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Актуальність теми 

Актуальність та сучасність дисертаційної роботи Кашаби М.А. «Клініко-

патогенетичне обґрунтування профілактики та лікування захворювань пародонта 

при вібраційній хворобі» не викликає сумнівів, її слід визначити високою. За 

даними світової літератури кількість випадків вібраційної хвороби зростає і є 

одним із провідних чинників інвалідності серед відповідних професійних 

контингентів працівників цілої низки галузей важкої та гірно-рудної 

промисловості.  

Сучасні уявлення щодо вібраційної хвороби свідчать про системність 

розвитку ангіотрофоневрозу, у патогенезі якого лежать комплексні ураження 

гомеостазу організму, мікроциркуляції, та тканинного і клітинного метаболізму. 

Ці ж механізми, зокрема гіпоксія, розглядаються як базові у формуванні 

патології пародонта, а виділення у клінічній практиці вібропародонтального 

синдрому лише підтверджує спільність цих захворювань за етіологічним 

фактором та частково за механізмами реалізації. Нині уже доведено, що сучасна 

діагностика проявів вібраційної хвороби базується на оцінці порушень трофіки 

тканин ротової порожнини, зрушень стоматологічного статусу, що змінюються 

задовго до розвитку розгорнутої клінічної картини вібраційної хвороби. 

Отже, кандидатська дисертація Кашаби М.А. за цією тематикою дійсно 

актуальна й потрібна теорії та практиці сучасної стоматології. Вона була 

виконана у Харківському національному медичному університеті під науковим 

керівництвом доктора медичних наук, професора І.І. Соколової та пов’язана з 

науковою тематикою Харківського національного медичного університету (далі 

– ХНМУ) «Удосконалення та розробка нових індивідуалізованих методів 
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діагностики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та дорослих» 

(держреєстр. № 0112U002382; 2012–2014). 

Основною метою дослідження автор визначив: підвищення ефективності 

профілактики та лікування захворювань пародонта в осіб, які мають 

професійний контакт з вібрацією, шляхом розробки та застосування 

індивідуалізованих терапевтичних стоматологічних програм.  

Головні завдання дослідження логічно випливають з мети роботи й слід 

зазначити, що завдяки грамотному методичному підходу та сучасному дизайну 

дослідження з використанням сучасних клініко-популяційних, лабораторних та 

імунологічних методів, застосуванню адекватного статистичного аналізу, 

автору вдалося досягти їх вирішення.  

Зокрема, це – розв’язання питань щодо визначення діагностичної цінності 

прогностичного значення змін показників стоматологічного статусу,  

імунометаболічних параметрів ротової рідини та розробка алгоритмів оцінки 

індивідуального ризику формування патології пародонта в осіб, які мають 

професійний контакт з вібрацією, що слугувало обґрунтуванням розробки  

індивідуалізованих терапевтичних стоматологічних програм та моніторингом 

ефективності стоматологічного лікування захворювань пародонта у 

зазначеного контингенту хворих. 

Завдяки цьому автором був створений відповідний діагностичний 

алгоритм та впроваджено методологію індивідуалізованого прогнозу перебігу 

уражень пародонта у робітників з вібраційною хворобою та персоніфіковані 

підходи щодо їх патогенетичного стоматологічного лікування. 

Також слід визначити високу наукову новизну отриманих результатів 

дослідження. Вперше було доведено, що важкість уражень пародонта корелює 

із ступенем важкості вібраційної хвороби; обґрунтовано скринінговий алгоритм 

оцінки індивідуального ризику формування патології пародонта в осіб з 

виробничо зумовленим впливом вібрації. Автором проведені оригінальні 

дослідження, які встановили зв'язок між виробничо зумовленим контактом з 

вібрацією та формуванням вторинного дисрегуляторного стану, що проявляється 

порушенням якісного складу ротової рідини.  

Усе зазначене визначило пріоритет автора у розробці та впровадженні у 

практичну діяльність фахівців індивідуалізованих терапевтичних 

стоматологічних програм для соматично здорових осіб, які мають виробничий 

контакт з вібрацією, та для хворих на вібраційну хворобу різного ступеня. Це 

дозволило значною мірою знизити несприятливий вплив виробничої вібрації на 
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стан тканин пародонта у відповідного контингенту працівників та покращити 

клінічні показники, та показники гемоциркуляції тканин пародонта,  викликати 

позитивні зміни у процесі стабілізації імунометаболічного гомеостазу ротової 

рідини за рахунок ферментів антиоксидантного захисту. 

Наукова новизна захищена деклараційним патентом України на корисну 

модель – Патент 97352, Україна. Спосіб оцінки ризику патології пародонта у 

осіб, які мають професійний контакт з вібрацією. 

Для досягнення мети та виконання поставлених завдань, у процесі 

дослідження автором особисто обстежено 258 осіб, розподілених на дві основні 

групи, що сформовані за методикою копі-пара: до першої групи (n0=129) 

віднесені особи, які мають професійний контакт з вібрацією та у яких за 

результатами комплексного медичного обстеження виключена наявність ВХ; до 

другої групи (n1=129) - хворі на ВХ, які перебували на лікуванні у клініці НДІ 

гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ.  

Верифікацію діагнозу проводили згідно міжнародної класифікації хвороб 

Х перегляду.  

Для ранньої діагностики та оцінки ризику формування патології 

пародонта в осіб, які мають професійний контакт з вібрацією, автор доводить 

першочерговість врахування комплексу несприятливих факторів, для чого 

розроблено алгоритм (Пат. 97352, Україна), до якого включено найбільш 

інформативні показники функціонального стоматологічного статусу, що 

визначені за результатами дисперсійного аналізу як найбільш інформативні, 

достовірні та патогномонічні. Найбільш інформативним, тобто посів перше 

рангове місце (І=2,770 біт), виявився рівень вакуумпресурної стійкості 

капілярів, друге рангове місце посів показник CPITN (І=2,510 біт), третє – КПВ 

(І=2,061 біт).  

Можна погодитись із автором дослідження що з метою досягнення 

ефективності лікування зазначених уражень пародонта необхідно проведення 

професійної гігієни порожнини рота з одночасним призначенням препаратів 

кальцію і антисептичних засобів та препарату ангіопротекторної та 

капіляростабілізуючої дії, що дозволяє зменшити рівень потреби у лікуванні 

патології пародонта (на 26,3%), покращити стан м’яких тканин пародонта – 

зменшення індексу РМА (на 19,2%) та зменшення індексу ОНІ-S (на 13,5%).  

При застосуванні ТСП2 у пацієнтів з ВХ ІІ ст. з’ясовано, що досягнення 

ефективності лікування шляхом проведення професійної гігієни порожнини 

рота з одночасним призначенням препаратів кальцію і антисептичних засобів у 
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поєднанні з препаратом ангіопротекторної та капіляростабілізуючої дії 

забезпечується за рахунок зменшення рівня потреби у лікуванні патології 

пародонта (на 22,2%), покращення гемоциркуляції пародонта – збільшення 

тривалості вакуум-проби (на 20,6%), зростання активності ферментативної 

складової антиоксидантного захисту (на 20,0%).  

Загальний об’єм дисертації викладений українською мовою на 177 

сторінках комп’ютерного тексту складається із вступу, аналітичного огляду 

літератури та розділу, у якому наведено матеріали і методи, а також трьох 

розділів з результатами власних досліджень, з їх аналізом та узагальненням, 

висновків, практичних пропозицій, бібліографічного списку використаної 

літератури, що містить 350 найменувань (270 кирилицею та 80 латиницею). 

Матеріали дисертації гарно ілюстровано 22 рисунками і 18 таблицями (обсяг – 

26 сторінок). 

Оцінка змісту дисертації 

Вступ  

Представлений на 6 сторінках. У розділі „Вступ” визначені наукова 

новизна отриманих досліджень, практична значимість, особистий внесок 

здобувача, апробація результатів дисертації, кількість публікацій.  

Мета сформульована досить чітко. Завдання обґрунтовані і адекватні меті 

дослідження. Зауважень до розділу немає. 

Розділ 1. ЕТІОЛОГІЧНІ, ПАТОГЕНЕТИЧНІ ТА КЛІНІЧНІ 

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ПАРОДОНТА ПРИ 

ПРОФЕСІЙНОМУ КОНТАКТІ З ВІБРАЦІЄЮ. 

 Розділ викладений на 17 сторінках. У ньому викладені етіологічні, 

патогенетичні та клінічні аспекти формування патології тканин пародонта при 

професійному контакті з вібрацією.  Дана  характеристика вібраційної хвороби, 

описані стадії вібраційної хвороби за умов дії локальної вібрації та її роль у 

механізмах розвитку реакцій організму на механічні коливання вібруючих 

інструментів та приладів. Проведено аналіз даних фахової літератури, який  

свідчить про зумовленість патології пародонта порушеннями гемоциркуляції, 

насамперед у разі ускладненого перебігу патології.  Окреслені основні 

завданнями подальших досліджень. 

Розділ написаний досить чітко, проаналізована достатня кількість джерел, 

як вітчизняної, так і зарубіжної  фахової літератури. Зустрічаються поодинокі 

граматичні помилки та русизми. Зауважень немає. 



 5 

Розділ 2. Матеріали та методи дослідження.  

Розділ викладений на 12 сторінках і містить 7 підрозділів, 

проілюстрований 2 таблицями, 1 рисунком. 

Розділ присвячений описанню концептуальної моделі та програми 

комплексного дослідження, методів вивчення функціонального 

стоматологічного статусу та  оцінки імунометаболічного профілю пацієнтів, 

принципів індивідуалізації лікування та терапевтичних стоматологічних програм 

у пацієнтів з вібраційною хворобою. Крім того, у розділі викладені: 

обґрунтування репрезентативності та достовірність результатів, обґрунтування 

обсягу вибіркових клінічних груп, методи статистичного та клініко-

інформаційного аналізу, деонтологічні, правові та метрологічні аспекти 

дослідження, інноваційне забезпечення дослідження. 

Зауваження: у примітках до таблиць 2.1 розділу 2.3 та 2.2 розділу 2.5, 

підрозділу 2.5.1 надано докладну розшифровку скорочень, що повністю 

повторює список скорочень дисертаційної роботи. 

Розділ 3. ЧАСТОТА ТА ХАРАКТЕР ПАТОЛОГІЇ ПАРОДОНТА І 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ОСІБ, ЯКІ 

МАЮТЬ ПРОФЕСІЙНИЙ КОНТАКТ З ВІБРАЦІЄЮ 

Розділ викладений на 23 сторінках, складається із двох підрозділів та 

резюме, проілюстрований  7 рисунками і 8 таблицями. 

У розділі надані дані про розподіл пацієнтів, хворих на вібраційну 

хворобу та групи контролю: за віковими групами; залежно від ступеня тяжкості 

вібраційної хвороби; за показниками індексу гігієни ротової порожнини (ОНІ-

S); показниками папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (PMA) залежно 

від ступеня тяжкості вібраційної хвороби; за показниками вакуумпресурної 

зональної стійності капілярів та за інтегральним індексом потреби у лікуванні 

патології пародонта.  

Вказана частота та виразність запальних реакцій тканин пародонта у 

пацієнтів групи контролю та серед хворих з різними стадіями вібраційної 

хвороби . Також  представлені показники інтенсивності ураження карієсом 

(КПВ) залежно від ступеня тяжкості вібраційної хвороби, розподіл пацієнтів 

групи контролю та хворих з різними стадіями вібраційної хвороби.  

  У розділі описана діагностична цінність та прогностичне значення 

показників стоматологічного статусу у хворих на вібраційну хворобу. 

Розроблена прогностична таблиця для оцінки індивідуального ризику 
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формування патології пародонта в осіб, які мають професійний контакт з 

вібрацією; скринінговий алгоритм прогнозування патології пародонта та шкала 

стратифікації осіб, які мають професійний контакт з вібрацією. 

Основні результати досліджень, що викладені у поточному розділі, 

висвітлені у 4 статтях, опублікованих у журналах та збірниках наукових 

праць, що рекомендовані ВАК України як фахові; апробація виконана шляхом 

участі у 4  науково-практичних конференціях; отримано патент України на 

корисну модель. 

Зауваження до розділу: у розділі не надано чіткого розподілу пацієнтів 

як основної, так і контрольної груп за тяжкістю протікання захворювань 

пародонта. Не вказана кількість пацієнтів, які страждали на генералізований 

пародонтит із визначенням тяжкості та характеру протікання захворювання. 

Розділ 4. ІМУНОМЕТАБОЛІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОТОВОЇ 

РІДИНИ ТА СТАН ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА ВІБРАЦІЙНУ 

ХВОРОБУ 

Розділ викладений на 19 сторінках, містить резюме, проілюстрований  4 

рисунками і 4 таблицями. 

У даному розділі, з метою вивчення впливу ВХ на стан місцевого 

імунного захисту автором виконано оцінку вмісту та зроблено аналіз основних 

показників  sIgA та стану ферментативного ланцюга антиоксидантного захисту 

у пацієнтів контрольної групи та хворих на ВХ у взаємозв’язку із загальними 

реакціями окиснювального гомеостазу. 

Основні результати досліджень, що викладені у поточному розділі, 

висвітлені у 3-х статтях, опублікованих у журналах та збірниках наукових 

праць, що рекомендовані ВАК України як фахові; апробація виконана шляхом 

участі у 4-х  науково-практичних конференціях. 

Розділ завершений досить об'ємним змістовним висновком. 

Зауважень до розділу немає. 

Розділ 5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПЕВТИЧНИХ 

СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ У ХВОРИХ НА ВІБРАЦІЙНУ 

ХВОРОБУ  

У розділі 5, що викладений на 33 сторінках та містить 4 підрозділи та 

резюме, проілюстрований 4 таблицями та 10 рисунками, представлено 

обґрунтування  розроблених автором терапевтичних стоматологічних програм та 
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засобів для стоматологічної патогенетичної корекції в системі комплексного 

лікування хворих на вібраційну хворобу.  

Проведена оцінка ефективності запропонованих автором 

диференційованих стоматологічних програм лікування хворих на вібраційну 

хворобу І та ІІ стадії та порівняльний аналіз ефективності терапевтичних 

стоматологічних програм залежно від тяжкості вібраційної хвороби.  

Докладно описана динаміка змін стандартизованих показників 

стоматологічного статусу на етапах лікування хворих  залежно від обсягів 

застосованих терапевтичних стоматологічних програм та тяжкості вібраційної 

хвороби. 

Основні результати досліджень, що викладені в поточному розділі, 

висвітлено в 2статтях, опублікованих у журналах і збірниках наукових праць, 

що рекомендовані ВАК України як фахові 

Розділ завершений досить об'ємним змістовним висновком. 

Зауважень до розділу немає. 

Розділ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Викладений на 20 сторінках. Містить узагальнення результатів 

дослідження з їх коротким аналізом. Зауважень не викликає. 

Висновки  

Висновки дисертаційної роботи сформульовані дещо розпливчато та 

завеликі за обсягом. Кількість висновків не відповідає кількості поставлених 

завдань. Основне завдання роботи - розробка схем лікування описаних у роботі 

патологічних станів тканин пародонта чітко не окреслене. Згідно з нашою 

точкою зору, висновки слід було сформулювати близько до поставлених 

завдань. 

Практичні рекомендації 

Практичні рекомендації складені у відповідності з результатами 

досліджень, але хотілося б, щоб вони були більш доступні для широкого 

використання у закладах охорони здоров’я. 

Для цього бажано видати методичні рекомендації або інформаційні листи 

із детальним описом скринінгового алгоритму оцінки індивідуального ризику 

формування патології пародонта у осіб із виробничо зумовленим впливом 

вібрації, а також обсяги терапевтичних стоматологічних заходів для соматично 
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здорових осіб, які мають виробничий контакт з вібрацією, та для хворих на 

вібраційну хворобу різного ступеня тяжкості.  

Список використаної літератури  

 Викладено на 38 сторінках. Містить 350 джерел літератури: з них 270, 

написаних кирилицею, 80 – латиницею.  Переважають сучасні фахові видання. 

Зауважень немає. 

Можна погодитися з дисертантом, що для діагностики ступеня важкості 

уражень пародонта у хворих на вібраційну хворобу на етапі визначення 

алгоритму патогенетичного лікування доцільно визначати рівень порушень 

якісного складу ротової рідини: зниження вмісту sIg А на 25–40%, зменшення 

активності глутатіону відновленого та каталази (відповідно на 26,5% та 32,4%),  

які можна розглядати як пускові механізми формування патології пародонта в 

осіб, які мають виробничий контакт з вібрацією. 

Практичне значення отриманих Кашабою М.А. результатів суттєве, нею 

впроваджено сучасні алгоритми діагностики, визначення факторів ризику та 

прогнозу, диференційованої тактики лікування та профілактики цієї патології. 

Запропоновані автором індивідуалізовані лікувально-профілактичні схеми 

сприяють підвищенню ефективності ведення зазначених пацієнтів, покращують 

прогноз.  

Результати дисертаційного дослідженні Кашаби М.А. уже впроваджено у 

практику роботи КЗОЗ «Харківська обласна стоматологічна поліклініка», КЗОЗ 

«Харківська міська стоматологічна поліклініка №1», КЗОЗ «Харківська міська 

стоматологічна поліклініка №3», КЗОЗ «Харківська міська стоматологічна 

поліклініка №4», КЗОЗ «Харківська міська стоматологічна поліклініка №8», 

КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ», м. Нова Водолага, НДІ гігієни праці та 

професійних захворювань ХНМУ МОЗ України, Університетського 

стоматологічного центру ХНМУ МОЗ України, у навчально-лікувальний 

процес та науково-дослідну роботу профільних кафедр ВДНЗ України 

«Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава. 

Матеріали дисертації доповідались на чисельних вітчизняних та 

міжнародних наукових форумах за фахом, що дозволило практичним лікарям 

та науковцям ознайомитися з результатами праці та впровадити найбільш 

вагомі розробки в свою діяльність.  

За матеріалами дослідження опубліковано 18 наукових праць, включаючи 

8 статей у фахових наукових виданнях (дві одноосібно), а також 9 наукових 
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праць у збірниках матеріалів медичних науково-практичних конференцій з 

міжнародною участю, отримано 1 деклараційний патент України на корисну 

модель. 

Отже, Кашаба М.А. навела теоретичне обґрунтування та нове наукове 

вирішення дуже важливого наукового завдання стоматології  щодо покращення 

ефективності прогнозування розвитку уражень пародонта у осіб, які зазнають 

негативного впливу вібрації та розробки індивідуалізованих терапевтичних 

стоматологічних програм щодо їх лікування та реабілітації. 

Обґрунтованість наукових положень, сформульованих у дисертації, їх 

достовірність, повнота їх викладу в опублікованих чисельних наукових працях 

та авторефераті сумнівів не викликають.  

 

ЗАУВАЖЕННЯ ДО ДИСЕРТАЦІЇ  

ТА ЗАПИТАННЯ ДО ДИСЕРТАНТА: 

 

1. Чи ведеться диспансерний облік осіб із виробничо зумовленим 

впливом вібрації і яка соматична патологія зустрічається найчастіше у 

цього контингенту пацієнтів? 

2. З якою частотою проводиться стоматологічне обстеження таких 

пацієнтів і, у разі застосування розроблених і запропонованих вами 

схем терапії, з якою частотою проводяться  планові обстеження для 

спостереження результатів  лікування та попередження загострень 

захворювань тканин пародонта? 

3. Чи зустрічалися у пацієнтів, які проходили  обстеження і лікування у 

межах вашого дослідження  випадки загострення генералізованого  

пародонтиту? Якщо так, то у якому відсотковому співвідношенні їх 

кількість переважала кількість випадків хронічного протікання ГП? 

4. Чим ви пояснюєте коливання  значень показників  sIgA ротової рідини  

у пацієнтів  із ВХ І, ВХІІ ступеня і пацієнтів контрольної групи? 

Перелічені зауваження та запитання не впливають на цінність роботи та 

не знижують вкрай високого науково-практичного значення проведених 

досліджень.  

 

ВИСНОВОК 
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