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офіційного опонента – доктора медичних наук, професора Волосовець 

Т.М. на кандидатську дисертацію Січкоріз Х.А. «Клінічно-лабораторне 

обґрунтування комплексного лікування та профілактики захворювань  

пародонта у хворих із хронічним гепатитом С», що подана до 

спеціалізованої вченої ради Д 35.600.01 при Львівському національному 

медичному університеті ім. Д. Галицького МОЗ України зі спеціальності 

14.01.22 - «стоматологія» 

 

 Актуальність, сучасність та необхідність дисертаційної роботи Січкоріз 

Х.А. «Клінічно-лабораторне обґрунтування комплексного лікування та 

профілактики захворювань  пародонта у хворих із хронічним гепатитом С», є 

високою. За даними іноземних та вітчизняних літературних джерел в усьому 

світі спостерігається тенденція до зростання захворюваності на запальні 

хвороби пародонта, зокрема у хворих на вірусний гепатит С, що безумовно 

обтяжує перебіг коморбідних патологічних станів внаслідок значних зрушень 

у функціонуванні усіх органів та систем. Вочевидь, розвиток у часі системних 

проявів ХГС обумовлюють зрушення місцевого імунітету та загальної 

резистентності організму, створюючи умови для реалізації негативних впливів 

на пародонт низки патогенних чинників 

 Досвід лікування та подальшого спостереження за хворими із 

ураженнями тканин пародонта на тлі хронічного  вірусного гепатиту С, що 

супроводжується значними клініко-імунологічними зрушеннями, зокрема у 

ротовій порожнині  обумовлюють необхідність розробки сучасних схем 

патогенетичного лікування та реабілітації цих станів, що базуються на засадах 

доказової медицини. 

 Отже, актуальність цієї дисертаційної роботи обумовлена невирішеними 

питаннями діагностики та лікування уражень тканин пародонта у пацієнтів із 

хронічним гепатитом С, які являються лише умовно патогенетично 

обґрунтованими та не беруть до уваги цілого ряду клінічних особливостей 

HCV-інфекції та форм  гепатиту, значною поширеністю зазначених 

патологічних станів та необхідністю розробки сучасних програм 

патогенетичного лікування та профілактики цього контингенту хворих з 

метою попередження негативних медико-соціальних викликів та інвалідизації 

населення. 

 Дисертація виконана у Львівському національному медичному 

університеті  ім. Д. Галицького МОЗ України,  є  фрагментом науково-

дослідних робіт кафедри терапевтичної стоматології ФПДО ЛвНМУ 

«Захворювання пародонта, їх зв’язок з патологією внутрішніх органів та  

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

пародонт. Взаємозв’язок захворювань пародонта та загальносоматичної 

патології. Дисфункції скронево-нижньощелепового суглобу» (№ державної 
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реєстрації – 0114U000112). Під керівництвом відомого науковця, д.м.н., 

професора Т.Д. Заболотного й побудована за класичною схемою. 

 Основною метою дослідження, визначеною автором стало: 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. 

 Головні завдання дослідження Січкоріз Х.А. логічно випливають з мети 

роботи і слід зазначити, що завдяки грамотному методичному підходу 

організації цього дослідження з використанням сучасних клініко- 

лабораторних, мікробіологічних та фармакокінетичних методів дослідження, 

застосуванню сучасного статистичного аналізу, автору вдалося досягти їх 

вирішення. 

 Також слід визначити високу наукову новизну роботи, що полягає в  

тому, що автором вперше досліджено сучасні дані про розповсюдженість та 

особливості клінічного перебігу запальних та дистрофічно-запальних 

захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С із різним ступенем 

важкості, на підставі чого розроблені сучасні методичні підходи до розробки 

новітніх схем терапії. 

 Січкоріз Х.А. уперше досліджено характерні зміни фізико-хімічних 

властивостей ротової рідини, що розвиваються при захворюваннях пародонта   

у осіб на тлі хронічного гепатиту С та під час противірусної терапії HCV-

інфекції. Нею доповнені наукові дані щодо видового складу та частоти 

висівання мікроорганізмів із ясенних борозен і пародонтальних кишень при 

захворюваннях тканин пародонта у хворих із хронічним гепатитом С. 

 Виявлені автором 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. 

Окрім того, вперше 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 хронічного вірусного 

гепатиту С. 

 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 використані для оцінки 

ефективності лікувально-профілактичних заходів щодо ЗП на тлі ураження 

печінки вірусом гепатиту С. 
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 Наукова новизна захищена 2 деклараційними патентами України на 

корисну модель. На основі розробки і впровадження ефективних програм 

лікування уражень пародонту у хворих з хронічним вірусним гепатитом 

досягнуто підвищення якості лікувально-профілактичної допомоги цьому 

вкрай контингенту хворих із високим ризиком інвалідизації. 

 Розділ аналітичного огляду літератури дисертаційного дослідження 

віддзеркалює різні погляди на проблему дослідження клінічного перебігу та 

лікування різних форм уражень пародонта на тлі хронічного вірусного 

гепатиту С. Розділ написано дійсно глибоко та аналітично, з використанням 

великої кількості сучасних іноземних літературних джерел. 

 Матеріали та методи досліджень описані дисертанткою докладно. 

Методичні підходи до вибору груп обстежуваних хворих є грамотними. 

Автором проаналізовані дані трьохрічного спостереження за 122 хворими із 

хронічним гепатитом С, 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. Групу контролю склали 94 особи без соматичної патології в анамнезі, 

що звернулися на лікування в стоматологічний медичний центр ЛНМУ імені 

Данила Галицького. 

 Для діагностики уражень тканин пародонта 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 Шиллєра-Пісарєва, визначали 

папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (РМА), пародонтальний індекс 

(РІ), індекс кровоточивості ясен, гігієнічний індекс Федорова-Володкіної (ІГ). 

Діагноз захворювань тканин пародонта 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 у 27 осіб групи 

контролю.. 

 Усім хворим, які були включені до зазначеного дослідження проводилось 

комплексне обстеження, що відповідало сучасним протоколам та включало 

клінічний огляд, клініко-лабораторні, імунологічні, мікробіологічні, сучасні 

фармакокінетичні дослідження. 

 Автором встановлено значна поширеність уражень тканин пародонта у 

хворих із хронічним вірусним гепатитом С, що склала 91,80±2,48% (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 гепатитом число осіб із 

неураженим пародонтом було у 3 рази меншим у порівнянні з групою 

контролю та складало 8,20±2,48%, р<0,01. 
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 Цікавим є факт, встановлений автором щодо зміни фізико-хімічних 

властивостей ротової рідини в основній групі, що проявляється зниженням 

швидкості стимульованої секреції, підвищенням в’язкості слини, зсувом 

кислотно-лужної рівноваги в бік ацидозу і зниженням її буферної ємності, 

внаслідок негативного впливу віремії на тлі гепатиту. 

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 контрольної 

групи. Автором встановлено, що частота висівання більшості мікроорганізмів 

була вищою у хворих основної групи, які страждали на генералізований 

пародонтит, у порівнянні із хворими основної групи, у яких було   

діагностовано хронічний катаральний гінгівіт. 

Зменшення частоти висівання представників нормальної мікрофлори та 

зростання частоти висівання патогенних та умовно-патогенних  

мікроорганізмів, вочевидь, відображає формування місцевого 

імунодефіцитного стану з розвитком змін дисбіотичного характеру III-IV 

ступеня на тлі гепатиту С і вказує на високу поширеність та більш агресивний 

перебіг захворювань тканин пародонта у пацієнтів із HCV-інфекцією. 

Так, ефективність запропонованого автором лікувально-  

профілактичного комплексу та вплив противірусної терапії  на    

стоматологічний статус пацієнтів відображається у динаміці фізико-хімічних 

властивостей ротової рідини. Простеження змін досліджуваних параметрів 

ротової рідини на тлі противірусної терапії інфекції, викликаної вірусом 

гепатиту С, у хворих основної групи та групи порівняння дозволило  

встановити динаміку їх відхилення від норми. 

Автором розроблено та 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 тканин 

пародонта на тлі хронічного гепатиту С, що впроваджені у клінічну практику. 

Розроблені автором схеми комплексного лікування та профілактики 

захворювань пародонта на тлі хронічного вірусного гепатиту С, що включали: 

Vector-терапію, місцеве застосування розроблених 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. 

Важливим медико-соціальним результатом дисертаційної роботи 

Січкоріз Х.А. є те, що у зв’язку із впровадженням розробленої автором 

сучасної патогенетичної програми лікування уражень тканин пародонта 
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вдалося підвищити ефективність лікування обстежуваного контингенту 

хворих та скоротити строки їх лікування. 

Запропонована автором система стоматологічного спостереження 

хворих із хронічним гепатитом С сприяє підвищенню ефективності курації 

цих пацієнтів та покращують прогноз. 

Практичні результати впровадження розробленої та запропонованої 

автором програми патогенетичного лікування уражень тканин пародонта у 

пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С підтвердили її значну 

ефективність у порівнянні з традиційними схемами лікування. 

Загальний об’єм дисертації Січкоріз Х.А. викладений 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. Дисертація добре проілюстрована 18 рисунками та 34 

таблицями, містить список із 290 літературних найменувань, з яких 136 

латиною. 

Результати дисертаційної роботи Січкоріз Х.А. уже впроваджені у 

практичну діяльність 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». 

Теоретичні положення і практичні рекомендації дисертаційної роботи 

впроваджено в педагогічний процес на кафедрах : терапевтичної стоматології 

ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького, стоматології ПО ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України, 

терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» та на кафедрі  

терапевтичної стоматології ВДНЗ України «Буковинський державний  

медичний університет». 

Матеріали дисертації доповідались на чисельних вітчизняних та 

міжнародних наукових форумах за фахом, що дозволило лікарям, науковцям 

та освітянам ознайомитися з результатами цієї наукової праці та впровадити 

найбільш вагомі розробки Січкоріз Х.А. у свою діяльність. 

За результатами дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць, 

з них 6 статей у наукових фахових виданнях, визначених МОН України, 1 

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

практичних конференцій, отримано 2 патенти України на корисну модель. 

Отже, Січкоріз Х.А. навела теоретичне обґрунтування нового наукового 

вирішення дуже важливого наукового завдання стоматологічної науки щодо 

створення сучасних програм діагностики та лікування уражень тканин 

пародонта у хворих на хронічний вірусний гепатит С з метою профілактики 
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ускладень цих патологічних станів та поліпшення якості життя цього  

складного контингенту хворих, що має вкрай важливе медико-соціальне 

значення. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертаційної роботи Січкоріз Х.А. сумніву не викликають і базуються на 

достатньому обсязі клініко-інструментальному матеріалі, із використанням 

адекватних сучасних пакетів програм статистичної обробки матеріалу. 

Достовірність та повнота викладу положень дисертаційної роботи в 

опублікованих працях та авторефераті сумнівів не викликають. 

ЗАУВАЖЕННЯ ДО ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Було б цікаво встановити за допомогою багатофакторного аналізу 

питому вагу конкретного внеску різних несприятливих чинників, зокрема 

інфекційних та екотоксичних, щодо розвитку запальних та дистрофічних 

уражень тканин пародонта у хворих на тлі хронічного вірусного гепатиту. 

2. Бажано було встановити кореляційну відповідність між розвитком 

різних видів уражень тканин пародонта та клінічних форм хронічного 

вірусного гепатиту, зокрема різних ступенів активності. 

3. Таке вагоме та інноваційне для стоматологічної практики наукове 

дослідження вимагає підготовки та видання інформаційних листків або 

методичних рекомендацій з метою забезпечення профілізованих закладів 

охорони здоров’я. 

ЗАПИТАННЯ ДО ДИСЕРТАНТА: 

1. Який комплекс профілактичних заходів у закладах охорони здоров’я 

стоматологічного профілю пропонує автор для хворих на різні форми уражень 

тканин пародонта  із хронічним гепатитом С у катамнезі? 

2. Як часто автор виявляв новоутворення порожнини рота у обстежуваного 

контингенту хворих? 

3. Чи враховувались автором при опрацюванні отриманих клінічно-

лабораторних показників можливості  впливу на слизову оболонку порожнини 

рота масивної імунотерапії, що застосовувалась для лікування хронічного 

вірусного гепатиту? 

Перелічені зауваження та запитання не впливають на цінність роботи та 

не знижують надзвичайно високого науково-практичного значення 

проведених досліджень. 

ВИСНОВОК 

 Таким чином, кандидатська дисертація Січкоріз Христини Андріївни 

«Клінічно-лабораторне обґрунтування комплексного лікування та 

профілактики захворювань  пародонта у хворих із хронічним гепатитом С», 

що подана до спеціалізованої вченої ради Д 35.600.01 при Львівському 



7 
 

національному медичному університеті ім. Д. Галицького МОЗ України зі 

спеціальності 14.01.22 – «стоматологія» за актуальністю обраної теми, 

методичним рівнем організації досліджень, науковою новизною, практичною 

цінністю отриманих результатів, що характеризуються  єдністю змісту і 

свідчать про особистий внесок здобувача в науку, а також висновками, котрі 

випливають зі змісту роботи є висококваліфікованою науковою працею, у якій 

отримані нові науково обґрунтовані результати в галузі медичної науки, а  

саме стоматології, що розв’язують важливе наукове завдання щодо 

підвищення ефективності комплексного лікування та профілактики 

захворювань тканин пародонта у пацієнтів із хронічним гепатитом С,  

стосовно чого здобувачка є суб’єктом авторського права. 

 Кандидатська дисертація Січкоріз Х.А. повністю відповідає вимогам 

пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013, №567 (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України  № 656 від 

19.08.2015р.), а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук зі спеціальності 14.01.22 – «стоматологія». 
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