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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Чисельні наукові дослідження демонструють високу 

розповсюдженість захворювань пародонта (ЗП) та їх суттєву роль у етіопатогенезі 

системних процесів із порушенням гомеостазу організму (Данилевський М.Ф., 2004; 
Білоклицька Г.Ф., 2006; Genco R.J. et al., 2010; Заболотний Т.Д. та співав., 2013; 
Linden G.J. et al., 2013; Петрушанко Т.О. та співав., 2014). Діагностування поєднаного 

перебігу ЗП та загальносоматичних захворювань значно ускладнює лікування 

стоматологічних уражень у зв’язку з можливим взаємообтяжуючим характером 

супутньої патології (Косенко К.Н. та співав., 2011; Борисенко А.В. та співав., 2013; 

Куцевляк В.Ф. та співав., 2012; Волосовець Т.М., 2013; Герелюк В.І. та співав., 2014; 

Лучинський М.А. та співав., 2014; Смоляр Н.І. та співав., 2015). До таких захворювань 

із високим медико-соціальним значенням відносять хронічний гепатит С (ХГС). 
Як засвідчують результати досліджень останніх років, позапечінкові прояви та 

порушення функціонального стану печінки при довготривалому впливі вірусу 

гепатиту С (HCV) сприяють розвитку ЗП (Ахророва З.К., 2011; Щерба В.В., 

Корда М.М., 2012; Дземан Н.А., 2012; Panov V.E., 2013; Carrozzo M., 2014). Наявність 

в анамнезі ХГС значно ускладнює клінічний перебіг захворювань тканин пародонта 

та знижує ефективність лікувально-профілактичних заходів. Основними причинами 
ускладнень гепатиту та виникнення стоматологічної патології є численні 

позапечінкові прояви, сіалотропність та лімфотропність вірусу із пригніченням як 

загального, так і місцевого імунітету (Futura M. et al., 2010; McLean A.T. et al., 2012; 
Balachander N., 2014). Власне, формування системних проявів ХГС зумовлює 

зниження місцевого захисту і загальної резистентності організму, створюючи умови 

для негативних впливів на пародонт низки пародонтопатогенних чинників 

(Левицький А.П. та співав., 2013). 
Водночас, не вивчено тяжкості пародонтального статусу пацієнтів із HCV-

інфекцією із врахуванням особливостей клінічного перебігу та небажаних наслідків 
противірусної терапії (ПВТ) ХГС, в тому числі гіпосалівації, не представлено 

результатів вивчення місцевих та загальних імунологічних параметрів, характеру 

мікробного вмісту ясенних борозен та пародонтальних кишень і фізико-хімічних 

властивостей ротової рідини у хворих із ХГС. Залишається не з’ясованою роль 

гуморального імунітету ротової порожнини та прозапальних механізмів у розвитку 

ЗП у хворих із ХГС. Сьогодні продовжується використання традиційних схем 

лікування та профілактики ЗП у пацієнтів із ХГС, котрі являються лише умовно 

патогенетично обґрунтованими і не беруть до уваги цілого ряду клінічних 

особливостей HCV-інфекції. Тому, схеми лікування та профілактики ЗП потребують 

вдосконалення в контексті врахування впливу хронічного інфекційного 

захворювання печінки. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом комплексних науково-дослідних робіт кафедри терапевтичної 
стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького «Захворювання пародонта, їх зв'язок з патологією внутрішніх 

органів та станом довкілля» (№ державної реєстрації – 0110U002155), «Екологія та 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%A2$
http://library.gov.ua/cgi-bin/Webirbis3/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=DB2&P21DBN=DB2&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%90.
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пародонт. Взаємозв’язок захворювань пародонта та загальносоматичної патології. 

Дисфункції скронево-нижньощелепового суглобу» (№ державної реєстрації – 
0114U000112). Автор є виконавцем фрагментів означених науково-дослідних робіт. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – підвищити ефективність 

комплексного лікування та профілактики захворювань тканин пародонта у пацієнтів 

із хронічним гепатитом С з урахуванням зв’язку між клінічними проявами та 

особливостями противірусного лікування супутнього інфекційного захворювання, 

характером мікрофлори ясенних борозен і пародонтальних кишень та імунним 

статусом даної категорії осіб. 
Для досягнення мети дослідження визначено наступні завдання: 
1. Вивчити структуру, розповсюдженість та особливості клінічного перебігу 

захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С. 
2. Оцінити фізико-хімічні властивості ротової рідини у хворих із хронічним 

гепатитом С. 
3. Дослідити особливості мікрофлори ясенних борозен та пародонтальних 

кишень у хворих із ураженнями пародонта на тлі хронічного гепатиту С. 
4. Вивчити імунологічні властивості ротової рідини та сироватки крові хворих 

із хронічним гепатитом С та оцінити їх вплив на розвиток та перебіг хвороб 

пародонта. 
5. Опрацювати оптимальний склад лікарських композицій для місцевої терапії 

хвороб пародонта та застосувати схеми комплексного лікування і профілактики 

захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С, оцінивши їх 

ефективність на підставі результатів клінічних і лабораторних методів дослідження 
у найближчі та віддалені терміни. 

Об'єкт дослідження – запальні та дистрофічно-запальні процеси в тканинах 

пародонта у хворих із ХГС та у соматично здорових осіб. 
Предмет дослідження – тканини пародонта, ротова рідина, сироватка крові, 

мікрофлора ясенних борозен та пародонтальних кишень при захворюваннях 

пародонта у хворих із хронічним гепатитом С та у соматично здорових осіб. 
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано клінічні 

методи дослідження – для визначення поширеності захворювань пародонта та 

обстеження пародонтальних тканин із використанням індексної оцінки; лабораторні: 
фізико-хімічні – для вивчення властивостей ротової рідини, мікробіологічні – для 

вивчення особливостей мікрофлори ясенних борозен та пародонтальних кишень 

хворих із захворюваннями тканин пародонта на тлі ХГС, імунологічні – для 

визначення кількісного вмісту окремих показників гуморального імунітету й 
цитокінів у ротовій рідині та сироватці крові при хворобах пародонта у хворих із 

ХГС; фармакокінетичні – для розпрацювання оптимального складу композицій для 

місцевого застосування; статистичні – для опрацювання достовірності результатів. 
Наукова новизна одержаних результатів. Уточнено наукові дані про 

розповсюдженість та особливості клінічного перебігу запальних та дистрофічно-
запальних захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С. 

Уперше досліджено характерні зміни фізико-хімічних властивостей ротової 

рідини, що розвиваються при захворюваннях пародонта на тлі хронічного 
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гепатиту С та під час противірусної терапії HCV-інфекції. Встановлено, що 

особливості фізико-хімічних параметрів ротової рідини характеризуються 

зменшенням швидкості стимульованої секреції, підвищенням в’язкості слини, 

зсувом кислотно-лужної рівноваги в бік ацидозу і зниженням її буферної ємності. 
Доповнено наукові дані щодо видового складу та частоти висівання 

мікроорганізмів із ясенних борозен і пародонтальних кишень при захворюваннях 

пародонта у хворих із хронічним гепатитом С. Виявлено порушення 

мікробіоценозу ясенних борозен та пародонтальних кишень дисбіотичного 

характеру, що відображається у зменшенні частоти висівання представників 

нормальної мікрофлори та зростанні частоти висівання патогенних та умовно-
патогенних збудників. 

Уточнено наукові дані про стан місцевого та загального імунітету пацієнтів 

із хронічним гепатитом С. Встановлено зниження специфічного гуморального 

захисту порожнини рота та порушення у цитокіновій регуляції із активацією 

прозапальних інтерлейкінів у пацієнтів із захворюваннями пародонта, що 

перебігають на тлі HCV-інфекції. 
Науково обґрунтовано оптимальний склад лікарських композицій у формі 

гелю (патент України на корисну модель № 111607) та лікувально-профілактичного 

ополіскувача (патент України на корисну модель № 111606) для місцевої 

фармакотерапії захворювань пародонта на тлі хронічного гепатиту С. 
Уперше запропоновано схеми комплексного лікування і профілактики 

захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С. Науково обґрунтовано 

та доведено клінічну ефективність розпрацьованого комплексу лікувально-
профілактичних заходів для пацієнтів із запальними та дистрофічно-запальними 

захворюваннями пародонта під час противірусної терапії HCV-інфекції. 
Практичне значення одержаних результатів. 
Запропоновано схеми комплексного лікування та профілактики захворювань 

пародонта у хворих із хронічним гепатитом С під час противірусної терапії, що 

включали Vector-терапію, місцеве застосування розпрацьованих лікарських 

композицій та електрофорез Ербісолу на ясна. 
Виявлено клінічні особливості перебігу захворювань пародонта у хворих із 

хронічним гепатитом С, що можуть бути використані при плануванні 

стоматологічної допомоги. Визначені фізико-хімічні властивості ротової рідини, 

імунологічні показники та видовий склад мікрофлори ясенних борозен та 

пародонтальних кишень можуть бути застосовані для оцінки ефективності 
лікувально-профілактичних заходів щодо ЗП на фоні ураження печінки вірусом 

гепатиту С. 
Результати наукових досліджень впроваджені в клінічну практику 

терапевтичних відділень обласних стоматологічних поліклінік Рівненської та 

Волинської областей, міських стоматологічних поліклінік Львова, Луцька та 

Рівного, Стоматологічного медичного центру ЛНМУ імені Данила Галицького, 
КЗ ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня». 

Матеріали роботи використовуються у навчальному процесі на кафедрах 

терапевтичної стоматології та терапевтичної стоматології ФПДО ЛНМУ імені 
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Данила Галицького, на кафедрі стоматології ПО ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України, на кафедрі терапевтичної 

стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» та на кафедрі терапевтичної стоматології ВДНЗ 
України «Буковинський державний медичний університет». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням автора. Дисертант особисто провела патентно-
інформаційний пошук та аналіз літератури з даної проблеми. При консультативній 

допомозі наукового керівника доктора медичних наук, професора Заболотного Т.Д. 

дисертант сформулювала мету і завдання дослідження, викладені в дисертації 

основні наукові положення, висновки роботи. Автор самостійно виконала 

статистичну обробку, аналіз та узагальнення результатів, підготувала до друку 

наукові статті та тези доповідей, написала та оформила дисертаційну роботу. 
Дисертант опанувала і виконала необхідні методи досліджень – клінічні, 

лабораторні (фізико-хімічні, мікробіологічні, імунологічні), фармакокінетичні, та 

систематизувала і узагальнила отримані результати. 
Самостійно проводила збір матеріалу для лабораторних досліджень. 

Мікробіологічні дослідження проведені дисертантом спільно із співробітниками 

мікробіологічного сектору ЦНДЛ та лабораторії промислової токсикології 

(завідувач – к.біол.н. Зазуляк Т.С.). Імунологічні дослідження виконані на 

кафедрі клінічної лабораторної діагностики ФПДО (завідувач – д.мед.н., проф. 
Лаповець Л.Є.). 

Опрацювання складу медикаментозних композицій, фізико-хімічне 

дослідження проведено на кафедрі технології ліків і біофармації Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького разом із к.фарм.н., 
доц. Федіним Р.М. 

У друкованих матеріалах разом із співавторами участь дисертанта є 

визначальною, матеріали і висновки належать здобувачеві. 
Апробація результатів дисертації. Основні матеріали та результати 

досліджень за темою дисертації обговорювались на засіданні кафедри терапевтичної 

стоматології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького (протокол № 8 від 

30.09.2016 року) та були оприлюднені на: VI науково-практичній конференції 
«Інноваційні технології в стоматології» (м. Тернопіль, 2014), науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Гофунговські читання» в рамках святкування 

210-річчя ХНМУ та міжнародного дня стоматолога (м. Харків, 2015), VIIІ науково-
практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» (м. Тернопіль, 2016) 

та науково-практичній конференції з міжнародною участю «Гофунговські читання», 
присвяченій 95-річчю кафедри терапевтичної стоматології ХНМУ та 140-річчю з 

дня народження її засновника, професора Є.М. Гофунга (м. Харків, 2016). 
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 робіт, у тому числі: 

6 статей у наукових фахових виданнях, визначених ДАК МОН України, 1 стаття у 

міжнародному виданні, 3 публікації у матеріалах з’їздів науково-практичних 

конференцій, отримано 2 патенти України на корисну модель. 
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Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

212 сторінках друкованого тексту, з яких 167 сторінок основного тексту, і 
складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження, 

чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків та додатків. Праця ілюстрована 18 рисунками та 

34 таблицями, містить список із 290 літературних найменувань, з яких 136 латиною. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Матеріал і методи досліджень. При проведенні дослідження вивчено 

пародонтальний статус 122 хворих із ХГС, які перебували на обстеженні та 

стаціонарному лікуванні у клініці кафедри інфекційних хвороб ЛНМУ імені Данила 

Галицького, на базі 7-ого відділення Львівської обласної інфекційної клінічної 

лікарні протягом 2013-2015 років. До групи контролю увійшли 94 особи без 

соматичної патології в анамнезі, що звернулися на лікування в стоматологічний 
медичний центр ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Для діагностики ЗП використовували загальноприйняті та параклінічні методи 

з урахуванням результатів огляду та пальпації, визначення глибини пародонтальних 

кишень, патологічної рухомості зубів, травматичної оклюзії тощо. Для 

об’єктивізації пародонтального статусу проводили пробу Шиллера-Пісарєва 

(Н.Ф. Данилевский и др., 2000), визначали папілярно-маргінально-альвеолярний 
індекс (PМА) (C. Parma, 1960), пародонтальний індекс (PI) (A.L. Russel, 1956), 
індекс кровоточивості ясен (PBI) (H.R. Mühlemann, S. Son, 1971), гігієнічний індекс 

Федорова-Володкіної (ІГ) (Ю.А. Федоров, В.В. Володкина, 1971). Діагноз ЗП 
встановлювали за класифікацією М.Ф. Данилевського (1994). 

Для вивчення особливостей механізмів розвитку ЗП провели дослідження 
фізико-хімічних властивостей ротової рідини, мікробіологічних та імунологічних 

параметрів у 68 обстежених на тлі ХГС та 27 осіб групи контролю. 
Функціональну активність слинних залоз оцінювали за швидкістю стимульованої 

секреції слини, в’язкістю ротової рідини, що визначали за допомогою віскозиметра 

Освальда; вимірювання pН ротової рідини здійснювали за допомогою pH-метра 

мілівольтметра рН-150М; дослідження буферної ємності слини проводили за допомогою 

відповідних тест-стрічок (Saliva-Check Buffer) тест-системи GC Saliva Check. 
Мікробіологічне дослідження проводилось шляхом забору матеріалу з 

ясенних борозен та пародонтальних кишень. Ідентифікацію та вивчення частоти 

висівання мікроорганізмів проводили за загальноприйнятими методами у 

відповідності до останнього посібника з систематики бактерій Bergey (2009 р.). 
З метою оцінки загального та місцевого імунологічного стану хворих із ЗП на 

тлі ураження печінки вірусом гепатиту С досліджено вміст sIgA у ротовій рідині та 

прозапальних цитокінів TNF-α і IL-6 у сироватці крові та ротовій рідині. Вивчення 

імунологічних параметрів сироватки крові та ротової рідини здійснювали методом 

імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням комерційних наборів ЗАО 

«Вектор-Бест» (Росія) у відповідності з рекомендаціями та інструкціями фірми 

виробника. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%BChlemann%20HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5315729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Son%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=5315729
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Комплексне лікування ЗП було проведено 95 пацієнтам, з них 68 осіб із ХГС, 

27 осіб – без соматичної патології. Загальне лікування хворих із ХГС проводилось 

лікарем-інфекціоністом і полягало у проведенні ПВТ з метою елімінації вірусу 

гепатиту С. Препарати та термін ПВТ підбирались індивідуально та згідно клінічних 

рекомендацій Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки (EASL). Терапія 

ХГС полягала у поєднаному використанні пегільованого інтерферону (Пег-ІФН)-α 

та рибавірину (РБВ). Хворим рекомендована дієта № 5, а також дезінтоксикаційна 

та симптоматична терапія за показами. В залежності від схеми лікування ЗП 

пацієнти із ХГС були поділені на дві групи – основну (37 осіб) та порівняння 

(31 особа). Лікування ЗП у пацієнтів із ХГС розпочинали паралельно із початком 

ПВТ. У основній групі застосовували розпрацьовану схему комплексного лікування 

ЗП; лікування хворих груп порівняння та контролю проведено відповідно до 

„Протоколів надання медичної допомоги МОЗ України” за спеціальністю 

„Терапевтична стоматологія”. Як загальнозміцнюючий середник у загальному 

лікуванні усім хворим призначали полівітамінний препарат Аевіт. 
У схемі комплексного лікування ЗП у хворих із ХГС основної групи 

дослідження механічний спосіб видалення зубних відкладень проводили у 

поєднанні із Vector-терапією. Для місцевої фармакотерапії ЗП у пацієнтів із ХГС 

застосувалася композиція у формі гелю такого складу (мас. %): рідкий екстракт 

плодів розторопші 4,0-6,0, тіотриазолін 1,8-2,2, вітамін С 0,1-0,3, 
метилпарагідроксибензоат 0,08-0,12, пропіленгліколь 18,0-22,0, метилцелюлоза 3,0-
5,0, ментол 0,04-0,06, вода очищена до 100,0 (патент № 111607) в комплексі з 

лікувально-профілактичним ополіскувачем, який готували за наступним приписом, 

(мас. %): рідкий екстракт плодів розторопші 3,0-4,0, тіотриазолін 0,8-1,2, вітамін С 

0,08-0,12, сахарин 0,01-0,03, метилпарагідроксибензоат 0,08-0,12, ментол 0,01-0,03, 
вода очищена до 100,0 (патент № 111606). Гель наносили на ясна та вводили у 

пародонтальні кишені; ополіскувач рекомендували застосовувати для полоскання 3-
4 рази в день під час лікування у стаціонарі та у домашніх умовах протягом усієї 

ПВТ. Для запобігання подразнювальної і сенсибілізуючої дії та забезпечення 

стабільності в процесі зберігання досліджено значення рН середовища опрацьованої 

композиції у формі гелю, яке майже не змінювалось протягом тривалого часу 

зберігання і знаходилось в межах значення рН порожнини рота (6,0-6,5). При 
розробці складу та технології лікувально-профілактичного ополіскувача враховано 
сумісність лікарських і допоміжних речовин, фізико-хімічну, хімічну та 

мікробіологічну стабільність, приємний запах і смак протягом усього терміну 

використання. Фізіотерапевтичне лікування хворим основної групи проводили 

шляхом електрофорезу ендогенного регенераторного біологічного імуномодулятору 

Ербісолу на ясна. 
Оцінку ефективності комплексної терапії ЗП у групах дослідження 

здійснювали на підставі клінічних змін, параклінічних індексів, змін фізико-
хімічних властивостей ротової рідини, мікробіологічних та імунологічних 

показників перед і після лікування у найближчі та віддалені терміни. 
Статистична обробка матеріалів проводилась за допомогою комп'ютерної 

програми Statistica 8.0 та електронних таблиць «Excel». Достовірність різниці між 
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двома і більше відносними показниками, визначалась за допомогою точного тесту 

Фішера із Metropolis алгоритмом. Вимірювання взаємозв’язку між двома величинами 

здійснювали за допомогою непараметричного коефіцієнта кореляції Кендал-Тау. 
Результати досліджень та їх обговорення. У хворих із ХГС у порівнянні із 

групою контролю встановлена значна поширеність ЗП, що склала 91,802,48% 
(р<0,01), з яких у 18,03±3,48% (р<0,05) осіб діагностовано хронічний катаральний 

гінгівіт (ХКГ), у 72,95±4,02% (р<0,001) – генералізований пародонтит (ГП) та у 

0,82±0,82% – пародонтоз. Серед хворих із ХГС число осіб із неураженим 

пародонтом було у 3 рази меншим і складало 8,20±2,48%, р<0,01. Середній вік 

пацієнтів основної групи становив 38,20±0,88 років (р>0,05). 
Аналіз частоти ЗП в обстежених залежно від їх віку продемонстрував 

статистично достовірні, сильні кореляційні зв’язки між частотою усіх ЗП та віком 

пацієнтів обох груп спостереження. Коефіцієнт кореляції Кендал-Тау становив в 

основній групі +0,78 (р<0,05), а у групі контролю – +0,90 (р<0,01). Проаналізовані 

дані показують, що у обстежених із ХГС відсоток ураження тканин пародонта був 

вищий у кожній віковій групі порівняно із групою контролю, і характеризувався 

переважанням ЗП із руйнуванням зубо-епітеліального з’єднання. Спостерігалося 

зростання числа випадків діагностування ГП відносно числа ХКГ у осіб із ХГС в 

анамнезі. Тоді як у осіб без супутньої патології частіше діагностували ХКГ, ніж ГП. 
При зростанні віку пацієнтів обох груп статистично достовірно знижувались 

відсотки осіб із здоровим пародонтом, що вказувало на обернені та сильні 

кореляційні зв’язки (τ=-0,78 при р<0,05 у обстежених основної групи та τ=-0,90 при 

р<0,01 в осіб групи контролю). Найнижчі відсотки осіб із ЗП та найвищі відсотки 

осіб із здоровим пародонтом були зареєстровані у наймолодшій віковій групі (19-24 
років). Статистично достовірний (р<0,05) прямий, середньої сили кореляційний 

зв'язок також був виявлений між частотою ГП у пацієнтів обох груп дослідження та 

їх віком (τ=+0,62 при р<0,05 у обстежених основної групи та τ=+0,68 при р<0,05 в 

осіб групи контролю). Частота ГП у всіх вікових групах була вищою серед осіб 

основної групи, однак статистично достовірні різниці були виявлені лише між 

показниками у вікових групах: 25-34 роки (70,277,51% в основній групі і 

7,144,87% у групі контролю; р<0,001) та 45-54 роки (відповідно, 88,245,53% і 

53,859,78%, р<0,05). 
Отже, одержані результати вивчення залежності стану тканин пародонта від 

віку обстежених продемонстрували переважання тяжчих форм уражень зубо-
утримуючих структур та їх більшу поширеність у осіб молодших вікових груп на 

фоні HCV-інфекції у порівнянні із групою контролю. 
Гігієнічний стан порожнини рота у обстежених обох груп погіршувався при 

зростанні ступеня тяжкості ЗП. Незадовільний рівень гігієни виявлено у осіб із ХКГ 

(2,47±0,11 бали в основній групі та 2,38±0,06 бали у групі контролю, р>0,05). Серед 

пацієнтів, яким було діагностовано ГП, стан гігієни ротової порожнини був поганим 

у групі контролю (3,36±0,10 бали) та дуже поганим (4,09±0,08 бали) в основній групі 
(р<0,001). При ГП початкового-І ступеня ІГ Федорова-Володкіної у пацієнтів обох 

груп був поганим (2,85±0,07 бали в основній групі та 2,81±0,16 бали у групі 
контролю, р>0,05). Відзначено достовірне збільшення середніх показників ІГ у 
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основній групі відносно групи контролю як при ІІ ступені ГП (4,16±0,06 бали, 

р<0,001), так і при ІІІ ступені важкості ГП (4,67±0,03 бали, р<0,001). 
Об’єктивно клінічна картина ХКГ у хворих із ХГС характеризувалася зміною 

кольору ясенних тканин та помірними явищами ціанозу, зміною рельєфу ясенного 

краю, їх кровоточивістю, наявністю м’яких та твердих зубних відкладень. Стан ясен 

віддзеркалювали пародонтальні індекси: індекс РМА становив 30,18±1,09% 
(р<0,05), індекс РВІ – 1,76±0,08 бали (р<0,01), індекс РІ – 2,01±0,11 бали (р<0,05). 

У осіб основної групи із діагностованим ГП початкового-І ступеня відзначали 

симптоматичний катаральний гінгівіт, незначні серозні виділення із пародонтальних 

кишень (глибина 2,07±0,09 мм), поодинока рухомість нижніх фронтальних зубів 

I ступеня. Втягнення у патологічний процес зубо-епітеліального з’єднання із 

наростанням запалення відображали індекси PМА, РВІ та РІ, що були вищими у 

пацієнтів основної групи відносно групи контролю, і відповідали середнім 

показникам 34,55±0,81% проти 31,00±0,46% (р<0,01), 1,99±0,05 бали проти 

1,77±0,05 бали (р<0,01), 2,68±0,08 проти 2,18±0,04 бали (р<0,001), відповідно. 
Для клінічної картини ГП II ступеня важкості були характерними виражений 

набряк та порушений тургор ясенних тканин, гіперемія з різко вираженим ціанозом 

ясен, над- і під’ясенні тверді зубні відкладення, посилення кровоточивості та 

болючості ясен, травматична оклюзія, I–II ступінь рухомості зубів. Середні значення 

глибини пародонтальних кишень становили 3,68±0,31 мм. Збільшення інтенсивності 

запального процесу на тлі ХГС демонстрували індекси РМА та РВІ, що достовірно 

перевищували показники групи контролю, і дорівнювали 45,26±0,82% проти 

33,71±0,65% (р<0,001) та 3,29±0,05 бали проти 2,38±0,12 бали (р<0,001), відповідно. 
Зростання індексу РІ до 4,10±0,12 балів у осіб основної групи відносно 

3,22±0,19 балів (р<0,001) у осіб групи контролю вказувало на збільшення глибини 
ураження пародонтальних тканин на фоні HCV-інфекції. 

При ІІІ ступені важкості ГП спостерігалися дифузна гіперемія ясен з ціанозом, 

їх нерівномірний набряк, неприємний запах з рота, розходження зубів, оголення 

коренів зубів з рецесією ясен, травматична оклюзія, порушення статики зубів та ІІ-
ІІІ ступінь їх рухомості. Із пародонтальних кишень спостерігалося виділення 

серозно-гнійного ексудату, а їх глибина фіксувалася в межах 5,82±0,29 мм. 

Інтенсивніше запалення ясен та більш виражені зміни тканин пародонтального 

комплексу спостерігали у основній групі, що підтверджено істотним підвищенням 

індексів РМА, РВІ та РІ у порівнянні із показниками групи контролю: 66,32±0,65% 

проти 38,56±0,60%, (р<0,001), 3,57±0,02 бали проти 2,79±0,12 бали (р<0,001) та 

6,20±0,11 бали проти 4,00±0,03 бали (р<0,001), відповідно. 
У обстежених основної групи спостережено зміни фізико-хімічних 

властивостей ротової рідини, що проявлялися зниженням швидкості стимульованої 

секреції, підвищенням в’язкості слини, зсувом кислотно-лужної рівноваги в бік 

ацидозу і зниженням її буферної ємності. Середні значення досліджуваних 

параметрів ротової рідини у хворих із ХГС були достовірно відмінними від таких у 

групі контролю і, відповідно, становили: швидкість слиновиділення – 
1,580,01 мл/хв, що нижче порівняно з показником групи контролю на 37,05% 
(р<0,001); в’язкість ротової рідини – 1,980,02, що на 48,87% більше за показник 
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контролю (р<0,001); буферна здатність ротової рідини – 7,660,13 бала, що менше 
порівняно з контролем на 26,43% (р<0,001); рН ротової рідини – 6,460,01, що 

порівняно зі значенням рН, зафіксованим у групі контролю, нижче на 4,86% 
(р<0,001). Отримані дані демонстрували достовірно більш виражені зміни фізико-
хімічних параметрів ротової рідини на фоні ХГС, що свідчило про порушення 

функції слинних залоз із розвитком гіпосалівації. 
Проведені мікробіологічні дослідження виявили вищу частоту висівання 

умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів та меншу частоту висівання 
сапрофітної флори у хворих із ХГС у порівнянні із пацієнтами групи контролю. Так, 

у хворих основної групи у 1,4 рази частіше, ніж у пацієнтів групи контролю, 
висівали: негемолітичні стрептококи родини Enterococcus (82,35±4,62% в основній 

групі проти 59,26±9,64% у групі контролю, р<0,05), негемолітичні факультативно-
анаеробні грамнегативні палички родини Enterobacteriaceae (відповідно, 
80,88±4,77% проти 59,26±9,64%, р<0,05) та анаеробні грамнегативні бактерії родів 

Bacteroides, Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium (76,47±5,14% проти 

55,56±9,74%, р<0,05); у 1,5 рази частіше виділяли негемолітичні дріжджі та 

дріжджеподібні гриби роду Candida (86,76±4,11% проти 59,26±9,64%, р<0,01). У 

пацієнтів без супутнього ХГС частота висівання стафілококів S. saprophiticus, 
грампозитивних коків роду Stomatococcus та грампозитивних паличок роду 

Lactobacillus перевищувала цей показник у хворих на тлі HCV-інфекції і складала 

62,96±9,47% відносно 42,65±6,00%, 33,33±9,24% відносно 27,94±5,44% та 

22,22±8,15% відносно 8,82±3,44%, відповідно. 
Частота висівання більшості мікроорганізмів була вищою у хворих основної 

групи, які страждали на ГП, у порівнянні із хворими основної групи, у яких було 

діагностовано ХКГ. Статистично достовірно частіше у хворих на ГП, у порівнянні із 

хворими на ХКГ, висівались: α-гемолітичні стрептококи (64,58±6,90% у хворих на 

ГП проти 35,00±10,94% у хворих на ХКГ, р<0,05), негемолітичні факультативно-
анаеробні грамнегативні бактерії родини Enterobacteriaceae (87,50±4,77% проти 

65,00±10,94%, р<0,05), анаеробні грамнегативні бактерії родів Bacteroides, 

Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium (85,42±5,09% проти 55,00±11,41%, р<0,05) 

та негемолітичні дріжджі та дріжджеподібні гриби роду Candida (93,75±3,49% проти 

70,00±10,51%, р<0,05). У хворих на ХКГ частіше виділяли негемолітичні 

стрептококи роду Streptococcus, аеробні та факультативно-анаеробні грампозитивні 

палички роду Lactobacillus та S. saprophiticus. Статистично достовірною була 

різниця між показниками частоти висівання S. saprophiticus (65,00±10,94% у хворих 

на ХКГ проти 33,33±6,80% у хворих на ГП, р<0,05). 
Зменшення частоти висівання представників нормальної мікрофлори та 

зростання частоти висівання патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів 

відображало формування місцевого імунодефіцитного стану з розвитком змін 

дисбіотичного характеру III-IV ступеня на тлі ХГС, чим пояснювало високу 

поширеність та більш агресивний перебіг ЗП у пацієнтів із HCV-інфекцією. 
Для вивчення стану імунного захисту проводили визначення концентрації 

секреторного імуноглобуліну А (sIgA) у ротовій рідині, вмісту прозапальних 
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цитокінів інтерлейкіну-6 (ІL-6) та тумор-некротичного фактору-α (TNF-α) у 

сироватці крові та ротовій рідині. 
Концентрація sIgA у ротовій рідині пацієнтів основної групи була знижена у 

2,3 рази (р<0,001), порівняно з особами групи контролю. Вміст TNF-α на тлі HCV-
інфекції в 1,8 рази у ротовій рідині та в 5,5 рази у сироватці крові достовірно 

(р<0,001) перевищував показники осіб без супутньої інфекції. Також виявлено 
підвищену концентрацію IL-6 в основній групі порівняно з групою контролю: у 

ротовій рідині в 1,6 рази (р<0,001), у сироватці крові – в 1,2 рази. Отже, у хворих 

основної групи спостерігалося зниження специфічного гуморального захисту 

ротової порожнини на тлі активації прозапальних механізмів, що проявлялося 

зниженням sIgA та значним зростанням концентрації TNF-α та IL-6 у ротовій рідині 

та сироватці крові, порівняно із групою контролю. 
Подальші дослідження виявляли зміни вмісту sIgA, прозапальних цитокінів 

TNF-α, IL-6 у ротовій рідині та сироватці крові в залежності від стану тканин 

пародонта хворих із ХГС. Спостерігалося зниження у 2,4 рази (р<0,001) sIgA в 

ротовій рідині хворих на ГП початкового-I ступеня важкості у порівнянні з хворими 

на ХКГ. У осіб із ХГС хворих на ГП ІI ступеня важкості вміст sIgA у ротовій рідині 

був знижений порівняно з хворими на ГП початкового-І ступеня важкості та ХКГ в 

1,8 рази та в 4,2 рази, відповідно. 
Поглиблення патологічного процесу у пародонті на фоні системних 

прозапальних проявів HCV-інфекції відображались у високих концентраціях TNF-α 

та IL-6 у ротовій рідині та сироватці крові хворих. У ротовій рідині виявлено 

достовірне (р<0,001) зростання вмісту TNF-α у міру збільшення тяжкості ЗП у осіб 

із ХГС: показник у 2,75 рази вищий у хворих на ГП початкового-I ступеня важкості 

порівняно з хворими на ХКГ; в 1,4 рази та в 3,8 рази вищий у хворих на ГП ІI 

ступеня важкості порівняно з хворими на ГП початкового-I ступеня важкості та 
ХКГ, відповідно. Концентрація TNF-α у сироватці крові хворих на ГП ІI ступеня 
важкості була у 1,26 рази вищою, ніж у хворих на ГП початкового-I ступеня 
важкості та в 1,5 рази вищою, ніж у хворих на ХКГ. У ротовій рідині виявлено 

зростання вмісту IL-6 у хворих на ГП початкового-I ступеня важкості порівняно з 

хворими на ХКГ в 1,2 рази, а у хворих на ГП ІI ступеня важкості в 1,25 рази та у 

1,47 рази порівняно з хворими на ГП початкового-I ступеня важкості та на ХКГ, 
відповідно. Із погіршенням стану тканин пародонта також зростав вміст IL-6 у 
сироватці крові осіб із ХГС: у хворих на ГП початкового-I ступеня важкості 
концентрація IL-6 була в 2,2 рази вищою, ніж у хворих на ХКГ, а у хворих на ГП ІI 

ступеня важкості – в 1,1 рази вищою, ніж у хворих на ГП початкового-I ступеня 
важкості та у 2,4 рази вищою, ніж у хворих на ХКГ. 

Враховуючи клінічно-лабораторні особливості перебігу ЗП на тлі HCV-
інфекції із вираженою сухістю слизових оболонок порожнини рота, було поставлено 

завдання розпрацювати комплексну схему терапії ЗП та оцінити її ефективність під 

час ПВТ ХГС у найближчі та віддалені терміни. З цією метою запропонований 

комплекс місцевих та загальних заходів лікування застосовували у 37 осіб із ХГС та 

оцінювали у порівнянні із загально-прийнятим лікуванням у 31 особи із ХГС та 

27 осіб групи контролю. 
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Так, ефективність запропонованого лікувально-профілактичного комплексу 

та вплив ПВТ на стоматологічне здоров’я відображалося у динаміці фізико-
хімічних властивостей ротової рідини. Простеження змін  досліджуваних 

параметрів ротової рідини на тлі ПВТ інфекції, викликаної вірусом гепатиту С, у 

хворих основної групи та групи порівняння дозволило встановити динаміку їх 

відхилення від норми. 
Через місяць від початку ПВТ у групах дослідження виявлено сповільнення 

слиновиділення незалежно від схеми лікування ЗП: в основній групі показник знизився 

на 8,81% (з 1,59±0,01 мл/хв до 1,450,01 мл/хв, р0,001), а у групі порівняння на 

14,65% (з 1,57±0,01 мл/хв до 1,34±0,01 мл/хв, р0,001). В’язкість ротової рідини через 

місяць від початку лікування ХГС та ЗП у обох групах дослідження зросла: в основній 

групі на 1,01% (з 1,99±0,02 мПа×с до 2,010,004 мПа×с, р<0,05); у групі порівняння на 

3,05% (з 1,97±0,02 мПа×с до 2,03±0,01 мПа×с, р<0,01). Спостерігався зсув рН ротової 

рідини в бік ацидозу через місяць від початку лікування: в основній групі з 6,47±0,01 

до 6,450,003, р>0,05; у групі порівняння з 6,45±0,01 до 6,41±0,004, р<0,001. 
Відзначено зниження буферної ємності ротової рідини: в основній групі на 10,29% (з 

7,68±0,17 до 6,890,17 бала, р<0,001), у групі порівняння – на 21,83% (з 7,65±0,21 до 

5,97±0,16 бала, р<0,001). Отримані результати відображали негативний вплив ПВТ на 

фізико-хімічні властивості ротової рідини. 
В усі наступні терміни від початку лікування швидкість секреції у хворих 

основної групи була достовірно (р0,001) вищою відносно групи порівняння. Через 

12-18 місяців після лікування швидкість слиновиділення у основній групі виросла на 

30,81%, а у групі порівняння – лише на 4,46%. 
Через 3 місяці після лікування в’язкість ротової рідини зменшувалась, однак 

у пацієнтів основної групи показники у всі терміни після лікування були 

достовірно нижчими (р<0,001), а темпи зниження вищими. Через 12-18 місяців у 

основній групі в’язкість ротової рідини знизилася на 29,15% і становила 

1,410,005 мПа×с (р<0,001), а у групі порівняння на 21,83% і становила – 
1,54±0,01 мПа×с (р<0,001), відповідно. 

Через 3 місяці показники рН обох груп почали зростати. Однак, тільки 

середній показник основної групи на 0,15% перевищив відповідний рівень до 

лікування (р<0,05). У групі порівняння у термін 3 місяці показник рН був достовірно 

нижчим від рівня до лікування (р<0,001). У віддалені терміни після лікування 

значення рН обох груп достовірно збільшувалось. Однак, в основній групі рівні рН 
були достовірно (р<0,001) вищими, ніж у групі порівняння. Через 12-18 місяців 

показники основної групи зросли на 5,26%, а групи порівняння – на 4,81%. 
Через 3 місяці відновлення буферної здатності ротової рідини відображалося у 

достовірному (р<0,01) зростанні показників як у основній групі, так і у групі 

порівняння. Через 12-18 місяців буферна ємність ротової рідини у основній групі 

перевищувала показник до початку лікування на 18,72% (р<0,001) і, а у групі 

порівняння лише на 8,76% (р<0,001). 
Зафіксовані показники свідчили про те, що у хворих із ХГС під час ПВТ 

відбуваються виражені зміни фізико-хімічних параметрів ротової рідини, які 

характеризуються зниженням швидкості стимульованої секреції, підвищенням її 
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в’язкості, зсувом кислотно-лужної рівноваги в бік ацидозу та зниженням буферної 

ємності. На фоні застосування запропонованої схеми лікування ЗП у пацієнтів 

основної групи відносно групи порівняння зміни показників фізико-хімічних 

властивостей ротової рідини в період ПВТ були менш вираженими, а їх покращення 

та нормалізація розпочинались у швидші терміни. 
Безпосередні результати лікування ЗП вказували на покращення загального 

самопочуття, зникнення неприємних відчуттів у порожнині рота у вигляді сухості та 

болю, кровоточивості ясен, неприємного запаху з рота, зменшення глибини 
пародонтальних кишень та рухомості зубів. Клінічні спостереження відображались 

у нормалізації досліджуваних параметрів. Ефективність запропонованого 

лікувально-профілактичного комплексу та вплив ПВТ на стоматологічне здоров’я, 
окрім індексної оцінки, підтверджувалися даними лабораторних показників, в тому 

числі, змінами фізико-хімічних властивостей ротової рідини, характером 

мікрофлори ясенних борозен та пародонтальних кишень та динамікою параметрів 
імунного статусу. 

Отже, дані клінічно-лабораторних досліджень, підтвердили ефективність 

комплексу лікувально-профілактичних заходів при ЗП у хворих із ХГС. 

Позитивний клінічний ефект комплексного лікування ЗП із ліквідацією та 

зменшенням інтенсивності запальних явищ, спостерігався у групах дослідження 

через різну середню кількість відвідувань та залежав від стану тканин пародонта 

у хворих даної групи. 
У хворих усіх груп дослідження середня кількість відвідувань зростала при 

збільшенні тяжкості уражень тканин пародонта. Усунення запалення у основній 

групі досягалося у середньому протягом достовірно меншої кількості відвідувань, 

ніж у хворих групи порівняння (при ХКГ 2,25±0,13 проти 3,75±0,16 відвідувань 

(р<0,001); при ГП початкового-І ступеня – 3,89±0,11 проти 4,67±0,17 (р<0,05) та при 

ГП ІІ ступеня 5,56±0,13 проти 6,36±0,50 (р<0,001). 
Найменша кількість відвідувань при усіх видах патології пародонта була 

зареєстрована у соматично здорових осіб. Порівняння середньої кількості 

відвідувань зроблених хворими групи контролю з відповідними показниками хворих 

основної групи виявило нижчі показники осіб групи контролю, які страждали на 

ХКГ (2,14±0,14 проти 2,25±0,13, р>0,05), на ГП І ступеня (3,20±0,13 проти 

3,89±0,11, р<0,05) та на ГП ІІ ступеня (4,90±0,18 проти 5,56±0,13, р<0,05). 
Показники середньої кількості відвідувань зроблених хворими групи порівняння 

достовірно перевищували відповідні показники осіб групи контролю (3,75±0,16 

проти 2,14±0,14 при ХКГ, р<0,01; 4,67±0,17 проти 3,20±0,13 при ГП І ступеня, 

р<0,001; 6,36±0,50 проти 4,90±0,18, р<0,01). 
Достовірно нижчі показники середньої кількості відвідувань у хворих 

основної групи, ніж у хворих групи порівняння, свідчили про те, що застосування 

запропонованої схеми комплексного лікування ЗП у хворих із ХГС мало більшу 

терапевтичну ефективність, ніж загальноприйнята базова терапія. Проведений 

комплекс лікувальних заходів дозволив досягти скорочення кількості відвідувань 

основної групи на тлі ПВТ ХГС та наблизитися до показників кратності відвідувань 

у соматично здорових осіб. 
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Оцінка ефективності проведеного лікування через 1 місяць виявила, що в 

основній групі результати лікування були достовірно (р<0,05) кращими, ніж у групі 

порівняння. Усунення ознак запалення у хворих основної групи відзначено у 83,78% 
пацієнтів, а у хворих групи порівняння лише у 67,74% осіб; поліпшення клінічного 

стану спостерігалось у 13,51% та 9,68%, відповідно. Відсутність змін у стані тканин 

пародонта виявлено у 2,71% пацієнтів основної групи та у 22,58% – групи 

порівняння. Попарне порівняння розподілів пацієнтів за критеріями оцінки стану 

тканин пародонта через 1 місяць після лікування виявило, що розподіл хворих 

основної групи та групи контролю був ідентичний (р=1,00), що вказувало на 

однакову ефективність проведених лікувальних заходів. Достовірність різниці між 

розподілами пацієнтів груп контролю та порівняння за критеріями оцінки стану 

тканин пародонта була на рівні р=0,13. 
Результати контрольного огляду через 6 місяців після проведеного лікування 

продемонстрували, що у 78,38% осіб основної групи відзначено «стабілізацію» 

пародонтального статусу, у 16,22% змін не виявлено, а у 5,41% осіб спостерігалося 

прогресування патологічного процесу у тканинах пародонта. У хворих групи 

порівняння розподіл відповідних показників був достовірно (р<0,05) менш 

ефективний (51,61%, 25,81% та 22,58%, відповідно). Через 6 місяців після 

проведеного лікування показники його ефективності достовірно не відрізнялись 

(р>0,05) у хворих основної групи та групи контролю та статистично відрізнялись 

(р<0,05) у хворих груп порівняння та контролю. 
Через 12-18 місяців зафіксоване зниження відсотка пацієнтів із клінічними 

критеріями ефективності «стабілізація» у обстежених усіх груп (до 75,68% у 

основній, до 51,61% у групі порівняння та до 77,78% у групі контролю). При цьому 

найвищий відсоток «прогресування» (19,34%) виявлено у групі порівняння, який 

був у 3,6 рази вищим за показник хворих основної групи (5,41%), та у 5,2 рази 

вищим, ніж у хворих групи контролю (3,70%). 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуального наукового-практичного завдання, що спрямоване на удосконалення і 

клінічно-лабораторне обґрунтування комплексного лікування та профілактики 

захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С. 
1. Поширеність захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С 

становить 91,802,48%, з яких у 18,03±3,48% осіб діагностовано ХКГ, у 72,95±4,02%  

– ГП та у 0,82±0,82% – пародонтоз. Вираженість характеру уражень зубо-
утримуючих структур відображена у значенні наступних пародонтальних індексів: 
при ХКГ індекс РМА становив 30,18±1,09%, індекс РВІ – 1,76±0,08 бали, індекс РІ – 
2,01±0,11 бали; при ГП – 51,84±1,46%, 3,12±0,07 бали та 4,68±0,16 бали, відповідно. 

2. Встановлено, що у хворих із ХГС швидкість слиновиділення становить 

1,580,01 мл/хв, що нижче порівняно з показником групи контролю на 37,05% 

(р<0,001); в’язкість ротової рідини – 1,980,02, що на 48,87% більше за показник 

контролю (р<0,001); буферна здатність ротової рідини – 7,660,13 бала, що менше 
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порівняно з контролем на 26,43% (р<0,001); рН ротової рідини – 6,460,01, що 

порівняно зі значенням рН, зафіксованим у групі контролю, нижче на 4,86% (р<0,001). 
3. Під час ПВТ ХГС, що полягає у поєднаному застосуванні Пег-ІФН α та 

РБВ, наростають порушення фізико-хімічних властивостей ротової рідини. 

Встановлено, що виражені зміни досліджуваних параметрів відбуваються через 

місяць після початку ПВТ у хворих із ХГС і характеризуються зниженням 

швидкості стимульованої секреції на 14,65 % (р0,001), підвищенням в’язкості 

ротової рідини на 3,05 % (р<0,01), достовірним зсувом кислотно-лужної рівноваги в 

бік ацидозу (р<0,001) та зниженням буферної ємності на 21,83 % (р<0,001). 
4. У хворих із ЗП на тлі HCV-інфекції виявлено значно вищу у порівнянні з 

групою контролю частоту висівання із ясенних борозен та пародонтальних кишень 
негемолітичних стрептококів родини Enterococcus (82,35±4,62%) (р<0,05), 
негемолітичних факультативно-анаеробних грамнегативних паличок родини 

Enterobacteriaceae (80,88±4,77%) (р<0,05) та анаеробних грамнегативних бактерій 
родів Bacteroides, Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium (76,47±5,14%) (р<0,05). У 

1,5 рази частіше у хворих із ХГС висівались також і негемолітичні дріжджі та 

дріжджеподібні гриби роду Candida (86,76±4,11%) (р<0,01). 
5. Виявлено достовірно підвищену концентрацію TNF-α та IL-6 в хворих із ХГС 

порівняно з особами без вірусного ураження печінки: у ротовій рідині в 1,8 та 1,6 рази 

(р<0,001), у сироватці крові – в 5,5 (р<0,001) та 1,2 рази, відповідно. Концентрація sIgA 
у ротовій рідині пацієнтів із HCV-інфекцією була достовірно знижена у 2,3 рази 

(р<0,001), що вказує на зниження специфічного гуморального захисту порожнини рота 
на тлі активації прозапальних механізмів цитокінової системи. 

6. Опрацьовані схеми комплексного лікування та профілактики ЗП на тлі ХГС, 

що включали: Vector-терапію, місцеве застосування медикаментозних композицій у 

формі гелю та лікувально-профілактичного ополіскувача і електрофорез Ербісолу на 

ясна, із врахуванням особливостей клінічного перебігу ХГС та аспектів ПВТ – 
сприяли покращенню клінічних та лабораторних показників, швидкій ремісії 

захворювання, запобігали подальшому прогресуванню запальних й дистрофічно-
запальних процесів в тканинах пародонта, сприяли стабілізації та скорочували 

терміни лікування. 
 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
1. Січкоріз Х.А. Аспекти стоматологічного здоров’я хворих із хронічним 

гепатитом С (Огляд літератури) / Х.А. Січкоріз, Р.М. Гнідь // Новини стоматології. – 
2015. – № 2 (83). – С. 50-53. (Дисертант брала участь у плануванні досліджень, 

провела аналіз науково-фахової літератури, клінічні дослідження, аналіз та 

узагальнення отриманих даних, статистичну обробку результатів дослідження, 

підготувала матеріали до друку). 
2. Січкоріз Х.А. Структура вірусних гепатитів у Львівській області за 

2000-2010 роки та поширеність патології пародонта у хворих із хронічним 

гепатитом С / Х.А. Січкоріз, І.О. Кіселик // Львівський медичний часопис ACTA 
MEDICA LEOPOLIENSIA. – 2015. – Том ХХІ, № 2, – С. 5-9. (Дисертант брала 



15 
 
участь у плануванні досліджень, провела ретроспективний аналіз 1986 історій 

хвороб пацієнтів з вірусними гепатитами, яких лікували у гепатологічному 

відділенні Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні за 10 років, клінічні 

дослідження, аналіз та узагальнення отриманих даних, статистичну обробку 

результатів дослідження, підготувала матеріали до друку). 
3. Січкоріз Х.А. Мікрофлора ротової порожнини у пацієнтів із хронічним 

гепатитом С / Х.А. Січкоріз, В.С. Брицька // Актуальні проблеми сучасної 

медицини. – 2015. – № 3, Т.15 (51). – С. 361-367. (Дисертант провела ретельний 

збір науково-фахової літератури, аналіз та узагальнення отриманих даних, 

підготувала матеріали до друку). 
4. Січкоріз Х.А. Зміни фізико-хімічних властивостей ротової рідини у 

хворих із захворюваннями пародонта на фоні хронічного гепатиту С під час 

противірусної терапії / Х.А. Січкоріз, Л.Ю. Мінько // Український стоматологічний 

альманах. – 2016. – № 3, т. 1. – С. 13-16. (Дисертант провела збір клінічного 

матеріалу, брала участь в аналізі та обговоренні результатів, провела 

статистичну обробку результатів дослідження, підготувала матеріали до друку). 
5. Січкоріз Х.А. Вміст секреторного імуноглобуліну A і прозапальних 

цитокінів TNF-α та IL-6 у пацієнтів із захворюваннями пародонта на тлі хронічного 

гепатиту С / Х.А. Січкоріз, Л.Є. Лаповець // Вісник проблем біології та медицини. – 
2016. – № 3 (1). – С. 257-260. (Дисертант брала участь у плануванні та проведенні 

клінічних досліджень, провела аналіз та узагальнення отриманих даних, 

статистичну обробку результатів дослідження, підготувала матеріали до друку). 
6. Заболотний Т.Д. Ефективність лікування захворювань пародонта у осіб 

із хронічним гепатитом С під час противірусної терапії / Т.Д. Заболотний, 

Х.А Січкоріз // Інновації в стоматології. – 2016. – № 3. – С. 7-10. (Дисертант брала 

участь у проведенні клінічних досліджень, провела аналіз та узагальнення 

отриманих даних, статистичну обробку результатів дослідження, підготувала 

матеріали до друку). 
7. Sichkoriz Kh. Index Estimation of Periodontal Tissues in Patients with 

Chronic Hepatitis C / Kh. Sichkoriz // The Pharma Innovation Journal. – 2016. – № 5 (6). 
– P. 121-123. 

8. Патент 111606 Україна, МПК А61К 6/00; А 61K 31/00; А61K 9/08. 
Лікувально-профілактичний ополіскувач для лікування захворювань пародонта у 

пацієнтів із хронічним гепатитом С під час противірусної терапії / Федін Р.М., 

Січкоріз Х.А.; Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького. – № u201607834; заявл. 15.07.2016; опубл.10.11.2016, Бюл. № 21, 2016. 
(Дисертант сформулювала ідею, брала участь у плануванні та проведенні 

досліджень, оформила документи на заявку). 
9. Патент 111607 Україна, МПК А61К 9/00; А 61K 31/00; А61K 36/00. Засіб 

у формі гелю для місцевого лікування та профілактики захворювань пародонта 

хворих на хронічний гепатит С під час противірусної терапії / Федін Р.М., 
Січкоріз Х.А.; Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького. – № u201607844; заявл. 15.07.2016; опубл.10.11.2016, Бюл. № 21, 2016. 



16 
 
(Дисертант сформулювала ідею, брала участь у плануванні та проведенні 

досліджень, оформила документи на заявку). 
10. Січкоріз Х.А. Стан тканин пародонта та гігієни порожнини рота у 

хворих із хронічним гепатитом С / Х.А. Січкоріз // Клінічна стоматологія. – 2014. – 
№ 3. – С. 54. 

11. Січкоріз Х.А. Особливості клінічного перебігу хронічного катарального 

гінгівіту у хворих із хронічним гепатитом С / Х.А. Січкоріз // Матеріали науково-
практичної конференції з міжнародною участю «Гофунговські читання». Питання 

експериментальної та клінічної стоматології. – 2015. – № 11 (1). – С. 228-230. 
12. Січкоріз Х.А. Фізико-хімічні властивості ротової рідини у хворих із 

хронічним гепатитом С / Х.А. Січкоріз // Матеріали науково-практичної конференції 

з міжнародною участю «Гофунговські читання». Питання експериментальної та 

клінічної стоматології. – 2016. – № 12. – С. 215-217. 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Січкоріз Х.А. Клінічно-лабораторне обґрунтування комплексного 

лікування та профілактики захворювань пародонта у хворих із хронічним 

гепатитом С. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2017. 
Дисертація присвячена вивченню особливостей клінічного перебігу та 

патогенетичних механізмів розвитку ЗП у хворих із ХГС і розпрацюванню схеми 

комплексного лікування та профілактики у цих хворих. Встановлено значне 
поширення ЗП на фоні HCV-інфекції, що характеризується прогресуванням 

дистрофічно-запального процесу в тканинах пародонта, відзначається більш 

вираженою деструкцією кісткової тканини, глибокими пародонтальними кишенями 
та тяжчим перебігом. У схемі комплексного лікування ЗП у хворих із ХГС 

запропоновано механічний спосіб видалення зубних відкладень поєднувати із 

Vector-терапією, для фармакологічної корекції патологічного процесу 

використовувати розпрацьовані лікарські композиції місцевої дії у формі гелю та 

ополіскувача з оптимальним складом, фізіотерапевтичне лікування проводити 

шляхом електрофорезу Ербісолу на ясна. 
Ефективність запропонованої схеми комплексного лікування та профілактики 

патогенетично спрямованої дії підтверджена скороченням середньої кількості 

відвідувань у основній групі відносно групи порівняння та наближенням до 

показників у соматично здорових осіб групи контролю. Безпосередні та віддалені 

результати демонстрували нормалізацію та покращення пародонтального статусу 
хворих основної групи після лікування і тривалу стабілізацію патологічного процесу 

у тканинах пародонта, що відображалось у досягненні рівнів клінічно-лабораторних 

параметрів осіб без вірусного ураження печінки. 
Таким чином, результати клінічно-лабораторних досліджень розкривають 

механізми формування клінічних ознак ЗП у хворих із ХГС та особливості перебігу 
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патологічного процесу в пародонті. Персистенція вірусу гепатиту С з тривалою 

відсутністю клінічних проявів ХГС та недотримання правил індивідуальної гігієни 

на фоні негативного впливу ПВТ на тканини пародонта є важливою патогенетичною 

ланкою ЗП у пацієнтів із інфекційним захворюванням печінки. Запропоновано 
схему лікувально-профілактичних заходів місцевої дії і препаратів, які впливають на 

різні ланки хвороби, оцінено їх терапевтичну ефективність, що підвищить 

діагностику, профілактику, лікування і реабілітацію хворих із ЗП на тлі супровідної 

інфекційної патології. 
Ключові слова: захворювання пародонта, хронічний гепатит С, 

генералізований пародонтит, хронічний катаральний гінгівіт, гіпосалівація, 

мікробіологічні дослідження, прозапальні цитокіни, лікування. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Сичкориз Х.А. Клинико-лабораторное обоснование комплексного 

лечения и профилактики заболеваний пародонта у больных с хроническим 

гепатитом С. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 – стоматология. Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2017. 
Диссертация посвящена изучению особенностей клинического течения и 

патогенетических механизмов развития ЗП у больных с ХГС и разработке схемы 

комплексного лечения и профилактики у данных больных. Установлено широкое 

распространение ЗП на фоне HCV-инфекции, которая характеризируется 
прогрессированием дистрофически-воспалительного процесса в тканях пародонта, 

отличается выраженной деструкцией костной ткани, большей глубиной 
пародонтальных карманов и тяжестью течения. В схеме комплексного лечения ЗП у 

больных с ХГС предложено механический способ удаления зубных отложений 

сочетать с Vector-терапией, для фармакологической коррекции патологического 

процесса использовать разработанные лекарственные композиции местного 

действия в форме геля и ополаскивателя с оптимальным составом, 

физиотерапевтическое лечение проводить путем электрофореза Эрбисола на десны. 
Эффективность предложенной схемы комплексного лечения и 

патогенетически направленного действия подтверждена сокращением среднего 

количества посещений в основной группе относительно группы сравнения и 

приближением к показателям соматически здоровых лиц группы контроля. 

Непосредственные и отдаленные результаты продемонстрировали нормализацию и 

улучшение пародонтального статуса больных основной группы после лечения и 

длительную стабилизацию патологического процесса в тканях пародонта, что 

отражалось достижением уровней клинико-лабораторных показателей лиц без 

вирусного поражения печени. 
Таким образом, результаты клинико-лабораторных исследований раскрывают 

механизмы формирования клинических признаков ЗП у больных с ХГС и 

особенности течения патологического процесса в пародонте. Персистенция вируса 
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гепатита С с длительным отсутствием клинических проявлений ХГС и 

несоблюдение правил индивидуальной гигиены на фоне негативного влияния ПВТ 

на ткани пародонта является важным патогенетическим звеном ЗП у пациентов с 

инфекционным заболеванием печени. Предложена схема лечебно-
профилактических мероприятий местного действия и препаратов, влияющих на 

различные звенья болезни, оценена их терапевтическая эффективность, что повысит 

диагностику, профилактику, лечение и реабилитацию больных с ЗП на фоне 

сопутствующей инфекционной патологии. 
Ключевые слова: заболевания пародонта, хронический гепатит С, 

генерализированный пародонтит, хронический катаральный гингивит, гипосаливация, 

микробиологические исследования, провоспалительные цитокины, лечение. 
 

ABSTRACT 
 

H.A. Sichkoriz. Clinical laboratory substantiation of complex treatment and 
prevention of periodontal diseases in patients with chronic hepatitis C. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate's Degree in Medicine: specialty 14.01.22 - dentistry. Danylo 
Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2017. 

Thesis is devoted to peculiarities of the clinical course and pathogenic mechanisms 
of PD development in patients with chronic hepatitis C and elaboration of complex 
therapeutic and preventive approaches in such patients. Considerable spread of PD in the 
settings of HCV-infection was established, characterized by the progression of dystrophic-
inflammatory process in periodontal tissues, severe bone destruction, deep periodontal 
pockets, more complicated course, and rapid progression. An examination of 122 people 
with chronic hepatitis C in the history revealed periodontal diseases in 91.80±2.48% of the 
patients, which was significantly higher than the percentage of PD in people without the 
comorbidity (75.53±4.43%, p<0.01). In the settings of CHC chronic catarrhal gingivitis 
was diagnosed in 18.03±3.48% (p<0.05) of patients and generalized periodontitis - in 
72.95±4.02% (p<0.001). The number of people with unaffected periodontium among 

patients with CHC was 3 times lower and accounted for 8.20±2.48%, p<0.01. 
The study of incidence rate of PDs in examined patients depending on their age showed 

statistically significant and strong correlation between the incidence rate of all periodontal 
diseases and patients’ age in both groups under study. Kendall tau correlation coefficient in 

the study group was +0.78 (p<0.05), and in the control group it was +0.90 (p<0.01). 
The severity of inflammatory and dystrophic-inflammatory changes in periodontal 

tissues of patients with PDs occurring in the settings of CHC was reflected in significantly 
higher values of periodontal indices in relation to the control group: PMA index in CCG was 
30.18±1.09% (p<0. 05), the PBI index was 1.76±0.08 (p<0.01), and the PI index was 

2.01±0.11 points (p<0.05); In PDs these were 51.84±1.46% (p<0.001), 3.12±0.07 (p<0.01), 

and 4.68±0.16 points (p<0.001), respectively. Poor hygienic condition of the oral cavity was 
noted in the settings of HCV-infection that worsened when severity of PDs increased. 

It was found that significant changes in physical and chemical properties of oral 
fluid were observed in patients with PD in the settings of liver damage caused by hepatitis 
C virus: reduction in the rate of stimulated secretion, increase of oral fluid viscosity, shift 
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of acid-base balance toward acidosis and reduction of buffer capacity of oral fluid. 
Reduction in the quantity of normal flora and emergence of pathogenic and opportunistic 
microorganisms were detected in the inoculated culture from gingivae and periodontal 
pockets of people with PD in the settings of HCV-infection. The reduction in specific 
humoral immunity of the oral cavity was revealed in PD in patients with CHC manifested 
by the decrease in the concentration of secretory IgA in the oral fluid and activation of 
general and local proinflammatory mechanisms, which was manifested by rising 
concentrations of proinflammatory cytokines TNF-α and IL-6 in the serum and oral fluid. 

As complex therapeutic approaches to PD in patients with CHC it was suggested to 
combine a mechanical way to remove dental plaque with Vector-therapy, to use elaborated 
pharmaceutical agents of local action in the form of gel and rinse in optimal composition 
for pharmacological correction of the pathological process, to perform physiotherapy by 
means of electrophoresis with Erbisol to gingivae. Multivitamin preparation Aevit was 
prescribed to all patients as a means of general strengthening in the overall treatment. 

The efficacy of suggested complex therapeutic and preventive approaches of 
pathogenetically directed action was confirmed by the reduction in the average number of 
visits in the study group vs. the control group and approximation to indices in somatically 
healthy individuals of the control group. The immediate and distant results showed 
normalization and improvement of periodontal status of patients in the study group after 
the treatment and long-term stabilization of the pathological process in periodontal tissues, 
which was reflected by the achievement of levels of clinical and laboratory parameters of 
patients without viral liver disease. 
 Thus, the results of clinical and laboratory studies reveal mechanisms of 
development of clinical signs of periodontal diseases in patients with CHC and 
peculiarities of the course of pathological processes in the periodontium. The persistence 
of hepatitis C virus with prolonged absence of CHC clinical manifestations and personal 
hygiene offences in the settings of the negative impact of antiviral therapy on periodontal 
tissues are an important pathogenic link of PD in patients with infectious liver disease. The 
therapeutic and preventive approaches of local action and medications that affect different 
components of the disease were suggested, their therapeutic efficacy was assessed, which 
would improve the diagnosis, prevention, treatment and rehabilitation of patients with PD 
in the settings of concurrent infectious pathology. 
 Keywords: periodontal disease, chronic hepatitis C, generalized periodontitis, 
chronic catarrhal gingivitis, hyposalivation, microbiological study, proinflammatory 
cytokines, treatment. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 
ЗП  – захворювання пародонта 

ІГ   індекс гігієни 

ПВТ  – противірусна терапія 

Пег-ІФН α – пегільований інтерферон α  

РБВ  – рибавірин 

ХГС  – хронічний гепатит С 

ХКГ  – хронічний катаральний гінгівіт 

IL-6  – інтерлейкін-6 

НСV  – вірус гепатиту С 

PBI  – індекс кровоточивості ясен  

PMA  – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

PI  – пародонтальний індекс  

sIgA  – секреторний імуноглобулін А 

ТNF-α – фактор некрозу пухлин-α 
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