
ВІДГУК 

на дисертаційну роботу Н.Ю.Ємельянової “Медикаментозний патоморфоз 

пародонта при хронічних обструктивних захворюваннях легень у поєднанні з 

ішемічною хворобою серця: його прогноз та корекція”, подану на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – 

стоматологія до спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02  

при Харківському національному медичному університеті 

 

Актуальність теми. XXI сторіччя стало епохою поліморбідності 

соматичних захворювань. Численними клінічними та експериментальними 

дослідженнями доведено, що більшість хвороб внутрішніх органів в якості 

спільних ланок патогенезу мають синдромне ураження тканин пародонта. Не 

виключенням у даному аспекті є розуміння етіології та патогенезу хвороб 

пародонта в осіб, що страждають хронічним обструктивним захворюванням 

легень (ХОЗЛ) у поєднанні з ішемічною хворобою серця. Натепер проблема 

ішемічної хвороби серця (ІХС) є однією з провідних у медичній галузі, найбільш 

частою причиною високої смертності, втрати працездатності населення в різних 

країнах світу, зокрема Україні. В той же час асоціація серцево-судинних хвороб із  

ХОЗЛ зустрічається за даними різних досліджень більш ніж у 55% хворих. 

Дисертаційне дослідження, метою якого стала розробка стратегії 

діагностично-лікувальних заходів щодо захворювань порожнини рота, зокрема 

пародонта, які виникли внаслідок медикаментозної терапії хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця, на 

підставі визначення стоматологічного статусу, маркерів ранньої діагностики і 

прогнозування, є особливо актуальним та своєчасним.  

Дисертація є фрагментом трьох комплексних науково-дослідних робіт: 

Харківського національного медичного університету «Діагностика та лікування 

захворювань органів та тканин щелепно-лицевої ділянки» (номер державної 

реєстрації 0113U002274), «Характер, структура та лікування основних 

стоматологічних захворювань» (номер державної реєстрації 0116U004975), а 

також відділу кардіопульмонології  ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. 

Малої НАМН України» «Вивчити патогенетичні механізми формування легеневої 



гіпертензії при хронічному обструктивному захворюванні легенів у поєднанні з 

ішемічною хворобою серця» (номер державної реєстрації 0116U004975). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

їх достовірність. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, є 

обгрунтованими, оскільки комплекс клінічних, лабораторних та рентгенологічних 

методів дослідження дозволив обґрунтувати індивідуалізовані патогенетичні 

підходи до лікування стоматологом патологічних змін у порожнині рота хворих із 

кардіо-бронхіальною патологією.  

Для вирішення поставленої мети дисертантка, насамперед, вивчила 

особливості уражень тканин порожнини рота, зокрема пародонта, у хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою 

серця, оцінила у них патоморфологічні зміни та імунологічну резистентність 

тканин пародонта, фізичні властивості ротової рідини. Проаналізований 

частотний розподіл генотипів і алелей поліморфних варіантів генів VDR та eNOS 

при захворюваннях пародонта у пацієнтів, які приймали стандартне лікування 

поєднаної соматичної патології та визначені особливості асоціацій між 

клінічними, біохімічними, імуноцитохімічними та морфометричними 

показниками пародонта в залежності від терміну застосування базисної терапії в 

обстежених хворих. 

Одним із головних завдань дисертаційної роботи стала розробка критеріїв 

діагностики уражень тканин пародонта у пацієнтів з хронічними обструктивними 

захворюваннями легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця, а також 

можливостей прогнозування у них ризику виникнення патологічних змін у 

пародонті. Такий підхід дозволив розробити заходи первинної та вторинної 

профілактики щодо уражень пародонта у пацієнтів з хронічними обструктивними 

захворюваннями легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця на етапі 

застосування терапії з приводу соматичної патології  та оцінити їх ефективність. 

Основні наукові положення, розроблені дисертанткою, обґрунтовані 

достатнім обсягом фактичного матеріалу. У клінічних спостереженнях прийняли 



участь 239 пацієнтів віком від 35 до 65 років, які перебували на лікуванні у ДУ 

«Національний Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України». Вони були 

розподілені на групи: основну (130 хворих із верифікованим діагнозом ХОЗЛ у 

поєднанні з ІХС), першу (38 осіб із діагнозом ХОЗЛ) та другу  порівняльні (71 

пацієнт із діагнозом ІХС). Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб, 

що були репрезентативними за віком та статтю. Залежно терміну прийому 

базисної терапії з приводу соматичної патології дисертанткою проведений 

додатковий розподіл на групи: 1А (49 пацієнтів, що приймали препарати не 

більше 3 років), 1В (40 осіб, що лікувалися від 3 до 5 років) та 1С (41 хворий, 

термін лікування якого складав понад 5 років). Ефективність запропонованої 

тактики курації пацієнтів у стоматолога оцінена у динаміці 6 місяців у хворих 

групи 1А, у 25 яких застосовували власний профілактично-лікувальний комплекс 

заходів, а у 24 пацієнтів здійснювали тільки стоматологічний огляд. 

Дисертантка використала сучасні інформативні методи клінічних 

рентгенологічних, цитологічних, гістологічних, імунологічних, 

імуногістохімічних, біохімічних, біофізичних, генетичних досліджень, що 

дозволили отримати об’єктивні дані щодо стоматологічного статусу і, зокрема 

пародонта,  пацієнтів із хронічними обструктивними захворюваннями легень у 

поєднанні з ішемічною хворобою серця, розробити прогностичну модель ризику 

розвитку захворювань пародонта, обґрунтувати лікувально-профілактичні заходи 

для хворих із зазначеною коморбідною патологією. 

Проведена статистична обробка фактичного матеріалу з використанням 

параметричних і непараметричних статистичних методів свідчить про 

достовірність отриманих результатів, а їх обговорення, висновки та практичні 

рекомендації дозволяють стверджувати про достатній рівень обґрунтованості 

сформульованих  автором наукових положень, які доповідались на 10 науково-

практичних конференціях різного рівня. Побудова прогностичної моделі 

ймовірності виникнення хронічного генералізованого пародонтиту виконувалася 

за допомогою методу бінарної логістичної регресії. 



За матеріалами дисертації опубліковано 36 наукових робіт, з них 25 статей 

(17 - у фахових наукових виданнях України, 6 – у закордонних журналах). 

Результати досліджень впроваджені в лікувально-діагностичний процес 

профільних відділень Івано-Франківської, Полтавської, Хмельницької обласних 

клінічних лікарень, Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака (м. 

Ужгород), ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та 

курортології, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України». 

Наукова цінність та практична значимість роботи. 

Пріоритетною у дисертаційному дослідженні є запропонована стратегія 

діагностичних, профілактичних та лікувальних заходів щодо патологічних змін у 

порожнині рота, зокрема пародонта, хворих, які страждають на хронічне 

обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця та 

перебувають на базисній терапії в лікарів-інтерністів.   

Дисертанткою вперше досліджена стоматологічна захворюваність, ряд 

показників ротової рідини, морфометричні, цитологічні та імуногістохімічні 

особливості клітин пародонта, закономірності імунної відповіді епітеліоцитів ясен 

осіб із коморбідною бронхо-кардіальною патологією, їх особливості залежно 

терміну прийому системного медикаментозного лікування, проаналізована при 

цьому залежність між клінічними та клітинними показниками, що вивчались.  

Вперше на основі молекулярно-генетичних спостережень констатований 

поліморфізм генів-кандидатів, які є генетичними маркерами у розвитку патології 

тканин пародонта пацієнтів з ХОЗЛ при поєднанні з ІХС.  

Отримані результати дозволили удосконалити існуючу концепцію 

патогенезу захворювань пародонта з урахуванням ендотеліальної дисфункції та 

енергодефіциту тканин у пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з ІХС яка пояснює 

формування синдрому залежності від соматичного захворювання, 

імуномолекулярних механізмів їх розвитку та визначає необхідність 

комплексного підходу до лікування з урахуванням терміну застосування базисної 

терапії.  



Вперше запропоновані нові діагностичні та прогностичні критерії розвитку 

патології пародонта у зазначених хворих на основі власної математичної 

прогностичної моделі розвитку уражень пародонта з урахуванням факторів 

ризику.   

На підставі клінічних особливостей, лабораторних методів та 

прогностичних показників, розроблена схема комплексної корекції та алгоритм 

профілактичних заходів, що дозволяє вдосконалити тактику лікування та 

своєчасного попередження патологічних проявів у тканинах пародонта пацієнтів з 

ХОЗЛ у поєднанні з ІХС на тлі прийому стандартної терапії. Впровадження в 

практику результатів досліджень сприяє підвищенню ефективності лікування 

патологічних змін пародонта хворих із соматичною патологією шляхом 

застосування нових диференційованих підходів до комплексного лікування, що 

ґрунтуються на новій концепції патогенезу. 

Зазначене дозволяє стверджувати про наукову цінність та практичну 

значимість дисертаційного дослідження. 

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення 

роботи.  

Дисертація Н.Ю.Ємельянової побудована за загальноприйнятою схемою, 

викладена на 341 сторінці принтерного тексту і складається із анотації, переліку 

умовних позначень, вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали, об’єкти і 

методи дослідження», 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (408 джерел, з яких 205 написано латиницею) та додатків. 

Робота ілюстрована 43 рисунками та містить 77 таблиць.  

У «Вступі» дисертації об’ємно та повно висвітлені актуальність теми 

дослідження, зв'язок роботи з науковими програмами, мета, завдання, наукова 

новизна та практична значимість отриманих результатів, особистий внесок автора 

у виконання даного дослідження, впровадження та апробація дисертаційних 

матеріалів, повнота їх викладення в опублікованих працях.  



На мій погляд, у формулюванні мети замість «розробки стратегії…» краще 

зазначити «обґрунтування стратегії…». Бажано вказати впровадження отриманих 

результатів дослідження в навчальний процес закладів вищої освіти медичного 

спрямування. 

Розділ 1 «Особливості уражень пародонта при кардіореспіраторних 

захворюваннях, підходи до їх діагностики, лікування та профілактики (огляд 

літератури)» у двох підрозділах на 36 сторінках відображає сучасні погляди на 

вплив базисної терапії хронічного обструктивного захворювання легень та 

ішемічної хвороби серця на стан тканин пародонта та патогенетичні механізми 

розвитку їх уражень. Приділена увага і питанням діагностики, принципів 

лікування патологічних змін в тканинах пародонта у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання  легень у поєднанні з ІХС. 

Інформація розділу викладена аргументовано і доступно із вагомими 

висновками. 

Характеристика груп хворих, застосованих методів клініко-

лабораторного, рентгенологічного спостереження, статистичної обробки 

отриманих результатів представлена у восьми підрозділах другого розділу. 

Автор наводить також опис застосованих стоматологом лікувально-

профілактичних заходів щодо уражень пародонта у пацієнтів, які приймали 

базисну терапію з приводу ХОЗЛ та ІХС не більше 3 років. Всі підрозділи 

логічні за змістом та черговістю.  

Наявне зауваження щодо деталізації опису окремих загальновідомих 

індексних показників стоматологічного статусу.  

У семи підрозділах третього розділу дисертації описані результати 

стоматологічного клінічного та лабораторного обстеження хворих контрольної 

та дослідних груп. За даними автора хворі із ХОЗЛ у поєднанні з ІХС 

найчастіше скаржились на сухість у роті, сухість губ, печію язика, спотворення 

смакових відчуттів, галітоз, болісну чутливість зубів та кровоточивість ясен, у 

них були діагностовано: ексфоліативний хейліт, ураження слизової оболонки 

губ, щік та язика у вигляді набряку, десквамації, підвищення кератинізації. 



Виявлена висока частота некарієсних уражень твердих тканин зубів (у пацієнтів 

групи порівняння 1 та основної групи (81,5±6,3% та 72,5±4,0%) відповідно). 

Характерно, що ураження пародонта діагностовано понад у 90% хворих, 

переважну більшість яких складали захворювання запального та запально-

дистрофічного характеру, що мали слабку запальну реакцію, відсутність 

глибоких пародонтальних кишень,  ексудації.   

Дисертанткою констатовані закономірності імунної відповіді клітин 

пародонта, що мають провідне значення в патогенезі уражень на тлі кардіо-

бронхіальної патології. Найбільш виражені зміни ядра клітин відповідали 

хворим на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС. Характерним було зниження 

співвідношення основних субпопуляцій лімфоцитів (CD4/CD8) за рахунок 

збільшення значення цитотоксичних Т-лімфоцитів в основній групі та групі 

порівняння 1. У пацієнтів з коморбідною патологією збільшувалася питома вага 

натуральних кілерів (CD16), при мінімальних змінах експресії ІСАМ-1. 

Зафіксовано збільшення експресії CD95+ та маркера Ki-67 у хворих всіх 

дослідних груп. Найбільш низькі значення вмісту сумарних метаболітів оксиду 

азоту відзначалися в групі пацієнтів з коморбідністю. Виявлені різні за силою 

вірогідні кореляційні зв’язки між рядом клінічних, цитологічних та 

імунологічних показників тканин пародонта, більшість яких характерна для осіб 

основної групи. 

Дослідження ротової рідини хворих показало, що її фізичні, імунологічні 

властивості мають зв'язок із побічною дією медикаментозного лікування 

бронхо-кардіальної патології. Так за отриманими даними  зменшення салівації 

пов’язане з ксеногеними властивостями -2- агоністів, іАПФ та -

адреноблокаторів, зростання в’язкості майже у 2,4 рази зафіксовано у хворих 

основної групи та групи порівняння 1. У всіх осіб дослідних груп спостерігався і 

зсув водневого показника у кисле середовище, збільшення рівня sIgА.  

Результати виконаного молекулярно-генетичного дослідження засвідчили 

наявність вірогідної різниці в частоті гетерозиготного генотипу поліморфізму 

G894T гена eNOS між дослідними групами хворих та соматично зоровими 



пацієнтами, як при використанні загальної моделі так і тесту Кохрана-

Армітаджа, що підтверджувало наявність уражень пародонта у хворих із 

соматичною патологією. Серед хворих, що мали запальні ураження тканин 

пародонта, переважали носії генотипів G894T та T894T.  

Особливості стоматологічного статусу в залежності від тривалості 

лікування у терапевтів коморбідної патології наведені у розділі 4. Доведено, що 

патологічні зміни у порожнині рота хворих мають прямий зв'язок з терміном 

застосування базисної терапії з приводу ХОЗЛ у поєднанні з ІХС. Хворі з 

довшим терміном лікування мають найбільше стоматологічних скарг, у них  

достовірно частіше зустрічаються ураження СОПР, обмежена рецесія ясен та у 

100,0% - деструктивні ураження тканин пародонта. Триваліший термін 

лікування соматичної патології сприяє збільшенню частоти некарієсних 

уражень зубів, показників індексів КПВ, гігієнічного індексу, спричиняє значні 

зміни у фізичних властивостях ротової рідини, тобто відбуваються порушення 

фізико-хімічного гомеостазу порожнини рота.  

П’ятий розділ дисертації присвячений характеристиці стану порожнини 

рота хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС  у динаміці клінічного спостереження 

шести місяців. За даними дисертантки запропоновані та втіленні лікувально-

профілактичні заходи в комплексі із проведенням професійної гігієни 

порожнини рота та відмовою від шкідливих звичок дозволяють знизити 

розповсюдженість стоматологічних скарг та клінічних проявів різноманітних 

уражень у роті. 

Основи побудови та інтерпретації діагностично-прогностичної моделі 

ризику виникнення патологічних уражень пародонта представлені у шостому 

розділі дисертації. Запропонована нова діагностично-прогностична модель 

розвитку уражень пародонта за факторами ризику у пацієнтів з хронічними 

обструктивними захворюваннями легенів у поєднанні з ішемічною хворобою 

серця. Доведено, що статистично значимий вплив на ймовірність розвитку 

пародонтиту мають паління, тривалість прийому препаратів ХОЗЛ та значення 

маркеру запрограмованої клітинної загибелі (CD-95). Ряд досліджуваних  



параметрів (КПІ; РМА; CD-95; ступінь рецесії ясен; тривалість прийому 

препаратів ХОЗЛ; куріння) можуть бути факторами ризику розвитку 

пародонтиту.   

Передбачені ознаки наявності ХГП, фактичний стан пародонта, отримані 

дані про чутливість прогностичної моделі, дозволять у майбутньому 

максимально ефективно індивідуально розробляти і проводити профілактичні 

заходи у пацієнтів з ХОЗЛ в поєднанні з ІХС. 

Дисертанткою розроблений індивідуалізований алгоритм профілактики та 

лікування патологічних змін у тканинах пародонта хворих на хронічні 

обструктивні захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця, 

впровадження якого дозволило у 2 рази знизити розповсюдженість 

стоматологічних скарг, у 2,5 рази зменшити частоту виникнення запальних змін 

ясен та сприяло стабілізації запально-дистрофічних процесів тканин пародонта.  

В якості зауважень слід зазначити: 

1) невідповідність формулювання ступеня тяжкості пародонтиту 

обстежених хворих нозологічному діагнозу, зазначеному проф. М.Ф.  

Данилевським у застосованій автором у дисертаційній роботі класифікації 

хвороб пародонта; 

2) більш доцільним було б представлення опису розділу 6 перед п’ятим 

розділом, де викладається матеріал уже впровадженого лікувально-

профілактичного комплексу заходів на основі факторів ризику та моделі 

прогнозування; 

3) ще більш аргументованими були б результати клінічних досліджень 

при більш тривалому терміні динамічного клініко-лабораторного 

спостереження.     

 На 32 сторінках розділу «Аналіз і узагальнення отриманих результатів” 

наведене деталізоване узагальнення виконаних клінічних, імунологічних та 

імуногістохімічних, цитологічних, біохімічних, молекулярно-генетичних 

досліджень, представлений опис моделі прогнозування ризику виникнення та 

розвитку хвороб пародонта. У дискусійному плані обговорений отриманий 



матеріал дисертаційного дослідження.  

Висновки, практичні рекомендації базуються на результатах проведених 

клінічних та лабораторних спостережень, переконливі, аргументовані. 

Автореферат повністю відображає основні положення дисертаційної 

роботи. 

Дисертаційна робота вносить вагомий вклад у теоретичну та практичну 

стоматологію, має важливе значення для клініки внутрішніх хвороб. 

Принципових зауважень щодо оформлення і викладення матеріалу в дисертації 

не має. 

В процесі ознайомлення з дисертаційною роботою виникли наступні 

запитання: 

1. Який за Вашими даними відсоток пацієнтів із клінічно інтактним 

пародонтом в основній групі? 

2. В чому полягають заходи первинної профілактики щодо 

стоматологічної патології і, зокрема, хвороб пародонта для пацієнтів із 

хронічними обструктивними захворюваннями легенів у поєднанні з ішемічною 

хворобою серця? 

3. Яка кратність та характер підтримуючої терапії щодо запально-

дистрофічних та дистрофічних хвороб пародонта при ХОЗЛ в поєднанні з ІХС? 

 

Заключення 

Дисертаційна робота Н.Ю.Ємельянової “Медикаментозний патоморфоз 

пародонта при хронічних обструктивних захворюваннях легень у поєднанні з 

ішемічною хворобою серця: його прогноз та корекція” є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, що виконано за спеціальністю 14.01.22 – 

стоматологія, в якому дисертантка запропонувала експериментально-клінічне 

обґрунтування та наукове вирішення важливої проблеми стоматології – 

розробка стратегії діагностично - лікувальних заходів щодо захворювань тканин 

пародонта, які виникли внаслідок медикаментозної терапії хронічного 

обструктивного захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця, 



на підставі визначення стоматологічного статусу, маркерів ранньої діагностики і 

прогнозування.   

За актуальністю та обсягом  виконаних досліджень, науковою новизною, 

теоретичною та практичною значимістю отриманих результатів, адекватністю 

застосованих методів дослідження, достовірністю та вагомістю сформульованих 

наукових положень, висновків, практичних рекомендацій дисертація 

Н.Ю.Ємельянової відповідає вимогам п. 10 “Порядку присудження наукових 

ступенів” Постанови Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 

10.08.2015 року та № 1159 від 30.12.2015 року) щодо докторських дисертацій та 

наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. №40 “Про 

затвердження вимог до оформлення дисертації”, а дисертантка Наталія Юріївна 

Ємельянова заслуговує на присудження наукового ступеня доктора медичних 

наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія. 
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