріали, об’єкти та методи дослідження» - становить 8 

підрозділів, які займають 21 сторінку, в яких висвітлено обсяг та методи клініко-



лабораторних досліджень, представлена характеристика обстежених груп. 

Статистичні методи дають можливість проведення достовірного порівняння груп 

дослідження, а метод регресійного аналізу дозволяє визначити залежність між 

клінічними та клініко-лабораторними показниками з побудовою прогностичної 

моделі. Стиль викладення лаконічний. 

Зауваження до розділу:  

1.Підрозділ 2.1 (методи клінічних досліджень) доцільно було б скоротити за 

рахунок заміни методик визначення й інтерпретації загальновідомих індексів 

(КПВ, Гріна-Вермільйона, РМА, SBI) посилаючись на авторів методик або 

джерело інформації. 

2. В таблиці 2.6 на стор. 83 необхідно додати рядок «всього». 

Розділ 3 «Результати експериментальних досліджень тканин порожнини 

рота при моделюванні атопії» викладено на 23 сторінках, ілюстровано 18 рис. та 2 

табл. Розділ характеризує морфологічні, гістохімічні особливості ясен та слизової 

оболонки піддослідних тварин. У результаті проведеного експериментального 

дослідження автор зазначає, що описані морфологічні зміни в тканинах слизової 

оболонки ротової порожнини прийнято розглядати як прояви атопічного процесу з 

розвитком запальних, дистрофічних, дисциркуляторних процесів, метаболічних 

розладів, в розвитку яких бере активну участь порушення обміну оксиду азоту, що 

може служити обґрунтуванням для подальшого ретельного вивчення 

антиоксидантного статусу та розробки профілактичних заходів у хворих на 

атопічні захворювання, які базуються на корекції антиоксидантного дисбалансу. 

Зауважень до розділу в цілому немає. Для покращення сприйняття викладеного 

матеріалу доцільним було б розділити увесь обсяг матеріалу на підрозділи в 

залежності від піддослідних груп. 

Розділ 4 «Результати комплексного дослідження стоматологічного статусу 

пацієнтів з атопічними захворюваннями» має 3 підрозділи, інформація у яких 

стосується стану тканин пародонту, гігієни порожнини рота, інтенсивності карієсу 



та властивостей ротової рідини у обраного контингенту дітей. Фактичний матеріал 

викладено логічно та послідовно, розділ нараховує 5 таблиць, 4 діаграми, які 

підтверджують достовірність отриманих даних. Результати комплексного 

дослідження стоматологічного статусу пацієнтів з атопічними захворюваннями, 

його аналіз у динаміці та порівняння отриманих даних з показниками контрольної 

групи, показав ураженість тканин пародонту у дітей з атопією. Згідно з 

отриманими результатами, у дітей на тлі атопічних захворювань спостерігали 

запалення тканин пародонту; за індексом SBI та РМА ступінь тяжкості гінгівіту та 

кровоточивість ясен були достовірно вищі у пацієнтів з атопією у порівнянні з 

контрольною групою. Важливими є описані автором зміни ротової рідини у 

вигляді підвищення вмісту муцину та збільшення рівня кислотності, характерні 

для дітей з атопічними захворюваннями. Представлені здобувачем клінічні дані 

демонструють високу ефективність запропонованої програми профілактики та 

лікування гінгівіту у дітей на тлі атопічних захворювань з достовірною різницею у 

показниках у порівнянні з групами з традиційним підходом до вибору тактики 

лікувально-профілактичних заходів.  

Зауважень до розділу немає. 

Розділ 5 «Особливості імунометаболічного статусу пацієнтів на тлі 

атопічних захворювань та його зміни у відповідь на дію запропонованої програми 

лікування та профілактики гінгівіту», що змістовно відображає результати, 

описані у даному розділі. Представлений автором розділ займає 33 сторінки, 

ілюстрований 10 таблицями, 6 діаграмами, які чітко відображують отримані 

результати та характеризують наявність достовірної різниці між групами 

пацієнтів, у яких було проведене традиційне лікування та лікувально-

профілактичні заходи за запропонованою автором програмою. Автором проведене 

комплексне дослідження імунного та антиоксидантного статусу, яке полягало у 

визначенні рівнів імуноглобулінів, лізоциму, каталази, супероксиддисмутази, 

малонового диальдегіду, уреази, відновленого глутатіону. Результати проведеного 



дослідження довели значення дисфункції антиоксидантної системи та зниження 

рівня імунологічного захисту у патогенезі розвитку гінгівіту на тлі атопічних 

захворювань та довели можливість використання ряду показників як 

діагностичного інструмента при профілактиці й лікуванні гінгівіту у зазначеного 

контингенту пацієнтів. В цілому зауважень по розділу немає. 

Розділ 6 «Результати аналізу застосування предиктивних методів у 

діагностиці гінгівіту серед дітей з атопічними захворюваннями» присвячено 

результатам аналізу застосування предиктивних методів у діагностиці гінгівіту 

серед дітей з атопічними захворюваннями (27 стор., 5 табл, 8 рис.) серед яких 

цитологічні та генетичні чинники ризику розвитку гінгівіту у дітей з атопічними 

захворюваннями. Слід зазначити, що проведене дослідження продемонструвало 

можливість використання клітин букального епітелію  для проведення 

скринінгових неінвазивних досліджень функціонального стану організму дітей. 

Підрозділ 6.2. висвітлює можливості прогнозування схильності до гінгівіту 

шляхом використання генетичних предикторів, що робить перспективним даний 

напрямок досліджень у майбутньому та підкреслює можливість проведення більш 

масового генотипування з метою формування груп ризику щодо розвитку 

патології пародонту серед обраного контингенту дітей.  

Зауваження. У підрозділі 6.2 є певна кількість матеріалу, яку доцільно 

розміщувати у розділі аналізу та узагальнення матеріалу. 

Розділ 7 «Результати мультифакторного дослідження пацієнтів групи 

ризику розвитку патології тканин пародонту» присвячений дослідженню пацієнтів 

груп ризику, таких як передчасно народжені діти з атопічним дерматитом, та 

можливостям використання анкетно-опитувального методу та сучасному методу 

обробки даних комп’ютерної томографії пацієнтів з атопією. У підрозділі 7.3 

необхідно деталізувати, як може бути використаний описаний здобувачем 

сучасний спосіб оцінки даних комп’ютерної томографії лікарями-стоматологами у 

практичній діяльності. 



Розділ 8 «Результати регресійного аналізу залежності стоматологічного та 

імунометаболічного статусу пацієнтів на тлі атопічних захворювань» викладений 

на 34 сторінках, ілюстрований значною кількістю табличного матеріалу (45 

таблиць). У даному розділі автором методом регресійного аналізу визначено 

залежності між клінічними та імунометаболічними показниками, визначено 

коефіцієнти детермінації, які дозволяють оцінити інформативність та 

прогностичну цінність кожного показника. Автором проведений значний об’єм 

досліджень та побудовано прогностичні моделі та рівняння лінійної регресії, 

завдяки яким можливе цифрове визначення ризику запалення тканин пародонту у 

дітей з атопічними захворюваннями. На основі даних регресійного аналізу 

визначено, що найбільш інформативними біомаркерами запалення тканин 

пародонту у дітей на тлі атопії є рівень відновленого глутатіону, імуноглобуліну G 

та секреторного імуноглобуліну А. Зроблені здобувачем висновки є науково 

обґрунтованими та значущими для практичної охорони здоров’я, оскільки роблять 

можливою ранню діагностику та прогноз захворювань пародонту під час 

щоденної клінічної практики лікарів-стоматологів. Зауважень до даного розділу 

немає. 

Розділ 9 «Обґрунтування комплексної концептуально нової програми 

профілактики та лікування хронічного гінгівіту у дітей з атопічними 

захворюваннями» викладений стисло та змістовно. На основі отриманих даних 

комплексного клініко-лабораторного дослідження та побудови прогностичних 

моделей запалення тканин пародонту на основі неінвазивного визначення 

біомаркерів запалення, представлена детальна програма лікування та 

профілактики гінгівіту у дітей на тлі атопії. Доцільним є наведення у таблиці, яка 

відображає схему профілактично-лікувальних заходів, основних діючих речовин 

рекомендованих засобів індивідуальної гігієни. Принципових зауважень до 

розділу немає. 



Зауваження. Доцільним є наведення у таблиці, яка відображає схему 

профілактично-лікувальних заходів хронічного гінгівіту у дітей з атопічними 

захворюваннями, основних діючих речовин та рекомендованих засобів 

індивідуальної гігієни. 

 

Розділ «Аналіз та узагальнення матеріалів» відображає основні 

результати дослідження, виконаного автором, їх порівняння з представленими у 

сучасній літературі та аналіз вирішення проблеми профілактики та лікування 

гінгівіту у дітей на тлі атопічних захворювань. 

Висновки та практичні рекомендації. По виконаній дисертаційній роботі 

зроблено 8 висновків, які повністю відповідають поставленим завданням. 

Висновок 7 можна скоротити за рахунок зменшення наведеного цифрового 

матеріалу. Практичні рекомендації є доступними для закладів охорони здоров’я, 

що підтверджено численними впровадженнями, які мають широку географічне 

розповсюдження. 

В авторефераті відображено стислий зміст дисертаційної роботи, а основні 

результати дослідження відображені у 50 наукових працях, з яких 29 статей у 

фахових наукових виданнях, з них 7 статей у міжнародних виданнях, 5 статей у 

виданнях, що індексуються у SCOPUS, два патенти України на винахід, один 

патент України на корисну модель, 18 наукових праць у збірниках матеріалів 

науково-практичних конференцій. 

 

Запитання. 

1. Чи були пацієнти з діагнозом багатоформна ексудативна еритема? 

2. Чи були прояви алергічної реакції на препарати, які Ви 

використовували при розробці нової програми лікування? 



3. Які фактори ризику виникнення хронічного гінгівіту, окрім 

передчасного народження, виявлялися Вами у дітей з  атопічними 

захворюваннями? 

 

Висновок. 

Дисертаційна робота Кривенко Людмили Станіславівни «Гінгівіт у дітей з 

атопічними захворюваннями (клініка, діагностика, профілактика та лікування)», 

представлена на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – Стоматологія, є завершеною науковою працею, яка 

містить нові науково обґрунтовані результати, які вирішують наукову проблему 

ранньої діагностики, прогнозу, профілактики та лікування гінгівіту у дітей на тлі 

атопічних захворювань. У дисертаційній роботі представлена розробка програми 

лікування та профілактики гінгівіту у дітей на тлі атопічних захворювань шляхом 

комплексного аналізу стоматологічного статусу, виявлення прогностичних 

біомаркерів ініціації гінгівіту та диференційованої корекції імунометаболічних 

ланок його патогенезу. 

Основні наукові напрацювання викладені у 50 наукових працях, з яких 29 

статей у фахових наукових виданнях, два патенти України на винахід, один патент 

України на корисну модель, 18 наукових праць у збірниках матеріалів науково-

практичних конференцій. 

За своєю актуальністю, науковою новизною, теоретичним і практичним 

значенням отриманих результатів робота Кривенко Людмили Станіславівни 

«Гінгівіт у дітей з атопічними захворюваннями (клініка, діагностика, 

профілактика та лікування)» відповідає вимогам п. 10 «Про затвердження порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 
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