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Актуальність теми. Дисертаційна робота Рєзмака К.Ф. Мохаммеда на тему 

«Діагностичне значення визначення активності матричних металопротеїназ у 

пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи» присвячена актуальній проблемі 

сучасної оториноларингології, обумовленої тим, що частота звернень з 

приводу кіст верхньощелепних пазух щорічно збільшується в 3,1 рази, а в 

зв’язку із швидким розвитком хірургічних методик і видозміною матеріалу 

для протезування в стоматології спостерігається ріст особливого виду 

патології – кісти верхньощелепної пазухи одонтогенного генезу. Ця 

патологія суттєво впливає на якість життя пацієнтів та можливості 

стоматологічної реабілітації. 

Актуальність теми визначається особливостями диференційної 

діагностики кісти верхньощелепного синуса одонтогенного та риногенного 

ґенезу, адже саме патогенетичні особливості розвитку даної патології 

впливатимуть на раціональний вибір лікувальної тактики та подальший 

прогноз. Отже питання ефективної діагностики та лікування потребують 

подальшої розробки. Це сприятиме своєчасному та цілеспрямованому 

наданню допомоги та визначенню оптимальної тактики ведення таких 

хворих.  

У зв’язку з цим дисертаційна робота Рєзмака К.Ф. Мохаммеда, яка є 

важливою як в теоретичному плані, так і для практичної охорони здоров’я. 

Обгрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.  



Дисертаційна робота Рєзмака К.Ф. Мохаммеда на тему «Діагностичне 

значення визначення активності матричних металопротеїназ у пацієнтів з 

кістою верхньощелепної пазухи» виконана на сучасному науково-

методичному рівні, базується на достатньо великому клінічному матеріалі, 

даних імунологічних досліджень та статистичного аналізу.  

Автором проаналізовано результати комплексного обстеження 125 

пацієнтів. Особисто зібрані клінічні матеріали, виконані діагностичні 

дослідження, проведено статистичну обробку одержаних результатів, їх 

аналіз, сформовані основні теоретичні та практичні положення дисертації, 

що виносяться на захист.  

Застосовані в дисертації методи дослідження адекватні поставленим 

завданням, вони є сучасними і високоінформативними. Статистична обробка 

наукового матеріалу проведена коректно, підтверджена достовірність 

отриманих результатів. Назва дисертації цілком відповідає її змісту. Всі 

головні наукові положення дисертації, висновки і практичні рекомендації 

логічно витікають з матеріалу роботи, базуються на фактичних даних, є 

об’єктивно обґрунтованими, чітко сформульованими, містять нові важливі 

наукові та практичні узагальнення та являються логічним підсумком 

проведених досліджень.  

Тому обґрунтованість і достовірність положень та висновків, 

сформульованих у дисертації, не викликає сумнівів. 

Достовірність і новизна отриманих результатів.  

В дисертаційній роботі Рєзмака К.Ф. Мохаммеда на тему 

«Діагностичне значення визначення активності матричних металопротеїназ у 

пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи» отримані нові дані стосовно 

особливостей диференційної діагностики кісти верхньощелепної пазухи. 

На основі даних імуноферментного аналізу виявлений різний рівень 

ферменту ММП-9 у слині хворих з кістою верхньощелепної пазухи 

риногенної та одонтогенної етіології, що дозволяє встановити зв'язок такої 

патології з наявністю захворювань зубощелепної системи, що дало підґрунтя 



для розробки нового підходу в діагностиці та визначення оптимальної 

тактики лікування. 

Проведено дослідження та визначено у віддалені терміни 

рецидивування кіст верхньощелепної пазухи у післяопераційному періоді, що 

дозволяє припустити взаємозв'язок патології верхньощелепної пазухи з 

латентним перебігом хронічного періодонтиту.  

Розроблена модифікація методу підслизового видалення кіст 

верхньощелепних пазух через нижній носовий хід, що є більш щадною, 

забезпечує збереження цілісності остеомеатального комплексу, прискорює 

тривалість відновлення функції пазухи та забезпечує можливість 

одночасного проведення стоматологічної санації. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується адекватними 

методиками статистичної обробки з використанням методів математичної 

варіаційної статистики. Розраховувалось середнє статистичне значення 

показників - величина (М) та її похибка (*m), а також коефіцієнт достовірної 

різниці (t). Достовірність отриманих результатів оцінювали по таблиці 

критерію Стьюдента.  

Таким чином, достовірність і новизна отриманих результатів, 

представлених у дисертації, не викликає сумнівів. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях.  

Основні фрагменти дисертаційної роботи висвітлені у 5 наукових 

роботах, з них 4 статті опубліковано в наукових фахових журналах МОН 

України, 1 – в іноземному виданні, що входить до міжнародних науко 

метричних баз. 

В опублікованих статтях повністю викладено всі дані клінічних та 

інструментальних досліджень, які мають закономірні висновки, 

аргументовані узагальнення і практичні рекомендації.  



Автореферат написаний у відповідності до змісту дисертаційної роботи 

і повністю відображає суть її основних положень, актуальність, новизну та 

висновки. 

Оформлення дисертації та її структура.  

Дисертація викладена українською мовою на 154 сторінках 

друкованого тексту і складається з титульного аркуша, анотації, змісту, 

переліку умовних позначень, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи 

дослідження» та 4 розділів власних досліджень, висновків, практичних 

рекомендацій і списку використаної літератури, який містить 186 робіт, із 

яких 52 – кирилицею та 134 – латиницею. Дисертація ілюстрована 6 

таблицями та 36 рисунками. 

У Вступі до дисертації автор показує актуальність вибраної ним теми, 

дає загальну характеристику проблеми кіст верхньощелепної пазухи, зокрема 

одонтогенного характеру. Автор обґрунтовує зв'язок проблеми із сучасним 

розвитком дентальної імплантації, розглядає питання діагностики та 

раціональний підхід до лікування при цій патології.  

У розділі наведені обгрунтування необхідності розробки вибраного 

напрямку дослідження. Дисертант аргументує наукову новизну та практичну 

значимість роботи та важливість впровадження її результатів в практику 

охорони здоров'я. 

Метою представленої дисертаційної роботи було підвищення точності 

диференційної діагностики кісти верхньощелепної пазухи одонтогенного і 

риногенного генезу на основі дослідження активності матричних 

металопротеїназ. Відповідно до мети сформульовано 6 коректних завдань, 

відповіді на які дадуть змогу вирішити поставлену мету. Визначені об’єкт, 

предмет та методи дослідження. 

В розділі 1- Огляд літератури, викладеному на 28 сторінках та 

розділеному на 7 підрозділів, автор проводить повний і критичний аналіз 

основних літературних даних, що стосуються анатомотопографічних 

особливостей зубощелепної системи та при носових пазух, етіології сину 



ситів, сучасних методів діагностики та принципів лікування вказаних 

пацієнтів. 

Переконливо показано, що на сьогоднішній день кіста 

верхньощелепної пазухи залишається поширеною та актуальною проблемою 

оториноларингології. У випадку, якщо мова іде про одонтогенний ґенез 

кісти, проблема стосується також лікаря-стоматолога та щелепно-лицьового 

хірурга. 

Важливим висновком огляду є заключення, що проблема 

диференційної діагностики патології залишається не до кінця дослідженою. 

Для вирішення цього питання обов’язковим є вивчення усіх клінічних та 

діагностичних аспектів хвороби шляхом залучення сучасних методів 

обстеження. Саме такі підходи допоможуть розробляти в майбутньому 

ефективні методики допомоги пацієнтам із вказаною патологією. 

Традиційно другий розділ дисертаційної роботи присвячений 

матеріалам та методам дослідження і викладений на 26 сторінках. Автор 

приводить характеристику обстежених хворих, а також описує застосовані 

клінічні, лабораторні, радіологічні та імунологічні дослідження. Приведені 

методи статистичної обробки інформації. 

Для виконання завдань дослідження у відповідності до зазначеної мети 

вивчені результати діагностики, лікування і моніторингу 150 пацієнтів (80 

чоловіків і 77 жінок віком від 36 до 75 років) що спостерігалися в 

Олександівській лікарні в період з 2016 по 2019 рік. Пацієнти, включені в 

дослідження розділені на основну та контрольну групу:  

1 підгрупа основна група – 75 хворих з кістою верхньощелепної пазухи та 

встановленою патологією зубощелепної системи;  

2 підгрупа основна група - 50 хворих з кістою верхньощелепної пазухи без 

патології зубощелепної системи;  

контрольна група - 25 пацієнтів з діагнозом викривлення носової переділки, 

хронічний вазомоторний риніт. 



Усім хворим було проведено комплекс клінічних, радіологічних, 

біохімічних та імунологічних методів, що дозволяє об'єктивізувати 

дослідження і отримати нові дані в аспекті диференціальної діагностики 

кісти верхньощелепної пазухи. 

Третій розділ – Вміст ММР-9 в сироватці крові, слині у пацієнтів з 

кістою верхньощелепної пазухи до хірургічного втручання, розділений на 2 

підрозділи і викладений на 6 сторінках. 

У розділі подано детальну характеристику обстежених хворих, критерії 

включення та виключення. Розділ присвячений отриманим результатам 

вмісту ферменту ММП-9 в сироватці крові та слині у пацієнтів до 

оперативного втручання у порівняні з контрольною групою. 

Четвертий розділ – Хірургічне лікування хворих на кісту 

верхньощелепної пазухи модифікованим методом, містить описану 

методологію проведеного оперативного втручання, та дані про кількість 

рецидивів після оперативного втручання. 

П’ятий розділ – Вміст ММП-9 в слині у пацієнтів з кістою 

верхньощелепної пазухи – містить результати дослідження вмісту ферменту 

ММП-9 в слині у пацієнтів всіх груп до та після оперативного втручання. 

1-шу підгрупу склали пацієнти, яким було проведено ендоназальне 

видалення кісти верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід, при 

одночасній санації зубощелепної системи стоматологом. Пацієнтам 2-ї 

підгрупи також було проведено ендоназальне видалення кісти 

верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід, проте вони не перебували 

на лікуванні у стоматолога. Пацієнтам контрольної групи, була проведена 

септопластика, вазотомія та конхотомія.  

Аналіз отриманих результатів показав, що у пацієнтів з підвищеним 

рівнем ММП-9 через 14 днів після проведення відповідного 

стоматологічного лікування рівень ферменту нормалізувався  

Розділ 6. Повітрообмін у верхньощелепній пазусі в післяопераційному 

періоді у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи після гайморотомії 



через нижній носовий хід присвячений механізму повітрообміну носової 

порожнини та приносових пазух. В ньому обґрунтовано важливість 

збереження цілісності остеомеатального комплексу за допомогою 

вимірювання швидкості руху повітря і визначення числа Рейнольдса. 

Заключний розділ присвячений узагальненню отриманих результатів і є 

логічним підсумком та завершенням попередніх розділів власних 

досліджень. Із нього логічно формується глобальний висновок, що у 

дисертаційній роботі представлені теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуальної наукової задачі ринології, пов'язане з диференційною 

діагностикою кіст верхньощелепної пазухи. 

Логічним фіналом цієї глави є 8 висновків, які в цілому відображають 

вирішення завдань, поставлених перед дослідженням. 

Закінчується дисертація практичними рекомендаціями, які визначають 

послідовність диференціальної діагностики хворих з кістами 

верхньощелепної пазухи з використанням високо специфічної імунологічної 

діагностики та колегіальних консультацій з послідуючим використання для 

лікування хірургічного доступу запропонованого в результаті проведеного 

дослідження. 

Роботу написано науковою мовою, що свідчить про високу ерудицію 

автора. Викладені матеріали вільно сприймаються. Отримані результати 

обґрунтовані, виважені. Зміст автореферату у повній мірі відбиває основні 

положення дисертації.  

Дисертаційна робота відповідає встановленим вимогам, проте, є ряд 

зауважень, що не носять принципового характеру, та дискусійних питань до 

дисертанта. 

Зауваження.  

1. В науковій новизні вказується, що «розроблено діагностичний 

алгоритм», що фактично є практичною значимістю; 



2. В розділі «Матеріали і методи» на фотографіях показані кісти пазух, 

але вони описані, як візуалізація при звичайному ендоскопічному огляді, а не 

в процесі оперативного втручання; 

3. Оскільки методика хірургічного втручання є результатом 

впровадження, а не наукової розробки, її варто представити в розділі 

«Матеріали і методи», а не в розділі 4; 

4. Матеріали розділів 3 і 5 багато в чому дублюються, тому напевно варто 

би було їх представити одним розділом; 

5. У висновку 8 не конкретизовано у яких саме пацієнтів (1 чи 2 підгрупи 

основної групи) вивчені рецидиви кіст; 

6. Зустрічаються некоректні визначення, наприклад хвороба не 

«протікає» а «перебігає». 

Запитання. 

1. Як відомо, при риногенних кістах важливим етіологічним чинником є 

порушення аеродинаміки носового дихання. В роботі не вказано про 

коригуючі ендоназальні операції у цих пацієнтів. Чи вони не потрібні? 

2. Чи були на КТ зміни, які би підтверджували одонтогенний характер 

кісти у пацієнтів 1 підгрупи основної групи? 

3. Чи можна вважати дослідження рівня МП альтернативою 

дороговартістного КТ дослідження? 

4. В роботі вказано, що в післяопераційному періоді пацієнти отримували 

курс протизапальної та антибактеріальної терапії. Яка мета антибактеріальної 

терапії, адже профілактичне призначення а/б препаратів не 

використовується? 

5. Що значить паралельне лікування у стоматолога, якщо вказується, що у 

пацієнтів з підвищеним рівнем ММП-9 через 14 днів після проведення 

відповідного стоматологічного лікування рівень ферменту нормалізувався, а 

в той же час в дисертації вказано що у дослідженні не було виявлено 

статистично достовірної різниці між показниками до оперативного втручання 

(в середньому 1219 (±328) нг/мл) та після (1110 (±283) нг/мл). 



6. Дослідження функції зовнішнього дихання з використанням масочного 

спірометра проводилося фактично протягом 10 хвилин, однак в роботі 

вказується, що обмін 90 відсотків повітря в верхньощелепної пазусі 

відбувається в середньому за 214 дихальних циклів. З якою частотою дихав 

пацієнт? 

7. Як можливо здійснити метод підслизового видалення кіст 

верхньощелепних пазух через нижній носовий хід без травми слизової 

пазухи? Чи ще методика доступу до пазухи, а не видалення кісти? 

Однак вищезгадані зауваження та запитання не є принциповими та не 

знижують значення проведеної автором наукової роботи, а носять 

рекомендаційний характер. 

Відповідність дисертації вимогам, які пред'являються до наукового 

ступеня кандидата медичних наук.  

На основі проведеного дисертаційного дослідження за рахунок 

використання сучасних методів діагностики створено сучасний підхід до 

диференціальної діагностики кіст верхньощелепної пазухи та визначено 

оптимальну тактику ведення хворих з такою патологією. Все наведене можна 

визначити як суттєвий внесок у вітчизняну клінічну оториноларингологію.  

В цілому, дисертація Мохаммеда К.Ф. Рєзмака на тему «Діагностичне 

значення активності матричних металопротеїназ у пацієнтів з кістою 

верхньощелепної пазухи» за обсягом та глибиною проведених досліджень 

відповідає вимогам, які пред'являються до дисертацій на науковий ступінь 

кандидата медичних наук. 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Мохаммеда К.Ф. Рєзмака на тему «Діагностичне 

значення активності матричних металопротеїназ у пацієнтів з кістою 

верхньощелепної пазухи» є закінченою науково-дослідною роботою, в якій 

наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної наукової 

задачі – підвищення точності диференційної діагностики кісти 



верхньощелепної пазухи одонтогенного і риногенного генезу на основі 

дослідження активності матричних металопротеїназ, що має суттєве значення 

для оториноларингології.  

За актуальністю, рівнем досліджень і обсягом роботи, науковою 

новизною та практичним значенням дисертація відповідає вимогам п.11 

«Порядку присудження наукових ступенів» ДАК Міністерства освіти і науки 

України щодо кандидатських дисертацій, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, а її автору може бути 

присуджено ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.19 – 

оториноларингологія.  

 

Офіційний опонент:  

доктор медичних наук,  

професор, завідувач  

кафедри оториноларингології 

та офтальмології 

з курсом хірургії голови і шиї,  

Івано-Франківський національний 

медичний університет        В.І. Попович 


