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Актуальність теми дисертації

Ураження твердих тканин зубів на сьогодні залишаються однією із 

провідних проблем дитячої стоматології в Україні. Якщо питання карієсу 

зубів досить активно вивчається різними стоматологічними школами країни, 

то проблема ураження зубів некаріозного походження нерідко лишається 

поза увагою дослідників, незважаючи на те, що вони становлять суттєву за 

кількістю нозологічних одиниць групу стоматологічних захворювань. 

Причиною цього може бути як порівняно невисока частота даних 

патологічних станів, так і певна складність діагностики та обрання коректної 

лікувально-профілактичної тактики у кожному конкретному випадку. 

Водночас на сьогодні поширеність некаріозних уражень твердих тканин зубів 

зростає в силу цілої низки причин, зокрема забруднення навколишнього 

середовищ а ксенобіотиками, а їх наявність призводить не лише до частого 

ускладнення карієсом, але і до швидкого та інколи більш суттєвого, ніж при 

каріозному ураженні, руйнування зубів та їх ранньої втрати. 

Найпош иренішим захворюванням серед ураження твердих тканин



зубів некаріозного походження є системна гіпоплазія емалі. Варто також ' 

зазначити, що поширеність і особливості клінічних проявів системної 

гіпоплазії емалі у дітей значною мірою віддзеркалюють екологічний стан 

місцевості і можуть вважатися певними його індикаторами.

Отже, системна гіпоплазія емалі зубів у дітей на сьогодні вимагає 

всебічного вивчення для розв’язання питань її розвитку, ускладнень і 

призначення належного комплексу лікувально-профілактичних заходів, 

розпрацьованих з урахуванням особливостей виникнення і перебігу 

вказаного патологічного стану у дітей -  мешканців територій з такими 

наявними чинниками ризику, як антропогенне забруднення довкілля.

У зв'язку з вищезазначеним, тему для дослідження, обрану 

дисертантом Ю .А.Лабієм та його науковим керівником, доктором медичних 

наук професором Г.М .М ельничук, слід визнати актуальною.

Зв ’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Представлена на розгляд дисертація Ю .А.Лабія є фрагментом науково- 

дослідних робіт кафедри дитячої стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університет” на тему: „М едико-біологічна адаптація 

дітей зі стоматологічною патологією в сучасних екологічних умовах” (№ 

держреєстрацїї 0108U 0109930), в якій дисертант- був відповідальним 

виконавцем, та „Сучасні підходи до збереження стоматологічного здоров’я у 

населення Прикарпаття” (№ держреєстрації 0 1 15U001535), в якій автор є 

виконавцем окремих підрозділів..

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження

Автором встановлено взаємозв’язок між видом ксенобіотика та 

особливостями розвитку системної гіпоплазії емалі у дітей, які проживають у



різних місцевостях Івано-Ф ранківської області. Доповнено дані про стан 

соматичного здоров’я дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, які 

проживають в екологічно забруднених районах. Вивчено зв ’язок даного 

захворювання з рівнем загального гуморального імунітету в дітей, які 

знаходяться під впливом різних шкідливих чинників довкілля. На підставі 

вивчення рівня гормонів щ итоподібної та паращитоподібних залоз, 

показників умісту кальцію і фосфору в плазмі крові та добовій сечі виявлено 

зміни стану мінерального обміну в дітей, хворих на системну гіпоплазію 

емалі, які проживають у різних за характером антропогенного забруднення 

районах, та з ’ясовано наявність суттєвого дисбалансу в гормональному і 

мінеральному гомеостазі в жителів усіх забруднених територій. Уперше 

встановлено розподіл „нульових” алелей генів GSTMi і GSTT] та їх 

поєднання, а також наявність гомо- і гетерозиготних алелей Т і t генетичного 

поліморфізму гену VDR у дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, що 

проживають в Івано-Ф ранківській області.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів

Представлені у дисертації дані поглиблюють сучасні уявлення про 

патогенез системної гіпоплазії емалі у дітей, які проживають в екологічно 

забруднених районах. Проаналізовано низку загальних і місцевих показників 

-  мінерального обміну, імунологічних, біохімічних, генетичних, - властивих 

для дітей, що проживають на забруднених територіях і мають системну 

гіпоплазію емалі. І
На підставі отриманих даних розроблено і апробовано новий підхід до 

підвищення резистентності емалі зубів у дітей, хворих на системну 

гіпоплазію емалі, які проживають у місцевостях із різними видами 

екологічного забруднення. Доведено необхідність одночасного 

медикаментозного ендо- й екзогенного впливу на організм цих дітей із метою



дії на різні ланки патогенезу даного захворювання. Запропонований спосіб 

захищений Патентом України на корисну модель № 76304 і дає змогу 

практикуючим лікарям раціональніше планувати та організовувати 

стоматологічну допомогу дітям, хворим на системну гіпоплазію емалі. 

Ефективність запропонованого комплексу була доведена редукцією приросту 

карієсу у даного контингенту дітей, що дозволяє рекомендувати його до 

застосування в практичній стоматології.

Результати дисертаційного дослідження Ю .А.Лабія впроваджені в 

клінічну практику дитячих стоматологів, зокрема в лікувально- 

профілактичну роботу Центру стоматології університетської клініки ДВНЗ 

„Івано-Франківський національний медичний університет” , відділення 

стоматології дитячого віку Державної установи „Інститут стоматології 

НАМИ України” (м. Одеса), університетської поліклініки ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет”, міської дитячої стоматологічної 

поліклініки м. Івано-Ф ранківська і КМУ „М іська стоматологічна поліклініка” 

м. Чернівці.

Теоретичні положення дисертаційного дослідження впроваджено в 

навчальний процес кафедр дитячої стоматології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” та терапевтичної стоматології ДВНЗ 

„Буковинський державний медичний університет” .

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації

М ета дослідження, поставлена перед собою автором дисертації, 

повністю реалізована завдяки виконанню низки завдань. Сформульовані 

завдання в повному об'ємі відображають напрямок дослідження для 

досягнення поставленої мети.



В ході виконання роботи здійснювався комплекс клінічних, 

імунологічних, біохімічних, молекулярно-генетичних, математико- 

статистичних досліджень. Клінічні дослідження базувались на визначенні 

сучасних індексів та індикаторів стоматологічного здоров’я. Лабораторні 

дослідження були виконані згідно з сучасними апробованими методиками, 

отримано достовірні результати, що дозволяють зробити висновки стосовно 

стоматологічного і загального здоров’я у обстежених дітей. Методики 

дослідження, представлені в роботі, можуть бути відтворені і повністю 

корелюють з метою та завданнями дослідження. Дослідженням було 

охоплено 424 дитини Івано-Ф ранківської області: 121 школяр с.

Задністрянське Галицького району, що піддається забрудненню викидами в 

атмосферу Бурш тинської теплоелектростанції; 79 дітей с. Верхня Калуського 

району, які проживають на території, забрудненій продуктами хімічної 

промисловості заводу „Карпатнафтохім-Лукор” ; 86 дітей с. Яворів 

Долинського району, що є місцевістю з інтенсивним забрудненням 

речовинами нафтогазовидобувного комплексу; 75 дітей с. Стецева 

Снятинського району, яке, є IV зоною радіаційного забруднення внаслідок 

катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Контрольну групу 

склали 63 дітини з с. Ясенів Пільний Городенківського району, що є умовно 

чистою територією. Критерії відбору дітей цілком відповідали поставленим 

автором завданням. Ефективність запропонованого комплексу 

профілактичних заходів вивчалась із залученням контрольної групи дітей.

Сформульовані автором висновки в цілому відповідають меті та 

завданням дослідження і є логічним підсумком всієї дисертаційної роботи. 

Результати дисертаційного дослідження носять об'єктивний характер і мають 

певний елемент новизни. Практичні рекомендації науково обґрунтовані, 

одержані на кількісно та якісно репрезентативному матеріалі, можуть бути 

використані в клінічній практиці. Статистичний аналіз одержаного матеріалу



проведений на достатньому методичному рівні за допомогою ліцензованого 

програмного забезпечення.

Повнота викладання матеріалів дисертації в опублікованих роботах і 

авторефераті

За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 10 робіт, 

зокрема: 4 статті в наукових фахових виданнях України, 1 -  у міжнародному 

українсько-словацькому медичному журналі, який входить до міжнародної 

наукометричної бази (РИНЦ), 3 тез, 1 патент України на корисну модель, 1 

інформаційний лист.

Об'єм публікацій та повнота викладу матеріалів дисертації в статтях 

автора відповідає вимогам щодо процедури здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук в Україні.

В авторефераті дисертації знайшли відображення найбільш суттєві 

результати дисертаційного дослідження. Його зміст та форма відповідають 

вимогам ДАК України.

Структура і зміст дисертації.

Дисертація Ю .А.Лабія викладена українською мовою на 168 сторінках 

друкованого тексту формату А4, складається із вступу, огляду літератури, 

трьох розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел, додатків. Текст дисертації ілюстровано 19 рисунками і 24 таблицями. 

Бібліографічний покажчик містить 276 джерел, з яких 217 -  кирилицею, 59 -  

латиницею.



Вступ дисертації містить матеріали, що обґрунтовують актуальність 

теми, мету та завдання наукового дослідження. Об'єкт, предмет, основні 

методи дослідження та зв'язок роботи з державними науковими програмами 

визначено автором в чіткій, лаконічній формі. Наукова новизна та значення 

результатів для теоретичної і практичної медицини представлені достатньо. 

Докладно викладений особистий внесок дисертанта, перелік публікацій за 

темою роботи і характер апробації результатів.

Огляд літератури складається з п ’яти підрозділів, присвячених 

вивченню стану питання стосовно впливу антропогенного забруднення на 

формування резистентності організму і зубо-щ елепної системи в дітей, 

впливу стану соматичного здоров’я на виникнення системної гіпоплазії 

емалі. Розглянуто та проаналізовано роль генів, що відповідають за 

біотрансформацію ксенобіотиків, у знешкодженні їхнього шкідливого впливу 

на організм дитини. Проаналізовано стан питання про порушення обміну 

кальцію як результат дії негативних чинників довкілля на дітей. Розглянуто 

сучасні погляди на медикаментозну профілактику і лікування системної 

гіпоплазії емалі в дітей як екозалежного захворювання.

Слід відзначити недостатню структурованість подання інформації, 

особливо стосовно результатів молекулярно-генетичних досліджень в 

дитячій стоматології. В огляді докладно представлено механізм кальцій- 

фосфорного обміну та чинники, що його регулюють, проте відсутня 

інформація стосовно стану зубів у дітей з різним рівнем гормонів та інших 

регуляторів мінерального обміну. Не окреслене чітко місце молярно-різцевої 

гіпомінералізації в структурі захворювань твердих тканин зуба. Висновки 

підрозділів огляду літератури не завжди достатньо логічно витікають з 

тексту. Більш чітке окреслення спірних і невирішених питань з проблеми 

дозволило би більш переконливо довести доцільність власних досліджень. 

Проте в цілому огляд літератури свідчить про достатній ступінь обізнаності 

автора про стан питань, пов'язаних з темою дисертації.



Розділ “М атеріали і методи досліджень” включає загальну 

характеристику обстежених дітей і проведених досліджень, докладний опис 

використаних клінічних, клініко-лабораторних, біохімічних, молекулярно- 

генетичних, статистичних методів дослідження. Розділ демонструє 

використання автором спектру сучасних та адекватних методів, що 

дозволяю ть досягнути поставленої мети роботи. На цьому тлі викликає 

сумнів доцільність проведення проби Сулковича, яка не дає можливості 

точного наукового аналізу отриманих результатів і надалі не згадується в 

тексті. Також видається більш доцільним визначення вмісту в біологічних 

рідинах іонізованого, а не загального кальцію. Комплекс лікувально- 

профілактичних заходів не включає до себе опису особливостей відновного 

лікування зубів у досліджуваного контингенту дітей із зазначенням 

застосовуваних матеріалів і методик, зважаючи на те, що таке лікування 

повинне мати певні специфічні риси. Викликає сумнів можливість 

застосування адгезивних систем фотополімерних композитних матеріалів 

безпосередньо після використання емаль-герметизуючого ліквіду. Автор 

також не вказав особливості тактики стосовно зубів з незавершеним 

формуванням кореня. Для визначення ефективності відновного лікування 

більш доцільним видається застосування класичних критеріїв USPHS замість 

констатації рецидиву карієсу або його ускладнень.

Власні дослідження представлені в матеріалах 3, 4 і 5 розділів 

дисертації. Результати клінічних, клініко-лабораторних, біохімічних, 

молекулярно-генетичних досліджень автора обґрунтовують вибір 

запропонованого методу підвищення резистентності емалі зубів у обраного 

контингенту дітей. Всі дані дослідження знайшли відображення в 

публікаціях автора роботи, перелік яких подано в кінці кожного з розділів.

Третій розділ містить інформацію відносно стану стоматологічного і 

соматичного здоров’я дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, які 

проживають у різних за характером антропогенного забруднення районах



системної гіпоплазії зубів у дітей, що мешкають в областях з різним 

характером антропогенного забруднення, продемонстровано відмінності 

показників поширеності в залежності від типу антропогенного забруднення. 

Продемонстровано, що саме комбіноване (хімічно-радіаційне) забруднення 

довкілля спричиняло найвищий відсоток ураження системною гіпоплазією 

емалі постійних зубів у дітей. Значний інтерес становлять дані стосовно 

проявів системної гіпоплазієї емалі на окремих зубах, проте визначення 

частоти ураження даним захворюванням різних груп зубів видається 

недостатньо виправданим і інформативним, оскільки залежить зокрема від 

віку дитини і кількості присутніх в роті постійних зубів. Водночас автор не 

розглядав дане питання у різних вікових групах. Не представлено також 

частоту виявлення гіпопластичних дефектів емалі, ускладнених розвитком 

каріозного процесу. Крім цього, даний розділ прикрасили б ілюстрації у 

вигляді фотографій клінічних випадків, різних ступенів тяжкості та різних 

типів ураження зубів.

В результаті проведення аналізу анте- і постнатального періодів 

розвитку дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, доведено, що найбільш 

суттєвий несприятливий вплив на перебіг вагітності має хімічне забруднення 

високомолекулярними сполуками. Встановлено також, що у дітей, хворих на 

системну гіпоплазію емалі постійних зубів, з антропогенно забруднених 

територій достовірно частіше, ніж у здорових з умовно чистого району 

спостерігались симтоми загальної інтоксикації, варіабельність яких залежала 

від шляхів надходження ксенобіотиків в організм та свідчила про зниження 

загальної опірності організму. Виявлено зв ’язок між видом ксенобіотика та 

соматичними хворобами цих дітей, що вказує на взаємообтяжуючий ефект 

хронічних захворювань і тривалої інтоксикації дитячого організму. 

Визначено переважне ураження різних органів і систем в залежності від виду 

ксенобіотика, що впливав на організм дитини. Проте при аналізі отриманих 

результатів варто би було порівняти їх з такими не серед здорових



стоматологічно дітей, а серед дітей з гіпоплазією, що мешкають в умовно- 

чистих районах. Це дозволило би відокремити чинники, пов’язані із 

антропогенним забрудненням, від чинників, ймовірно, пов’язаних з 

розвитком гіпоплазії емалі.

В четвертому розділі автор представляє дані щодо аналізу біохімічних 

показників у дітей, уражених системною гіпоплазією емалі зубів, які 

проживають в екологічно забруднених районах Івано-Ф ранківської області. 

Вивчено стан гуморального імунітету у даного контингенту дітей, виявлено 

достовірне зниження показників гуморального імунітету у всіх хворих на 

системну гіпоплазію дітей порівняно зі здоровими. Недоліком підрозділу є 

те, що розподіл груп дітей не дозволив автору визначити, чи існує зв'язок між 

рівнем гуморального імунітету і наявністю системної гіпоплазії емалі, чи 

отримані дані -  виключно результат впливу ксенобіотиків і рівня загального 

здоров’я.

В розділі також представлені результати дослідження стану 

мінерального обміну у дітей, хворих на системну гіпоплазію емалі, жителів 

забруднених різними шкідливими викидами територій Івано-Ф ранківської 

області. Виявлено суттєві відхилення від нормальних значень показників 

кальцієвого обміну та рівня його регуляторів у досліджуваного контингенту 

дітей. Результати дослідження дозволили автору припустити, що при впливі 

ксенобіотиків на формування організму дітей з екологічно несприятливих 

регіонів у них розвивається дисбаланс у кістковому обміні і гормональному 

гомеостазі, що спричиняє порушення у формуванні емалі зубів у дітей, 

викликаючи розвиток системної гіпоплазії емалі. Довести цю тезу могло б 

вивчання показників кальцієвого обміну у дітей без гіпоплазії емалі -  

мешканців досліджуваних районів.

М олекулярно-генетичні дослідження не виявили достовірного зв ’язку 

виникнення гіпоплазії у дітей із різних районів Івано-Ф ранківської області з 

наявністю „нульових алелей” генів GSTT| і G STM b що відповідають за II



фазу біотрансформації ксенобіотиків, а також із генетичним поліморфізмом 

алелей ТТ, Tt і tt гена-рецептора вітаміну D. Це не применшує значення 

проведених досліджень, оскільки молекулярно-генетичні аспекти можуть 

бути суттєвими, особливо у випадках вроджених уражень твердих тканин 

зубів.

П ’ятий розділ дисертації містить результати клініко-лабораторної 

оцінки ефективності комплексного лікування дітей, хворих на системну 

гіпоплазію емалі. Компоненти запропонованого комплексу було обрано з 

огляду на виявлені імунологічні і біохімічні зміни в організмі обстежених 

дітей, а також на особливості їх стоматологічного статусу. Комплекс 

поєднував місцеві і загальні заходи, спрямовані на підвищення 

резистентності твердих тканин зубів, уражених системною гіпоплазією емалі. 

Пропоновані заходи були спрямовані на нормалізацію мінерального обміну, 

детоксикацію організму, нормалізацію гуморального імунітету, підвищення 

рівня мінералізації емалі зубів. Автору варто було би більш докладно 

обґрунтувати доцільність обрання саме вказаних засобів і методів. Проте 

позитивна динаміка основних показників доводить ефективність 

запропонованого підходу.

Докладний аналіз результатів власних досліджень представлений в 

заключному розділі дисертації. Автор підсумовує отримані дані і підводить 

читача до обґрунтованих висновків.

Висновки дисертації ґрунтуються на матеріалах власних досліджень, 

логічно пов’язані з метою, завданнями і змістом роботи.

Список літератури, яка використовувалась при написанні дисертації, 

представлений у алфавітному порядку, спочатку - 217 найменування 

кирилицею, потім - 59 -  латиницею.

Дисертація містить додатки, що доповнюють опис матеріалу і методів 

дослідження, а також підтверджують ефективність запровадження 

результатів у практичну охорону здоров’я.



Дисертація містить додатки, що доповнюють опис матеріалу і методів 

дослідження, а також підтверджують ефективність запровадження 

результатів у практичну охорону здоров’я.

Дисертація та автореферат написані українською мовою. Зміст 

автореферату відповідає змісту дисертації, відображує основні положення, 

висновки та практичні рекомендації роботи у повному обсязі.

Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації

Ґрунтуючись на викладеному вище,, вважаю за необхідне загалом 

позитивно оцінити представлену на розгляд дисертацію. Зазначені при 

аналізі змісту дисертаційного дослідження зауваження не є принциповими і 

не зменшують науково-практичну цінність дисертації.

При вивченні та аналізі роботи виникли наступні питання, на які 

хотілося б почути відповідь дисертанта:

1. Чому в біологічних рідинах визначався рівень саме загального , а • 

не іонізованого кальцію?

2. Які матеріали і яка техніка застосовувалась при відновному 

лікування зубів, уражених системною гіпоплазією?

3. Чи можуть бути пов’язані між собою зміни гуморального 

імунітету, мінерального обміну у дітей-меш канців районів з різним 

характером антропогенного забруднення і гіпоплазія емалі, чи ці зміни 

зумовлюються виключно впливом ксенобіотиків?

4. Чому до лікувально-профілактичного комплексу було включено 

саме емаль-герметизуючий ліквід, а не інші представники фторовмісних, 

каліційвмісних або комбінованих препаратів?



Відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Лабія Ю рія Анатолійовича на тему: «Ш ляхи 

підвищення резистентності емалі зубів у дітей, хворих на системну 

гіпоплазію, що проживають в районах із різним антропогенним 

забрудненням», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, є закінченим 

науковим дослідженням, що містить нові, обґрунтовані результати, які 

сприяють підвищ енню резистентності емалі зубів у дітей, хворих на 

системну гіпоплазію  емалі, які проживають у місцевостях, забруднених 

різними за характером ксенобіотиками. За своєю актуальністю, метою і 

завданнями дослідження, достовірністю і обґрунтованістю отриманих 

результатів, висновків, науковою новизною і практичним значенням 

дисертація Лабія Ю .А. повністю відповідає пункту 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань старшого 

наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету міністрів 

України № 567 від 24 липня 2013 року (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою Кабінету М іністрів України № 656 від 19.08.2015 p.), а її автор 

Лабій Ю рій Анатолійович заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.

Офіційний опонент,

доктор медичних наук, професор кафедри 
дитячої терапевтичної стоматології та 
профілактики стоматологічних захворювань 
Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця, м. Київ
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