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Актуальність теми

Літературні дані свідчать про те, що в структурі загальної захворюваності 

дитячого населення ендокринопатії займають дуже високе місце, в першу чергу 

за рахунок патології щитовидної залози (К.А. Колесник, 2013), яка 

несприятливо впливає на формування організму дитини в цілому і 

стоматологічний статус зокрема. Тому вивчення впливу дисфункції щитовидної 

залози на стан твердих тканин зубів і неспецифічну резистентність організму 

дітей представляє теоретичний та практичний інтерес.

Аналіз літературних даних, проведений автором, свідчить про те, що 

біохімічні, біофізичні аспекти стану твердих тканин зубів, тканин пародонту і 

ротової рідини, а також ефективна профілактика основних стоматологічних 

захворювань у дітей з порушеннями функції щитовидної залози вивчені і 

розроблені недостатньо, особливо враховуючи екологічний стан регіону.

Тому актуальність вибраної автором теми дисертаційної роботи сумнівів 

не викликає.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхня достовірність та наукова 

новизна.

Дисертаційна робота Годованець О.І. виконана як ініціативна у ВДНЗУ 

«Буковинський державний медичний університет» (ДР № 0112U003537) та є 

фрагментом науково-дослідної роботи ДВНЗ «Івано-Франківський



національний медичний університет» (ДР №0111U003681), безпосереднім 

виконавцем якого був автор дисертації.

Дисертаційна робота Годованець О.І. виконана на сучасному рівні, 

побудована по традиційному плану, складається з введення, аналітичного 

огляду літератури, розділу об’єктів та методів дослідження, 4 розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел (470 

джерел, з них 275 -  латиницею). Дисертація ілюстрована 75 таблицями, 61 

рисунком.

Автором поставлена мета науково обґрунтувати принципи надання 

стоматологічної допомоги дітям із патологією щитовидної залози на основі 

нових методів діагностики, профілактики, лікування і вивчення системних та 

місцевих метаболічних порушень в порожнині рота.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані 11 завдань, для 

вирішення яких були використані епідеміологічні, клінічні, біохімічні, атомно- 

абсорбційні, імуноферментні та математичні методи дослідження.

Було обстежено 2026 дітей із супутньою патологією щитовидної залози 

віком від 3 до 17 років, у тому числі 1926 дітей хворих на Д Н З , з яких було 

сформовано 3 вікових групи: 6-7, 12 та 15 років. При цьому оцінювались стан 

твердих тканин зубів (кпз, кпп, КПВз, КПВп і індекс Н ІК ), тканин пародонту 

(індекси Ш-П, РМА, СРІ), рівень гігієни порожнини рота (індекси OHI-S та 

Silness-Loe), кислоторезистентність емалі зубів (ТЕР-тест) та швидкість 

салівації.

В процесі біохімічних досліджень ротової рідини оцінювались рівень 

загального білка, глікопротеїнів, гексозамінів, фукози, вільного та зв’язаного 

оксипроліну, Са, Р, активність лужної фосфатази, лізоциму та уреази.

В сироватці крові оцінювались стан кальцій-фосфорного обміну, вміст 

загального та вільного кальцію, активність лужної фосфатази, рівень 

паратгормону, кальцитоніну, активність остеокальцину, а також тиреоїдний
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з

статус дітей (загальний та вільний тироксин, загальний трийодтиронін, 

тиреотропний гормон).

В сечі досліджувався вміст йоду для оцінки йодного дефіциту.

Атомно-абсорбційним методом у зубах, видалених за ортодонтичними 

показами, досліджували рівень Fe, Cu, Zn, Cd, а також F у джерелах 

водопостачання регіону.

Був проведений багатофакторний математичний аналіз впливу різних 

факторів на формування стоматологічних захворювань у дітей на фоні ДНЗ і 

розроблені відповідні математичні моделі.

Таким чином можна стверджувати, що дисертаційна робота виконана на 

високому методичному та науковому рівні, використані сучасні методи 

дослідження. Наукові положення, висновки і практичні рекомендації, 

сформульовані в дисертації, є логічними та обґрунтованими. Достовірність 

наукових положень і висновків підтверджується верифікацією результатів, 

отриманих в умовах різних перевірок на об’єктах досліджень, а також методом 

порівняння з контрольними групами дітей для забезпечення репрезентативності 

і об’єктивності результатів.

Наукова новизна.

Проведено детальне вивчення патогенетичних механізмів розвитку 

стоматологічної патології у дітей з ДНЗ. Уточнені дані про особливості 

мінералізації емалі зубів та роль при цьому макро- та мікроелементів. Вивчено 

стан сполучнотканинних елементів зубощелепної системи та їх вплив на 

формування патологічного процесу в тканинах пародонту. Виявлено 

кореляційну залежність між системними метаболічними порушеннями 

(показники тиреоїдного статусу, кальцієвий обмін, гормональна регуляція) та 

змінами морфофункціонального стану тканин зубів та тканин пародонту. За 

результатами кореляційного аналізу розроблено математичні моделі, за 

допомогою яких показано, що провідну роль у розвитку стоматологічної 

патології у дітей з ДНЗ відіграють системні та місцеві метаболічні порушення в 

організмі дітей. На основі проведених досліджень розроблено для дітей з ДНЗ



відповідні ефективні методи профілактики та лікування основних 

стоматологічних захворювань шляхом корекції метаболічних процесів на 

системному та місцевому рівні.

Практичне значення роботи полягає у тому, що дисертантом 

сформульовані основні принципи комплексного лікування основних 

стоматологічних захворювань у дітей з дифузним нетоксичним зобом, а 

запропонований для застосування в стоматологічній практиці комплекс 

профілактики і лікування карієсу зубів і патології тканин пародонту, для 

вказаного контингенту дітей, дозволяє отримати високий карієспрофілактичний 

ефект, значно поліпшити показники рівня гігієни порожнини рота і 

пародонтальні індекси.

Оцінка змісту роботи, її значення в цілому, зауваження щодо 

оформлення дисертації.

У вступі дисертант обґрунтовує актуальність проблеми, її значимість для 

сучасної стоматології, мету та завдання дослідження. Приведені науково- 

практична значимість роботи, впровадження результатів дослідження та їх 

апробація.

Зауваження до розділу:

- в підрозділі «Наукова новизна одержаних результатів» відсутні 

цифрові дані, які в останній час вимагають вищі атестаційні органи.

Огляд літератури складається з 6-й підрозділів (42 стр). Підрозділи 1.1 - 

1.4 присвячені патогенезу гіпотиреозу, аналізу впливу патології щитовидної 

залози та її гормонів на розвиток стоматологічних захворювань у дітей, роль 

мікроелементів при цьому. У підрозділі 1.5 аналізується вплив глікоз- 

аміногліканів на фізіологічні та патологічні процеси в кісткових тканинах, а у 

підрозділі 1.6 шляхи профілактики та лікування стоматологічних захворювань 

при тиреопатології.

Огляд літератури написано широко, охоплено велике коло 

патофізіологічних механізмів та проблем. Особливий інтерес викликає 

підрозділ, що присвячений металотионеінам.
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В цілому огляд літератури читається з інтересом, усі наведені данні 

свідчать про компетентність дисертанта у даних питаннях. Похвально те, що 

70% літературних джерел становлять роботи 2010-2016 pp., більша половина 

яких - іноземні.

Зауваження до розділу 1:

- бажано було б дати коротке узагальнення по результатам 

літературного огляду.

Другий розділ роботи присвячений викладанню матеріалів та методів 

дослідження (20 стр).

Дисертаційна робота носить клініко-лабораторний характер. В 

Чернівецькій області та м. Чернівці було обстежено 1926 дітей, хворих на ДНЗ, 

віком від 6 до 15 років, у яких оцінювався стан твердих тканин зубів (кпз, кпп, 

КПВз, КПВп і індекс НІК), тканин пародонту (індекси Ш-П, РМА, СРІ), рівень 

гігієни порожнини рота (індекси OHI-S та Silness-Loe), кислоторезистентність 

емалі зубів (ТЕР-тест) та швидкість салівації.

У дітей, відібраних для поглиблених досліджень, проводились:

- біохімічні дослідження ротової рідини (рівень загального білка, 

глікопротеїнів, гексозамінів, фукози, сіалових кислот, вміст оксипроліну, 

активність лужної фосфатази, лізоциму та уреази, вміст кальцію та фосфат- 

іонів);

- біохімічні дослідження сироватки крові (вміст кальцію, фосфат-іонів, 

активність лужної фосфатази, рівень паратгормону, кальцитоніну, активність 

остеокальцину, функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи);

- біохімічні дослідження сечі (вміст йоду);

- атомно-абсорбційним методом у видалених зубах оцінювався рівень Fe, 

Cu, Zn, Cd, а у джерелах водопостачання регіону визначався рівень F, Fe, Cu, 

Zn, Cd.

Для визначення впливу різних факторів на формування основних 

стоматологічних захворювань дітей на фоні ДНЗ був проведений
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багатофакторний математичний аналіз із використанням сучасних 

статистичних методів обробки результатів дослідження.

Крім того в розділі приведена характеристика лікувально-профілактичних 

комплексів для дітей з ДНЗ для основних груп с карієсом зубів та груп з 

хронічним катаральним гінгівітом, що застосовувались два рази на рік.

Зауваження до розділу 2 незначні. наприклад:

- незрозуміло, навіщо в таблиці 2.16 наведена інформація про кількість 

досліджуваних джерел водопостачання різних районів Чернівецької 

області, яка надалі не використовується;

- назва таблиць 2.17 та 2.18 потребує корекції.

Розділ 3 «Стоматологічний статус дітей із супутньою патологією 

щитоподібної залози». В розділі (47 стр.) приведено аналіз частоти та структури 

захворювання щитоподібної залози у дітей різних регіонів України та вплив цієї 

соматичної патології на їх стоматологічний статус. Показано, що на фоні 

тиреопатології ускладнення карієсу зустрічались удвічі частіше ніж при її 

відсутності, а поширеність захворювань тканин пародонту зростала з віком і у 

15 років досягала 94%. Показано, що основною патологією щитовидної залози 

у дітей Чернівецького регіону був ДНЗ. Зроблено висновок, що зв'язок між цією 

патологією і стоматологічним станом дітей, включаючи зубощелепні 

аномалії, реалізується за рахунок впливу її на процеси мінералізації твердих 

тканин зубів і функціонування сполучнотканинних компонентів зубощелепної 

системи, і що це дозволяє проводити ранню діагностику стоматологічних 

захворювань.

Зауваження до розділу 3 :

- розділ написано цікаво, але, на мою думку, трошки розтягнуто;

- бажано було б наприкінці розділу дати стислі висновки.

Розділ 4 «Чинники ризику виникнення основних стоматологічних 

захворювань у дітей, які хворіють на дифузний нетоксичний зоб» (35 стр). В 

розділі приведені результати оцінки впливу різних чинників на розвиток 

каріозного процесу та захворювання тканин пародонту. При цьому визначались
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у віковому аспекті гігієнічні індекси, стан місцевого імунітету (активність 

лізоциму), швидкість слиновиділення, pH ротової рідини, 

кислоторезистентність емалі зубів, ступінь дисбіозу. Крім того проводилась 

оцінка тиреоїдного статусу дітей та рівня йодного забезпечення організму.

В розділі показано, що більшість всіх цих показників у випадку наявності 

у дітей ДНЗ різного ступеню тяжкості були гіршими ніж у дітей контрольної 

групи порівняння відповідного віку. Зроблено висновок, що на фоні ДНЗ ті ж 

самі провокуючі чинники виникнення карієсу зубів та захворювань тканин 

пародонту діють більш «ефективно» ніж у соматично здорових дітей.

Зауваження до розділу 4 :

- бажано було б наприкінці розділу дати стислі висновки;

- у  розділі є недосить вдалі назви таблиць: 4.4., 4.6, 4.10, 4.11 

(характеристика не самих профілактичних заходів або елементарних 

чинників, а характеристика використання їх);

- бажано називати групи «порівняння», а не «контрольні».

Розділ 5 «Особливості метаболізму твердих та м'яких тканин 

зубощелепної системи, які хворіють на дифузний нетоксичний зоб» (65стр). У 

розділі приведені результати досліджень у ротовій рідині дітей концентрації 

іонів кальцію (різні фракції), фосфатів, активності лужної фосфатази. Показано, 

що у дітей Хворих на ДНЗ в більшості випадків домінувала фракція зв'язаного 

кальцію, яка мало ефективна для процесів мінералізації та ремінералізації 

твердих тканих зубів, що на думку автора пов'язано зі змінами глікопротеїнів у 

ротовій рідині дітей при гиперплазії щитовидної залози, а також зниження при 

цьому активності лужної фосфатази -  одного з основних ферментів 

мінералізації твердих тканин зубів. Аналогічні дослідження були проведені у 

сироватці крові дітей з ДНЗ для вивчення тиреоїдного профілю та біохімічних 

маркерів кісткового моделювання, стану гормональної регуляції кальцієвого 

обміну. Проведено кореляційний аналіз між різними показниками. У видалених 

зубах було визначено вміст Fe, Cu, Zn та Cd для оцінки мікроелементного 

забезпечення організму дітей з ДНЗ. Показано, що найбільші кількісні зміни
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спостерігались в концентрації Fe, яка була знижена в порівнянні з контрольною 

групою від 30% до 60% в залежності від ступеню тяжкості ДНЗ, що призводить 

до зниження ферменту тиреопероксидази і концентрації тиреоїдних гормонів у 

крові. Кореляційним аналізом встановлено зв'язки між показниками 

тиреоїдного статусу та мікроелементного забезпечення організму дітей. Крім 

того, в розділі приведені результати дослідження у дітей з ДНЗ стану обміну 

сполучнотканинних компонентів зубощелепної системи (підвищений рівень 

ГАГ у ротовій рідині та зміни їх структури), зростання концентрації вільного 

оксипроліну та зниження зв'язаного, що свідчить про сповільнення процесів 

формування колагенових волокон сполучної тканини, зростання рівня білка та 

вмісту фукози, зменшення рівня глікопротеїнів. По всім дослідженим 

показникам обміну глікопротеїнів ротової рідини проведено кореляційний 

аналіз. В підрозділах 5.5 та 5.6 приведені математичні моделі, що 

характеризують формування патологічних змін у твердих тканинах зубів та 

тканинах пародонту при гиперплазії щитовидної залози, розроблено алгоритм 

можливих механізмів уражень (рис. 5.22).

Зауваження до розділу 5:

- бажано в кінці розділу зробити стислі висновки;

- розділ перенасичений клініко-лабораторними дослідженнями та 

математичними моделями, що важко сприймається стоматологами;

- лужна фосфотаза у  ротовій рідині є маркером запалення, так як вона 

має походження з лейкоцитів, а не маркер мінералізації. Але вона є 

маркером мінералізації у  сироватці крові та тканинах пародонту.

Розділ 6 «Удосконалення надання стоматологічної допомоги дітям, 

хворим на ДНЗ. Катамнестичне спостереження у динаміці лікування» (40 стр). 

У розділі приведені результати спостереження дії лікувально-профілактичних 

заходів у дітей з ДНЗ на стоматологічний статус та біохімічні показники 

ротової рідини, яка була позитивна майже в усіх випадках.

Зауваження до розділу 6:
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- зустрічаються невдалі вирази (нозологія не констатується у  

множ ині- пародонтит, але не пародонтити).

Далі дисертант зупиняється на аналізі та узагальнені отриманих 

результатів. При цьому приведено обґрунтоване обговорення результатів 

проведених клінічних, біохімічних та математичних досліджень.

Висновки відповідають завданням дослідження та отриманим 

дисертантом результатів. Деякі практичні рекомендації, що стосуються 

діагностики, досить складні для практичних стоматологів.

За планом дискусії прошу відповісти на деякі запитання:

1. Як Ви при високій поширеності у 12-и річних дітей карієсу зубів та 

ХКГ формували з них окремі групи і оцінювали профілактичну 

ефективність комплексів?

2. Як діти з ДНЗ потрапляли до лікаря-стоматолога і хто назначав 

обстеження та системне їх лікування?

3. Чи враховувалась тривалість захворювання дітей на ДНЗ при розробці 

схем лікування?

4. Чи відрізнялись у Вашому випадку розповсюдженість та тяжкість 

перебігу ХКГ у дітей з ДНЗ від даних приведених в роботах Колесник 

К.О. та Рожко О.П.?

5. Чим Ви можете пояснити найменший вміст йоду в сечі 15-и річних 

дітей з ДНЗ?

6. Чому на вашу думку у дітей з ДНЗ спостерігався більш низький рівень 

гігієни порожнини рота?

7. Як Ви можете пояснити, що найбільша ефективність лікування дітей з 

ДНЗ мала місце після першого курсу лікувально-профілактичних 

заходів (рівень гігієни, фосфат-іонів, індекс РМА %), а наступні курси 

були значно менш ефективними (табл. 6.6, 6.12, 6.13; рис. 6.3-6.5)?

За матеріалами дисертаційної роботи надрукована 51 наукова праця, з 

яких 21 стаття у наукових фахових виданнях України та в міжнародних
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виданнях, отримано 4 патенти України, видано 1 методичні рекомендації та 2 

інформаційних листи про нововведення.

Принципових зауважень щодо оформлення дисертації немає, зроблені 

зауваження не носять принципового характеру і не впливають на позитивну 

оцінку роботи.

Заключення.

Дисертаційна робота Годованець Оксани Іванівни «Оптимізація 

принципів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних 

захворювань у дітей із супутньою патологією щитоподібної залози» є 

завершеним науковим дослідженням, присвяченим вирішенню актуальної 

наукової задачі -  теоретичному та клінічному обґрунтуванню профілактики і 

лікування основних стоматологічних захворювань у дітей з дифузним 

нетоксичним зобом за рахунок використання вітамінно-мінерального 

комплексу, ремінералізуючих і компенсуючих йодний дефіцит препаратів та 

гликоз-аміногліканів, нормалізуючих ферментативну активність в організмі. За 

своєю актуальністю та практичним значенням отриманих результатів, їх 

достовірністю і новизною, обґрунтованістю та об’єктивністю висновків і 

практичному значенню повністю відповідає вимогам п.ІС «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 р. №567», а її автор заслуговує присудження ступеня

Підпис К
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