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Актуальність теми

Численність поєднаних стоматологічних та соматичних захворювань 

безупинно зростає з кожним роком, тому сучасні стратегії лікування органів та 

тканин порожнини рота повинні враховувати усі аспекти їх патогенетичних 

особливостей. В останні роки відмічене швидке зростання захворюваності 

пародонта з симптомами, обумовленими патологічним впливом, як самої 

соматичної патології, так й медикаментів, що застосовуються для її лікування.

Одним із інтересів вчених є вивчення змін тканин пародонта при 

захворюваннях як органів дихання, так і серцево-судинної системи. Дані 

літератури свідчать про низку спільних патогенетичних механізмів 

вищезазначених уражень, а саме: гіпоксія та гіпоксемія тканин, дія медіаторів 

запалення та зміни у системі імунітета.

Незважаючи на багаточисленні дані про сполучення уражень пародонта з 

іншими захворюваннями (органів травлення, ендокринними захворюваннями, 

метаболічним синдромом та ін.), до цього часу немає даних про особливості 

клінічного перебігу уражень пародонта при коморбідності хронічного 

обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) з ішемічною хворобою серця (ІХС). 

Також не розроблені заходи прогнозування зазначених уражень.
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В останні роки велику увагу приділяють питанням, які присвячені 

патологічним змінам у порожнини рота, що можуть бути викликані не тільки 

системним впливом соматичного захворювання, а й бути зворотною відповіддю на 

медикаменти, особливо при тривалому їх застосуванні. Відомо, що хворі на ХОЗЛ 

а ІХС вимушені кожен день приймати до 7 різних груп медикаментозних 

препаратів, що не може не відображатися на стані органів та тканин пародонта.

На теперішній час не існує даних, на підставі яких можливо було б оцінити 

подальший прогноз та характер впливу медикаментозного лікування ХОЗЛ у 

поєднанні з ІХС на розвиток та перебіг уражень пародонта, що робить вибрану 

Ємельяновою Н.Ю. тему «Медикаментозний патоморфоз пародонта при 

хронічних обструктивних захворюваннях легень у поєднанні з ішемічною 

хворобою серця: його прогноз та корекція» актуальною, яка має не тільки 

науково-теоретичне, а й практичне значення.

Виходячи з вищевказаного, можна констатувати що мета поставлена 

здобувачем - розробка стратегії діагностично-лікувальних заходів щодо 

захворювань тканин 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 цілком доречною та 

своєчасною.

Зв'язок теми дослідження з планом наукових робіт

Дисертаційна робота виконувалася в рамках науково-дослідної роботи 

Харківського національного медичного університету МОЗ України «Діагностика 

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

державної реєстрації 011311002274) строк виконання 2013-2015р. та «Характер, 

структура та лікування основних стоматологічних захворювань» (номер державної 

реєстрації 0116Ш04975) строк виконання 2016-2018, а також відділу



з
кардіопульмонології ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМИ 

України» «Вивчити патогенетичні механізми формування легеневої гіпертензії 

при хронічному обструктивному захворюванні легенів у поєднанні з ішемічною 

хворобою серця» (номер державної реєстрації 0116Ш04975), в яких дисертант був 

співвиконавцем. Здобувач безпосереднє приймав участь у підборі і обстеженні 

тематичних хворих, аналізі та інтерпретації отриманих результатів, написанні 

наукових публікацій та розділів звітів, впровадженні результатів роботи в заклади, 

практичної охорони здоров’я

Ступінь обгрунтованості та вірогідності основних наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих в дисертації

При проведенні дисертаційного дослідження враховувалися основні 

положення Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину Гельсінської 

Декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення 

науково-медичних досліджень за участю людини.

Дисертаційна робота характеризується послідовним та чітким викладенням 

матеріалу, детальними обговоренням основних моментів, використанням 

потужного статистичного апарату та наявністю достатньої кількості посилань на 

джерела інформації, що були використані. Матеріал викладений легко для 

сприйняття, логічно та чітко.

Обсяг груп для дослідження відповідає вимогам тих статистичних критеріїв, 

що застосовувалися для перевірки значущості результатів та для побудови 

математичної прогностичної моделі. Дослідження виконане на достатній кількості 

хворих - 239 осіб, що були розділені на 3 групи, та 20 практично здорових осіб, 

що склали групу контролю. Дослідні групи пацієнтів ретельно підібрані, 

обстежені за допомогою високоінформативних сучасних методів дослідження, що 

є повністю адекватними для правильного тлумачення отримань аних результатів.
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Обсяг досліджень цілком достатній для проведення аналізу результатів і його 

узагальнення.

Сформульовані в дисертації наукові положення і висновки відповідають 

поставленим меті та завданням, обґрунтовані.

Ключові положення та результати дисертаційної роботи були представлені 

на наукових з’їздах, конференціях. Одержані результати у практику вітчизняних 

закладів охорони здоров’я, що свідчить про високій рівень обґрунтованості 

положень та висновків роботи.

Наукова новизна дослідження та одержаних результатів

Автором вперше доведено, що обстежені пацієнти з ХОЗЛ у поєднанні з ІХС 

мають характерні стоматологічні скарги (сухість у роті, печію язика, збільшену 

чутливість зубів), що є наслідками медикаментозної поліпрагмазії та пов’язані зі 

зміненими фізичними показниками ротової рідини, тоді як пацієнти з ХОЗЛ без 

супутньої ІХС більше згадують неприємний запах у роті та кровоточивість ясен, 

що пов’язано з незадовільною гігієною порожнини рота.

Вперше встановлено, що тканини пародонта у хворих з коморбідною 

патологією вражаються у 90% випадків. Цитологічні препарати ясен 

підтверджують вищезазначене - виявляються поверхневі та ороговіваючи клітини, 

тобто ті, що знаходяться на термінальних стадіях диференціювання, тоді як 

кількість проміжних клітин (основного пласту) суттєво знижено.

Дисертант вперше визначив важливу роль тих імунологічних властивостей 

клітин пародонта, які відіграють важливу роль у патогенезі уражень на тлі 

застосування медикаментозних засобів при лікуванні відповідних соматичних 

захворюваннях.

Автором вказує на визначення прямої залежності між тяжкістю виявлених 

уражень пародонта та терміном лікування бронхо-кардіальної патології.. Також, 

слід відмітити, що вперше виявлена достатня кількість кореляційних зв’язків між
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клінічними та лабораторними показниками, що підтверджує існування 

статистично значущої залежності основних стоматологічних проявів від терміну 

застосування медикаментозної терапії з приводу ХОЗЛ у поєднанні з ІХС.

Дисертантом вперше розроблені та апробовані діагностичні та прогностичні 

інформативні критерії ураження тканин пародонта у хворих з ХОЗЛ та ІХС. 

Розроблена та апробована математична прогностична модель розвитку уражень 

пародонта, що враховує фактори ризику. Автором запропоновані 

індивідуалізовані підходи до лікування зазначених уражень порожнини рота.

Наукова новизна дисертаційної роботи захищена 2 свідоцтвами про 

реєстрацію авторського права на науковий твір: «Діагностично-прогностична 

модель ризику виникнення уражень пародонту у пацієнтів з хронічними 

обструктивними захворюваннями легенів у поєднанні з ішемічною хворобою 

серця»).» та ««Алгоритм профілактики та лікування патологічних змін у тканинах 

пародонту хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів у поєднанні з 

ішемічною хворобою серця»).

Практичне значення одержаних результатів

Практичне значення даної роботи полягає у тому, що Ємельяновою Н.Ю. 

розроблена діагностично-прогностична модель розвитку уражень пародонта за 

факторами ризику у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями 

легенів у поєднанні з ішемічною хворобою серця, до якої війшли паління, 

тривалість прийому препаратів ХОЗЛ та значення маркеру запрограмованої 

клітинної загибелі (СО-95). Дана модель прогнозування дозволяє обрати 

індивідуальні лікувальні заходи, що буде сприяти профілактиці прогресування 

захворювання і відповідно розвитку його ускладнень.

Також, важливою є розробка комплексної корекції уражень порожнини рота 

хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС з урахуванням визначених патогенетичних
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чинників дозволить призначити індивідуальну лікувальну тактику та значно 

покращити якість життя пацієнта

Дисертаційна робота має високу практичну значимість, яка полягає в тому, 

що отримані здобувачем результати дозволяють значно розширити уявлення про 

клініко-патогенетичні механізми коморбідності уражень пародонта та бронхо- 

кардіальних захворювань і на підставі цього визначити своєчасну та обґрунтовану 

терапевтичну стратегію, попередити виникнення ускладнень та прогресування цієї 

поєднаної патології, що сьогодні є дуже важливим для практичної медицини.

Результати дослідження та сформульовані на їх основі практичні рекомендації, 

можуть бути використані в клінічній практиці стоматологічних відділень та 

поліклінік, а також в діяльності пульмонологічних та кардіологічних відділень.

Алгоритм лікування стоматологічних проявів при застосуванні базисної 

терапії ХОЗЛ у поєднанні з ІХС для лікарів-стоматологів рекомендовано до 

видання за стандартом МОЗ України у вигляді «практичних рекомендацій».

Результати дослідження впроваджені на різних рівнях медичної допомоги, а 

саме у лікувально-діагностичний процес профільних відділень: Івано-Франківську 

обласну клінічну лікарню, Полтавську обласну клінічну лікарню, Закарпатську 

обласну клінічну лікарню ім. А. Новака (м. Ужгород), ДУ «Український науково- 

дослідний інститут медичної реабілітації та курортології, ДУ «Національний 

інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМИ України», Хмельницьку обласну лікарню, 

що підтверджено відповідними актами впровадження.

Побудова та зміст дисертації

Дисертаційна робота побудована за загальноприйнятим планом, оформлено 

у відповідності до сучасних вимог МОН України, викладена сучасною 

літературною українською мовою з мінімальною кількістю помилок. Дисертація 

викладена на 341 сторінці машинописного тексту, містить 77 таблиць та 43 

рисунка. Робота складається з вступу, огляду літератури, клінічної характеристики
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обстежених хворих та опису методик дослідження, 6 розділів результатів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків та 

практичних рекомендацій, списку літературних джерел та додатків..

Назва дисертації повністю відповідає її змісту. Мета і завдання в цілому 

конкретні, аргументовані. Всі розділи за своєю суттю, об’ємом і методами 

статистичного аналізу, науково-методичним підходом, інтерпретацією отриманих 

даних, висновками і практичними рекомендаціями відображають важливу наукову 

дисертаційну роботу.

У вступі обґрунтовується та розкривається актуальність обраного наукового 

напрямку, надається зв'язок роботи з науковими програмами. Аргументується 

доцільність проведення дослідження, мета та завдання дисертаційної роботи, 

наукова новизна та практичне значення результатів, особистий внесок при 

виконанні роботи.

Перший розділ включає огляд та детальний аналіз сучасної літератури 

щодо існуючих уявлень про ураження порожнини рота у хворих як з ХОЗЛ так і з 

ІХС, освітлюються спільні ланцюги патогенезу, клінічні та прогностичні 

особливості зазначених уражень. Розкривається вплив медикаментозної терапії 

соматичних захворювань тканини пародонта. Здобувач підкреслює, що на 

сьогоднішній день немає повних даних про особливості патогенетичних 

механізмів уражень пародонта хворих ХОЗЛ у поєднанні з ІХС при отримуванні 

ними базисної терапії.

Другий розділ дисертаційної роботи присвячений клінічній характеристиці 

хворих та висвітлює клінічні, біохімічні, імуноферментні, цитологічні, 

гістологічні, імуногі.стохімічні, генетичні, та статистичні методи досліджень, що 

використовувалися у роботі. Обґрунтовано викладені критерії включення хворих 

до дослідження, принципи формування хворих по групах. У даному розділі автор 

наводить розроблену прогностичну модель ризику захворювання.
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Третій розділ присвячений визаченню особливостей проявів ХОЗЛ, ІХС та 

при їх поєднанні у порожнині рота на тлі прийому базисної терапії. Розділ 

розподілений на 7 підрозділів, в яких дисертант описує клінічні особливості 

органів порожнини рота, наводить результати дослідження нестимульованої 

слини, а також висвітлює особливості цито-морфометричних та 

імуногістохімічних властивостей ясен у хворих з зазначеною коморбідною 

патологією на тлі базисної терапії. Отримані дані автор порівнює із такими в 

контрольній групі. Окремим підрозділом надається виявлені статистично значущі 

кореляційні зв’язки між отриманими даними пацієнтів усіх дослідних групах. 

Після розділу автор надає розгорнуте резюме щодо основнихотриманих 

результатів. Розділ 3 має достатню кількість таблиць та рисунків, які повністю 

відображають завдання, що були поставлені.

У четвертому розділі розглядаються особливості ключових стоматологічних 

проявів при їх залежності від терміну застосування хворими терапії з приводу 

бронхо-кардіальної патології. Всі зазначені дані автор підтверджує статистично 

значущими кореляційними зв’язками між клініко-лабораторними показниками та 

терміном застосування медикаментозної терапії з приводу зазначеної соматичної 

патології.

У п’ятому розділі дисертант описує клінічні та лабораторні результати, що 

були отримані після впровадження лікувально- профілактичних стоматологічних 

заходів. Автор констатує, що запропоновані заходи сприяли позитивній динаміці, 

зменшенню клінічних проявів дозволили попередити виникнення нових уражень 

у порожнині рота, зокрема пародонті.

Розділ 6 присвячений прогнозуванню захворювань пародонта при 

коморбідному перебігу ХОЗЛ та ІХС з застосуванням базисної терапії. 

Дисертантом розроблена математична модель прогнозування уражень пародонта у 

зазначених хворих, де найбільш інформативними факторами ризику виявилися 

паління, тривалість прийому препаратів ХОЗЛ та значення маркеру
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запрограмованої клітинної загибелі (СО-95). Своєчасно проведене прогнозування 

для кожного хворого дозволить спланувати профілактичні заходи, які будуть 

сприяти достовірному зменшенню тяжкого перебігу хвороб, що досліджуються.

В розділі «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» Ємельянова Н.Ю. 

наводить узагальнення результатів власних досліджень, їх перспективність, 

докладно і доказово пояснює-найбільш важливі патогенетичні факти і положення, 

а також висловлює пропозиції щодо подальшого вивчення проблеми.

Висновки та практичні рекомендації відповідають отриманим результатам і 

меті дисертаційної роботи , грунтуються на основних положеннях дисертації.

Список використаних джерел, вітчизняних та зарубіжних, має глибину не 

більше 10 років. Робота достатньо ілюстрована таблицями та діаграмами.

Повнота викладання матеріалів дисертаційної роботи в опублікованих

працях і авторефераті

Основні положення дисертаційної роботи достатньо повно представлені в 

надрукованих працях. За матеріалами дисертації опубліковано 36 наукових праць, 

у тому числі 25 статей, із них 17- у  фахових наукових виданнях України; 6 статей 

в закордонних виданнях, 2 в інших віданнях, 17 одноосібних, 11 тез доповідей у 

матеріалах з’їздів та конференцій.

Недоліки дисертації та авторефера ту щодо їх змісту і оформлення

На мій погляд, потребують більш детальної характеристики використані 

методи статистичної обробки результатів дослідження.

ГІо тексту дисертації зустрічається некоректна термінологія щодо класифікації 

захворювань пародонту за М.Ф. Данилевським (1994).

В клінічних прикладах з діагнозом генералізованого пародонтиту, якими 

проілюстрована робота, було б доцільно представити рентгенологічні знімки.
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При аналізі та узагальненні отриманих власних результатів дослідження було б 

доцільно провести їх порівняння з описаними в літературі.

Пропоную здобувачеві у порядку дискусії відповісти на наступні

запитання:

1. Чим можна пояснити позитивну динаміку щодо зростання числа 

поєднаних стоматологічних та соматичних захворювань?

2. Чому для класифікації стоматологічних захворювань Ви не використали 

Міжнародну класифікацію хвороб МКХ-10?

3. Яким є патогенетичний зв'язок уражень органів дихання і серцево- 

судинної системи?

4. Як пов'язаний медикаментозний патоморфоз пародонта зі сполученим 

ураженням органів дихання та серцево-судинної системи?

5. Яким є характер та ступінь кореляційного зв'язку між клінічними та 

лабораторними показниками основних стоматологічних проявів та 

терміном застосування медикаментозної терапії з приводу ХОЗЛ та ІХС?

Висновок

Дисертаційна робота Ємельянової Наталії Юрїївни на тему: 

«Медикаментозний патоморфоз пародонта при хронічних обструктивних 

захворюваннях легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця: його прогноз та 

корекція», яка подана на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук є 

кваліфікаційним науковим дослідженням, в якій містяться наукові положення та 

науково-обгрунтовані результати у медичній галузі науки, щодо яких здобувай є 

суб'єктом авторського права, в якій вирішено важливу проблему в якому наведено 

вирішення актуальної наукової проблеми -  розробка стратегії діагностично- 

лікувальних заходів щодо захворювань тканин 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.

За обсягом проведеного дослідження, глибиною аналізу, новизною 

одержаних результатів, обґрунтованістю і статистичною значущістю висновків та 

положень, дисертаційна робота повністю відповідає вимогам п. 10 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєнню вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого Постановами Кабінету Міністрів України № 567 

від 24 липня 2013 року та № 656 від 19 серпня 2015 року, а її автор Ємельянова 

Наталія Юріївна заслуговує присудження наукового ступеня доктора медичних 

наук за фахом 14.01.22. -  стоматологія.
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