
1 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента доктора медичних наук, професора Каськової Л.Ф. 

на дисертаційну роботу Хотімської Юлії Володимирівни 

«Диференційований підхід до профілактики та лікування уражень 

слизової оболонки порожнини рота в дітей з гострим лімфобластним 

лейкозом», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія до 

спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02 при Харківському національному 

медичному університеті МОЗ України  

 

Актуальність теми Важливо відзначити, що останнім часом 

відмічається повсюдне зростання захворюваності гострими формами 

лейкемії, що зумовлено несприятливою екологічною обстановкою, 

збільшенням радіаційного фону, хімічними канцерогенами. 

Часто саме стоматологи вперше звертають увагу на зміни в порожнині 

рота, характерні для системних захворювань. Крім того, сучасна діагностика 

суттєво впливає на вибір симптоматичного стоматологічного лікування при 

цих захворюваннях. Розвиток гострого лімфобластного лейкозу 

супроводжується порушенням функціонування основних захисних систем 

макроорганізму, у тому числі імунної системи, змінюючи взаємовідносини 

мікроорганізмів, що населяють ротову порожнину. При цьому щільність 

мікробних популяцій, колонізуючих СОПР, стає наближеною до 

бактеріального наповнення зубного нальоту. У механізмі розвитку уражень 

у порожнині рота при гострому лімфобластному лейкозі важлива роль 

відводиться стану місцевого імунітету. У даний час, не дивлячись на успіхи, 

досягнуті у терапії лейкозів, найбільш гострою стає проблема збільшення 

числа хворих з ускладненнями в порожнині рота, викликаними 

застосуванням протилейкозних препаратів. Причому, чим інтенсивніше 

залежно від клініко-гематологічних показань проводиться курс тієї чи іншої 

хіміотерапії, тим більш виражені патологічні зміни слизової оболонки 

порожнини рота виявляються у пацієнтів. 
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У зв’язку з цим дисертаційна робота, яка сьогодні розглядається, є 

актуальною. 

Наукова новизна дослідження базується на значній кількості 

клінічних і лабораторних досліджень, порівняннях результатів дослідження, 

отриманих результатах статистичної обробки матеріалу.  

Встановлено нові особливості формування біоценозу в порожнині рота 

у дітей з генералізованим хронічним катаральним гінгівітом, ерозивно-

виразковим, кандидозним стоматитом на тлі онкогематологічної патології та 

визначено пряму залежність ступеня дисбіозу від тяжкості й періоду перебігу 

гострого лімфобластного лейкозу. 

У клініці отримано нові дані щодо високої клінічної ефективності і 

встановлено виражені протизапальний, протинабряковий і антимікотичний 

ефекти в порожнині рота після застосування розроблених лікувально-

профілактичних комплексів з використанням лізоцимвмісного зубного 

еліксиру, кверцетин- і поліфенолвмісних мукозальних гелів, антисептика з 

сумішшю алкалоїдів сангвінарина і хелеритрина, пробіотичного, 

кератопластичного і протигрибкового препаратів у різні періоди перебігу 

гострого лімфобластного лейкозу, які характеризуються зниженням приросту 

пародонтальних індексів кровоточивості, РМА і маркера запалення МДА. 

призводить до активації антиоксидантної системи, підвищення активності 

лізоциму і α-дефензинів (HNP 1-3) в ротовій рідині, знижують ступінь 

дисбіозу в 3 рази. 

Досліджені дані щодо нормалізації енергетичних процесів у клітинах 

букального епітелію (КБЕ), стабілізації ядерного і мембранного потенціалів у 

них, що є показником підвищення адаптаційних і функціональних реакцій, 

починаючи з клітинного рівня, які призводять до підвищення місцевої 

неспецифічної резистентності в порожнині рота в дітей з гострим 

лімфобластним лейкозом, особливо виражені зміни фіксувалися в період 

ремісії онкогематологічного захворювання. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
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рекомендацій. Дисертація виконана згідно з планом НДР кафедри дитячої 

стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  – 

«Розробка та удосконалення методів діагностики, патогенетичного лікування 

та профілактики стоматологічних захворювань у дітей з соматичною 

патологією» (Державна реєстрація №0115U000858). Автор є виконавцем 

фрагменту зазначеної НДР. 

У клінічних дослідженнях взяла участь 161 дитина у віці від 2-х до 18-

ти років. З них у 126 дітей було діагностовано гострий лімфобластний лейкоз 

(ГЛЛ) і 35 – соматично здорових дітей. Глибокі клініко-лабораторні 

дослідження проводились у 126 дітей з ГЛЛ. Усі діти, хворі на ГЛЛ, 

перебували на стаціонарному лікуванні в обласній дитячій клінічній лікарні. 

Метою дослідження було підвищення ефективності профілактики і 

лікування уражень слизової оболонки порожнини рота в дітей з гострим 

лімфобластним лейкозом шляхом вивчення ролі порушень місцевого 

імунітету, біоценозу порожнини рота і розробки лікувально-профілактичних 

комплексів для їх диференційної корекції в різні періоди перебігу гострого 

лімфобластного лейкозу.  

В дисертації конкретно у відповідності до мети визначені об'єкт та 

предмет дослідження, сформульовані завдання дослідження. Дисертантом 

було проведено комплекс клінічних та клініко-лабораторних досліджень, що 

дало можливість вирішити поставлені завдання.  

Автором використані лабораторні (біохімічні, імунологічні, біофізичні, 

мікробіологічні) – для характеристики змін і кількісної оцінки дії лікувально-

профілактичних комплексів на стан тканин пародонта, слизової оболонки 

порожнини рота, гігієни порожнини рота і ротової рідини; клінічні – для 

оцінки ефективності застосування розроблених способів лікування і 

профілактики запальних захворювань тканин пародонта й слизової оболонки 

порожнини рота в дітей, хворих на гострий лімфобластний лейкоз; 

статистичні – для визначення достовірності отриманих даних. 
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Використані методи дослідження сучасні, відповідають тематиці 

досліджеень, дають можливість вирішити поставлені завдання та отримати 

вірогідні результати.  

За темою дисертації опубліковано 10 друкованих праць: 8 друкованих 

робіт у фахових наукових виданнях, 2 тез у матеріалах наукових 

конференцій. 

Практичне значення результатів дослідження. Отримані результати 

вказують на необхідність спостереження дітей з ГЛЛ у лікаря стоматолога з 

метою проведення лікувально-профілактичних заходів, направлених на 

підвищення резистентності органів порожнини рота у гематологічних 

відділеннях. 

Доведено високу клінічну ефективність використання лікувально-

профілактичних комплексів, що містять зубний еліксир, мукозальні гелі, 

антисептик, кератопластичний, пробіотичний і протигрибковий препарати в 

профілактиці ускладнень при лікуванні запальних, ерозивно-виразкових і 

кандидозних стоматитів у дітей.  

Проведення розроблених ЛПЗ з використанням авторських ЛПК 

дозволяє нормалізувати стан біоценозу, підвищити рівень неспецифічної 

резистентності в порожнині рота в дітей з онкогематологічними 

захворюваннями. 

Запропоновані лікувально-профілактичні комплекси широко 

впроваджено в клінічну практику, використовуються у навчальному процесі 

профільних кафедр. Дисертанту можна було б оформити правоохоронні 

документи на власні розробки. 

Оцінка змісту дисертації. Загальний обсяг роботи становить 180 

сторінок. Робота складається зі вступу, огляду літератури, 5-ти розділів 

власних досліджень, розділу аналізу й узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури  (269  

джерел, з них 199 – кирилицею  та 70 – латиницею, обсягом 27 сторінок) і 

додатків. 
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 Об'єкт дослідження: генералізований хронічний катаральний гінгівіт, 

виразковий і кандидозний стоматит у дітей,  хворих на гострий 

лімфобластний лейкоз. 

Предмет дослідження: показники антиоксидантного захисту, активність 

окислювально-відновлювальних ферментів, ступінь дисбіозу і 

неспецифічний імунітет порожнини рота в дітей з генералізованим 

хронічним катаральним гінгівітом, виразковим і кандидозним стоматитом на 

тлі гострого лімфобластного лейкозу до та після використання розроблених 

схем профілактики та лікування. 

П’ять завдань дослідження відповідають назві та меті роботи, 

конкретні. 

РОЗДІЛ 1 Сучасне подання питання про СОПР у дітей , що 

хворіють на гострий лімфобластний лейкоз (огляд дітератури). 

Викладений на 26 сторінках в 4 підрозділах. В ньому висвітлені дані 

літератури з приводу частоти виникнення та клінічного прояву уражень 

СОПР (1.1), стан мікробіоценозу та місцевого імунітету (1.2), 

морфофункціональна характеристика СОПР у дітей із гострим 

лімфобластним лейкозом (1.3) і сучасні методи лікування уражень СОПР 

(1.4) у дітей із гострим лімфобластним лейкозом при введенні цитостатиків. 

Розділ закінчується коротким узагальненням, яке вказує на 

необхідність проведення подальших досліджень. 

Усі питання розкриті в достатній мірі. Використані сучасні джерела 

інформації. Матеріал викладений логічно, що свідчить про уміння дисертанта  

критично мислити. Стиль викладення, послідовність говорить про 

грамотність дисертанта. його. Використані літературні джерела інформативні 

та повністю відповідають тематиці дисертаційної роботи. 40 (із 269) джерел 

зі списку використаної літератури датуються минулим сторіччям. Але їх 

включення до списку, очевидно, виправдане у звʼ язку з їх значимістю та 

фундаментальністю викладених даних у них.  
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РОЗДІЛ 2 Матеріали та методи дослідження викладений на 9 

сторінках. Розділ має 7 підрозділів, в яких описані дизайн дослідження, 

характеристика об'єктів клінічних досліджень, клінічні методи дослідження, 

лабораторні методи дослідження (біохімічні, імунологічні мікробіологічні, 

біофізичні). Методи вивчення  властивостей ротової рідини (швидкості 

салівації, в'язкості ротової рідини). Дисертантом представлені методики 

комплексного лікування уражень СОПР у дітей, що страждають на гострий  

лімфобластний лейкоз. Приведені статистичні методи обробки даних. Розділ 

ілюстрований таблицями з віковою характеристикою обстежених дітей та 

розподілом дітей відповідно до клінічного перебігу гострого лімфобластного 

лейкозу. Було б добре для кращого сприйняття матеріалу представити в 

таблиці використані методики дослідження та кількість досліджень. 

Взагалі ж даний розділ інформативний, відповідає подальшим 

дослідженням дисертанта. 

РОЗДІЛ 3 Загальна характеристика уражень СОПР, тканин 

пародонту та стан рівня гігієни порожнини рота в дітей, що хворіють 

на гострий лімфобластний лейкоз  

3.1 Результати клінічного обстеження дітей з гострим лімфобластним 

лейкозом 

Основні скарги на зміни в щелепно-лицевій ділянці в усіх групах 

хворих на гострий лімфобластний лейкоз включали в себе: збільшення 

лімфовузлів, болючість у порожнині рота, кровоточивість ясен при чищенні 

зубів та під час прийому їжі, наявність гіпертрофії ясен, сухість у 

порожнині рота, нашарування на язиці. 

 Одним з найбільш характерних проявів лейкемії в порожнині рота 

був виразково-некротичний синдром (39,4-45,3 %). Виразково-некротичне 

ураження відмічалося у 24 дітей у першому гострому періоді, у 1 дитини в 

стадії ремісії та у 15 під час рецидиву ГЛЛ. При дослідженні слизової 

оболонки порожнини рота в дітей з гострим лімфобластним лейкозом дуже 
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часто відзначали кандидозне ураження СОПР: 85,2% – у перший гострий 

період, 33,3% – у стадії ремісії та 85,7 % випадків під час рецидиву ГЛЛ. 

3.2. Стан гігієни порожнини рота в дітей з гострим лімфобластним 

лейкозом 

Гігієнічна інформованість дітей обстежених груп та їхніх батьків з 

навичками догляду за порожниною рота виявилася на недостатньому рівні. 

Менш, ніж 50% дітей усіх вікових груп мали адекватні навички гігієни 

порожнини рота та чистили зуби 2 рази на день – вранці та ввечері. За 

результатами опитування та перевірки практичних навичок лише 28 дітей 

чистили зуби 1 раз на день у перший гострий період ГЛЛ, 14 дітей – у стадії 

ремісії та 8 – під час рецидиву хвороби. Великий відсоток дітей проводили 

гігієну порожнини рота нерегулярно (не кожен день). Взагалі не мали зубної 

щітки 15 (11,9%) дітей, в основному молодшого дошкільного віку (2-5 років), 

у них відсутні елементарні знання та навички по догляду за порожниною 

рота. Крім м’яких назубних відкладень, відмічали й тверді: зубний камінь та 

щільний пігментований зубний наліт, що зустрічався в усіх досліджуваних 

групах дітей з ГЛЛ. Таким чином, дослідження гігієнічного стану порожнини 

рота свідчать про те, що в дітей з гострим лімфобластним лейкозом у 

середньому гігієнічний індекс відповідає «поганому» у дошкільному (2-5 

років) та молодшому шкільному віці (6-8 років). У підлітків виявлена 

тенденція до покращення гігієнічного догляду за фронтальною групою зубів. 

Однак насторожує досить велика кількість дітей у цьому віці, що мають 

незадовільний гігієнічний стан порожнини рота та є групою ризику 

виникнення уражень як у твердих тканинах зубів, так і в тканинах пародонту. 

Крім того, цифрові значення гігієнічних індексів OHI-S та Silness-Loe 

залежать не лише від віку дитини, але й від періоду клінічного перебігу 

лейкозу. Так, найменші значення індексів, що характеризують гігієнічний 

стан у порожнині рота, встановлені в дітей у стадії ремісії захворювання, а 

високі – на фоні рецидиву ГЛЛ. Стабільність величини гігієнічних індексів 
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навіть у стадії ремісії ГЛЛ дисертант пов’язує з негативним впливом курсів 

хіміотерапії на гігієнічний стан порожнини рота цих дітей. 

Розділ 3 вирішує поставлені завдання, інформативний, ілюстрований 

таблицями, , але можна було б більш ретельно провести статистичну обробку 

матеріалу. Отримані результати є підгрунтям для подальших клінічних та 

лабораторних досліджень дисертанта. 

РОЗДІЛ 4. Стан мікробіоценозу та місцевого імунітету у порожнині 

рота у дітей з гострим лімфобластним лейкозом має 2 підрозділи (4.1. 

Стан мікробіоценозу в порожнині рота у здорових дітей та дітей, що 

страждають на гострий лімфобластний лейкоз і 4.2.Особливості стану 

місцевого імунітету в порожнині рота у здорових дітей та дітей, що 

страждають на гострий лімфобластний лейкоз) і викладений на 13 сторінках. 

Встановлено високий вміст маркера запалення – МДА (9,98±0,52 

нмоль/л у ПРМ та 10,67±0,55 нмоль/л в І ГП та ПР), маркера ступеня 

мікробного обсіменіння в порожнині рота – уреази (29,71±1,51 мкмоль NH3 / 

хв-л у І ГП та ПР та 30,42±1,53 мкмоль NH3 / хв-л у ПРМ), низький рівень 

маркера АОС – каталази (0,11±0,006 мкат/л у І ГП та ПР та 0,16±0,008 мкат/л 

у ПРМ) у ротовій рідині дітей з гострим лімфобластним лейкозом, що 

створює умови для виникнення та розвитку ГХКГ, ерозивно-виразкового та 

кандидозного стоматиту. 

Встановлено III та IV ступінь дисбіозу (достовірну кількісну перевагу 

умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів над сапрофітною 

мікрофлорою), зниження рівня неспецифічної резистентності (лізоцим – 

9,81±0,51 од/л у І ГП та ПР та 13,53±0,75 од/л у ПРМ , α-дефензини 1,12 ± 

0,059± 0,061 мк/мл у І ГП та ПР та 1,93 ± 0, 101 мк/мл у ПРМ ) у порожнині 

рота в дітей з гострим лімфобластним лейкозом, що визначає їх провідну 

роль у виникненні та розвитку запалення в тканинах пародонта та СОПР.  

Матеріал в розділі викладений логічно, статистично оброблений, 

отримані вірогідні результати. 
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РОЗДІЛ 5. Клініко-лабораторні результати лікування СОПР та 

тканин пародонту в дітей із гострим лімфобластним лейкозом має 5 

підрозділів, в яких висвітлені результати клінічних і лабораторних 

досліджень дітей, яким проводились лікувальні заходи з метою покращення 

стану порожнини рота на різних етапах лікування основного захворювання. 

Дисертантом розроблені методи диференційної корекції порушень у 

слизовій оболонці порожнини рота в дітей, хворих на гострий лімфобластний 

лейкоз у різні періоди його перебігу, які полягають у застосуванні в перший 

гострий період та в період рецидиву ГЛЛ аплікацій кверцетин- та 

поліфенолвмісних мукозальних гелів (нейтралізація дії кислих продуктів 

запальної реакції, антиоксидантна, пребіотична, протизапальна дія), обробці 

СОПР антимікотичним препаратом (протигрибкова дія), антисептиком із 

сумішшю бісульфату алкалоїдів  сангвінарина з  хелеритрином 

(антимікробний захист) і кератопластичним засобом (епітелізація), всередину 

пробіотичного препарату, а у період ремісії – поліфенолвмісного гелю, 

кератопластичного засобу та пробіотика. Для індивідуальної гігієни 

порожнини рота – безспиртовий лізоцимвмісний зубний еліксир, що має 

протизапальну дію. 

Клінічна ефективність лікування уражень слизової оболонки 

порожнини рота в дітей з гострим лімфобластним лейкозом після 

застосування розроблених ЛПЗ, які передбачають проведення гігієни 

порожнини рота з використанням дуже м’яких і м’яких дитячих зубних щіток 

та паст (відповідно до віку), лізоцимвмісного зубного еліксиру, аплікацій 

кверцетин- та поліфенолвмісних гелів, антимікотичного й антисептичного 

засобів у поєднанні з пробіотиком і кератопластичним препаратом, полягає в 

зниженні пародонтальних індексів – РМА в 1,7 раза й кровоточивості – у 4 

рази, в’язкості ротової рідини – на 13%, підвищення швидкості 

слиновиділення – на 30% і збільшенні відсотка рухливих ядер КБЕ в 

середньому на 24,6%, амплітуди їх зміщення – на 23% та плазмолем – на 

39%, що призводить до нормалізації енергетичних процесів у КБЕ, є 
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показником нормалізації адаптаційних та функціональних реакцій у 

порожнині рота. 

Розділ добре ілюстрований фотографіями, таблицями, результати 

статистично оброблені. Отримані вірогідні результати, що доводять 

ефективність заходів, рекомендованих і проведених дисертантом, 

направлених на покращення стоматологічного здоровʼ я дітей з гострим 

лімфобластним лейкозом.  

Як побажання дисертанту: в кінці кожного розділу можна було б 

привести друковані роботи з відповідної тематики. 

В розділі «Аналіз та узагальнення результатів лікування» автор 

аналізує результати дослідження, співставляє їх з даними літератури, 

підводить підсумки своєї роботи та підходить до основних теоретичних 

узагальнень та практичних рекомендацій.  

Висновки чітко сформульовані та аргументовані, спираються на дані 

отримані в результаті клінічних, лабораторних досліджень та статистичної 

обробки досліджуваного матеріалу, відповідають меті та поставленим 

завданням. 

Для широкого впровадження серед стоматологічного загалу 

запропонованих методик дисертанту бажано видати інформаційний лист. По 

тексту дисертації є незначна  кількість описок, стилістичних неточностей. 

Зроблені зауваження та побажання ні в якій мірі не впливають на важливість 

даного дослідження та не зменшують його цінності, наукової новизни, 

практичної значимості. 

Отримані результати дослідження повністю висвітлені в друкованих 

працях і доповідях. Автореферат оформлений згідно з вимогами та повністю 

відображає зміст дисертації. 

В плані дискусії прошу дати відповіді на такі запитання: 

1. В чому полягає диференційований підхід до профілактики та 

лікування уражень слизової оболонки порожнини рота в дітей із 
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гострим лімфобластним лейкозом? Чи враховували Ви термін 

хвороби та тяжкість проявів в порожнині рота? 

2. Протягом якого часу Ви спостерігали за даною групою дітей? Чи 

контролюєте Ви їхній стан порожнини рота на даний час? 

3. На що, в першу чергу, направлена дія запропонованих Вами схем 

лікування? 

Заключення. 

Дисертаційна робота Хотімської Юлії Володимирівни. 

«Диференційований підхід до профілактики та лікування уражень слизової 

оболонки порожнини рота в дітей з гострим лімфобластним лейкозом», 

представлена на здобуття наукового ступеня кандидата  медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія, являє собою закінчене наукове 

дослідження, в якому наведене теоретичне узагальнення результатів 

проведених лабораторних та клінічних досліджень і запропонований новий 

підхід у вирішенні науково-практичного завдання, що полягає у підвищенні 

ефективності профілактики і лікування уражень слизової оболонки 

порожнини рота в дітей з гострим лімфобластним лейкозом шляхом 

вивчення ролі порушень місцевого імунітету, біоценозу порожнини рота і 

розробки лікувально-профілактичних комплексів для їх диференційної 

корекції в різні періоди перебігу гострого лімфобластного лейкозу. 

За своєю актуальністю, метою і завданням дослідження, 

достовірністю і обґрунтованістю отриманих результатів, висновків і 

практичному значенню дисертація Хотімської Юлії Володимирівни. 

«Диференційований підхід до профілактики та лікування уражень слизової 

оболонки порожнини рота в дітей з гострим лімфобластним лейкозом», 

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

повністю відповідає вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №656 




	ВІДГУК офіційного опонента
	20170620122723771



