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І. Актуальність теми
Дистрофічно-запальні ураження пародонта є найбільш поширеними 

стоматологічними захворюваннями і постійно зростають останнім часом. Ці 
ураження пародонта часто виникають на фоні різних загальносоматичних 
захворювань, особливо серцево-судинної системи. Останні є значною групою 
захворювань, які викликають патологічні зміни в різних органах і системах 
організму, у тому числі і у пародонті. На сьогоднішній день розповсюдженість 
серцево-судинних захворювань також зростає, особливо серед осіб молодого 
віку. Визначення патогенетичних механізмів впливу серцево-судинних 
захворювань на виникнення і розвиток у даної категорії хворих захворювань 
пародонта є одною з проблем сучасної стоматології. Необхідно враховувати 
складність діагностики та лікування уражень пародонта у пацієнтів із серцево- 
судинними захворюваннями. Тому необхідна розробка нових, 
диференційованих, патогенетично обґрунтованих методів лікування, в основі 
яких лежить вивчення механізмів розвитку уражень пародонта при наявності 
серцево-судинних захворювань.

Враховуючи вищевикладене, розкриття механізмів впливу ішемічної 
хвороби серця (ІХС) на патогенез захворювань пародонта та розробка 
обґрунтованих ефективних методів їх лікування у даної категорії хворих є 
своєчасною і актуальною науковою задачею терапевтичної стоматології.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є фрагментом планових науково-дослідних робіт кафедри 
терапевтичної стоматології Івано-Франківського національного медичного 
університету -  «Оптимізація комплексного лікування патології пародонта, 
тканин зубів у стоматологічних хворих та при супутній патології», (державна 
реєстрація № 0114U000905) та «Клініко-патогенетичне обґрунтування
диференційованого медикаментозного, ендодонтичного та хірургічного 
лікування в комплексній терапії генералізованого пародонтиту», (державна 
реєстрація № 0106U009253). Дисертант була виконавцем окремих фрагментів 
цих робіт.

II. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і 
новизна
Дисертаційна робота Н.О. Стасюк присвячена вивченню характеру 

імунологічних порушень у разі генералізованого пародонтиту та підвищення



ефективності його лікування шляхом використання комбінованих 
імунотропних препаратів у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця.

Для вирішення даної наукової задачі автором поставлені конкретні мета і 
задачі дослідження: визначити поширеність та особливості перебігу
генералізованого пародонтиту у хворих на ішемічну хворобу серця; встановити 
взаємозв’язок між перебігом, інтенсивністю запального процесу, ступенем 
розвитку генералізованого пародонтиту та станом місцевого і загального 
імунітету у хворих на фоні стабільної ІХС; розробити та впровадити спосіб 
імунокорегуючої терапії в комплексному лікуванні хворих на генералізованого 
пародонтиту без та на фоні стабільної ІХС.

Дисертаційна робота Н.О. Стасюк виконана на сучасному науковому 
рівні та достатньому клінічному та лабораторному матеріалі. Використані 
методики клінічних, імунологічних, лабораторних досліджень сучасні і 
дозволяють отримати достовірні результати, які оброблені за допомогою 
статистичних методів. На цій основі розроблені критерії діагностики та 
стратегія комплексного лікування захворювань пародонта у хворих на ішемічну 
хворобу серця.

Для вирішення поставлених у дисертації задач автором проведені 
клінічні, інструментальні, біохімічні, імунологічні та лабораторні дослідження. 
Отримані результати дисертаційної роботи, проведених наукових досліджень, 
висновки та рекомендації базуються на достатній кількості клінічних 
спостережень (192 хворих на генералізований пародонтит, серед них 162 осіб 
хворих на ішемічну хворобу серця) та лабораторних досліджень. Використані 
методи дослідження адекватні поставленій меті та завданням дослідження, а 
самі методики є сучасними та високоінформативними. Об’єм клінічних та 
лабораторних досліджень достатній і дозволяє отримати достовірні результати, 
які оброблені математичними методами за допомогою персональних
комп’ютерів.

Представлений у роботі ілюстративний матеріал повністю 
підтверджується результатами досліджень. Висновки відображають основний 
зміст дисертації, практичні рекомендації науково обґрунтовані.

Новизна основних положень та висновків дисертації, її наукове та 
практичне значення.

Дисертаційній роботі Н.О. Стасюк притаманні певний науково- 
методичний рівень досліджень, достатній об’єм фактичного матеріалу, що 
дозволило авторові обґрунтувати низку нових теоретичних положень і 
конкретних практичних рекомендацій. Отримані у ході виконання дисертації, 
дані є основою розробки комплексних та ефективних, патогенетично 
обґрунтованих, диференційованих схем комплексного лікування хворих із 
захворюваннями пародонта у пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Автором встановлено порушення співвідношення лейкоцитів у сироватці 
крові хворих на генералізований пародонтит, особливо, на тлі супутньої 
стабільної ІХС; доповнено наукові дані про зниження сорбційної здатності 
еритроцитів у хворих на генералізований пародонтит за умови супутньої 
стабільної ІХС; показані особливості змін Т-клітинного імунітету у хворих на 
генералізований пародонтит на фоні супутньої стабільної ІХС; доповнено 
наукові дані щодо активності місцевого та системного запалення при поєднанні



захворювання пародонта та ІХС; виявлено особливості клінічного перебігу 
генералізованого пародонтиту у хворих із супутньою стабільною ІХС; 
доведено, що призначення рослинних імунотропних препаратів у 
комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит із супутньою 
стабільною ІХС зменшує клінічні прояви захворювання пародонта, покращує 
показники імунограми та запобігає рецидивам генералізованого пародонтиту. 
Показана висока ефективність запропонованого комплексу рослинних 
імунотропних препаратів при лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих 
з ішемічною хворобою серця.

Практичне значення даної дисертаційної роботи полягає в розробці і 
впровадженні у клінічну практику системної комплексної імунотропної терапії 
з використанням рослинних імунотропних препаратів. Застосування 
запропонованих фітозасобів системної і місцевої дії має певні переваги перед 
традиційною медикаментозною терапією. Отримані результати біохімічних та 
імунологічних досліджень сироватки крові і ротової рідини рекомендуються для 
використання для прогнозування розвитку генералізованого пародонтиту у 
хворих із супутньою стабільною ІХС.

Результати проведених досліджень впроваджені в лікувальну практику 
центру стоматології університетської клініки Івано-Франківського національного 
медичного університету та низки інших стоматологічних закладів України. 
Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрах 
терапевтичної стоматології Івано-Франківського національного медичного 
університету та Вінницького національного медичного, університету ім. М. І. 
Пирогова.

Отримані результати проведених наукових досліджень відображені в 
достатній кількості (20 робіт) надрукованих наукових праць. У фахових 
виданнях рекомендованих MOH України опубліковано 5 наукових робіт, 1 
стаття у зарубіжних виданнях. Отриманий деклараційний патент України на 
корисну модель.

III. Оцінка змісту роботи, її значення в цілому та зауваження
Дисертаційна робота Н.О. Стасюк на тему «Клініко-патогенетичне 

обґрунтування застосування імунокорегуючих препаратів в комплексному 
лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з ішемічною хворобою 
серця» оформлена згідно вимог MOH України. Вона побудована за класичною 
схемою, основний текст роботи викладений на 132 сторінках комп’ютерного 
основного тексту і складається із вступу, огляду літератури, трьох розділів 
власних досліджень, розділу аналізу та узагальнення результатів дослідження, 
висновків, практичних рекомендацій та списку використаної літератури, який 
містить 269 джерел, із них -  145 латиною. Роботу ілюстровано 27 таблицями та 
10 рисунками.

У “Вступі” дисертації викладеному на шестии сторінках, відображена 
актуальність теми, зв'язок з науковими програмами кафедри, окреслені об'єкт 
та предмет дослідження, наукова новизна, практична значимість отриманих 
результатів, особистий внесок здобувана та апробація результатів дисертації. 
Конкретно і чітко сформульована мета та завдання дослідження. Зауважень 
немає.



Розділ 1 Огляд літератури «Генералізований пародонтит та ішемічна 
хвороба серця: особливості імунних змін і шляхи корекції» складається із 4-х 
підрозділів. У першому підрозділі викладені літературні дані стосовно 
розповсюдженості генералізованого пародонтиту та особливостей його 
патогенезу. В другому підрозділі відображені дані стосовно взаємозв’язку між 
генералізованим пародонтитом і захворюваннями внутрішніх органів. В 
третьому підрозділі наведені дані про взаємозв’язок між захворюваннями 
тканин пародонта та ішемічною хворобою серця. В четвертому описано сучасні 
підходи до лікування генералізованого пародонтиту з урахуванням можливого 
впливу терапевтичних стратегій на запобігання та прогресування вінцевого 
атеросклерозу, застосування фітопрепаратів у лікуванні захворювань тканин 
пародонта та серцево-судинних захворювань (коронарного атеросклерозу). 
Автором критично оброблена значна кількість літературних джерел і наукових 
публікацій останніх років. Зроблений правомірний висновок, що необхідні нові 
дослідження щодо використання комбінованої місцевої та системної терапії 
хворих на генералізований пародонтит та стабільну ІХС. Розділ викладений на 
26 сторінках, зауважень не викликає.

Розділ 2 «О б’єкт і методи дослідження» складається із 6-й підрозділів. 
В них наведена загальна характеристика обстежених хворих; детально 
викладені клінічні методи обстеження пацієнтів, що складалися зі збирання 
детального анамнезу, оцінки загальносоматичного стану здоров’я хворих, 
стоматологічних проявів у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. В окремих 
підрозділах описані рентгенологічні, лабораторні, біохімічні, імунологічні та 
статистичні методи досліджень. Розділ викладений на 25 сторінках, зауважень 
немає.

Розділ 3 «Клініко-патогенетична оцінка стану пародонта у хворих на 
генералізований пародонтит та з супутньою стабільною ішемічною хворобою 
серця». У цьому розділі визначені клінічні особливості стану пародонта 192 
хворих на ішемічну хворобу серця. Виявлено достовірно вірогідне погіршення 
стану пародонта з більшими проявами запалення у хворих на генералізований 
пародонтит І і II ступенів із стабільною ІХС порівняно з групами без 
діагностованої ІХС. Визначення ступеня ендогенної інтоксикації за тестом 
сорбційної здатності еритроцитів (СЗЕ) показало зростання величини
ендогенної інтоксикації порівняно з групою контролю. Виявлені більш виразні 
зміни ліпідограми за умови поєднання генералізованого пародонтиту та 
стабільної ІХС.

Автором зроблений висновок, що у разі поєднання генералізованого 
пародонтиту та стабільної ІХС виявлені більш виразні зміни структури тканин 
пародонта внаслідок локального запалення, дисрегуляції загального та 
місцевого імунітету, цитокінового дисбалансу, дестабілізації 
атеросклеротичного процесу. Ці зміни можуть бути передумовами
прогресування захворювання пародонта. Розділ викладений на 32 сторінках, 
добре ілюстрований 11 таблицями та рисунками.

Розділ 4 «Особливості комбінованої терапії хворих на генералізований 
пародонтит із супутньою стабільною ішемічною хворобою серця». В ньому 
описані результати застосування запропонованої схеми комплексного



лікування захворювань тканин пародонта у хворих на ішемічну хворобу серця. 
Після проведеного лікування відмічене значне зменшення проявів дистрофічно- 
запального процесу у тканинах пародонта. Використання рослинних 
імунотропних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого 
пародонтиту у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця зменшує 
вираженість клінічних проявів генералізованого пародонтиту, поліпшує 
показники імунограми, зменшує прояви системного запалення пародонта. У 
віддалені терміни спостереження (через 6 і 12 місяців) після лікування 
зберігається стабілізація стану тканин пародонта та має місце зниження 
кількості рецидивів генералізованого пародонтиту.

Отже, застосування запропонованої схеми комплексного лікування 
захворювань тканин пародонта у хворих на ішемічну хворобу серця дозволяє 
нормалізувати наявні клінічні, біохімічні та імунологічні зміни організму 
хворих на генералізований пародонтит на фоні стабільної ІХС.

Розділ викладений на 37 сторінках, добре ілюстрований 13 таблицями та 
14 рисунками.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів досліджень» представляє 
собою резюме всієї роботи. У ньому приведене обґрунтоване обговорення 
результатів проведених клінічних, імунологічних, біохімічних та лабораторних 
досліджень.

Висновки витікають із проведених автором досліджень. Запропоновані 
практичні рекомендації відображають отримані результати дослідження.

Таким чином, дисертаційна робота Н.О.Стасюк має науковий інтерес і 
практичне значення. Принципових зауважень щодо оформлення дисертації 
немає, виявлені погрішності не впливають на суть і позитивну оцінку роботи.

При ознайомленні з роботою виникли деякі запитання, на які бажано 
отримати відповідь в порядку дискусії:

1. Які з Вашої точки зору є особливості клінічного перебігу 
генералізованого пародонтиту у хворих із супутньою стабільною ІХС?

2. Ви стверджуєте, що генералізований пародонтит, який перебігає на 
фоні супутньої стабільної ішемічної хвороби серця спричиняє у хворих зміни 
системного імунітету. Яким чином це відбувається і, можливо, ці зміни 
викликані саме загальносоматичними порушеннями організму хворих а не 
ураженнями пародонта?

3. Ви стверджуєте, що генералізований пародонтит спричиняє зростання 
величини ендогенної інтоксикації у хворих на ІХС. Як Ви диференціювали 
можливий вплив на ендогенну інтоксикацію власне змін серцево-судинної 
системи (ІХС)? Тобто можливо такі зміни ендогенної інтоксикації викликані 
власне наявною ІХС, а не генералізованим пародонтитом?

Незважаючи на виявлені незначні недоліки, принципових зауважень 
щодо оформлення, подання матеріалу в дисертації та суті викладених 
результатів немає.

Опубліковані роботи повністю відображають основний зміст дисертації. 
Автореферат дисертації написаний згідно вимог MOH України, його зміст 
відповідає суті й основним положенням дисертації, які виносяться на захист.



Заключення.
Дисертаційна робота Н.О.Стасюк на тему «Клініко-патогенетичне 

обґрунтування застосування імунокорегуючих препаратів в комплексному 
лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з ішемічною хворобою 
серця» є завершеним науковим дослідженням, присвяченим вивченню 
характеру імунологічних порушень у разі генералізованого пародонтиту та 
підвищення ефективності його лікування шляхом використання комбінованих 
імунотропних препаратів у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця. За 
своєю актуальністю, науковим та практичним значенням отриманих 
результатів, їх достовірністю й новизною, обґрунтованістю та об’єктивністю 
висновків і практичному значенню вона повністю відповідає вимогам п. 11 
«Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України від № 656 від 19.08.2015), а її автор 
Н.О.Стасюк заслуговує пошукуваного ступеня кандидата медичних наук.
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