
В І Д Г У К

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Стасю к Н адії О рестівни „Клініко-патогенетичне обґрунтування  

застосування імунокорегуючих препаратів в комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту у хворих з іш емічною хворобою серця”, що 

подана до спеціалізованої вченої ради Д  20.601.01 при Івано- 

Ф ранківському національному медичному університеті на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю  14.01.22 -

стоматологія

Актуальність теми. Захворювання пародонту є найпош иреніш ими 

стоматологічними захворюваннями людини. Для їх лікування необхідні значні 

зусилля лікарів, вони потребують довготривалого лікування та постійного 

спостереження за хворими. Виникнення та перебіг цих захворювань залежить 

насамперед від діючих місцевих чинників та стану тканин пародонту, імунної 

відповіді. У наш час, отримала розвиток думка про те, що наростання 

генералізованого пародонтиту залежить не тільки від наявності локального 

запалення в пародонті, але є реакцією на дію системних патогенних факторів, 

які призводять до глибоких змін внутрішнього середовищ а організму і, як 

наслідок, до всебічного ураження структур пародонту.

Сучасні дані свідчать про тісний взаємний зв'язок генералізованого 

пародонтиту та захворювань серцево-судинної системи. А з появою так званої 

«єдиної теорії атеросклерозу», яка розглядає атеросклероз як імунний 

запальний процес, що відіграє провідну роль у розвитку іш емічної хвороби 

серця (ІХС), постала необхідність у подальшому дослідженні структурно- 

функціональних особливостей перебігу генералізованого пародонтиту на тлі 

стабільної ІХС, виявленні особливостей імунних зсувів при поєднаній 

патології та їх вплив на перебіг обох захворювань. А розпрацювання 

ефективної диференційованої імунотропної терапії, протоколу надання
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кваліфікованої допомоги хворим на генералізований пародонтит із стабільною 

ІХС є своєчасним і актуальним для терапевтичної стоматології дослідженням.

Д исертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідницьких 

робіт кафедри терапевтичної стоматології Івано-Ф ранківського 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).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, їх достовірність і новизна. Д исертаційна робота Н.О. Стасюк 

виконана на сучасному науковому рівні та достатньому клінічному та 

лабораторному матеріалі. Вона присвячена вирішенню актуального наукового 

завдання, що спрямоване на підвищення ефективності комплексного лікування 

хворих на генералізований пародонтит різного ступеня розвитку та із 

супутньою  стабільною  ІХС шляхом диференційованої імунотропної терапії із 

застосуванням препаратів рослинного походження.

Для досягнення цієї мети автором сформульовано конкретні завдання, 

для яких проведено клінічні, фізикальні, антропометричні, рентгенологічні, 

біохімічні, імуноферментні, імунологічні та статистичні методи дослідження. 

Отримані результати дисертаційної роботи ґрунтуються на достатній кількості 

клінічних дослідж ень (192 хворих на генералізований пародонтит І і II 

ступенів, серед яких 162 пацієнтів із встановленим діагнозом стабільної ІХС). 

До контрольної групи ввійшли 15 практично здорових осіб та 15 хворих на 

стабільну ІХС без ознак генералізованого пародонтиту. Використані методи 

сучасні та адекватні поставленим задачам і дозволяю ть отримати вірогідні 

результати. О б’єм клінічних і лабораторних досліджень достатній, результати 

опрацьовано математичними методами за допомогою стандартних 

комп’ютерних програм, що не викликає сумнівів що до їх достовірності.
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Наукова новизна полягає в тому, що Н.О. Стасюк на основі проведених 

дослідж ень встановлено клінічно-лабораторні особливості перебігу 

генералізованого пародонтиту у хворих із супутньою стабільною  ІХС. При 

цьому патологічний процес у пародонті характеризується більш виразною 

місцевою запальною реакцією, порушенням співвіднош ення лейкоцитів у 

крові, що ймовірно має вплив на виникнення суттєвих зруш ень клітинного та 

гуморального імунітету. Це підтверджується і підвищ енням рівня в ротовій 

рідини прозапальних цитокінів — фактору некрозу пухлин-альфа та sPECAM -

1. Розпрацьовано концептуальні схеми патогенетичного лікування хворих на 

генералізований пародонтит і доведена їх ефективність. У 5 висновках, на 

поставлені автором на початку дослідження задачі, сформульовано конкретні 

та чіткі відповіді.

Наукові положення, висновки та рекомендації сформульовані в 

дисертації на підставі аналізу проведених досліджень, виконаних на високому 

науково-методичному рівні, логічно обґрунтовані, об’єктивні та витікають із 

матеріалів наукової роботи. Достовірність наукових положень і висновків 

підтверджується верифікацією результатів, а також шляхом співставлення з 

результатами обстеження осіб групи порівняння.

Практичне значення даної дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні 

нових підходів до лікування генералізованого пародонтиту у хворих із 

супутньою  стабільною ІХС з використанням цілеспрямованої терапії на основі 

імунотропних препаратів, що стабілізує показники клітинного та 

гуморального імунітету, ліквідує вияви місцевого та системного запалення, 

знижує рівень інтоксикації. Ці показники пропонуються для лабораторного 

моніторингу за перебігом дистрофічно-запального процесу в пародонті. 

Запропонований автором загальнодоступний комплексний підхід до лікування 

дозволяє підвищити якість надання стоматологічної допомоги, досягти 

тривалої ремісії процесу. Метод лікування широко впроваджений у практичну 

діяльність і навчальний процес. М атеріали дисертації відображені у 20 

друкованих працях, серед яких 6 - у  фахових наукових вітчизняних і



міжнародних виданнях, отримано патент і розпрацьовано методичні 

рекомендації.

Загальна характеристика роботи, оцінка її  змісту та результатів.

Д исертаційна робота Н.О. Стасюк «Клініко-патогенетичне 

обґрунтування застосування імунокорегуючих препаратів в комплексному 

лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з ішемічною хворобою 

серця» викладена на 132 сторінках основного тексту, ілю стрована 27 

таблицями та 10 рисунками. Вона побудована за традиційною  схемою і 

складається із анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів 

дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних літературних джерел, який містить 269 найменувань, з них 145 

публікації іноземних авторів.

У вступі автор на основі вивчення найважливіш их джерел літератури 

останніх років конкретно та повно обґрунтовує актуальність теми дисертації, 

її мету та завдання дослідження. Визначає об ’єкт, предмет та методи 

дослідж ення, висвітлює наукову новизну й практичне значення отриманих 

результатів, особистий внесок у їх виконання, наводить дані про апробацію 

матеріалів роботи, публікації та структуру й обсяг дисертації. Вступ 

викладено на 7 сторінках.

В огляді літератури (27 сторінок) на підставі детального аналізу 

літературних джерел вітчизняних та іноземних авторів наведені дані щодо 

превалюючих етіопатогенетичних механізмів розвитку генералізованого 

пародонтиту та основні шляхи їх фармакотерапії. У першому підрозділі 

дисертантка логічно розкриває та обґрунтовує вплив різних місцевих та 

зовніш ніх чинників на тканини пародонту, особливості їх патогенетичної дії, 

що призводить до формування та наростання тяжкості перебігу хвороб 

пародонту. Висвітлює пош иреність та соціальну проблематику 

генералізованого пародонтиту із закономірним висновком необхідності 

подальшого дослідження патологічного процесу для оптимізації діагностики,
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профілактики і лікування захворювання. Другий підрозділ присвячений 

сучасним уявленням про взаємозв’язок генералізованого пародонтиту та 

різних системних захворювань. Детально проаналізовані світові тенденції у 

вивченні особливостей перебігу генералізованого пародонтиту на тлі 

загальних хвороб. У третьому підрозділі широко розкриті загальномедичні та 

пародонтологічні аспекти серцево-судинної патології, зокрема ІХС. 

Звертається увага на пош иреність ІХС як у світі, так і в Україні, найчастіші 

причини, що спричиняю ть її виникнення. Акцент зроблено на світові фахові 

дослідження, що підтверджують тісний зв ’язок патології пародонту й ІХС, 

проте часто односторонній: вплив безпосередньо генералізованого

пародонтиту на перебіг ІХС. У четвертому підрозділі автор розкриває сучасні 

підходи до лікування з урахуванням можливого впливу терапевтичних 

стратегій на попередження розвитку та наростання вінцевого атеросклерозу, 

характеризую ться сучасні напрямки імунотропної терапії хворих. Автором 

критично, з глибоким аналізом опрацьовано велику кількість літературних 

джерел, що було об ’єктивною передумовою для твердження, що 

генералізований пародонтит і ІХС мають спільні елементи патогенезу, 

відзначаються кореляційним взаємозв’язком, потребують подальшого 

вивчення для розуміння формування, перебігу та медикаментної корекції 

генералізованого пародонтиту на тлі супутньої стабільної ІХС. Особливих 

зауважень до цього розділу немає, але трапляються стилістичні та 

орфографічні помилки.

У розділі „О б’єкт і методи дослідж ення” (17 сторінок) наведено 

загальну клінічну характеристику обстежених, чітко окреслено групи хворих, 

методи і курс їх лікування. Детально та інформативно описано клінічні та 

додаткові методики дослідження. Розділ ілюстрований таблицями та 

рисунками. Зауважень до розділу немає.

Третій розділ «Клініко-патогенетична оцінка стану пародонту у хворих 

на генералізований пародонтит та з супутньою стабільною  ішемічною 

хворобою  серця» викладено на 32 сторінках. У ньому описано клінічні
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особливості пародонтального статусу в обстежених осіб. За результатами 

інструментальної та індексної оцінки стану тканин пародонту ознаки 

генералізованого пародонтиту наростають у міру наростання хвороби, при 

цьому більш  виражені деструкційні процеси, а також активність запальної 

реакції діагностовано у хворих із супутньою стабільною  ІХС. Біохімічна 

характеристика особливостей лейкоцитарної формули дозволила провести 

підрахунок певних лейкоцитарних індексів (розділ 3.1). Проведено визначення 

рівня ендогенної інтоксикації за тестом СЗЕ. Крім того визначали 

плейотропний прозапальний цитокін Ф Н П -а та sPECAM -1. За їх показниками 

зроблено цілком закономірний висновок, що у хворих на генералізований 

пародонтит на тлі супутньої стабільної ІХС спостерігається більш агресивний 

перебіг локального та системного запалення (розділ 3.2). Достатньо 

доказовими є результати імунологічного дослідження: визначення

особливостей клітинного та гуморального, системного та місцевого імунітету 

(розділ 3.3). Дослідження вмісту ліпопротеїдів у плазмі крові також засвідчив 

прямі кореляційні зв ’язки між рівнем загального холестерину, тригліцеролів і 

величиною пародонтальних кишень особливо при поєднанні генералізованого 

пародонтотиту та стабільної ІХС (розділ. 3.4). Загальний висновок відповідає 

представленим результатам і цілком закономірний. Даний розділ добре 

ілю стрований численними таблицями і рисунками. Зауважень до розділу не 

має.

Четвертий розділ «Особливості комбінованої терапії хворих на 

генералізований пародонтит із супутньою стабільною іш емічною хворобою 

серця висвітлено на 37 сторінках і містить чотири підрозділи. У цьому розділі 

приведені результати клінічно-лабораторної оцінки застосування різних 

концептуальних схем медикаментного лікування генералізованого 

пародонтиту та з супутньою стабільною  ІХС. Показана динаміка показників, 

що вивчалася після проведеного комплексного лікування. Приведені клінічні 

результати та ефективність використання запропонованих методик лікування. 

Клінічно-лабораторними, рентгенологічними, біохімічними,
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імуноферментними та імунологічними методами обґрунтована доцільність та 

показана висока ефективність запропонованих методик лікування. Виявлена 

нормалізація рівня багатьох показників після проведеного лікування. Стійка 

клінічно-рентгенологічна стабілізація дистрофічно-запального процесу в 

пародонті відмічається і у віддалені терміни спостереження. Розділ добре 

ілю стрований численними таблицями і рисунками.

Виправданим було б представити клінічний та рентгенологічний 

матеріал окремих випадків з історії хвороби, що відповідало б вірно 

зробленим висновкам.

Розділ „Аналіз і узагальнення результатів дослідж ення” (32 сторінки) 

присвячений детальному аналізу та закономірному узагальненню  отриманих 

автором результатів дослідження. У ньому обговорено результати клінічного, 

рентгенологічного, біохімічного, імуноферментного, імунологічного 

дослідж ень, визначено їх значення для теорії та практики клінічної 

пародонтології.

Висновки логічно витікають із проведених автором досліджень, 

обґрунтовані та коректні, відповідають меті і поставленим завданням.

Рекомендації, що виникли під час рецензування дисертації, не 

впливають на сутність виконаної роботи, на її загальну характеристику, а 

стосуються лиш е вдосконалення подання та представлення наведеного 

матеріалу, не знижують наукової та практичної цінності самої роботи.

Опубліковані наукові праці та автореферат повністю відображають 

основний зміст роботи.

Під час рецензування дисертації в плані дискусії пропоную дисертанту 

відповісти на низку запитань:

1. Як на Вашу думку впливає ІХС на підвищ ення у крові рівня 

лейкоцитів та відсутність змін Ш ОЕ при генералізованому пародонтиті?

2. Чому у представленій дисертаційній роботі Ви плануєте вивчати лише 

імунологічні порушення та відповідно застосовувати під час лікування 

комбіновані імунотропні препарати рослинного походження, а в дійсності
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дослідж уєте значно більш ий спектр патогенетичних змін при 

генералізованому пародонтиті на тлі стабільної ІХС?

3. Яка проводилася підтримувальна терапія для стабілізації стану 

пародонту цьому контигенту хворих у віддалений період після лікування, її 

особливість та тривалість?

Висновок. Дисертаціна робота Стасюк Надії О рестівни «Клініко- 

патогенетичне обґрунтування застосування імунокорегуючих препаратів в 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з ішемічною 

хворобою  серця» є закінченим самостійним науковим дослідженням, яке 

присвячене вирішенню актуального наукового завдання, що спрямоване на 

підвищення ефективності комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит та із супутньою стабільною ІХС зважаючи на особливості 

клінічного перебігу, імунного статусу та вираженості запального процесу. За 

своєю актуальністю, метою і завданнями дослідження, достовірністю 

отриманих результатів, висновками і практичним значенням дисертаційна 

робота Н.О. Стасюк відповідає вимогам пункту 11 «Порядку присудження 

наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 

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

М іністрів України №  656 від 19.08.2015), що висувається до дисертаційних 

робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності

14.01.22 -  стоматологія.
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