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АНОТАЦІЯ 

Котельбан А.В. Клініко-імунологічна характеристика хронічного 

катарального гінгівіту в дітей, хворих на цукровий діабет, та шляхи його 

корекції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» (14 – медичні 

науки). – ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 

Чернівці, 2018. 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 

Івано-Франківськ, 2018. 

Хронічний катаральний гінгівіт є найпоширенішим захворюванням 

тканин пародонта в дітей, частота виявлення якого за умов супутньої 

соматичної патології, у першу чергу, ендокринної сягає 100 %. 

За даними Н.Б. Зелінської (2016), в Україні зареєстровано понад 8 

тисяч дітей, хворих на цукровий діабет, їхня чисельність щороку 

прогресуюче зростає. Головним чинником розвитку діабетичних змін, є 

хронічна гіперглікемія, що призводить до метаболічних порушень, дисбіозу 

та зниження місцевих захисних можливостей в організмі дитини. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування хронічного 

катарального гінгівіту в дітей, хворих на цукровий діабет типу 1, шляхом 

удосконалення методів діагностики та фармакологічної корекції на основі 

вивчення клініко-імунологічних особливостей захворювання. 

Завдання дослідження. Встановити клінічні особливості перебігу 

хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на цукровий діабет типу 1. 

Проаналізувати стан мікробіоценозу ротової порожнини, дослідити стан 

гуморального імунітету ротової рідини (лізоцим, sIgA, IgA, IgG), оцінити 

стан вродженого імунітету ротової порожнини шляхом визначення рівня 

експресії мРНК толл-подібних рецепторів (TLR-2 і TLR-4), а також вивчення 

рівня експресії мРНК прозапальних (ІL-1β, ІL-17А) і протизапальних (ІL-10) 
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цитокінів у букальних епітеліоцитах дітей, хворих на цукровий діабет типу 1. 

Розробити патогенетично спрямовану схему лікування хронічного 

катарального гінгівіту в цих дітей та оцінити її ефективність у клінічних 

умовах.  

Оцінка пародонтологічного статусу 110 дітей, хворих на цукровий 

діабет типу 1, передбачала стоматологічне обстеження, визначення індекса 

гігієни Стеларда та пародонтальних індексів (РМА, числа Свракова, СРІ). 

Проведено мікробіологічний посів зішкребу зі слизових оболонок ротової 

порожнини для визначення мікрофлори за допомогою традиційного 

бактеріологічного дослідження. Здійснено оцінку стану місцевого 

гуморального імунітету за рівнями в ротовій рідині sIgA, IgА, IgG та 

лізоциму імунологічними методами. Визначено рівень експресії мРНК 

показників вродженого імунітету та цитокінового каскаду в букальному 

епітелії методом полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною 

транскрипцією в режимі реального часу. Статистично оцінено ступінь 

вірогідності одержаних результатів. 

У результаті проведених клінічних досліджень нами виявлено 

виражений запальний процес у тканинах пародонта дітей, хворих на 

цукровий діабет типу 1: значення індекса РМА є на 24,07 % більшим, числа 

Свракова на – 36,53 % порівняно з соматично здоровими дітьми з ознаками 

хронічного катарального гінгівіту. Висока кровоточивість ясен та середній 

рівень відкладання твердих зубних нашарувань є характерними 

особливостями клінічного прояву хронічного катарального гінгівіту в дітей 

на тлі цукрового діабету типу 1. На нашу думку, більш тяжчий перебіг 

хронічного катарального гінгівіту в дітей пов’язаний із метаболічними 

порушеннями, які розвиваються на тлі досліджуваного соматичного 

захворювання. 

Встановлено суттєві відмінності видової належності мікрофлори 

ротової порожнини в дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт за умов 
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цукрового діабету: у 2,77 раза вище загальне мікробне число та на 63,87 % 

ширший спектр факультативних мікроорганізмів порівняно з соматично 

здоровими дітьми з ознаками хронічного катарального гінгівіту. Вагоме 

значенням у розвитку запального процесу в тканинах пародонта мають 

стафілококи, стрептококи, ешеріхії, кандиди та псевдомонади.  

Рівень активності лізоциму в ротовій рідині дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт на тлі цукрового діабету, на 16,67 % менше 

щодо соматично здорових дітей з ознаками хронічного катарального гінгівіту 

(р˂0,05). Зниженим також є на 22,58 % уміст sIgA (р˂0,05). Поряд із цим 

виявлено зростання рівня IgG у 1,53 раза (р˂0,05) та IgA на 4,16 %. 

Збільшення ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту призводить 

до посилення дисбалансу імуноглобулінів у ротовій рідині дітей.  

Молекулярно-генетичні дослідження дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт на тлі цукрового діабету, дозволили виявити збільшення 

рівня експресії мРНК TLR-2, TLR-4 в букальному епітелії, відповідно в 5,74 

та 6,38 раза (р˂0,05), порівняно з соматично здоровими дітьми з ознаками 

хронічного катарального гінгівіту. Рівні експресії мРНК прозапальних 

цитокінів (IL-1β і IL-17А) підвищуються в 8,75 та 10,79 раза, а 

протизапального цитокіну (IL-10) знижуються за відповідних умов у 2,27 

раза, що вказує на значні порушення цитокінового профілю. 

Доведена висока клінічна ефективність застосування патогенетично 

спрямованого лікування хронічного катарального гінгівіту на тлі цукрового 

діабету із застосуванням антисептика широкого спектру дії, орального 

пробіотика та імуностимулюючого препарату рослинного походження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані 

щодо клінічного перебігу хронічного катарального гінгівіту у дітей за умов 

цукрового діабету типу 1. Зокрема, виявлено високу кровоточивість ясен 

(кількість секстантів із кровоточивістю на 59,20 % більша, ніж у соматично 

здорових дітей) та середній рівень відкладання твердих зубних нашарувань 
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(кількість секстантів із зубним каменем на 33,95 % більша порівняно з 

показниками соматично здорових дітей). 

Уперше досліджено рівень експресії мРНК TLR-2 і TLR-4 у 

букальному епітелії дітей у разі хронічного катарального гінгівіту на тлі 

цукрового діабету. Встановлено, що референтні значення щодо TLR-2 

складають 1±0,16 – у соматично і стоматологічно здорових дітей; від 

(14,32±1,19) до (20,81±1,87) – у соматично здорових дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт, та від (60,41±12,39) до (103,71±11,63) – у 

дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт за умов цукрового діабету. 

Щодо TLR-4, то референтні величини становлять відповідно (1±0,14); 

(9,86±1,70)-(19,81±1,87) та (38,17±16,23)-(119,23±17,65), що дає змогу 

оцінити стан вродженого імунітету та визначити його роль у розвитку 

захворювання. 

На підставі вивчення показників гуморального імунітету ротової 

рідини дітей та цитокінового профілю (ІL-1β, ІL-17А, ІL-10) уточнено 

наукові дані про особливості місцевого імунного статусу за умов хронічного 

катарального гінгівіту на тлі цукрового діабету.  

Розширено наукові дані щодо мікробіоценозу ротової порожнини 

дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт за умов цукрового діабету, 

що дало змогу визначити ступінь локального дисбактеріозу та встановити 

провідне значення в розвитку запального процесу в тканинах пародонта         

S. aureus, Str. faecales, Str. pyogenes, Е. сoli, С. albicans та Р. aeruginosa.  

З’ясовано чимало залежностей між розвитком хронічного 

катарального гінгівіту у дітей на тлі цукрового діабету типу 1 та 

бактеріальним складом ротової порожнини, рівнем лізоциму, sIgA, IgA, IgG у 

ротовій рідині та ступенем експресії мРНК цитокінів і TLR у букальному 

епітелії.  

Уперше на основі клініко-імунологічного обстеження патогенетично 

обґрунтовано проведення в комплексі лікування хронічного катарального 
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гінгівіту у дітей за умов цукрового діабету корекції мікробіоценозу ротової 

порожнини за допомогою антисептика широкого спектру дії та пробіотика, а 

також застосування імуномодулюючого препарату. 

Практичне значення отриманих результатів. Удосконалено спосіб 

дослідження хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі цукрового 

діабету шляхом визначення рівнів експресії мРНК     ІL-1β, IL-10, IL-17А, 

TLR-2 та TLR-4 у букальному епітелії методом полімеразної ланцюгової 

реакції зі зворотною транскрипцією в режимі реального часу, що дозволяє 

ефективно провести повноцінну етіопатогенетичну діагностику захворювань 

тканин пародонта та обґрунтувати вибір лікувально-профілактичних заходів. 

Розроблено та клінічно апробовано удосконалений спосіб лікування 

хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету, який 

полягає в застосуванні на тлі традиційних лікувально-профілактичних 

заходів антисептика «Декасан», пробіотика «Біогая ПроДентіс» та 

імуномодулятора «Імупрет», що призводить до зменшення рецидивування 

хронічного катарального гінгівіту удвічі. 

Ключові слова: цукровий діабет типу 1, гінгівіт, мікрофлора, 

імуноглобуліни, лізоцим, толл-рецептори, цитокіни, метод лікування, 

антисептик, пробіотик, імуномодулятор. 

 

ANNOTATION 

Kotelban А.V. Clinical-immunological characteristics of chronic catarrhal 

gingivitis in children suffering from diabetes mellitus and ways of its correction. – 

Qualifying scientific work as a manuscript.  

The thesis to obtain the academic degree of Candidate of Medical Sciences 

(Doctor of Philosophy) on specialty 14.01.22 «Stomatology» (14 – Medical 

sciences). – HSEE of Ukraine «Bukovina State Medical University», Chernivtsi, 

2018. 
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SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical University», Ivano-Frankivsk, 

2018. 

Chronic catarrhal gingivitis is the most spread disease of the periodontal 

tissue in children, and the frequency of its occurrence under conditions of 

comorbid somatic pathology, first of all, endocrine system constitutes 100 %.   

According to the data presented by Zelinska N.B. (2016), over 8 000 

children suffering from diabetes mellitus are registered in Ukraine, and their 

number is increasing progressively annually. The main factor of development of 

diabetic changes in the oral tissue is chronic hyperglycemia resulting in metabolic 

disorders, dysbiosis and decrease of local protective abilities.   

The objective of the research is increase of the efficacy of treatment of 

catarrhal gingivitis in children suffering from type 1 diabetes mellitus on the basis 

of investigation of clinical-immunological peculiarities of the disease by means of 

improvement of diagnostic methods and pharmacological correction.  

In order to achieve the objective the following tasks were defined: to 

determine peculiarities of clinical course of chronic catarrhal gingivitis, analyze 

microbiocoenosis condition of the oral cavity in children, examine the humoral 

immunity state of the oral cavity in children (lysozyme, sIgA, IgA, IgG), assess the 

congenital immunity state of the oral cavity in children by means of detection of 

the expression level of mRNA toll-like receptors (TLR-2 and TLR-4), to study the 

level of mRNA expression of pro-inflammatory (ІL-1β, ІL-17А) and anti-

inflammatory (ІL-10) cytokines in the buccal epithelial cells in children suffering 

from chronic catarrhal gingivitis against the ground of type 1 diabetes mellitus, to 

elaborate pathogenically directed scheme of treatment of chronic catarrhal 

gingivitis in children, and assess their efficacy under clinical conditions.     

Assessment of periodontal status of children suffering from type 1 diabetes 

mellitus assumed dental examination, determination of hygiene index Stelarda and 

periodontal indices (papillae, marginal or attached (РМА), Swrakow number, 

community periodontal index (СРІ)). Microbiological culture of scraping from the 
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oral mucosa was inoculated in order to determine oral microflora by means of 

traditional bacteriological examination. The local humoral protective factors of the 

oral cavity were assessed immunological examination, the level of mRNA 

expression of the parameters of congenital immunity and cytokine cascade in the 

buccal epithelium by means of polymerase chain reaction with reverse 

transcription within the regimen of real time; statistical – assessment of probability 

index of the obtained results. 

In the result of conducted clinical examinations we have determined 

pronounced inflammatory process in the periodontal tissues of children suffering 

from type 1 diabetes mellitus: the value of PMA index was found to be 24,07 % as 

much, Swrakow number  – 36,53 % as much compared with somatically healthy 

children having the signs of chronic catarrhal gingivitis. High gingival bleeding  

and an average level of hard dental deposits are characteristic peculiarities of 

clinical manifestation of chronic catarrhal gingivitis in children against the ground 

of type 1 diabetes mellitus. To our opinion, more severe course of chronic catarrhal 

gingivitis in children is associated with metabolic disorders against the ground of 

the examined somatic disease.   

We have determined considerable differences of species affiliation of the 

oral microflora in children suffering from chronic catarrhal gingivitis with 

comorbid diabetes mellitus: threefold as much general microbe number and            

63,87 % as much wider spectrum of facultative microorganisms compared with 

somatically healthy children having the signs of chronic catarrhal gingivitis with a 

considerable value in the development of inflammatory process in the periodontal 

tissues of S. aureus, Str. pyogenes, Str. faecales, Е. сoli, С. albicans and                

Р. aeruginosa.  

The level of lysozyme activity in the oral cavity of children suffering from 

chronic catarrhal gingivitis against the ground of diabetes mellitus was determined: 

it became 16,67 % less than that of somatically healthy children with the signs of 

chronic catarrhal gingivitis (р˂0,05). The content of sIgA was found to be 22,58 % 
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lower as well (р˂0,05). Although, we have found twice as much increase of IgG 

level (р˂0,05) and 4,16 % less of IgA. Increased degree of chronic catarrhal 

gingivitis severity resulted in increased imbalance of immunoglobulins in the oral 

fluid of children.    

Molecular-genetic studies of children suffering from chronic catarrhal 

gingivitis with comorbid diabetes mellitus enabled to determine increased level of 

mRNA expression of  TLR-2, TLR-4 in the buccal epithelium by 5,74 and 6,38 

times respectively (р˂0,05) compared with somatically healthy children with the 

signs of chronic catarrhal gingivitis.   

The levels of mRNA expression of the examined pro-inflammatory 

cytokines (IL-1β and IL-17А) in case of intensified pathological process in the 

periodontal tissues against the ground of diabetes mellitus became by 8,75 and 

10,79 times higher respectively, and mRNA genes of anti-inflammatory cytokine 

(IL-10) decreased by 2,27 times.    

A high clinical efficacy of administration of pathogenically directed 

treatment of chronic catarrhal gingivitis has been proved (a wide spectrum 

antiseptic, oral probiotic and immune-stimulating medicine of a plant origin), 

which is reduced number of relapses by twice as compared to the common scheme 

of treatment.      

Scientific novelty of the obtained results. Scientific information 

concerning clinical course of chronic catarrhal gingivitis in children under 

conditions of type 1 diabetes mellitus has been supplemented. High gingival 

bleeding (the number of bleeding sextants was 59,20 % as much compared with 

somatically healthy children) and an average level of hard dental deposits (the 

number of sextants with dental calculus was 33,95 % as much compared with 

somatically healthy children) were determined.  

The level of mRNA expression of TLR-2 and TLR-4 and certain cytokines 

(ІL-1β, ІL-17А, ІL-10) were first examined in the buccal epithelium of children 

under conditions of chronic catarrhal gingivitis against the ground of diabetes 
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mellitus enabling to assess the state of congenital immunity and cytokine profile, 

and determine their role in the development of the disease. On the basis of 

studying the parameters of the oral fluid humoral immunity in children the 

scientific data concerning peculiarities of local immune status under conditions of 

chronic catarrhal gingivitis against the ground of diabetes mellitus were specified.    

Scientific facts concerning microbiocoenosis of the oral cavity in children 

suffering from chronic catarrhal gingivitis with comorbid diabetes mellitus are 

extended enabling to determine the degree of local dysbiosis and a leading value of 

S. aureus, Str. faecales, Str. pyogenes, Е. сoli, С. albicans and Р. aeruginosa in the 

development of inflammatory process in the periodontal tissues.    

A number of correlations between the development of chronic catarrhal 

gingivitis in children under conditions of type 1 diabetes mellitus and bacterial 

content of the oral cavity, immunoglobulin level in the oral fluid, and the degree of 

mRNA cytokine expression and TLR in the buccal epithelium were found.    

For the first time on the basis of clinical-immunological examination the 

correction of oral microbiocenosis by means of a wide spectrum antiseptic, 

probiotic and immune-modulating medicine was substantiated to be included in the 

complex of treatment of chronic catarrhal gingivitis in children under conditions of 

diabetes mellitus. 

Practical value of the obtained results. The practical value of the study is 

defined by substantiation and improvement of diagnostic and therapeutic methods 

in the treatment of chronic catarrhal gingivitis with comorbid somatic pathology, 

type 1 diabetes mellitus in particular. 

The method of examination of chronic catarrhal gingivitis in children 

against the ground of diabetes mellitus was improved by means of determination of 

the levels of mRNA expression of ІL-1β, IL-10, IL-17А, TLR-2 and TLR-4 in the 

buccal epithelium by means of polymerase chain reaction with reverse 

transcription in the regimen of real time enabling to carry out effective 
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etiopathogenic diagnostics of periodontal diseases and substantiate the choice of 

therapeutic-preventive measures.    

A new method of treatment of chronic catarrhal gingivitis in children 

against the ground of diabetes mellitus was elaborated and clinically tested, 

consisting of administration of a wide spectrum antiseptic “Decasan”, probiotic 

“Biogaia ProDentis” and immune modulator “Immupret” in addition to traditional 

therapeutic-preventive measures resulting in twice decreased relapses.    

Key words: type 1 diabetes mellitus, gingivitis, microflora, 

immunoglobulins, lysozyme, toll-receptors, cytokines, method of treatment, 

antiseptic, probiotic, immune modulator.   
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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми. На сьогодні стоматологічна захворюваність 

характеризується високою поширеністю серед дитячого населення [6, 8, 10, 

46, 49, 115, 119, 123]. За даними Н.О. Савичук [114], захворювання тканин 

пародонта діагностуються у 30-50 % 12-річних та 55-96 % 15-річних дітей, а 

в їхній структурі переважає хронічний катаральний гінгівіт (ХКГ). Частота та 

тяжкість ураження тканин пародонта є значно вищими в дітей, обтяжених 

соматичними захворюваннями, зокрема, патологією ендокринної системи [6, 

65, 119].  

Цукровий діабет (ЦД) є найнебезпечнішим серед ендокринних 

захворювань [29, 39, 65]. Постійні зміни довкілля, порушений харчовий 

раціон, генетична обтяженість популяції є провокуючими чинниками в 

зростанні захворюваності на ЦД [29]. Окрім збільшення поширеності, 

спостерігається зміна вікової структури та «омолодження» захворювання [6]. 

За даними Н.Б. Зелінської [126], в Україні зареєстровано близько 8 тисяч 

дітей, хворих на ЦД, що становить понад 10 осіб на 10 тисяч населення 

відповідного віку, домінуючим є ЦД типу 1. 

 Головним чинником розвитку і прогресування діабетичних змін у 

тканинах організму, зокрема, і ротової порожнини, є хронічна гіперглікемія, 

що запускає цілий каскад патофізіологічних, біохімічних та імунологічних 

реакцій [6, 20, 27, 47, 65, 120]. Найхарактернішими з них є ушкодження 

судинної стінки артеріол, венул, капілярів у васкуляризованих тканинах, у 

тому числі, і в тканинах пародонта. Глюкозо-опосередковане ушкодження 

ендотеліальних клітин активує реакції збільшення секреції місцевих 

специфічних і неспецифічних чинників захисту ротової порожнини [27, 38, 

119]. 

У дітей, хворих на ЦД, на тлі метаболічних порушень спостерігається 

зниження реактивності імунної системи [27, 87, 133]. Провідну роль у цьому 
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відіграють цитокіни, що діють як біохімічні месенджери: регулюють запальні 

реакції, ініціюють імунну відповідь, забезпечують взаємодію між системами 

та клітинами загалом [133]. Дослідження вітчизняних і закордонних вчених 

дозволили сформувати цитокінову концепцію розвитку хронічного запалення 

в тканинах пародонта [70, 87, 133]. 

Важливою особливістю функціонування органів і тканин ротової 

порожнини є постійна наявність різноманітних мікроорганізмів. 

Дослідженням взаємозв’язку між окремими їхніми видами і станом тканин 

пародонта встановлено, що існує низка збудників бактеріальної природи, 

здатних провокувати запальні процеси в тканинах пародонта [25, 30, 40, 115]. 

За даними А.П. Левицького [75], до розвитку захворювань тканин пародонта 

призводить дисбаланс у системі орального мікробіоценозу.  

Ураховуючи високу поширеність і мультифакторність ХКГ у дітей, 

розробка нових патогенетично спрямованих шляхів його корекції з 

урахуванням особливостей функціонування дитячого організму є 

актуальною. Перспективним є застосування в комплексі лікування дієвих 

антисептиків, пробіотиків та імуномодуляторів, що забезпечить зниження 

ступеня дисбактеріозу та підвищення рівня місцевого захисту ротової 

порожнини.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет»: «Розробка методів діагностики, 

терапевтичного лікування та реабілітації стоматологічних хворих»                                                           

(№ держреєстрації 0115U002765 від 15.04.2015 р.).  

Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування ХКГ в дітей, 

хворих на ЦД типу 1, шляхом удосконалення методів діагностики та 

фармакологічної корекції на основі вивчення клініко-імунологічних 

особливостей захворювання. 
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Для досягнення вказаної мети були визначені такі завдання: 

1. Установити клінічні особливості перебігу ХКГ в дітей, хворих на 

ЦД типу 1. 

2. Проаналізувати стан мікробіоценозу ротової порожнини дітей за 

умов ХКГ супутнього із ЦД типу 1. 

3. Дослідити стан гуморального імунітету ротової рідини дітей за 

умов ХКГ при поєднанні із ЦД типу 1 (лізоцим, sIgA, IgA, IgG). 

4. Оцінити стан вродженого імунітету ротової порожнини дітей 

шляхом визначення рівня експресії мРНК толл-подібних рецепторів (TLR) – 

TLR-2 і TLR-4 у букальних епітеліоцитах дітей, хворих на ХКГ на тлі ЦД    

типу 1. 

5. Визначити рівень експресії мРНК прозапальних (ІL-1β, ІL-17А) і 

протизапальних (ІL-10) цитокінів у букальних епітеліоцитах дітей, хворих на 

ХКГ за умов ЦД типу 1. 

6. Розробити патогенетично спрямовану схему лікування ХКГ в 

дітей, хворих на ЦД типу 1, та оцінити її ефективність у клінічних умовах. 

Об’єкт дослідження: особливості стану тканин пародонта, захисних 

механізмів ротової порожнини дітей, хворих на ХКГ на тлі ЦД. 

Предмет дослідження: клініко-лабораторне обґрунтування методів 

діагностики і лікування ХКГ у дітей на тлі ЦД. 

Методи дослідження: клінічні – стоматологічне обстеження, 

визначення індекса гігієни Стеларда та пародонтальних індексів (РМА, число 

Свракова, СРІ); мікробіологічні – вивчення стану мікрофлори ротової 

порожнини за допомогою традиційного бактеріологічного дослідження; 

імунологічні – оцінка місцевих гуморальних факторів захисту ротової 

порожнини (лізоцим, sIgA, IgA, IgG); молекулярно-генетичні – визначення 

рівня експресії мРНК TLR-2 і TLR-4 та цитокінів (ІL-1β, ІL-17А, ІL-10) у 

букальному епітелії; статистичні – оцінка ступеня вірогідності одержаних 

результатів. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані 

щодо клінічного перебігу ХКГ у дітей за умов ЦД типу 1. Зокрема, виявлено 

високу кровоточивість ясен (кількість секстантів із кровоточивістю на 59,20 

% більша, ніж у соматично здорових дітей) та середній рівень відкладання 

твердих зубних нашарувань (кількість секстантів із зубним каменем на        

33,95 % більша порівняно з показниками соматично здорових дітей). 

Уперше досліджено рівень експресії мРНК TLR-2 і TLR-4 у 

букальному епітелії дітей у разі ХКГ на тлі ЦД. Встановлено, що референтні 

значення щодо TLR-2 складають 1±0,16 – у соматично і стоматологічно 

здорових дітей; від (14,32±1,19) до (20,81±1,87) – у соматично здорових 

дітей, хворих на ХКГ, та від (60,41±12,39) до (103,71±11,63) – у дітей, хворих 

на ХКГ за умов ЦД. Щодо TLR-4, то референтні величини становлять 

відповідно (1±0,14); (9,86±1,70)-(19,81±1,87) та (38,17±16,23)-(119,23±17,65), 

що дає змогу оцінити стан вродженого імунітету та визначити його роль у 

розвитку захворювання. 

На підставі вивчення показників гуморального імунітету ротової 

рідини дітей та цитокінового профілю (ІL-1β, ІL-17А, ІL-10) уточнено 

наукові дані про особливості місцевого імунного статусу за умов ХКГ на тлі 

ЦД.  

Розширено наукові дані щодо мікробіоценозу ротової порожнини 

дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, що дало змогу визначити ступінь 

локального дисбактеріозу та встановити провідне значення в розвитку 

запального процесу в тканинах пародонта S. aureus, Str. faecales, Str. 

pyogenes, Е. сoli, С. albicans та Р. aeruginosa.  

З’ясовано чимало залежностей між розвитком ХКГ у дітей на тлі ЦД 

типу 1 та бактеріальним складом ротової порожнини, рівнем лізоциму, sIgA, 

IgA, IgG у ротовій рідині та ступенем експресії мРНК цитокінів і TLR у 

букальному епітелії.  

Уперше на основі клініко-імунологічного обстеження патогенетично 
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обґрунтовано проведення в комплексі лікування ХКГ у дітей за умов ЦД 

корекції мікробіоценозу ротової порожнини за допомогою антисептика 

широкого спектру дії та пробіотика, а також застосування 

імуномодулюючого препарату. 

Практичне значення отриманих результатів. Удосконалено спосіб 

дослідження ХКГ у дітей на тлі ЦД шляхом визначення рівнів експресії 

мРНК ІL-1β, IL-10, IL-17А, TLR-2 та TLR-4 в букальному епітелії методом 

полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією в режимі 

реального часу (ЗТ-ПЛР) (Деклараційний патент України на корисну модель 

№ 118428 від 10.08.2017), що дозволяє ефективно провести повноцінну 

етіопатогенетичну діагностику захворювань тканин пародонта та 

обґрунтувати вибір лікувально-профілактичних заходів. 

Розроблено та клінічно апробовано удосконалений спосіб лікування 

ХКГ у дітей за умов ЦД, який полягає в застосуванні на тлі традиційних 

лікувально-профілактичних заходів антисептика «Декасан», пробіотика 

«Біогая ПроДентіс» та імуномодулятора «Імупрет», що призводить до 

зменшення рецидивування ХКГ удвічі (Деклараційний патент України на 

корисну модель № 117589 від 26.06.2017). 

Впровадження результатів дослідження. Результати наукового 

дослідження впроваджені в лікувальний процес закладів охорони здоров’я 

Путильського (травень 2017), Кельменецького (червень 2017) і Вижницького 

районів (липень 2017) Чернівецької області, КМУ «Міська дитяча 

стоматологічна поліклініка» м. Чернівців (липень 2017) та «Дитячої міської 

клінічної стоматологічної поліклініки» м. Полтави (вересень 2017).  

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної 

роботи використовуються в навчальному процесі кафедри терапевтичної, 

ортопедичної і дитячої стоматології Запорізького державного медичного 

університету (червень 2017); кафедри дитячої стоматології ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» (вересень 2017); кафедри дитячої 
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терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань 

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (вересень 

2017); на кафедрах терапевтичної стоматології (вересень 2017) та 

стоматології дитячого віку ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет» (вересень 2017) та кафедрі дитячої стоматології 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (грудень 

2017). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням автора. Автор особисто здійснила патентно-інформаційний 

пошук і аналіз наукової літератури з обраної проблеми, систематизувала та 

проаналізувала літературні джерела, виконала клінічні обстеження пацієнтів. 

Самостійно провела лікування дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, здійснила 

оцінку ефективності лікування та катамнестичне спостереження та провела 

аналіз та узагальнення отриманих результатів. Під керівництвом наукового 

керівника сформульовано мету і завдання дисертаційного дослідження, а 

також основні положення дисертації, висновки і практичні рекомендації. У 

друкованих матеріалах разом зі співавторами участь дисертанта є 

визначальною, матеріали належать здобувачу. 

Додаткові методи дослідження проводилися на базі лабораторії ОКУ 

«Чернівецька обласна клінічна лікарня» (головний лікар – В.І. Ушаков) та 

молекулярно-генетичної лабораторії Запорізького державного медичного 

університету (завідувач молекулярно-генетичної лабораторії – завідувач 

кафедри мікробіології, вірусології та імунології, д.мед.н., професор                

О.М. Камишний). 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали та результати 

досліджень за темою дисертації обговорені на міжвузівській конференції 

молодих вчених та студентів «Медицина третього тисячоліття» (Харків, 

2013), X міжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів і 

молодих вчених (Чернівці, 2013), науково-практичній інтернет-конференції з 
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міжнародною участю «Цукровий діабет – міждисциплінарна проблема 

сучасної медицини» (Чернівці, 2013), ІІ міжнародному медико-

фармацевтичному конгресі студентів та молодих вчених (Чернівці, 2014), VII 

науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» 

(Тернопіль, 2015), 96-й, 97-й та 98-й підсумкових наукових конференціях 

професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

(Чернівці, 2015-2017), Х multi-profile medical conference «International 

standards of clinical practice» (Bakuriani, Georgia, 2016), науково-практичній 

конференції молодих учених за участю міжнародних спеціалістів «Медична 

наука та клінічна практика – 2016» (Харків, 2016), підсумковій LIX науково-

практичній конференції «Здобутки клінічної та експериментальної 

медицини» (Тернопіль, 2016), науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Досягнення та перспективи розвитку стоматології 

дитячого віку» (Полтава, 2016), VIIІ науково-практичній конференції 

«Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2016), міжнародній 

науково-практичній конференції молодих учених «Наука и здоровье» (Семей, 

Казахстан, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 22 наукові праці, 

із них 7 статей у фахових наукових виданнях України, 1 – у міжнародному 

виданні (Німеччина), 12 публікацій – у наукових журналах, збірниках, тезах 

з’їздів, конгресів, конференцій. Одержано 2 патенти України на корисну 

модель. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН 

ПАРОДОНТА В ДІТЕЙ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Сучасні погляди на етіологію та патогенез запальних 

захворювань тканин пародонта в дітей 

Згідно даних ВООЗ, найпоширенішими стоматологічними 

нозологіями у світі є карієс, ураження пародонта та зубощелепні аномалії 

[44, 99, 131, 157, 198, 212, 246]. Захворювання тканин пародонта посідають 

друге місце за частотою після карієсу. Вони спостерігаються в 30-50 % 12-

річних та 55-96 % 15-річних дітей, а в їхній структурі переважає хронічний 

генералізований катаральний гінгівіт [114].  

Причиною патологічного процесу в тканинах пародонта можуть бути 

різноманітні чинники як екзогенного, так і ендогенного походження [13, 26, 

31, 48, 86, 129, 139, 211]. Результати досліджень вітчизняних та іноземних 

фахівців вказують на важливу роль у виникненні ХКГ у дітей порушень 

гігієнічного догляду за ротовою порожниною [32, 41, 56, 80, 82, 132, 143-145, 

178, 210, 216, 229], наявності зубощелепних аномалій і деформацій, 

порушень будови присінку ротової порожнини [34, 95], соматичних 

захворювань [20, 52, 68, 82, 212, 219, 230], екологічних та ендемічних 

чинників [7, 46, 49, 77, 123, 136]. 

М.А. Лучинський та співавтори [77] виявляють у дітей, окрім 

загальновизнаних статистично значимих чинників, наявність 

стоматологічних захворювань в обох батьків, пізні (після 8 місяців життя) 

терміни прорізування тимчасових зубів. За їхнім твердженням суттєве 

значення для розвитку та інтенсифікації перебігу захворювань мають 

медико-демографічні чинники: вік батьків при народженні дитини, 
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багатодітна чи неповна сім’я, що впливає на якість виконання медичних 

приписів родини, зокрема, щодо організації режиму дня та харчування, 

формування навичок здорового способу життя. Серед соціальних чинників 

ризику найбільш демонстративним впливом відзначаються чинники 

соціально-економічного благополуччя (низький рівень достатку і 

задоволення якістю життя і здоров’я, у тому числі стоматологічного), дещо 

меншим – житлово-побутові умови (рівень забезпеченості житлом та 

відсутність теплового комфорту). 

Низка дослідників відводить велику роль місцевим чинникам ризику 

захворювань тканин пародонта в дітей – таким як кількість і склад слини, 

ротове дихання, зовнішні подразники (механічні, хімічні, температурні, 

опромінення), функціональні порушення (травматична оклюзія, бруксизм та 

інші парафункції) [15, 95, 135, 198]. 

За даними літератури відомо, що в патогенезі захворювань тканин 

пародонта істотне значення має соматична патологія [33, 134, 157, 171, 179, 

209, 225]. Соматичні захворювання в 85 % випадків є супутніми та активують 

патологічний процес у тканинах пародонта. Л.М. Цепов та співавтори [138] 

виділяють три види коморбідних станів: пародонтологічні прояви 

захворювань інших органів і систем; поєднання захворювань тканин 

пародонта та інших органів; зумовлені захворюваннями тканин пародонта 

клінічні зміни тканин і органів за його межами. 

На поширення стоматологічної захворюваності в дітей впливає 

характер перебігу соматичної патології [134, 162, 169, 171]. Ураженість 

тканин пародонта при різних захворюваннях внутрішніх органів тим частіша, 

чим тяжча форма хвороби і триваліший її перебіг [6, 134, 175, 209, 239]. 

Наявність супутніх захворювань пригнічує реактивність організму і 

призводить до розвитку імунної недостатності, що спричиняє розвиток 

аутосенсибілізуючих механізмів та імунопатологічних процесів із наступною 

резорбцією кісткової тканини альвеолярного відростка щелеп. Як правило, на 
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тлі соматичної патології ураження тканин пародонта має генералізований і 

хронічний характер [8, 82, 96, 132, 133, 146, 219, 234].  

Деякі автори розглядають групи захворювань, перебіг яких 

пов’язаний з ураженням тканин пародонта. Серед хвороб із 100 % 

закономірністю діагностують ендокринопатії, сечокам’яну хворобу, 

підгострий септичний ендокардит, гіпертонічну хворобу, виразкову хворобу 

шлунка та дванадцятипалої кишки, гіпо- та авітаміноз С, ураження 

центральної нервової системи тощо [8, 82, 96, 132, 137, 146, 234, 239]. 

 Загальновідомим є те [26, 208], що одним із головних етіологічних 

чинників розвитку запальних захворювань тканин пародонта є зубний наліт, 

який на 70 % складається з мікроорганізмів [144, 182, 194, 208, 241]. 

Мікроорганізми бляшки в результаті активного виділення різноманітних 

ферментів, сприяють розвитку мікроциркуляторних порушень, запускають 

запальні реакції, викликають деполімеризацію глікозаміногліканів, білків 

тканин пародонта, у першу чергу, колагену [71]. Такий механізм розвитку 

патологічного процесу посідає важливе місце в патогенезі розвитку 

захворювань тканин пародонта дистрофічно-запального походження [30].  

На підставі дослідження взаємозв’язку між деякими видами 

мікроорганізмів і деструктивними змінами тканин пародонта [69, 182] були 

сформульовані дві основні точки зору з приводу патогенезу запальних 

захворювань тканин пародонта: перша – існують певні збудники бактерійної 

природи, що викликають деструктивне ураження тканин пародонта; друга – 

до розвитку пародонтиту призводить дисбаланс захисно-пристосувальних 

механізмів організму [30].  

Вітчизняними авторами був установлений зв’язок між 

пародонтопатогенною мікрофлорою та тяжкістю перебігу захворювань 

тканин пародонта (Actinobacillus actinomycetem comitans, Prevotella 

intermedia, Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis, Tenerella forsytensis 

(Bacteroides forsithus)), доведено негативний вплив цих бактерій та їхніх 
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асоціацій на тканини пародонта [30]. Цей комплекс маркерних 

мікроорганізмів є несприятливим прогностичним критерієм розвитку та 

прогресування деструктивних змін у тканинах пародонта [30, 82, 115]. 

Дослідники також вказують на необхідність ранньої діагностики маркерних 

бактерій для впровадження ефективних профілактичних програм і 

попередження ускладнень захворювання, особливо в дитячому віці [10, 81, 

82, 144, 145]. 

Міжнародною робочою групою з пародонтології в 1996 році було 

запропоновано модель розвитку запальних захворювань тканин пародонта. 

Згідно з цією концепцією, унаслідок незадовільної гігієни ротової порожнини 

відбувається заміна нормальної сапрофітної мікрофлори ротової порожнини 

на умовно-патогенну та патогенну [13, 122]. Інвазіям бактерій у тканини 

пародонта передує їхня адгезія до поверхні клітин або клітинних структур. 

При цьому процесі відбувається сукцесія – послідовна зміна штамів 

мікроорганізмів цієї екосистеми, а саме: симбіотичних на умовно-патогенні. 

Наприклад, адгезії умовно-патогенних мікроорганізмів на поверхні 

епітеліальних клітин тканин пародонта передує певна її підготовка іншими 

мікроорганізмами. Зокрема, фіксації Porphyromonas gingivalis та Prevotella 

intermedia передує поява на поверхні епітеліальних клітин стрептококів 

Streptococcus mitis та Streptococcus sanguis. Ці сапрофіти утворюють 

проміжний шар між Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia і 

зовнішньою мембраною епітеліальної клітини, завдяки якому вони можуть 

прикріплюватися [13]. Превотели під час метаболізму також використовують 

продукти життєдіяльності інших мікроорганізмів-сапрофітів зубної бляшки, 

а надалі – ясенної або пародонтальної кишень [30].  

Потрібно також враховувати наявність міжбактеріальних взаємодій у 

разі виникнення захворювань тканин пародонта. Зазвичай їх поділяють на дві 

групи: ті, що сприяють, і ті, що перешкоджають бактеріальній колонізації 

зубних бляшок пародонтопатогенними бактеріями. Прикладом першого типу 
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є взаємодія штамів роду Streptococcus з іншими пародонтопатогенними 

штамами, зокрема, із Porphyromonas gingivalis та Prevotella intermedia. 

Стрептококи активно зв’язуються з клітинами епітелію за допомогою 

сіалових кислот, сприяючи адгезії пародонтопатогенних мікроорганізмів і 

утворенню бляшки [43, 182, 225, 234].  

Прикладом інших взаємодій є відносини між Campilobacter rectus та 

колоніями роду Actinomyces. Розмноження Campilobacter rectus залежить від 

наявності донорів електронів водню, які продукують стрептококи й 

актиноміцети [13]. Водночас й інші мікроорганізми бляшки (наприклад, 

Porphyromonas gingivalis) є антагоністами щодо стрептококів внаслідок 

споживання ними одних і тих же чинників росту, наприклад, вітаміну К та 

лактатів. Стрептококи також у значній кількості виділяють пероксид водню, 

який пригнічує розмноження Actinobacillus actinomycetemcomitans [13, 49].  

За даними Haffajee [182], бактеріальна колонізація лише запускає 

процеси ураження тканин пародонта, а ефективність його залежить від 

характеру та вираженості захисних реакцій організму.  

Назагал розвиток запального ураження тканин пародонта R.C. Page та 

H.E. Schroeder [13] описали в такій послідовності: первинне ушкодження 

тканини ясен виникає вже на 2-4 добу після утворення нальоту на зубах. В 

яснах спостерігається невелике накопичення поліморфноядерних 

нейтрофільних лейкоцитів, моноцитів тощо. Відзначається класичний 

васкуліт у тканинах, що прилягають до цієї ділянки. На 4-6 добу у сполучній 

тканині пластинки ясен формується запальний інфільтрат із наявними в 

ньому лімфоцитами. Сполучний епітелій починає формувати вирости в 

товщу сполучної тканини. У ділянці запалення різко (на 70 %) зменшується 

кількість колагену. Через 2-3 тижні від початку акумуляції нальоту виникає 

ушкодження тканин пародонта. На тлі вищеописаних запальних змін в 

інфільтратах збільшується кількість плазмоцитів, які продукують 

імуноглобуліни (переважно IgG). За таких умов не спостерігається змін у 



30 

кістці коміркового відростка щелеп, проте ця стадія супроводжується 

вираженою клінічною симптоматикою гінгівіту. Коли ж цей період минає, 

що залежить від загального стану людини, гігієни ротової порожнини тощо, 

то зона ушкодження поступово збільшується. Згодом запальний процес 

поширюється від ясен до інших структур пародонта за судино-нервовими 

пучками. Саме в місцях виходу судин із коміркової частини кістки 

починається процес запалення кісткової тканини [13]. 

Однак захисна роль мікроорганізмів має межу, тому під впливом 

певних чинників може починатися порушення рівноваги між нормальним і 

патологічним біоценозом. Це і стає основною причиною розвитку 

стоматологічної патології, зокрема, гінгівіту. Агресивні властивості 

мікроорганізмів при цьому діють подвійно – прямим токсичним впливом на 

тканини пародонта і опосередковано, через комплекс імунопатологічних 

механізмів [3, 30, 158]. 

Клітинні складові мікроорганізмів включають ендотоксини, 

поверхневі компоненти бактерій, капсулярні компоненти. Ендотоксини є 

ліпополісахаридними (ЛПС) комплексами, що є частиною клітинної стінки 

усіх грамнегативних бактерій, і вивільняються під час їхнього руйнування. 

Окрім ендотоксинів, ці бактерії виробляють кінцеві продукти обміну – жирні 

органічні кислоти, аміни, індол, аміак, глікани та багато інших. Ці речовини 

токсично впливають на фібробласти і, таким чином, пригнічують репаративні 

процеси у сполучній тканині пародонта та кістці коміркового відростка [40, 

206]. Пародонтопатогенні бактерії також виділяють ензими: колагеназу, 

трипсиноподібні протеази, кератиназу, нейраміназу, арилсульфатазу тощо, 

які здатні лізувати різні компоненти клітин тканин пародонта. Компонентами 

клітинної стінки бактерій є пептидоглікани, які викликають реакції-відповіді 

організму, мають імуносупресивну активність, стимулюють резорбцію кістки 

та імунні реакції [30]. 

У патогенезі запальних захворювань тканин пародонта важлива роль 
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належить місцевим і загальним чинникам неспецифічного і специфічного 

захисту [150], що базуються на взаємодії слизово-секреторної (включає 

епітелій слизової оболонки та sIgА), фагоцитарно-клітинної (нейтрофіли, 

моноцити, макрофаги), гуморальної (система комплементу) та 

імунорегуляторної (Т- та В-ланки імунітету) систем [71, 124, 141]. 

Секрет, що виділяють слинні залози, діє як захисний бар’єр, 

перешкоджаючи прикріпленню бактерій до епітеліальних клітин. Він не 

лише змиває мікроорганізми, але й діє бактерицидно завдяки наявності у 

ньому біологічно активних речовин. До гуморальних чинників природного 

захисту відноситься муколітичннй фермент лізоцим. Він лізує оболонку 

деяких мікроорганізмів шляхом розщеплення мурамінової кислоти, шо 

входить до складу їхніх глікопептидів. Окрім того, лізоцим стимулює 

фагоцитарну активність лейкоцитів, бере участь у регенерації тканин [73, 

151, 173, 224]. 

Основну ефекторну функцію специфічного гуморального імунітету в 

захисті від позаклітинних збудників здійснюють антигенспецифічні антитіла, 

що синтезуються плазматичними клітинами (імуноглобуліни класу M, G, A). 

Вони зв’язуються з поверхнею бактерій і в присутності комплементу 

викликають бактеріоліз. Крім того, навантажені антитілами або 

комплементом бактерії легше піддаються фагоцитозу [140, 151, 224]. Участь 

антитіл як ефекторної ланки в імунному захисті здійснюється в трьох 

формах: нейтралізація збудника і його токсинів (реакція антитілозалежної 

цитотоксичності); активація комплементу; опсонізація, у результаті чого 

вдається обмежити просування збудника. Головними ефекторами є 

нейтрофіли, що забезпечують фагоцитоз мікроорганізмів. Поглинальна і 

бактерицидна здатності їх різко посилюються в присутності комплементу і 

IgG [66, 151, 224]. 

На думку багатьох дослідників, центральною ланкою патогенезу 

захворювань тканин пародонта є запальні медіатори [76, 84, 87, 112, 133, 
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197]. Ініціатором запуску цитокінового каскаду є IL-1, який продукується 

клітинами організму у відповідь на дію мікробів та їхніх токсинів, запальних 

агентів, деяких інших цитокінів, активованих компонентів комплементу. Цей 

цитокін має здатність стимулювати Т- і В-лімфоцити, підвищувати 

продукцію гепатоцитами гострофазних білків, посилювати хемотаксис, 

фагоцитоз, гемопоез, проникність судинної стінки, цитотоксичну і 

бактерицидну активність [35, 38, 133, 150, 175]. Підвищення рівня IL-1 

спостерігається при різних запальних і аутоімунних захворюваннях, 

включаючи септичний шок, запалення шлунково-кишкового тракту, 

ревматоїдний артрит, ЦД типу 1 [35, 36, 133]. У тканинах пародонта IL-1 

забезпечує стимуляцію вироблення ендотеліальними клітинами адгезивних 

молекул, колагенази, активацію кісткової резорбції остеобластами та 

клітинної проліферації, підсилює продукцію і секрецію інших цитокінів 

різними клітинами, особливо IL-6, IL-17, IL-22 [38, 133].  

Інший прозапальний цитокін – ІL-17 об’єднує групу, що складається з 

ІL-17А, І, С, Д, Е (або ІL-25) та ІL-17F. ІL-17А є основним членом цього 

сімейства. Основними мішенями IL-17А є епітеліальні, ендотеліальні клітини 

та фібробласти. Одним із найважливіших біологічних ефектів IL-17А є його 

здатність ініціювати продукцію клітинами цитокінів і хемокінів, що 

володіють плейотропною дією на різні клітини – IL-8, IL-6, TNF-α, IL-1 [38, 

57, 61, 63]. IL-17 запускає реакцію міграції нейтрофілів у зону запалення, 

може вироблятися багатьма клітинами, проте найбільш виражену його 

продукцію забезпечують Т-хелпери 17 типу [38, 61, 142, 201, 227]. IL-17А 

відіграє ключову роль у регуляції гемопоетичної та імунної систем. 

Установлено важливе значення IL-17А у патогенезі захворювань аутоімунної 

природи [38, 57, 63, 142, 187, 248].  

У відповідь на посилену продукцію прозапальних цитокінів                       

Т-клітинами і моноцитами виробляються цитокіни з вираженим 

протизапальним ефектом, типовим представником яких є IL-10 [38, 57]. Він 
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здатний пригнічувати лихоманку як прояв запальної реакції, гальмує 

проліферативну відповідь Т-клітин на антигени і мітогени, а також пригнічує 

секрецію моноцитами IL-1β, TNF-α і IL-6. Він бере також участь у 

гуморальному компоненті імунної відповіді: стимулює секрецію Ig В-

лімфоцитами, відповідаючи за антибактеріальний захист [38, 57, 63, 151]. 

Зниження рівня   IL-10 пов’язане з порушенням функції макрофагів, як 

основних його продуцентів, що гальмує міграцію нейтрофілів і макрофагів у 

вогнище запалення [29, 45, 120].  

Отже, після інфікування захист на місцевому рівні здійснюється перш 

за все типовою запальною реакцією, яка спрямована на розпізнавання і 

знищення патогена і його компонентів. В- і Т-лімфоцити, які здійснюють 

адаптивну імунну відповідь, розпізнають патогени, використовуючи 

високоафінні рецептори [76, 85].  

Однак, розвиток адаптивного імунітету зазвичай відбувається досить 

повільно, оскільки передбачає активацію, проліферацію лімфоцитів і синтез 

ними білків: цитокінів та Ig [76, 186]. Більш швидкий розвиток імунних 

реакцій забезпечується вродженою імунною відповіддю, яка розпізнає 

патогени за допомогою спеціальних рецепторів ширшої специфічності, ніж 

рецептори лімфоцитів. Ці рецептори здатні виявляти і пов’язувати структурні 

компоненти родинних груп основних типів бактерій, вірусів, грибів, 

найпростіших і паразитів.  

У першу чергу до них відносяться TLR-2, TLR-4 [1, 76, 85, 159, 168, 

176, 177, 184]. TLR є одноланцюговими трансмембранними поліпептидами 

[1, 76, 104, 188], які впливають на активацію, проліферацію, виживання і 

продукцію цитокінів різних субпопуляцій лімфоцитів; беруть участь у 

патогенезі аутоімунних і запальних захворювань [12, 189].  

Позаклітинна N-кінцева ділянка амінокислотної послідовності 

(позаклітинний LRR-домен – leucine-rich repeat) відповідальна за зв’язування 

з патоген-асоційованими молекулярними структурами: ЛПС (грамнегативні 
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бактерії), ліпотейхоєвими кислотами (грампозитивні бактерії), 

пептидогліканами (грамнегативні та грампозитивні бактерії), бактеріальною 

ДНК, двохспіральною РНК (віруси) і глюканами [64, 105]. 

Внутрішньоклітинна частина представлена TIR-доменом (toll-interleukin 1 

receptor), який має однакову будову з рецепторами цитокінів сімейства IL-1. 

Обидва типи рецепторів використовують однакові внутрішньоклітинні 

сигнальні шляхи для активації клітин, а це необхідно для посилення сигналу 

щодо розвитку захисної запальної реакції [101]. TIR-домен активується 

поверхневим рецептором та запускає ензимний каскад, який залучає фактор 

диференціації мієлоїду (MyD88 – myeloid differentiation factor 88), кіназу, 

асоційовану з IL-1-рецептором, фактор, пов’язаний з рецептором TNF, серію 

кіназ мітоген-активованого протеїну й інгібітор kВ-кінази (kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells) 1 і 2 [184]. Ця мережа активаторів сигналів 

каталізує фосфорилювання інгібітора kВ-клітини, викликає відділення його 

від клітинного фактора kВ, дозволяючи останньому проникати в ядро і 

запускати транскрипцію запальних цитокінів та міграцію клітин імунної 

системи до місця запалення [131, 188, 193, 196, 214, 221, 231]. Зв’язування 

лігандів з TLR-2 і -4 ініціює каскад сигналів через низку адаптерних молекул, 

насамперед, MyD88, а також активує транскрипційні фактори Nf-kB 

(нуклеарний фактор κB) і IRF-3 (interferon responsive factor 3), що призводить 

до підвищення продукції цитокінів IL-1, IL-2, IL-6, IL-10, TNF-α. Але не вся 

TLR-сигналізація залежить від MyD88. TLR-3 і -4 запускають MyD88-

незалежний шлях, який залучає IRF-3 із наступною продукцією      

інтерферону-β [1, 76, 188, 203, 220, 231, 232, 235-237, 249, 252, 253].  

Активовані епітеліальні клітини зубоясенної борозни запускають 

реакції синтезу прозапальних цитокінів, хемоаттрактанту нейтрофілів, 

продукції матриксних металопротеїназ, які безпосередньо руйнують тканини 

пародонта і стимулюють ендотеліальні клітини кровоносних судин, що 

призводить до підвищеної адгезії моноцитів (рис. 1.1) [1, 76, 184, 204]. 
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Рис. 1.1. Участь толл-подібних рецепторів у регуляції функціональної 

активності епітеліальних клітин (за R. McClure, P. Massari, 2014; у 

модифікації О.О. Лукової, 2015).  

 

У людини ідентифіковано 13 TLR. На сьогодні достатньо добре 

охарактеризовані 11 із них. TLR-2 – ключовий  представник сімейства TLR, 

однією з найбільш важливих властивостей якого є здатність зв’язувати 

широкий спектр різних екзогенних лігандів. TLR-2 функціонально 

пов’язаний із цитоплазматичною мембраною клітини і розпізнає патоген-

асоційовані молекулярні структури грампозитивних бактерій, грибів і вірусів 

[177, 218]. Для гена TLR-2 описані два варіанти поліморфізму, пов’язані із 

заміною амінокислоти Arg (аргінін) на Gln (глутамін) у положенні 753 і Arg 

(аргінін) на Trp (триптофан) у положенні 677. Заміни поодиноких 

нуклеотидів у гені TLR-2 призводять до зниження запальної відповіді, 
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пов’язаної з синтезом цитокінів, проте забезпечують активацію Т-лімфоцитів 

[121]. 

Найбільш важливим TLR-4-лігандом є ЛПС, який формує 

високоафінний рецепторний комплекс за участю акцесорних молекул. TLR-4 

є первинним клітинним сенсором бактеріального ЛПС і ключовим 

медіатором адаптивної імунної відповіді на грамнегативні бактерії [160, 190, 

207]. У Porphyromonas gingivalis у зв’язку зі структурною конформацією 

розпізнавання відбувається через TLR-2 [97]. Встановлено, що за наявності 

амінокислотної заміни в послідовності гена TLR-4 аспартат (Asp) 299 на 

гліцин (Gly) відбувається зниження ЛПС-залежної продукції лейкоцитами      

IL-1β. Носії цього поліморфізму мають більш низькі концентрації 

прозапальних цитокінів у відповідь на проникнення патогена [121]. 

Експресія практично всіх відомих TLR на CD4+ (T-клітинний CD-

антиген) Т-клітинах була ідентифікована на рівні мРНК [131, 163, 190, 193, 

196, 212, 213], а MyD88-/-CD4+ Т-клітини показали знижену проліферацію у 

відповідь на активацію TLR та не змогли продукувати прозапальні цитокіни 

IL-6, IL-17 [165, 212, 213, 233, 244]. 

Таким чином, аналіз джерел вітчизняної та іноземної літератури 

дозволив виділити основні етіологічні чинники захворювань тканин 

пародонта в дітей, визначити провідні ланки патогенезу запальних змін у 

тканинах пародонта, а також встановити можливий вплив поліморфізму генів 

системи місцевого імунітету на виникнення та перебіг патологічного процесу 

в тканинах пародонта. 

 

1.2. Особливості перебігу захворювань тканин пародонта, 

поєднаного із цукровим діабетом 

ЦД є важливою медичною та соціальною проблемою людства у 

зв’язку з високою поширеністю і хронічним перебігом захворювання [6, 29, 

65, 157]. Упродовж останніх десятиліть у багатьох країнах світу 
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спостерігається неухильний ріст захворюваності на ЦД, що дозволило 

іноземним авторам кваліфікувати ці процеси як нову епідемію 

неінфекційного характеру кінця XX – початку XXI століття – епідемію 

діабету [156]. Згідно з оцінкою експертів ВООЗ, на сьогодні в світі 

налічується 415 мільйонів хворих на ЦД, а до 2025 року їхня кількість зросте 

вдвічі [246]. Не менш гострою є ця проблема і для України, де також 

відмічається приріст захворюваності, при цьому близько 70 % хворих 

знаходяться в стані хронічної декомпенсації ЦД, незалежно від його типу [6, 

47, 65, 153].  

У структурі ендокринної патології серед дитячого населення України 

ЦД посідає четверте місце й найчастіше стає причиною розвитку тяжких 

хронічних ушкоджень органів і систем [39]. Станом на 2016 рік в Україні 

зареєстровано 8847 дітей, хворих на ЦД, віком 0-17 років, що становить 1,16 

на 1000 населення (табл. 1.1). Найвища поширеність ЦД зареєстрована в 

дітей, у віці 7-14 років – 5068 осіб (1,56 на 1000 населення). На Буковині під 

диспансерним наглядом спостерігається 202 хворих на ЦД, із них: віком 7-14 

років – 102, та 78 – 15-17 річних [126]. 

До класичних клінічних ускладнень ЦД відносять ретинопатію, 

нефропатію, нейропатію та макросудинні захворювання. В 1993 Loe 

запропонував додати ще одне ускладнення – захворювання тканин пародонта 

[29, 53]. У своїх дослідженнях Taylor та Borgnakke [239] охарактеризували 

цю стоматологічну нозологію як наслідок порушеного глікемічного 

контролю у хворих на ЦД. 

Захворювання тканин пародонта – одне із перших клінічних 

ускладнень ЦД. До того ж, приблизно в 30 % людей, хворих на пародонтит, 

ЦД є недіагностованим, саме тому клінічна картина захворювань тканин 

пародонта може бути першою ознакою недіагностованого ЦД [55, 108, 151, 

167, 202, 245]. 
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Таблиця 1.1 

Поширеність цукрового діабету в дітей віком 0-17 років на 1000 

відповідного населення в 2016 році [126] 

Показники Україна 
Чернівецька 

область 

0-17 років 

включно 

абсолютні числа 8847 202 

на 1000 дітей  1,16 1,09 

у тому 

числі: 

0-14 років 

включно 

абсолютні числа 6401 124 

на 1000 дітей  0,99 0,80 

із них 

0-6 років 

включно 

абсолютні 

числа 
1333 22 

на 1000 дітей  0,41 0,28 

7-14 

років 

включно 

абсолютні 

числа 
5068 102 

на 1000 дітей  1,56 1,32 

15-17 

років 

включно 

абсолютні числа 2446 78 

на 1000 дітей  2,18 2,60 

 

Вітчизняними та закордонними науковцями вивчено вплив ЦД на 

розвиток і перебіг захворювань тканин пародонта [6, 47, 65, 120, 154, 176]. 

Головним чинником розвитку і прогресування діабетичних змін у тканинах 

організму, зокрема, і пародонта, є хронічна гіперглікемія, що запускає цілий 

каскад патофізіологічних, біохімічних та імунологічних реакцій [47, 65, 120, 

205]. Найхарактернішими є ушкодження судинної стінки артеріол, венул, 

капілярів у тканинах пародонта. Глюкозо-опосередковане ушкодження 

ендотеліальних клітин активізує реакції збільшення секреції місцевих 

специфічних і неспецифічних факторів захисту [84, 152, 172, 186].  

Слід зазначити, що наявність глюкози в слині як поживного 
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середовища для різних мікроорганізмів ротової порожнини в осіб за умов ЦД 

– чинник, який ускладнює стоматологічну патологію [4, 9, 70, 125, 159, 191]. 

Це сприяє швидкому прогресуванню запальних процесів і зростанню 

кількості колоній патогенної та умовно патогенної мікрофлори у хворих на 

ЦД [65, 94, 120].  

Найбільш тісний зв’язок між соматичним захворюванням і патологією 

тканин пародонта виникає внаслідок порушень у системі мікроциркуляції. 

Судинні порушення у хворих на ЦД розвиваються за рахунок спастичних 

змін судин і капілярів, а також за рахунок зміни функції самої крові: 

збільшення діаметру еритроцитів, накопичення глікозильованого 

гемоглобіну тощо. При цьому відбувається зниження слиновиділення і, як 

наслідок, зменшення вмісту антибактеріальних компонентів слини, що 

впливає на склад мікрофлори ротової порожнини, стан зубів і тканин 

пародонта [4, 42, 151]. 

При стабілізації ЦД призупиняється і патологічний процес у тканинах 

пародонта, проте зміни, що виникли, не піддаються повному зворотному 

розвитку [4, 27, 96, 102, 109-111]. 

О.В. Скиба [119] встановила, що в дітей, які хворі на ЦД типу 1 та 

проживають у дитячому будинку, поширеність запального процесу в 

тканинах пародонта була вірогідно вищою порівняно з групою дітей, що 

проживають у домашніх умовах. Індекс кровоточивості в дітей із дитячого 

будинку був майже вдвічі вищий, ніж у групі домашніх. 

За даними вітчизняних та заркордонних авторів, захворювання тканин 

пародонта спостерігаються в 98 % хворих на ЦД типу 1 [20, 93]. Найчастіше 

у хворих спостерігається гінгівіт і пародонтит [6, 20, 65, 110, 133, 157].  

При клінічному обстеженні хворих на ЦД у 67 % випадків були 

виявлені патологічні зміни пародонта. У структурі захворювань тканин 

пародонта переважав гінгівіт (46,6 %). У 33,0 % хворих на ЦД клінічно був 

виявлений інтактний пародонт. Питома вага пародонтиту в 12-річних дітей, 
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хворих на ЦД, складає 13,6 %, у 16-річних – 40,0 %, що свідчить про швидке 

прогресування дистрофічно-запального процесу [6].  

Установлено зростання ступеня тяжкості гінгівіту при переході 

основного захворювання в стадію декомпенсації. При цьому індекси стану 

тканин пародонта характеризуються високими значеннями, виявлено велику 

кількість зубних відкладень і значну кровоточивість ясен [65].  

У хворих на ЦД частота розвитку захворювань тканин пародонта тим 

вища, чим вищий рівень глікемії. Однак, за умов контрольованої глікемії 

зміни в тканинах пародонта спостерігаються не частіше, ніж у осіб без ЦД 

[65, 166]. 

За даними деяких авторів, при відсутності симптоматичного лікування 

частота ушкодження тканин пародонта досягає 50 %. Клінічними ознаками 

захворювання тканин пародонта на тлі ЦД у дитячому віці є кровоточивість 

ясенних сосочків, яскраво-червоне забарвлення ясенного краю [6, 47, 65, 

166]. 

Установлено, що при тривалості ЦД до 1 року зміни в навколозубних 

тканинах виявляються в 28 % обстежених. За літературними даними, частота 

виявлення карієсу, його локалізація залежать від тривалості захворювання 

[11]. Спостерігається звична локалізація карієсу на тлі ЦД і залежність його 

розвитку від гіперглікемії. При цьому карієс у пришийковій ділянці 

утворюється тільки в 5 % випадків. Захворювання твердих тканин зубів 

некаріозного походження у хворих на ЦД спостерігаються не частіше, ніж у 

здорових [11]. 

Ю.М. Максимовський і Л.М. Неживенко [11] встановили помітне 

зниження вмісту цинку і міді в зубах за умов ЦД, порівняно з нормою, та 

залежність зменшення рівня цих мікроелементів від давності основного 

захворювання. 

Гігієнічний стан ротової порожнини у хворих на ЦД удвічі гірший, 

ніж в осіб, які не хворіють цим захворюванням [108, 132, 133]. Більшість 
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дослідників вважають, що у хворих на ЦД відбувається швидке відкладення 

зубного каменю м’якої консистенції, жовтуватого кольору. Наявність рясних 

зубних відкладень і нальоту пояснюється високою концентрацією глюкози в 

слині (від 0,44 до 6,33 мг глюкози на 100 мл слини, при нормі від 0,24 до 3,33 

мг), що сприяє швидкому розмноженню бактерій і утворенню зубного 

каменю [24, 132]. Крім того, зниження основних резервів організму на тлі ЦД 

також сприяє підвищеному відкладанню зубного каменю [162]. 

Структура мікроорганізмів пародонтальних тканин визначає клініко-

лабораторні особливості перебігу генералізованого пародонтиту у хворих на 

ЦД. Виявлено, що пріоритетними етіологічними чинниками розвитку 

латентно-перебігаючого типу захворювання є аеробна умовно-патогенна 

мікрофлора, прогресуючого перебігу – змішана аеробно-анаеробна інфекція. 

Частота і колонізаційна здатність указаних бактерій збільшується на тлі 

низького числа пробіотичних мікроорганізмів – лактобацил, біфідобацил 

[27]. 

У дітей, хворих на ЦД, з ознаками хронічного гінгівіту частіше 

виявляються мікроорганізми в асоціаціях, рідше – у монокультурі. За умов 

здорових тканин пародонта на тлі ЦД частота виділення монокультур 

мікроорганізмів є вищою, ніж асоціацій і частоти виявлення монокультур у 

дітей за умов хронічного гінгівіту без супутньої патології [65]. 

За даними А.К. Ніколішина [93], генералізований пародонтит у 

хворих на ЦД супроводжується високим вмістом у пародонтальних кишенях 

спірохет, трихомонад, актиноміцетів, дріжджеподібних грибів. 

При дослідженні захворювань тканин пародонта на тлі ЦД виявлено, 

що в хворих, в яких рівень глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) перевищує 

8 %, вміст IL-1β в рідині ясенних борозен є майже вдвічі більшим, ніж у 

пацієнтів із рівнем HbA1c, меншим за 8 %. Сумарним ефектом таких змін за 

умов ЦД є запальний процес у тканинах пародонта, деструкція сполучної 

тканини і втрата кісткової маси [54, 166]. 
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С.П. Ярова [151] відмічає, що в хворих на ЦД у разі захворювань 

тканин пародонта в сироватці крові достовірно підвищується вміст 

прозапальних цитокінів TNF-α, IL-6 та вдвічі знижується рівень IL-10. 

У період латентного перебігу захворювань тканин пародонта, 

супутніх із ЦД, мають місце імунні дисфункції, що характеризуються 

гіперпродукцією в сироватці крові IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10. У хворих із 

прогресуючим перебігом захворювання встановлено значне підвищення 

рівнів продукції IL-1β, TNF-α, IL-8 та зниження вмісту IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 

у сироватці крові, що свідчить про наявність у цього контингенту хворих 

вираженого вторинного імунодефіциту клітинної та гуморальної ланок 

імунітету [27]. Описано порушення рівня IL-17, який відіграє важливу роль у 

розвитку запальних процесів аутоімунної природи у разі ЦД типів 1 та 2 [38, 

142]. 

При аналізі імунограм дітей, хворих на ХКГ, поєднаний із ЦД, 

виявлено неспецифічні зміни імунологічних показників, які характерні для 

більшості запальних захворювань мікробної етіології. Дослідження 

активності лізоциму в ротовій рідині дітей, хворих на ЦД, виявило його 

зниження при поєднанні із хронічним гінгівітом. Особливо різке зниження 

концентрації фермента відзначалося в хворих у випадку пародонтиту. При 

інтактних тканинах пародонта активність лізоциму знаходилась у межах 

норми [6]. 

Установлено взаємозв’язок між вмістом sIgA в слині і станом ясен у 

дітей, хворих на ЦД: рівень sIgA в осіб із ознаками запаленням ясен 

достовірно нижчий, ніж такий самий показник у дітей за умов інтактних 

тканин пародонта. Визначення вмісту IgG, IgA, IgM у ротовій рідині в дітей 

на тлі ЦД виявило високі їхні значення [65]. 

При пародонтальному синдромі в дітей, які хворіють на ЦД, 

відмічається дисбаланс у системі місцевого імунітету: підсилюються 

киснеутворююча функція нейтрофільних лейкоцитів, пригнічується їхня 
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фагоцитарна активність, знижується активність лізоциму і вміст sIgА в 

ротовій рідині. Системний клітинний імунітет характеризується дефіцитом 

Т-лімфоцитів супресорної субпопуляції, підвищенням рівня В-лімфоцитів, 

зниженням числа 0-клітин [6]. 

Фагоцитарна активність нейтрофільних гранулоцитів у змивах із 

ротової порожнини хворих на ЦД у разі інтактних тканин пародонта 

відповідає нормі. Абсолютна кількість лімфоцитів у периферичній крові 

хворих з ознаками хронічного гінгівіту дорівнює нормі, а у хворих на 

пародонтит – є нижчою. При цьому відзначається зниження відносної 

кількості Т-лімфоцитів та підвищення В-лімфоцитів [6]. 

Активність кислої фосфатази в ротовій рідині дітей, хворих на ЦД, за 

умов інтактних тканин пародонта є достовірно вищою (у 3,6 раза), а у 

випадку хронічного гінгівіту – у 6 раза вищою за такий показник у соматично 

здорових дітей [65]. 

Дослідженнями також встановлено зниження активності дихальних 

ферментів та підвищення активності ензимів гліколізу у дітей у разі 

захворювань тканин пародонта із супутнім ЦД. Функціональна активність 

ферментів термінального окислення майже не змінюється [47].  

Результати дослідження показників прооксидантно-антиоксидантної 

системи ротової рідини дітей, хворих на ЦД, свідчать про збільшення вмісту 

ліпопероксидів, підвищення активності субстратзалежних антиоксидантних 

ферментів [6]. 

Отже, ЦД є однією з найпоширеніших ендокринопатій у дітей, 

особливістю перебігу якого в дитячому віці є наявність тяжких ускладнень. 

Вітчизняними та закордонними дослідниками встановлений взаємозв’язок 

між розвитком запальних змін у тканинах пародонта та ЦД: у 70-90 % дітей, 

хворих на ЦД, виявляються захворювання тканин пародонта, що 

характеризуються високими значеннями пародонтальних індексів та ступеня 

дисбактеріозу, зміною біохімічних та імунологічних показників. 
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1.3. Особливості лікувально-профілактичних заходів за умов 

запальних захворювань тканин пародонта на тлі цукрового діабету 

Висока поширеність запальних захворювань тканин пародонта та 

збільшення питомої ваги прогресуючих варіантів їхнього перебігу в хворих 

на тлі ЦД визначає актуальність роботи над удосконаленнями методів 

профілактики і лікування стоматологічної патології у цих хворих [14, 47, 138, 

163, 203]. Численні дослідження дозволили апробувати нові лікувально-

профілактичні схеми  щодо захворювань тканин пародонта, асоційованих із 

ЦД [6, 23, 36, 47, 62, 65, 92, 117]. 

Дітям, хворим на ЦД, зі захворюваннями тканин пародонта окрім 

загальної терапії, місцево слід проводити масаж ясен м’якою щіткою з маззю 

«Траумель С» (5-7 хвилин) 2 раза на добу протягом трьох тижнів 2 раза на 

рік. Для дітей, хворих на ЦД тривалістю до 5-ти років, додатково проводять 

аплікації мазі «Траумель С» на ясна (15-20 хвилин) 3 раза на тиждень 

протягом трьох тижнів 2 раза на рік. Для дітей, хворих на ЦД тривалістю 

більше 5-ти років, курси аплікацій із маззю «Траумель С» збільшують до 3-4 

рази на рік. Застосування цих лікувально-профілактичних заходів при 

наявності захворювань тканин пародонта в дітей на тлі ЦД, забезпечує 

позитивний лікувальний ефект і подовжує ремісію гінгівіту, позитивно 

впливає на його перебіг і скорочує терміни лікування в 1,5 раза [47]. 

Для підвищення ефективності лікування гінгівіту у дітей, хворих на 

ЦД, за умов захворювань тканин пародонта слід використовувати 

патогенетично обгрунтований лікувально-профілактичний комплекс, до 

складу якого входить застосування віброакустичного апарату «Вітафон» у 

комплексі з фітопрепаратом «Джерело» на тлі традиційного лікування ЦД. 

Це дозволяє в умовах зменшення медикаментозного навантаження на 

організм скоротити терміни лікування та досягти стійкої клінічної ремісії в 

86,96 % хворих [65]. 

Розроблено і впроваджено в клініку метод лікування проявів 
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пародонтального синдрому в дітей, хворих на ЦД, що включає місцеве 

використання лікувальної пасти на основі клотримазолу, метронідазолу, 

олійного розчину токоферолу ацетату та білої глини, а також призначення 

ротових ванночок розведеним 1:10 екстрактом ехінацеї пурпурової. 

Перорально використовується імуномодулятор «Екстракт ехінацеї 

пурпурової» у комплексі з антиоксидантами прямої дії «Аевіт» і 

«Аскорбінова кислота». Цей метод лікування позитивно впливає на перебіг 

патологічного процесу, скорочує терміни лікування, сприяє розвитку ремісії 

на протязі 6-7 місяців, нормалізує прооксидантно-антиоксидантний стан 

ротової рідини і показники системного клітинного імунітету, активізує 

місцевий антибактеріальний захист [6]. 

До комплексної поетапної профілактики стоматологічних 

захворювань у дітей, хворих на ЦД типу 1, О.В. Скиба [119] включила 

синбіотик «Лактіале», комплекс вітамінів та мінералів «Алфавіт», сорбент 

«Ентеросгель», адаптогени в поєднанні з місцевим використанням гелю 

«Квертулін-гель» та еліксиру «Лізомукоїд» із біологічно активними 

компонентами. Застосування цього лікувально-профілактичного комплексу 

дозволяє зменшити ступінь запального процесу в тканинах пародонта та 

інтенсивність росту і розмноження умовно-патогенної і патогенної 

мікрофлори в ротовій порожнині, підвищити ремінералізуючу функцію 

ротової рідини та активність неспецифічного антимікробного й 

антиоксидантного захисту, поліпшити біохімічні показники ротової рідини в 

пацієнтів на тлі ЦД типу 1. 

У комплексній схемі лікування хворих із прогресуючими 

захворюваннями тканин пародонта, коморбідними із ЦД, для ліквідації 

розладів процесів кісткового метаболізму та ремоделювання 

використовується комплекс остеотропних препаратів – «Альфакальцидол» і 

«Остеогенон». Гіполіпідемічна терапія проводиться препаратом 

«Флувастин». Для корекції розладів у імунному статусі необхідно також 
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включити в схему лікування цих пацієнтів імуномодулятор «Поліоксидоній», 

який би одночасно здійснював коригуючу дію на гуморальні і клітинні 

імунні реакції та на ліквідацію дисбалансу цитокінового профілю [27].  

Запропоновано комплексний метод патогенетичного 

медикаментозного лікування пацієнтів за умов захворювань тканин 

пародонта, поєднаних із супутнім ЦД, що включає місцеве застосування 

«Мелоксикаму» (Мелбек) та розчину «Мірамістину», іммобілізованого на 

«Ентеросгелі», шляхом інстиляцій у пародонтальні кишені та аплікацій на 

ясна протягом 1 години щодня до повного зникнення ознак запалення ясен 

(протягом 5-8 діб) [117]. 

Патогенетична терапія генералізованого пародонтиту, коморбідного із 

ЦД, стала можливою з використанням блокатора альдозоредуктази – 

«Ізодібуту», який запобігає накопиченню сорбітолу в кришталику ока, 

нервах, аорті, попереджує розвиток катаракти, нейро- та ангіопатій, активує 

процеси обміну в головному мозку і виявляє ангіопротекторний ефект на 

рівні мікроциркуляторного русла. Проведені експериментальні дослідження 

показали, що «Ізодібут» нормалізує проникність судин, завдяки чому 

зменшується запальний процес у тканинах пародонта. За даними автора, 

результати клінічного застосування «Ізодібуту» для лікування захворювань 

тканин пародонта на тлі ЦД указують на позитивний лікувальний ефект 

препарату [118]. Однак застосування цього препарату обмежене при 

порушенні функцій печінки та нирок. 

Для лікування захворювань тканин пародонта із супутнім ЦД 

розроблено схему, що включає антисептик широкого спектру дії 

«Діоцинкохім» у вигляді пасти. У зв’язку з наявністю у складі препарату 

солей сірчанокислого кобальту і цинку, а також діоксидину, вона володіє 

широким спектром антимікробної дії, одонтотропними властивостями, 

поліпшує мікроциркуляторні процеси, стимулює репаративну регенерацію та 

може бути використана для лікування карієсу і його ускладнень, 
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захворювань тканин пародонта та слизової оболонки ротової порожнини 

[50]. 

Із метою впливу на патологічний процес у тканинах пародонта на тлі 

супутнього ЦД, спричиненого гіпоксією тканин ротової порожнини,          

запропоновано метод гіпербаричної оксигенації. Гіпербаричний кисень діє не 

тільки як засіб для поліпшення стану мікроциркуляції та ліквідації наслідків 

гіпоксії в тканинах пародонта, а й позитивно впливає на анаеробну флору 

ротової порожнини, проявляє імунокоригуючу дію, реалізує седативний, 

гіпосенсибілізуючий ефект, активує репаративні процеси в тканинах 

пародонта, посилює дію низки медикаментозних препаратів, у тому числі 

протизапальних, що дозволяє зменшити їхні дози, а також терміни лікування 

пацієнтів [116]. 

У сучасній стоматології в якості препаратів для лікування та 

профілактики стоматологічної патології використовуються пробіотики для 

корекції дисбіотичних порушень, зокрема, у разі карієсу, уражень тканин 

пародонта та захворювань слизової оболонки ротової порожнини різного 

ґенезу [21, 106]. Основні механізми дії пробіотиків у ротовій порожнині 

спрямовані: на конкуренцію з карієсогенними та пародонтопатогенними 

мікроорганізмами; нормалізацію кислотно-основного балансу; 

антимікробний вплив на локальну патогенну мікрофлору; зниження 

запальних явищ і підвищення місцевого імунного захисту [21, 75, 163]. 

У роботах Н.О. Савичук [113-115] провідна роль відводиться 

профілактиці стоматологічних захворювань за допомогою пробіотиків. 

Згідно з результатами проведених нею досліджень, застосування L. reuteri 

АТСС 55730 «БіоГая ПроДентіс» (B. subtilis, B. licheniformis, L. reuteri DSM 

17938, L. reuteri PTA 5289) сприяє зменшенню ступеня дисбактеріозу в слині, 

що знижує ризик формування та прогресування стоматологічної патології. 

Для лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту в дітей 

також застосовано пробіотик «Біогая ПроДентіс» для відновлення 
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колонізаційної резистентності ротової порожнини, а також та «Кальцію 

цитрат» для корекції вмісту кальцію та вітаміну Д3. Це призводить до 

позитивної динаміки стану гігієни ротової порожнини, підвищення 

протирецидивної ефективності, зниження показників пародонтальних 

індексів, нормалізації стану ротової рідини [21, 82, 106]. 

Інші дослідники запропонували «Біогая ПроДентіс» в якості 

доповнення до схеми медикаментозної санації пацієнтів за умов хронічного 

пародонтиту [163, 181, 243]. Клінічну ефективність препарату підтверджує 

інгібування нашарувань зубного нальоту, протизапальні та антимікробні 

ефекти пробіотика [181, 243]. 

Для лікування гінгівіту, у зв’язку з різноманітністю представників 

орального мікробіоценозу, застосовують антисептичні засоби широкого 

спектру дії, ферменти, фунгіциди, антипротозойні препарати, а також 

антибіотики [5, 51, 78]. Найефективнішими антисептичними засобами 

вважають поверхнево-активні речовини, механізм дії яких ґрунтується на 

дифільній структурі молекули і здатності до руйнівного впливу на оболонки 

прокаріот. Препарати цього класу мають широкий спектр протимікробної дії, 

що охоплює грампозитивні й грамнегативні бактерії, гриби-дерматофіти, 

дріжджоподібні гриби, найпростіші, хламідії та навіть складні віруси [5, 51]. 

Резистентність до цих препаратів у мікроорганізмів формується повільно. 

Вони мають властивість у суббактеріостатичних концентраціях підвищувати 

чутливість мікроорганізмів до інших протимікробних засобів [51].  

Із названої групи препаратів на фармацевтичному ринку представлені 

розчин «Хлоргексидину біглюконат» 0,05 % та «Декасан» – 0,02 % розчин 

декаметоксину, ізотонований хлоридом натрію [51, 100, 199]. Застосування 

«Декасану» місцево дозволяє створити в інфекційному вогнищі необхідний 

для швидкої ліквідації запальних явищ антисептичний режим і прискорити 

процеси саногенезу [100, 129]. П.І. Ткаченко [129] спільно з авторським 

колективом запропонували спосіб лікування ХКГ у дітей, в якому додатково 
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до загальноприйнятих місцевих методів лікування хронічного катарального 

гінгівіту застосовують препарат «Декасан» у вигляді триразових аплікацій по 

5 хв, 5-7 діб та «Лісобакт» по 2 пігулки для розсмоктування в ротовій 

порожнині 3 раза на добу, упродовж 5-6 діб. 

Із профілактичною метою для уникнення активації бактеріальної 

інфекції чи загострення вірусної інфекції використовують препарати 

рослинного походження, які мають імуномодулюючі властивості [79]. До 

таких засобів належить «Імупрет», який є комбінованим лікарським засобом. 

До його складу входять корінь алтеї, квітки ромашки, трава деревію, трава 

хвоща та кульбаби, кора дуба та листя грецького горіха. Цим рослинам 

притаманні протизапальні, противірусні та імуномодулюючі властивості. 

Активні компоненти ромашки, алтею та хвоща стимулюють захисні 

механізми організму за рахунок підвищення фагоцитарної активності 

макрофагів та гранулоцитів, а також посилюють внутрішньоклітинне 

руйнування поглинутих антигенів (бактерій або вірусів) унаслідок утворення 

кисневих метаболітів. Полісахариди, ефірні олії та флавоноїди ромашки, 

алтеї та кульбаби володіють протизапальною дією та зменшують набряк 

слизової оболонки ротової порожнини [79, 148].  

 Таким чином, лікування захворювань тканин пародонта із супутнім 

ЦД має бути комплексним: на тлі гіпоглікемічної терапії необхідно включати 

як загальні, так і місцеві лікувально-профілактичні заходи для нормалізації 

інших видів обміну та мікроциркуляторних порушень. У літературі 

представлено різноманітні фармакологічні засоби для лікування 

стоматологічної патології [6, 27, 47, 65, 129]. Однак, актуальним є 

удосконалення лікувально-профілактичних схем з урахуванням 

патогенетичних механізмів розвитку захворювань тканин пародонта на тлі 

ЦД. 

Проведений аналіз літератури свідчить про мультифакторність 

захворювань тканин пародонта, значні зміни мікробіологічного та 
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імунологічного статусу дітей, особливо за умов соматичної патології, а також 

наявність широкого спектру розроблених лікувально-профілактичних схем. 

Однак, поширеність ХКГ у дітей за умов ЦД залишається високою. Мало 

вивченими є локальні зміни про- та протизапальних цитокінів, зовсім не 

дослідженими є TLR за цих умов, а також не встановлені взаємозв’язки між 

ними та мікрофлорою ротової порожнини. У зв’язку з цим, удосконалення 

методів діагностики, перш за все ранньої діагностики за допомогою 

визначення показників вродженої імунної відповіді, а також профілактики і 

патогенетично спрямованого лікування, саме на встановлені ланки 

патогенезу ХКГ на тлі ЦД у дітей, є актуальним. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Дизайн дослідження 

Для вирішення мети та поставлених у роботі завдань виконано 

клініко-параклінічні дослідження стану тканин пародонта в дітей на тлі ЦД, а 

також розроблено лікувально-профілактичні заходи щодо лікування ХКГ, 

поєднаного із ЦД. Із цією метою проведені клінічні огляди 170 дітей віком 8-

16 років (81 хлопець та 89 дівчат), із них: 110 із хворобами тканин пародонта 

та супутнім ЦД (І група), 30 соматично здорових дітей за умов ХКГ (ІІ група) 

і 30 стоматологічно та соматично здорових дітей (ІІІ група). 

Стоматологічне обстеження дітей, хворих на ЦД, здійснювалося на 

базі ендокринологічного відділення Комунальної міської установи «Обласна 

дитяча клінічна лікарня» (м. Чернівці). Цих дітей розділили на 3 вікові 

підгрупи: ІА – 8-11 років; ІБ – 12 років; ІВ – 13-16 років. Верифікація 

соматичної патології проводилася ендокринологами згідно з Наказом МОЗ 

України від 29.12.2014 № 1021 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

цукровому діабеті 1 типу у молодих людей та дорослих» [2]. 

Критеріями включення в дослідження було: діти віком 8-16 років, 

хворі на дифузний ХКГ, яким був встановлений діагноз – «ЦД тип 1, тяжка 

форма», глікемічний контроль: оптимальний, субоптимальний чи з високим 

ризиком для життя, тривалість захворювання від 1 до 5 років, рівень HbA1с 

7,5-10,0 ‰ [16]. Діти не мали протипоказань до лікування ХКГ 

запропонованими методами та фармакологічними препаратами, виконували 

рекомендації лікаря, чітко дотримувалися правил контрольованого 

дослідження. 

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_1021_CD1_dor/2014_1021_nakaz_CD1_dor.pdf
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Критеріями виключення були: діабетичний кетоз та кетоацидоз, 

інтактні тканини пародонта, дистрофічно-запальний процес у тканинах 

пародонта, наявність іншої загальної соматичної патології. 

Із 12-річних дітей І-ІІ груп здоров’я на базі ЗОШ № 22 м. Чернівці 

сформували ІІ і ІІІ групи порівняння. ІІ групу склали 30 соматично здорових 

дітей, хворих на ХКГ, а в ІІІ групу ввійшло 30 соматично та стоматологічно 

здорових дітей.  

Комплексне обстеження дітей передбачало визначення 

стоматологічного статусу та особливостей перебігу ХКГ, оцінювання 

орального мікробіоценозу, місцевих гуморальних та вроджених захисних 

можливостей ротової порожнини (рис. 2.1).  

При виконанні І етапу дослідження для оцінки стану твердих тканин 

зубів і тканин пародонта, а також виявлення зубощелепних аномалій та 

деформацій за умов ЦД у віковому аспекті було оглянуто 110 дітей віком від 

8 до 16 років, оскільки найбільша кількість захворюваності на ЦД 

реєструється саме в цьому віці.  

На ІІ етапі дослідження особливості клінічного перебігу ХКГ у 

поєднанні з ЦД визначали в 103 дітей молодшого та середнього шкільного 

віку (ІА, ІБ та ІВ підгрупи) та порівнювали їх із соматично здоровими дітьми, 

хворими на ХКГ (ІІ група). 

Подальші мікробіологічні та імунологічні методи дослідження 

проводили в групах дітей віком 12 років згідно з критеріями ВООЗ. Розподіл 

дітей за групами здійснювавали на основі їхнього пародонтологічного та 

соматичного статусів: І група – діти, хворі на ХКГ із супутнім ЦД (54 

обстежених); ІІ група – діти, хворі на ХКГ без соматичних захворювань (30 

обстежених) та ІІІ група – соматично та стоматологічно здорові (30 

обстежених). 
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Рис. 2.1. Схема комплексного обстеження дітей груп спостереження 

 

Особливістю ЦД у дітей є тяжкість його перебігу: в 62,72 % 

обстежених діагностувався субоптимальний рівень глікемічного контролю 
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(HbA1с – 7,5-9,0 ‰), в 33,64 % – глікемічний контроль із високим ризиком 

для життя (HbA1с – >9,0 ‰) і тільки в 3,64 % дітей був оптимальний 

глікемічний контроль (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Розподіл дітей, хворих на цукровий діабет, за ступенем тяжкості 

соматичної патології та статтю 

Рівні глікемічного контролю 
Кількість 

обстежених 

Стать  

хлопці дівчата 

оптимальний  4 2 2 

субоптимальний  69 34 35 

із високим ризиком для життя 37 16 21 

разом 110 52 58 

 

Розподіл обстежених дітей за соматичним та пародонтологічним 

статусом у віковому та статевому аспектах показано в табл. 2.2.  

У всіх дітей, хворих на ЦД (ІА, ІБ та ІБ підгрупи), ХКГ діагностували 

в 93,63 % обстежених, у дівчат – 54,55 %, а серед хлопців – 45,45 % випадків. 

Інтактні тканини пародонта виявляли в 4,55 % осіб, однаковою мірою як у 

хлопців, так і в дівчат. 

Інтактні тканини пародонта ми спостігали в 2 дітей (1,82 %) із 

супутнім ЦД 8-11 років (ІА підгрупа) та 3 дітей (2,72 %) 13-16 років (ІВ 

підгрупа). Пародонтит діагностували в 2 дітей, хворих на ЦД, що становить 

1,82 %, лише в ІВ підгрупі.  

У соматично здорових дітей (ІІ група) ХКГ визначали в 53,33% дівчат 

та 46,67 % хлопців. Дітей з інтактним пародонтом, як і хворих на пародонтит 

у цю групу не включали. 

При встановлені діагнозу захворювань тканин пародонта 

використовували класифікацію М.Ф. Данилевського [28], яка узгоджена з 

міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) – шифр               
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К 05.1, а ступінь тяжкості ХКГ уточнювали шляхом визначення індекса 

РМА. 

 

Таблиця 2.2 

Розподіл дітей, хворих на цукровий діабет, та соматично здорових, 

на групи залежно від віку, статті та стану тканин пародонта 
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Хронічний катаральний 

гінгівіт 
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Р
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легкий 

ступінь 

середній 

ступінь 

тяжкий 

ступінь 

ІА 8-11 

хлопці 

ц
у
к
р
о

в
и

й
 д

іа
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ет
 

- 5 3 3 - 11 

дівчата 2 1 7 3 - 13 

разом 2 6 10 6 - 24 

ІБ 12 

хлопці - 9 16 4 - 29 

дівчата - 10 14 1 - 25 

разом - 19 30 5 - 54 

ІВ 13-16 

хлопці 2 4 6 - - 12 

дівчата 1 6 8 3 2 20 

разом 3 10 14 3 2 32 

разом по І групі 5 35 54 14 2 110 

ІІ 12 

хлопці 

зд
о

р
о

в
і 

- 8 4 2 - 14 

дівчата - 13 3 - - 16 

разом  21 7 2  30 

ІІІ 12 

хлопці 15 - - - - 15 

дівчата 15 - - - - 15 

разом 30 - - - - 30 

усього 35 56 61 16 2 170 
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У дітей за умов ЦД у структурі ХКГ переважав середній ступінь 

тяжкості гінгівіту (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Структура хронічного катарального гінгівіту за даними 

індекса РМА в дітей на тлі цукрового діабету (ІА, ІБ і ІВ підгрупи) та без 

соматичного захворювання (ІІ група) залежно від ступеня тяжкості гінгівіту. 

 

У середньому в кожної третьої дитини (35,75 %) на тлі ендокринопатії 

зустрічався ХКГ легкого ступеня тяжкості. Тяжкий ступінь ХКГ – у понад 

12,27 % дітей.  

У переважної більшості соматично здорових дітей (60,00 %) 

виявлявся ХКГ легкого ступеня тяжкості, у третини обстежених (26,67 %) – 

середній ступінь тяжкості гінгівіту, у 10,46 % – тяжкий ступінь 

захворювання. 

Усі маніпуляції з дітьми здійснювалися після ознайомлення та 

підписання батьками інформаційної згоди на проведення клінічних 

досліджень, а після 14 років і дітьми, із дотриманням основних положень 

GCP (1996 р.), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 

04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про 

етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю 

людини (1964-2013 рр.), наказів МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р., № 616 



57 

від 03.08.2012. 

 

2.2. Методологія стоматологічного обстеження дітей 

Обстеження пацієнтів здійснювали за загальноприйнятими методами. 

Дані клінічного обстеження реєструвалися в удосконаленій нами карті 

(додаток Б), розробленій на основі рекомендацій ВООЗ [127]. Із метою 

з’ясування анамнезу та діагнозу супутнього соматичного захворювання 

вивчалася історія хвороби стаціонарного хворого.  

Клінічне обстеження хворих починали зі збору анамнезу життя та 

анамнезу захворювань: соматичного і стоматологічного. Під час опитування 

дітей і батьків звертали увагу на кратність гігієни ротової порожнини, 

регулярність відвідування лікаря-стоматолога, тривалість стоматологічних 

захворювань та ЦД, наявність спадкового характеру соматичного 

захворювання. 

При стоматологічному обстеженні пацієнтів визначали стан м’яких 

тканин ротової порожнини. Оцінку твердих тканин зубів проводили шляхом 

визначення інтенсивності каріозного ураження зубів за індексом КПВ, де: К 

– карієс, П – пломба, В – видалені зуби. Стан тканин пародонта оцінювали за 

допомогою пародонтальних індексів (РМА, СРІ та числа Свракова).  

Для об’єктивізації стану гігієни ротової порожнини всім пацієнтам 

проводили визначення індекса гігієни ротової порожнини Стеларда. 

Для визначення індекса фарбували вестибулярні поверхні 16; 11; 26; 

31 зубів та язикові поверхні 36; 46 зубів йодовмісним розчином. На 

досліджуваних поверхнях спочатку визначали зубний наліт, потім зубний 

камінь (табл. 2.3). 

Значення індекса обчислювали за формулою:   

    OHI-S = ∑ ЗН/n + ∑ ЗК/n    (2.1) 

де ∑ – сума значень, ЗН – зубний наліт, ЗК – зубний камінь, n – 

кількість обстежених зубів. 
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Таблиця 2.3 

Критерії оцінки індекса Стеларда [28] 

 

Інтерпретація отриманих значень наведена в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Оціночні критерії значень індекса Стеларда 

Показник індекса Рівень індекса Рівень гігієни ротової порожнини 

0-0,6 низький добрий 

0,7-1,6 середній середній 

1,7-2,5 високий поганий 

2,6 дуже високий дуже поганий 

 

Індекс РМА (папілярно-маргінально-альвеолярний), запропонований 

Masser і модифікований Parma у 1960 p., використовували для оцінки 

запального процесу ясен [28]. 

Запалення ясенного сосочка (Р) біля одного зуба оцінювали в 1 бал, 

Бал Зубний наліт (ЗН) Зубний камінь (ЗК) 

0 відсутній не виявлений 

1 
вкриває 1/3 поверхні 

коронки зуба 
вкриває 1/3 поверхні  коронки зуба 

2 вкриває 2/3 поверхні зуба 

над’ясенний камінь вкриває 2/3 

коронки зуба, під’ясенний камінь у 

вигляді окремих конгломератів 

3 

вкриває більше ніж 2/3 

поверхні зуба 

 

над’ясенний камінь вкриває 2/3 

коронки зуба і (або) під’ясенний зубний 

камінь вкриває пришийкову частину 

зуба 
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запалення краю ясен (М) – у 2 бали та запалення альвеолярних ясен (А) – 3 

бали.  Індекс РМА обчислювали у відсотках за формулою: 

 РМА = сума балів показників кожного зуба     (2.2) 

     3* число зубів    *100   

 Число зубів у віці 6-11 років – 24, 12-14 років – 28, 15 років і          

старшому – 30. 

Критерії оцінки: 

до 25 % – легкий ступінь тяжкості гінгівіту; 

25-50 % – середній ступінь тяжкості гінгівіту; 

вище 51 % – тяжкий ступінь тяжкості гінгівіт. 

Йодне число Свракова ґрунтується на забарвленні слизової оболонки 

біля всіх зубів йод-йодидо-калійним розчином та виявленні глікогену в 

яснах, уміст якого значно підвищується на тлі запалення і зниження 

кератинізації епітелію – таким чином визначали ступінь глибини запального 

процесу. Проба досить об’єктивна та точна, має числовий варіант 

інтерпретації [56].  

Числова інтерпретація трактує поширеність запального процесу, а 

саме: 2 бали – забарвлення сосочків; 4 бали – забарвлення ясенного краю; 8 

балів – забарвлення слизової альвеолярного відростка. За формулою 

обчислювали число Свракова:   

 

йодне число = сума оцінок біля кожного зуба 

     число обстежених зубів    (2.3) 

 

Інтерпретація значень:  

до 2,3 балів – слабо виражене запалення;  

2,76-5,0 балів – помірно виражене запалення;  

5,33-8,0 балів – інтенсивне запалення.  

Комунальний пародонтальний індекс (CPI) (ВООЗ, 1989) дає 

можливість діагностувати основні симптоми ураження тканин пародонта – 

кровоточивість, зубний камінь, пародонтальні кишені, враховуючи площу 
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ураження в секстантах.  

Ротова порожнина поділяється на секстанти, що містять такі групи 

зубів: 18-14, 13-23, 24-28, 38-34, 33-43, 44-48. Секстант оглядають тільки у 

тому разі, якщо в ньому наявні два або більше зубів, які не підлягають 

видаленню. У пацієнтів молодше 20 років оглядають 6 індексних зубів: 16, 

11, 26, 36, 21, 46. У дітей до 15 років враховується лише наявність 

кровоточивості та зубного каменю. Оцінку клінічних даних здійснюють за 

такою градацією: 

2 – відчуття наявності каменю під час зондування при незначному 

заглибленні зонда; 

1 – кровоточивість одразу ж після завершення зондування, яка 

виявляється візуально чи за допомогою дзеркала; 

0 – здорові ясна. 

Використання пародонтальних індексів та проб дало можливість 

уточнити діагноз, визначити ступінь тяжкості патології.  

 

2.3. Мікробіологічні методи дослідження  

У роботі використане мікробіологічне дослідження мікрофлори на 

основі методів аеробного й анаеробного культивування. Забір матеріалу 

проводили стерильними марлевими тампонами фірмового виготовлення «FL 

medical CE 0546» («Нербе плюс», Німеччина) шляхом зішкрібу зі слизових 

оболонок ротової порожнини у кількості 4 тампона на дослідження. 

Протягом 45-60 хв після забору матеріал піддавався 

бактеріологічному дослідженню в умовах лабораторії Обласної комунальної 

установи «Чернівецька обласна клінічна лікарня». 

Із метою підвищення точності отриманих даних всі 4 тампони 

послідовно суспензували в 10 мл стерильного фізіологічного розчину NaCl 

(pH = 7,3-7,4). Після віджиму тампонів отримували суспензію 

мікроорганізмів, забраних нами з ротової порожнини, яку розводили 10-
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кратно і по 1,0 мл кожного розведення висівали на тверді живильні 

середовища, оптимальні для більшості умовно-патогенних мікроорганізмів: 1 

% цукровий м’ясо-пептонний агар, м’ясо-пептонний бульйон, середовище 

Ендо, Сабуро і, особливо, 5 % кров’яний м’ясо-пептонний агар, лактобак-

агар, біфідум-агар. 

Після інкубації в умовах термостату визначали мікробне число 

мікроорганізмів на 1 мл, окремо його родовий і видовий склад. Для  

подальших досліджень відбирали штами мікроорганізмів за їхніми 

патогенними ознаками та визначали в lg КУО / мл.  

Ідентифікацію виділених культур мікроорганізмів проводили за 

загальноприйнятими методиками на основі морфологічних, тинкторіальних, 

культуральних і біохімічних властивостей згідно з «Bergey’s manual of 

systematic bacteriology» [161].  

Ступінь дисбактеріозу ротової порожнини оцінювали за критерієм    

В.В. Хазанової [45]: 

– дисбіотичні зсуви: переважання одного виду умовно-патогенних 

мікроорганізмів при збереженні нормального видового складу мікрофлори 

ротової порожнини – це компенсована форма, виражені клінічні ознаки 

захворювання відсутні;  

– дисбактеріоз І-II ступеня: субкомпенсована форма, як правило, 

характеризується клінічними проявами захворювання – більш виражені зміни 

складу мікрофлори: виявлення двох-трьох патогенних агентів на тлі 

незначного зниження титру лактобактерій;  

– дисбактеріоз III ступеня: виявляється патогенна монокультура 

при різкому зниженні кількості або повній відсутності представників 

нормальної мікрофлори;  

– дисбактеріоз IV ступеня: наявні асоціації патогенних видів 

бактерій із дріжджеподібними грибами. 
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Визначення антимікробних властивостей до дії досліджуваних 

препаратів – декаметоксину та резервної антисептичної сполуки – 

хлоргексидину біглюконату проводили методом дифузії в агар. У чашки 

Петрі, розташовані на строго горизонтальній поверхні, заливали по 30 мл 

м’ясо-пептонного агару, і після застигання в середовищі виготовляли 

наскрізні «колодязі» діаметром (13,8 ± 0,1) мм. Поверхню агару рівномірно 

засівали стандартизованими суспензіями тест-культур (концентрації 110
7
 

КУО/мл). У «колодязі» вносили досліджувані зразки антисептичних сполук. 

Результати дослідів враховували після інкубації в термостаті впродовж доби. 

Визначали діаметри зон відсутності росту мікроорганізмів навколо 

«колодязів» із досліджуваними зразками антисептичних сполук. Досліди з 

кожним мікробним штамом виконували тричі. 

 

2.4. Молекулярно-генетичні методи дослідження 

Визначення експресії мРНК генів ІL-1β, IL-17A, IL-10, TLR-2 та       

TLR-4 проводилося на базі молекулярно-генетичної лабораторії Запорізького 

державного медичного університету (завідувач молекулярно-генетичної 

лабораторії – завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології, 

д.мед.н., професор О.М. Камишний). 

Для аналізу експресії генів використовували метод полімеразної 

ланцюгової реакції зі зворотньою транскрипцією в режимі реального часу    

(ЗТ-ПЛР). Об’єктом для молекулярно-генетичних досліджень методом ЗТ-

ПЛР був букальний епітелій. Перед проведенням маніпуляцій пацієнти 

ретельно полоскали ротову порожнину дистильованою водою чи 

фізіологічним розчином. Забір букального епітелію проводився вранці, 

щонайменше через 4 години після останнього вживання їжі, шляхом 

зішкребу клітин із внутрішнього боку щоки одноразовим зондом із 

синтетичним ворсом. Надалі зонд поміщали в стерильну одноразову пробірку 

типу «Епіндорф» із транспортним середовищем. 
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Етапи дослідження включали виділення тотальної РНК, зворотню 

транскрипцію (виділення кДНК) і ПЛР у режимі реального часу. 

1. Виділення тотальної РНК.  

Виділення тотальної РНК проводили з використанням набору «Trizol 

RNA Prep 100» (Ізоген Lab., LTD, Росія). Набір містить Trizol reagent 

(лізуючий реагент, до складу якого входить денатуруючий агент 

гуанідинтіоціонат та фенол з рН = 4,0) та ExtraGeneЕ (суспензія суміші 

іонообмінників).  

РНК виділяли відповідно протоколу до набору для виділення з 

виконанням таких етапів:  

1. Вносили в пробірки «Axygen» (США) загальним об’ємом 1,5 мл 

по 100 мкл проби, що досліджувалася, добавляли 1 мл Trizol reagent та 

інтенсивно перемішували вміст до утворення гомогенної емульсії. 

Інкубували пробірки при 4
о
С протягом 5 хв.  

2. Додавали в пробірки 200 мкл хлороформу та інтенсивно 

перемішували вміст пробірок. Пробірки інкубували при 4
о
С протягом 5 хв. 

3. Центрифугували (центрифуга «СМ-50», Латвія) пробірки з 

сумішшю 5 хвилин при 14000 об/хв для розділення фаз. Прозору верхню 

фазу з РНК обережно переносили в стерильну пробірку загальним об’ємом 

1,5 мл, намагаючись не зачепити пограничну між фазами білу плівку з ДНК 

та білками.  

4. Додавали в пробірки рівний об’єм ізопропанолу, приблизно 600 

мкл. 

5. Інтенсивно перемішували вміст пробірок та переносили пробірки в 

морозильну камеру («LG», Корея) при -20
о
С на 30 хв. 

6. Центрифугували пробірки із сумішшю 15 хв при 14000 об/хв. 

Повністю видаляли супернатант перевертанням пробірки, оскільки 

видалення супернатанту відсмоктуванням пов’язано з ризиком втрати осаду 

РНК.  
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7. Додавали в пробірку 1 мл холодного 75 % етилового спирту, 

перемішували вміст пробірки перевертанням 4-5 раза, центрифугували 

пробірки із сумішшю 5 хв при 14000 об/хв та обережно видаляли 

супернатант перевертанням пробірки. 

8. Просушували осад при температурі 65
о
С протягом 3 хв. 

9. Додавали в пробірки 50-100 мкл реагенту ExtraGene Е. 

10. Суспензували вміст на вортексі 15-20 с та залишали при кімнатній 

температурі на 15-20 хв. Потім ще раз суспензували вміст пробірок на 

вортексі.  

Виділену РНК зберігали при температурі -70
о
С або негайно 

використовували для роботи. Перед використанням центрифугували вміст 

пробірок протягом 1 хв при 14000 об/хв. 

Концентрацію та якість виділеної тотальної РНК визначали на 

спектрофотометрі Libra S32PC (Biochromltd., Англія). Для подальшої 

процедури зворотної транскрипції відбирали зразки РНК із наступними 

показниками (за співвідношенням оптичної щільності А 260 / А 280): 260 нм / 

280 нм = 1,8-2,2.  

2. Зворотна транскрипція (виділення кДНК). 

Для зворотної транскрипції (синтез кДНК) використовували «Набор 

реагентов для проведения обратной транскрипции (ОТ-1)» («СИНТОЛ», 

Росія). Підготовку та проведення реакції проводили відповідно до протоколу 

набору з виконанням таких етапів: 

1. Готували реакційну суміш у пробірці на льоду: тотальна РНК (2 

мкл); Random-6 праймер (1 мкл); деіонізована вода очищена від нуклеаз (11 

мкл). Загальний об’єм – 14 мкл.  

2. У пробірку додавали компоненти в зазначеному порядку: реакційна 

суміш (2,5x) – 10 мкл; зворотна транскриптаза MMLV-RT – 1 мкл. Загальний 

об’єм – 25 мкл. Обережно перемішували і центрифугували. 

3. Інкубували суміш при t = + 45 °C протягом 45 хв. 
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 4. Зупиняли реакцію прогріванням при t = +92°C протягом 5 хв і 

переносили пробірки на лід. 

3. Полімеразно-ланцюгова реакція в режимі реального часу. 

Для визначення рівня експресії досліджуваних генів проводили ЗТ-

ПЛР у режимі реального часу з використанням набору «Maxima SYBR Green 

/ ROX qPCR MasterMix (2x)» (Thermo Scientific, США) на ампліфікаторі 

«CFX96™ Real-Time PCR Detection Systems» (Bio-Rad, США) за таких умов: 

ініціююча денатурація 95°C – 10 хв; далі 45 циклів: денатурація – 95°С, 15 с, 

віджиг праймерів – 59-62 °С, 30 с, елонгація – 72 °С, 30 с. Реєстрація 

інтенсивності флуоресценції відбувалася автоматично наприкінці стадії 

елонгації кожного циклу по каналу SybrGreen.  

Приготування реакційної суміші проводили відповідно до протоколу 

набору з виконанням таких етапів:  

1. Додавали на одну пробірку при кімнатній температурі: 2-кратний 

Maxima SYBR Green / ROX qPCR Master Mix (2x) – 12,5 мкл; суміш 

праймерів (прямий і зворотній) по 0,3 мкМ кожного. 

2. Ретельно перемішували суміш і розподіляли в пробірки для ЗТ-ПЛР. 

3. Додавали кДНК (≤ 500 нг/реакцію). Об’єм доводили до 25 мкл 

деіонізованою водою.  

4. Ретельно перемішували реакційну суміш без утворення бульбашок 

(не використовували вортекс). При необхідності короткочасно 

центрифугували.  

5. Розміщували зразки в ампліфікаторі й запускали програму. 

Специфічні пари праймерів для аналізу досліджуваних і референсного 

генів були підібрані за допомогою програмного забезпечення Primer-BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast) та виготовлені фірмою «Thermo 

Scientific» (США) і «Metabion» (Німеччина) (табл. 2.5).  
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Таблиця 2.5 

Специфічні праймери, використані в полімеразній ланцюговій 

реакції зі зворотньою транскрипцією в режимі реального часу 

Ген 
Нуклеотидна послідовність 

праймера 

Tпл, 

°С 

Довжина 

продукту 

ПЛР, п. н. 

Екзон-

екзонний 

стик 

TLR2 
F = TTCTCTCAGGTGACTGCTCG 

R = TGCAACACCAAACACTGGGA 

59,12 

60,32 
46 72/73 

TLR4 
F = TGCGTGAGACCAGAAAGCTG 

R = TAGGAACCACCTCCACGCAG 

60,6 

61,54 
46 391/392 

IL1β 
F = CCACCTCCAGGGACAGGATA 

R = AGAACACCACTTGTTGCTCCA 

60,03 

60,06 
41 553/554 

IL17А 
F = TACAACCGATCCACCTCACC 

R = CCTCATTGCGGTGGAGATTC 

59,1 

58,7 
43 275/276 

IL10 
F = TACGGCGCTGTCATCGATTT 

R= AGGCATTCTTCACCTGCTCC 

60,18 

60,03 
69 437/438 

GAPDH 
F = CTCTGCTCCTCCTGTTCGAC 

R= CGATGTGGCTCGGCTGG 

59,83 

60,58 
63 165/166 

Примітка. F – прямий праймер; R – зворотний праймер; Tпл – 

температура плавлення. 

Визначення мРНК досліджуваних генів проводили з розрахунком 

відносної нормалізованої кількості кДНК досліджуваних генів, коли дані 

контрольної групи приймалися за «1», відповідно, дані досліджуваних груп 

визначалися відносно показників групи здорових (ІІІ група).  

В якості референс-гену для визначення відносного значення зміни 

рівня експресії досліджуваних генів був використаний ген гліцеральдегид-3-

фосфат дегідрогенази (GAPDH). Для вираження відносного рівня експресії 

генів використовували порівняльний Ct метод (ΔΔCt метод). Розрахунки 

проводили за формулами:  
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ΔCt (гена-мішені) = Ct (гена-мішені) – Ct (гена-калібратора / ACT1)  (2.4) 

 

ΔΔCt = ΔCt (гена-мішені) – ΔCt (базисного гена)    (2.5) 

Відносний рівень експресії виражали в 2
–ΔΔCt

. Підібрано оптимальні 

умови ЗТ-ПЛР для досягнення лінійної залежності між числом циклів і 

кількістю продуктів ЗТ-ПЛР. Усі реакції ампліфікації виконували на 

індивідуальних зразках у трьох повторах. 

 

2.5. Імунологічні методи дослідження 

Стан місцевого гуморального імунітету визначали за рівнями в 

ротовій рідині sIgA, IgА, IgG та лізоциму в умовах лабораторії Обласної 

комунальної установи «Чернівецька обласна клінічна лікарня». 

Забір нестимульованої ротової рідини проводили натщесерце шляхом 

спльовування в пробірки. Після цього проводили центрифугування при 3000 

об/хв протягом 15 хвилин і відбирали супернатант, який до постановки 

реакції зберігали в морозильній камері при температурі – 20°С. 

Концентрацію Ig (sIgA, IgА і IgG) встановлювали за допомогою 

методу простої радіальної дифузії в агарі за G. Manchini [74], з 

використанням моноспецифічних стандартних антисироваток проти 

досліджуваних класів імуноглобулінів («Микроген», Росія). Метод дозволяє 

визначити концентрацію імуноглобулінів з точністю до 0,003 г/л. Для цього 

розчиняли 1,5 г агару в 100 мл буфера на водяній бані, охолоджували до 48°С 

і змішували з антисироватками. Наносили піпеткою 2 мл суміші на 

предметне скло, нагріте до 35-40°С. Золь агару, що містила антитіло, 

розподілялася по поверхні предметного скла і застигала шаром товщиною 

приблизно 1 мм. На предметному склі в шарі гелю вирізали по 8 лунок, в 

кожну з яких вносили по 2 мкл розчину антигену. 

Для визначення IgG при кімнатній температурі пластини витримували 
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у вологій камері протягом 24 годин. 

Для обліку результатів вимірювали діаметр утворених кілець 

преципітації за допомогою лінійки Behringverke. Рівень Ig визначали за 

каліброваним графіком, який виражає залежність між рівнем Ig та діаметром 

преципітації, та визначали в г/л. 

Рівень лізоциму в ротовій рідині визначали методом Г. Горіна у 

модифікації А.П. Левицького та О.О. Жигіної [74]. У дослідні проби вносили по 

0,1 мл змішаної слини, розведеної в 2 раза 0,9 % розчином NaCl, додавали 0,9 

мл 1/15 М фосфатного буфера, рН 6,25 і 5 мл субстрату Micrococcus 

lysodeicticus. Далі проби інкубували 30 хв при 37°С, після чого відразу ж 

нефелометрували проти 1/15 М фосфатного буфера, рН 6,25 у кюветах з 

товщиною шару 10 мм при використанні світлофільтра №10. Для переходу від 

показників світлопропускання до кількості білка паралельно будували 

калібрувальний графік та визначали в г/л. 

 

2.6. Характеристика розробленого лікувально-профілактичного 

комплексу 

Усі лікарські маніпуляції були проведені на клінічній базі кафедри 

стоматології дитячого віку ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет», яка знаходиться в Комунальній міській установі 

«Обласна дитяча клінічна лікарня» м. Чернівці (завідувач кафедри – д.мед.н., 

доцент О.І. Годованець). 

Для встановлення ефективності розробленого лікувально-

профілактичного комплексу в дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, нами було 

сформовано дві підгрупи спостереження: основну та порівняння (табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6 

Розподіл дітей на підгрупи за способом лікування хронічного 

катарального гінгівіту різного ступеня тяжкості, який перебігає на тлі 

цукрового діабету типу 1  

Ступінь тяжкості 

хронічного 

катарального гінгівіту 

Хворі на хронічний катаральний гінгівіт 

поєднаний із цукровим діабетом (n=54)  

підгрупа оcновна –  

(n=30) 

підгрупа порівняння –

(n=24) 

разом  хлопці  дівчата  разом  хлопці  дівчата  

легкий  9 6 3 10 6 4 

середній  18 11 7 11 5 7 

тяжкий  3 2 1 3 2 - 

разом  30 19 11 24 13 11 

 

Лікування ХКГ у дітей із супутнім ЦД на тлі інсулінотерапії за 

базисно-болюсною схемою включало гігієнічне навчання індивідуального 

догляду за ротовою порожниною, професійну гігієну та санацію ротової 

порожнини. 

 Дітям основної підгрупи запропоновані такі медикаменти лікувально-

профілактичної дії: 

1. Полоскання антисептичним розчином «Декасан» 0,02 % («Юрія-

Фарм», Україна) (№ UA/5364/01/01 затверджене Наказом МОЗ України 

№1391 від 22.12.2016, термін дії – необмежений), основна речовина – 

декаметоксин, який призначають із метою зниження бактеріальної агресії. 

2. Пігулки для розжовування пробіотичної дії «БіоГая ПроДентіс» 

(«БіоГая», Швеція) (№ перереєстрації 05.03.02-03/20517 від 15.05.17, термін 

дії – до 08.05.2020), до складу яких входять по 10
8
 життєздатних бактерій 

Lactobacillus reuteri DSM17938 та PTA5289, які призначають для відновлення 

мікробного балансу. 



70 

3. Імуномодулятор «Імупрет» («Bionoriсa», Німеччина)                          

(№ UA/6909/01/01 затверджене Наказом МОЗ України № 568, термін дії – з 

26.07.2012 по 26.07.2017), до складу якого входять корінь алтею 0,4 г, квітки 

ромашки 0,3 г, трава хвощу польового 0,5 г, листя горіха грецького 0,4 г, 

трава деревію звичайного 0,4 г, кора дуба 0,2 г, трава кульбаби лікарської 0,4 

г. 

Дітям основної підгрупи призначалося місцево полоскання 

антисептичним розчином «Декасан» 0,02 % (у розведенні з кип’яченою 

водою 1:2) двічі на добу протягом 5-7 діб; розжовування 1 пігулки 

пробіотичної дії «БіоГая ПроДентіс» 2 рази на добу упродовж 2 тижнів 

починаючи з другого тижня лікування, а також застосування перорально 

імуномодулятора «Імупрет» по 25 крапель 3 рази на добу впродовж 3 тижнів.  

У підгрупі порівняння проводилося лікування за загальноприйнятою 

схемою:  

1. «Хлоргексидину біглюконат» 0,05 % (Комунальне підприємство 

«Луганська обласна «Фармація»», Україна) (№ UA/8946/01/01 затверджене 

Наказом МОЗ України № 836 від 27.09.2013, термін дії – з 27.09.2013 по 

27.09.2018), основна речовина – хлоргексидину біглюконату, який 

призначають із метою зниження бактеріальної агресії. 

2. «Ротокан» («Лубнифарм», Україна) (№ UA/4607/01/01 

затверджене Наказом МОЗ України № 836 від 15.08.2016, термін дії – з 

15.08.2016 по 15.08.2021), основна речовина – екстракт рідкий (1:1) із 

лікарської рослинної сировини: квіток ромашки, квіток нагідок, деревію  

(2:1:1), який призначають із протизапальною метою . 

3. «Ехінацея» («Євразія», Україна) (№ UA/1855/01/01 затверджене 

Наказом МОЗ України № 1006 від 25.12.2014, термін дії – з 25.12.2014 по 

25.12.2019), основна речовина – екстракт рідкий трави ехінацеї пурпурової 

(1:2,7), який призначають із імуномодулюючою метою. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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Дітям підгрупи порівняння проводили полоскання антисептичним 

розчином «Хлоргексидину біглюконат» 0,05 % (у розведенні з кип’яченою 

водою 1:2) двічі на добу протягом 5-7 днів та розчином «Ротокан» (1 ч.л. на 

склянку кип’яченої води) двічі на добу; приймали перорально 

імуномодулятор «Ехінацея» по 5 крапель (у розведенні з кипяченою водою 

1:2) 3 рази на добу за 30 хвилин до їди впродовж 3 тижнів (рис. 2.3). 

 

 

 

 

 

  

 Рис. 2.3. Схема комплексного лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей на тлі цукрового діабету. 

 

Результати лікування оцінювали в динаміці: до лікування, на момент 

закінчення лікування, через 3, 6 та 12 місяців. Катамнестичне спостереження 

включало клінічну оцінку пародонтологічного статусу, мікробіологічне, 

імунологічне та молекулярно-генетичне дослідження ротової порожини 

дітей. 

 

Місцеве лікування: 

1. Полоскання розчином «Декасан»        

0,02 % двічі на добу. 

2.  «БіоГая ПроДентіс» по 1 пігулці 2 рази 

на добу.  

Загальне лікування: 

    «Імупрет» по 25 крапель 3 рази на добу.  

 

Курс лікування – упродовж 3 тижнів. 

Місцеве лікування: 

1. Полоскання розчином «Хлоргексидину 

біглюконат» 0,05 % двічі на добу.  

2. Полоскання розчином «Ротокан» двічі 

на добу. 

Загальне лікування: 

«Ехінацея» по 5 крапель 3 рази на добу. 
 
Курс лікування – упродовж 3 тижнів.  

Діти, хворі на хронічний катаральний гінгівіт 

поєднаний із цукровим діабетом (n=54) 

Підгрупа  

основна,  n=30 
Підгрупа  

порівняння, n=24 

Інсулінотерапія за базисно-болюсною схемою, гігієнічне навчання індивідуального 

догляду за ротовою порожниною, професійна гігієна та санація ротової порожнини 
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2.7. Статистичні методи обробки результатів дослідження 

Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням 

програми Statistica. 

Здійснювали перевірку закону розподілу досліджуваних ознак на 

нормальність. Гіпотезу про відповідність закону розподілу вибіркової 

сукупності до нормального приймали на рівні значущості р=0,05. 

Порівняння двох виборок здійснювали за критерієм Стьюдента-

Фішера [72], якщо була прийнята гіпотеза про нормальність розподілу обох 

виборок. Гіпотезу про належність двох виборок до однієї генеральної 

сукупності вважали у випадку прийняття на рівні значущості р=0,05 нульової 

гіпотези про рівність середніх за t-критерієм Стьюдента. 

Для порівняння двох виборок, розподіл яких відрізнявся від 

нормального, використовували критерій U-Уілксона для незалежних вибірок 

і критерій Т-Уілксона для залежних вибірок [72]. Гіпотезу про належність 

виборок до однієї генеральної сукупності приймали на рівні значущості 

α=0,05. 

Для оцінки наявності кореляційного зв’язку між ознаками 

застосовували кореляційний аналіз Пірсона для нормально розподілених 

виборок [72]. Для вибірок, розподіл яких відрізнявся від нормального, 

використовували кореляційний аналіз Спірмена [72]. Силу кореляційного 

зв’язку визначали за критеріями, що наведені в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 

Характеристика кореляційного зв’язку за Спірменом та Пірсоном 

Коефіцієнт кореляції (r) Сила кореляційного зв’язку 

0,7 ≤ r ≤ г 1 сильний 

0,5 ≤ r < 0,7 середній 

0,3 ≤ r < 0,5 помірний 

0,2 ≤ r < 0,3 слабкий 

r ≤ 0,19 відсутній 
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Значимість кореляційного зв’язку визначали за критерієм Стьюдента. 

Кореляційний зв’язок вважали значимим при р≤0,05 та високо значимим при 

р≤0,01. 
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РОЗДІЛ 3 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ТКАНИН 

ПАРОДОНТА В ДІТЕЙ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 

3.1. Стоматологічний статус дітей за умов цукрового діабету  

Для встановлення стоматологічного статусу дітей, які хворіють на ЦД 

нами було обстежено 110 дітей, хворих на ЦД типу 1, віком від 8 до 16 років. 

Виділено такі підгрупи спостереження: ІА – 24 дитини віком 8-11 років, ІБ – 

54 дитини віком 12 років, ІВ – 32 дитини віком 13-16 років.  

При дослідженні стану твердих тканин зубів у дітей за умов ЦД 

виявлено, що в усіх обстежених спостерігалася значна поширеність карієсу 

постійних зубів (рис. 3.1) [90].  

 

 

Рис. 3.1. Поширеність карієсу постійних зубів у дітей, хворих на 

цукровий діабет, у віковому аспекті. 

 

Найвищий показник зареєстрований у дітей віком 13-16 років, 

найнижчий – у дітей 8-11 років. За критеріями ВООЗ у дітей груп 

спостереження ці показники є високими. 

Аналогічна тенденція виявлена і щодо інтенсивності ураження 

карієсом постійних зубів. Найнижчі показники рівня інтенсивності карієсу 

підгрупи спостереження 
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постійних зубів у дітей, хворих на ЦД, спостерігалися в ІА підгрупі (табл. 

3.1). У структурі індекса КПВ складова К становила (2,26±0,23), П – 

(2,22±0,39) та не було видалених постійних зубів із приводу ускладнень 

карієсу (В=0). 

 

Таблиця 3.1 

Інтенсивність карієсу постійних зубів у дітей І групи, (M±m) 

Підгрупи 
КПВ 

КПВ 
К П В 

ІА 2,26±0,23 2,22±0,39 0 4,48±0,62 

ІБ 2,69±0,24* 2,06±0,24 0,09±0,04 4,84±0,27* 

ІВ 2,64±0,51* 3,01±0,33* 0,25±0,09 5,90±0,69* 

Примітка. * – різниця між показниками дітей ІА підгрупи та ІБ, ІВ 

підгруп вірогідна (р˂0,05).  

 

Найвищі значення інтенсивності каріозного процесу були в дітей ІБ 

підгрупи. Зокрема, у них спостерігалося на 14,39 % (р˂0,05) більша кількість 

каріозних зубів, на 26,24 % (р˂0,05) більше пломбованих зубів, а також 

наявні видалені постійні зуби, порівняно з такими ж показниками дітей 

молодшої вікової групи. Високий рівень інтенсивності карієсу постійних 

зубів у всіх дітей, хворих на ЦД типу 1, вказує на обтяжений перебіг 

стоматологічної патології за умов ендокринопатії та на необхідність 

удосконалення лікувально-профілактичних заходів і збільшення їхньої 

кратності. 

У кожної четвертої дитини, хворої на ЦД, віком 12 (25,47 %) та 13-16 

років (27,79 %) виявлені некаріозні ураження твердих тканин зубів (рис. 3.2). 

У 8-11-річних дітей поширеність некаріозних уражень нижча на 15,94 % 

порівняно з дітьми старшого віку, однак вірогідної різниці між показниками 

ми не спостерігали.  
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Основною формою некаріозного ураження твердих тканин зубів була 

гіпоплазія, яка виявлялася у 98,47 % випадків. Одержані результати 

підтверджуються літературними даними [11]. 

 

Рис. 3.2. Поширеність некаріозних уражень зубів у дітей, хворих на 

цукровий діабет, у віковому аспекті. 

 

Стоматологічним обстеженням дітей, хворих на ЦД, виявлено в                

95,45 % випадків патологічні зміни в тканинах пародонта (рис. 3.3) [91].  

  

Рис. 3.3. Структура захворювань тканин пародонта в дітей, хворих на 

цукровий діабет, у віковому аспекті. 
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Основною формою ураження тканин пародонта був ХКГ, який 

реєструвався в усіх 100,00 % 12-річних дітей, а також, відповідно у 84,38 % 

та 91,67 % випадків дітей ІВ та ІА підгруп. Пародонтит діагностувався в 6,25 

% дітей 13-16 років [17, 89].  

Зубощелепні аномалії та деформації зустрічалися в кожної третьої 

дитини у віці 8-11 років (рис. 3.4). Зростала їхня кількість у віці 12 та 13-16 

років. У структурі ортодонтичної патології переважали аномалії окремих 

зубів. 

 

Рис. 3.4. Поширеність зубощелепних аномалій і деформацій у дітей, 

хворих на цукровий діабет, у віковому аспекті. 

 

Отже, у дітей за умов ЦД встановлена висока поширеність основних 

стоматологічних нозологій, що зростала з віком. Результати власних 

досліджень, а також літературні дані [11, 17, 19, 54, 65, 89-91, 119] вказують 

на те, що саме тканини пародонта є найуразливішими до метаболічних 

порушень, які виникають на тлі ЦД. Тому основної уваги в роботі буде 

надано саме особливостям перебігу захворювань тканин пародонта. 

 

3.2. Особливості перебігу хронічного катарального гінгівіту в 

дітей, обтяжених цукровим діабетом 

Для визначення особливостей перебігу ХКГ за умов ЦД у віковому 

аспекті було оглянуто 103 дитини віком від 8 до 16 років: 22 дитини ІА 

% 
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підгрупи (8-11 років), 54 – ІБ підгрупи (12 років) та 27 – ІВ підгрупи (13-16 

років). Для порівняльної оцінки результатів обстеження оглянуто 30 

соматично здорових дітей у віці 12 років, хворих на ХКГ (ІІ група). 

Дані анамнезу показали, що в переважної більшості обстежених нами 

дітей віком 8-11 та 13-16 років ЦД тривав від 2 до 5 років (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Тривалість перебігу цукрового діабету в дітей різних підгруп 

І групи. 

 

Дещо меншим був відсоток таких дітей у віці 12 років, проте 

вірогідної відмінності між показниками в групах спостереження нами не 

встановлено. Назагал у 26,67 % дітей ЦД тривав від 1 до 2 років, у 73,67 % – 

стаж основного захворювання становив понад 2 роки. 

Підтвердженням анамнестичних даних було значення HbA1c, що має 

важливу діагностичну цінність для раннього виявлення та корекції ЦД [2, 

39]. У дітей підгруп спостереження концентрація HbA1c у крові відповідала 

субоптимальному рівню глікемічного контролю – 8,46 ‰ (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Рівень гліколізованого гемоглобіну в дітей, хворих на 

цукровий діабет, у віковому аспекті. 

 

Шляхом опитування визначено також тривалість перебігу ХКГ у 

дітей, хворих на ЦД (рис. 3.7).  

 

Рис. 3.7. Тривалість перебігу хронічного катарального гінгівіту в 

дітей, хворих на цукровий діабет, різного віку. 
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Результати засвідчили, що в третини дітей ІА та ІБ груп 

спостерігались ознаки ураження тканин пародонта тривалістю понад 1 рік. 

Майже на 10 % таких дітей було менше у віці 13-16 років [17].  

Натомість зі збільшенням віку обстежених ІВ підгрупи виявлялося 

збільшення тривалості ХКГ. Встановлено, що від 21,21 до 37,09 % дітей груп 

спостереження не могли чітко вказати, коли вперше з’явилися 

пародонтологічні скарги та як вони змінювалися з часом. 

Аналіз скарг дітей, хворих на ХКГ, коморбідний із ЦД, на момент 

проведення обстеження показав, що понад 70 % дітей груп спостереження 

скаржаться на кровоточивість ясен, половина дітей – на пекучість (51,76 %), 

свербіж (54,46 %) та біль в яснах (54,67 %) (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Характеристика скарг дітей різного віку, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт за умов цукрового діабету 

Підгрупа 
Скарги, % 

відсутні кровоточивість свербіж пекучість біль 

ІА 28,33 72,67 42,31 48,46 53,84 

ІБ 22,86 77,14 64,81 53,71 57,41 

ІВ 23,37 76,63 56,25 53,12 52,77 

 

Менше, ніж четверта частина обстежених дітей у віці 12 (22,86 %) та 

13-16 років (23,37 %) не висувають жодних пародонтологічних скарг. Майже 

на 5 % більше дітей віком 8-11 років не мали скарг щодо захворювань тканин 

пародонта.  

Для встановлення ступеня тяжкості запального процесу в тканинах 

пародонта дітей на тлі ЦД проведено визначення індекса РМА (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Значення індекса РМА в дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт (І та ІІ груп).  

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, вірогідна (р˂0,05). 

 

У дітей, хворих на ЦД, спостерігалося зростання значень індекса РМА 

залежно від віку, однак вірогідної відмінності між показниками не 

визначалося (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Середні значення індекса РМА залежно від ступеня тяжкості 

хронічного катарального гінгівіту в дітей І та ІІ груп, (M±m), % 

Група 
Легкий ступінь 

тяжкості  

Середній ступінь 

тяжкості  

Тяжкий ступінь 

тяжкості  

ІА 15,43±1,43* 43,64±1,86* 64,88±1,76* 

ІБ 16,25±0,90* 45,18±1,49* 71,19±6,91* 

ІВ 18,89±1,28* 49,64±2,09* 73,58±2,11* 

ІІ 10,40±1,32 36,07±2,46 54,15±2,39 

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, вірогідна (р˂0,05). 

 

Середнє значення індекса за умов легкого ступеня тяжкості ХКГ в 

дітей, хворих на ЦД, становило (16,85±1,20) %, за умов середнього ступеня – 
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(46,15±1,81) % та (69,88±3,59) % – за умов тяжкого ступеня тяжкості 

захворювання. Ці дані відповідно на 38,28 %, 21,84 % та 22,51 % вищі 

порівняно з показниками групи соматично здорових дітей (р˂0,05). 

Для об’єктивізації запального процесу в тканинах пародонта 

проведено визначення числа Свракова в дітей груп спостереження, 

результати якого наведені на рис. 3.9.  

 

Рис. 3.9. Показники числа Свракова в соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, (М±m). 

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, вірогідна (р˂0,05). 

 

Ця проба була позитивна в усіх соматично здорових дітей і дітей, 

хворих на ЦД, однак середні значення показників відображають більш 

тяжчий перебіг запального процесу в тканинах пародонта в дітей за умов 

соматичного захворювання. У дітей, хворих на ЦД, спостерігали достовірне 

зростання значень числа Свракова зі збільшенням віку, однак вірогідної 

відмінності між показниками в цьому напрямку ми не визначали, але 

порівняння із соматично здоровими показало істотну різницю (р˂0,05). 

Середнє значення проби в дітей, хворих на ЦД, за умов легкого 

ступеня тяжкості ХКГ становило (1,88±0,11) бала, що в 3,08 раза вище 

порівняно з соматично здоровими дітьми (р˂0,05) (табл. 3.4).  

бали 
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Таблиця 3.4 

Показники числа Свракова в соматично здорових дітей і дітей, хворих 

на цукровий діабет, залежно від ступеня тяжкості хронічного 

катарального гінгівіту, (М±m) 

Група 

Число Свракова, бали 

легкий ступінь 

тяжкості  

середній ступінь 

тяжкості  

тяжкий ступінь 

тяжкості  

ІА 1,86±0,08* 2,87±0,36* 5,04±0,32* 

ІБ 1,87±0,08* 2,93±0,44* 5,21±0,18* 

ІВ 1,91±0,17* 2,96±0,49* 5,41±0,29* 

ІІ 0,61±0,04 1,99±0,36 3,76±0,60 

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, вірогідна (р˂0,05). 

 

За умов середнього та тяжкого ступенів ХКГ у дітей, хворих на ЦД, 

ми отримали такі результати: відповідно (2,93±0,43) та (5,22±0,26) бала. За 

цих умов у соматично здорових дітей показники відповідно на 31,85 % та 

27,97 % нижчі (р˂0,05). 

За даними індекса СРІ, усі діти, хворі на ЦД, мали високу кількість 

секстантів із кровоточивістю – у середньому (4,61±0,28) (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Показники індекса СРІ в соматично здорових дітей та дітей, 

хворих на цукровий діабет, (M±m) 

Група 
СРІ 

кровоточивість, секстанти зубний камінь, секстанти 

ІА 4,51±0,34* 1,47±0,32 

ІБ 4,58±0,21* 1,73±0,23* 

ІВ 4,76±0,29* 1,98±0,29* 

ІІ 1,84±0,36 1,07±0,28 

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, вірогідна (р˂0,05). 
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Середнє значення уражених секстантів із зубним каменем становило 

(1,62±0,28), що відповідає середньому рівню ураження за даною ознакою. 

У цілому, кількість секстантів із кровоточивістю в дітей, хворих на 

ЦД, у 2,54 раза більша порівняно з групою соматично здорових дітей 

(р˂0,05). Ми визначали зростання їхнього числа в дітей відносно віку, проте 

вірогідна відмінність між показниками не встановлена (р˃0,05). 

У дітей на тлі досліджуваної ендокринної патології за умов легкого 

ступеня тяжкості ХКГ виявлялося в середньому близько (3,70±0,44) 

секстантів із кровоточивістю, за умов середнього ступеня – (4,46±0,31) та 

тяжкого ступеня – (5,66±0,24). У соматично здорових дітей ці показники 

були в 2,66, 2,46 та 2,44 раза нижчими (р˂0,05) (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Показники кровоточивості за кількістю уражених секстантів 

у соматично здорових дітей і дітей, хворих на цукровий діабет, залежно від 

ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту, (M±m). 

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, вірогідна (р˂0,05). 
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Кількість секстантів із зубним каменем у дітей з ознаками легкого 

ступеня тяжкості ХКГ на тлі ЦД становила від (0,98±0,17) до (1,16±0,31). У 

соматично здорових дітей ці показники були на 37,38 % меншими (р˂0,05). 

Подібна динаміка змін спостерігалася і за умов середнього та тяжкого 

ступенів ХКГ: відзначалося зменшення кількості секстантів із зубним 

каменем на    36,36 % та 39,84 % у соматично здорових дітей порівняно з 

дітьми із супутнім ЦД (р˂0,05) (рис. 3.11). 

 

 

Рис. 3.11. Показники зубного каменю за кількістю уражених 

секстантів у соматично здорових дітей і дітей, хворих на цукровий діабет, 

залежно від ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту, (M±m). 

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, вірогідна (р˂0,05). 

 

Важливу роль у формуванні пародонтологічного статусу відіграє стан 

особистої гігієни ротової порожнини. Нами проведено визначення рівня 

гігієнічних навичок у дітей підгруп спостереження за допомогою гігієнічного 

секстанти 
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індекса Стеларда, а також опитування стосовно дотримання гігієни ротової 

порожнини.  

Результати опитування вказують на недостатню увагу дітей, хворих 

на ЦД, до гігієни ротової порожнини (табл. 3.6). Двічі на добу чистять зуби 

тільки половина респондентів, зранку – кожна четверта дитина ІА та ІБ 

підгруп та третина дітей ІВ підгрупи. Перед сном доглядає за ротовою 

порожниною майже кожна третя дитина усіх вікових груп. У віці 13-16 років 

6,69 % дітей доглядають за ротовою порожниною нерегулярно.  

 

Таблиця 3.6.  

Дані опитування щодо гігієни ротової порожнини соматично 

здорових дітей і дітей, хворих на цукровий діабет 

Група 
Чищення зубів, % 

зранку/перед сном зранку перед сном нерегулярно 

ІА 24,00 37,51 38,49 - 

ІБ 48,52 20,37 31,11 - 

ІВ 41,39 13,97 37,95 6,69 

ІІ 60,33 13,15 26,52 - 

 

За отриманими нами даними щодо індекса Стеларда, в дітей молодшої 

вікової групи на тлі супутньої патології та в усіх соматично здорових дітей 

виявлена задовільна гігієна ротової порожнини, а в дітей віком 12 та 13-16 

років, хворих на ЦД – незадовільний рівень гігієни, показники якого 

вірогідно відрізнялися від даних у соматично здорових дітей (р˂0,05) (рис. 

3.12). 
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Рис. 3.12. Показники рівня гігієни ротової порожнини дітей за умов 

цукрового діабету та соматично здорових дітей за даними індекса Стеларда, 

(M±m). 

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, вірогідна (р˂0,05). 

 

Аналіз показників гігієнічного індекса залежно від ступеня тяжкості 

перебігу ХКГ в дітей за умов ЦД та соматично здорових дітей показав 

зростання значень відносно віку, однак вірогідної відмінності між 

показниками ІА, ІБ та ІВ підгруп не визначалося (рис. 3.13).  

 

Рис. 3.13. Показники рівня гігієни ротової порожнини за даними 

індекса Стеларда залежно від ступеня тяжкості хронічного катарального 

гінгівіту в дітей І і ІІ груп, (M±m).   

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, вірогідна (р˂0,05). 
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Середнє значення індекса за умов легкого ступеня тяжкості ХКГ в 

дітей, хворих на ЦД, становило (1,19±0,21) бала, у разі середнього ступеня – 

(1,44±0,16) бала, що понад 30 % вище порівняно з групою соматично 

здорових дітей (р˂0,05). За тяжкого ступеня тяжкості захворювання нами 

виявлено поганий рівень гігієни ротової порожнини – (2,37±0,18) бала. Ці 

дані майже на 66 % вищі порівняно з групою соматично здорових дітей 

(р˂0,05). 

 

Таким чином, у дітей, хворих на ЦД, спостерігалася висока 

поширеність карієсу постійних зубів (95,00 %) та захворювань тканин 

пародонта (95,45 %). Частота виявлення некаріозних уражень зубів склала 

25,56 %, зубощелепних аномалій і деформацій – 42,86 %. Поширеність 

основних стоматологічних нозологій зростала з віком, однак вірогідної 

відмінності між показниками залежно від віку ми не спостерігали. 

Виявлено вірогідно гірші показники індексів РМА та СРІ в дітей у 

разі ЦД порівняно із соматично здоровими дітьми. Зокрема, значення числа 

Свракова на 36,52 %, кількість секстантів із зубним каменем на 33,95 % вищі 

від групи порівняння, а кількість секстантів із кровоточивістю в дітей, хворих 

на ЦД, зростала у 2,54 раза. На нашу думку, більш тяжчий перебіг 

захворювань у дітей у випадку ЦД пов’язаний із метаболічними 

порушеннями на тлі супутньої патології. 

Враховуючи встановлену нами високу поширеність захворювань 

тканин пародонта та особливості їхнього перебігу в дітей у разі ЦД, виникає 

необхідність детального параклінічного вивчення патогенетичних механізмів 

формування ХКГ за цих умов, що стане підґрунтям для удосконалення 

методів діагностики та розробки адаптованих лікувально-профілактичних 

програм.  
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РОЗДІЛ 4 

МІКРОБІОЛОГІЧНА ТА ІМУНОЛОГІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В 

ДІТЕЙ У РАЗІ СУПУТНЬОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 

Важливою особливістю функціонування органів і тканин ротової 

порожнини є постійна присутність  різноманітних мікроорганізмів. Наявність 

поживних речовин, слабкоосновна реакція слини, оптимальні вологість та 

температура створюють сприятливі умови для розвитку як аеробних, так і 

анаеробних мікробів у цьому біотопі [18, 25, 40, 57, 59-61, 71, 170, 185, 215, 

217].  

На думку багатьох дослідників, бактеріальна колонізація лише 

запускає процеси ураження тканин пародонта, а ефективність її впливу 

залежить від характеру та вираженості захисних реакцій організму [67, 105, 

139, 150, 180, 223]. Запуск запального процесу в тканинах пародонта 

здійснюється послідовною зміною мікроорганізмів із умовно патогенних на 

патогенні [22, 201]. Дисбаланс у системі орального мікробіоценозу 

спричинює активацію вродженої імунної відповідді, запуск цитокінового 

каскаду та гуморальних чинників місцевого захисту [25, 58-61, 64, 98, 105, 

132, 139, 150, 222]. На тлі ЦД спостерігається зниження як загальних, так і 

місцевих захисних можливостей дитячого організму [25, 35, 37, 59, 60, 64, 

105, 139]. Саме тому нами зроблено акцент на вивченні імунних механізмів 

формування ХКГ на тлі ЦД та чинників, що на них впливають. 

Із метою вивчення мікробіологічного та імунологічного статусу 

ротової порожнини нами проведено мікробіологічне, імунологічне та 

молекулярно-генетичне дослідження ротової порожнини 54 дітей, хворих на 

ХКГ на тлі ЦД (І група), 30 соматично здорових дітей, хворих на ХКГ (ІІ 

група), та 30 соматично та стоматологічно здорових дітей (ІІІ група) віком 12 

років. 
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4.1. Мікробіоценоз ротової порожнини дітей за умов хронічного 

катарального гінгівіту, асоційованого із цукровим діабетом  

Для дослідження мікробіоценозу ротової порожнини дітей, хворих на 

ХКГ, поєднаним із ЦД проведено визначення загального мікробного числа 

мікроорганізмів, окремо їхній родовий і видовий склад. 

Аналіз кількісного визначення мікробного пейзажу ротової порожнини 

в обстежених дітей показав, що за умов ХКГ на тлі ЦД у 2,77 раза зростає 

загальне мікробне число порівняно з соматично здоровими дітьми за умов 

ХКГ (р˂0,05) та в 3,61 раза – із соматично та стоматологічно здоровими 

дітьми (р˂0,05) (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Вміст мікроорганізмів у ротовій порожнині дітей І, ІІ та ІІІ груп 

спостереження 

Показник 
І група 

(основна) 

ІІ група 

(порівняння) 

ІІІ група 

(здорові) 

загальна кількість 

штамів мікроорганізмів 

абс. 166 60* 46" 

% 100 100 100 

кількість штамів 

грампозитивних бактерій 

абс. 80 40* 34" 

% 48,19 66,67 73,91 

кількість штамів 

грамнегативних бактерій 

абс. 53 18* 12" 

% 31,93 30,00 26,08 

дріжджеподібні гриби 

роду Candida 

абс. 33 2* 0 

% 19,88 3,33 0 

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей І та ІІ груп, вірогідна 

(р˂0,05). 2. " – різниця між показниками дітей ІІ та ІІІ груп, вірогідна 

(р1˂0,05). 

 

Цей показник у дітей ІІ групи на 23,33 % вищий порівняно з дітьми ІІІ 

групи (р1˂0,05).  
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Число грампозитивних мікроорганізмів у дітей, хворих на ХКГ за 

умов ЦД, удвічі більше порівняно з соматично здоровими дітьми та на 57,50 

% більше – із соматично та стоматологічно здоровими дітьми (р1˂0,05). 

Грамнегативних мікроорганізмів у дітей І групи виявлено в 2,94 раза більше, 

ніж у дітей ІІ групи та в 4,42 раза – у дітей ІІІ групи (р1˂0,05). У дітей на тлі 

досліджуваного соматичного захворювання висіяно 33 штами грибів роду 

Candida, а в соматично здорових дітей їх взагалі не було (р˂0,05).  

У структурі мікроорганізмів ротової порожнини дітей, хворих на ХКГ, 

коморбідного з ЦД, переважали грампозитивні бактерії, третину склала 

грамнегативна мікрофлора та 19,88 % – дріжджеподібні гриби роду Candida. 

Понад 66,67 % грампозитивних бактерій спостерігалося в соматично 

здорових дітей за умов ХКГ, третину всіх мікробів склали грамнегативні 

бактерії і 3,33 % кандиди. У дітей групи порівняння виявляли понад 73,91 % 

грампозитивних мікроорганізмів, решта – грамнегативні. У цій групі 

спостереження не висівали дріжджеподібних грибів. 

Аналіз показників біоценозу ротової порожнини дітей, хворих на ХКГ 

та ЦД, відображає високу частоту висівання з цього біотопу факультативних 

анаеробів родів Streptococсus (Str. anginosus, Str. salivarius, Str. faecalis,             

Str. pуogenes) та Staphylococcus (S. epidermidis, S. aureus): відповідно 47 та 32 

штами (табл. 4.2). 

 Було виділено 10 штамів мікроорганізмів роду Neisseria та 6 штамів 

роду Pseudomonas. Значною була частота контамінації ротової порожнини 

грибами роду Candida – 33 штами. Дріжджеподібні гриби були представлені 

такими видами: C. albicans, C. tropicalis, C. krusei. Виділені також 

ентеробактерії: 30 штамів E. coli та 7 штамів P. mirabilis і P. rettgeri. 
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Таблиця 4.2 

Родовий та видовий склад мікрофлори ротової порожнини дітей, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт за умов цукрового діабету       

(І група), (M±m)  

Види 

мікроорга-

нізмів 

Рід культур 

виділених 

мікроорганізмів  

Вид культур 

виділених 

мікроорганізмів  

Кількість 

культур 

виділених 

мікроорга-

нізмів, 

lg КУО / мл 

Загальна 

кількість 

виділених 

штамів 

абс. % 

резидентні 

Lactobacillus L. salivarius 1,00 1 0,65 

Neisseria 
N. oralis 2,00±0,37 6 3,61 

N. elongatа 2,00 4 2,41 

Streptocoсcus 

Str. anginosus 3,00 3 1,87 

Str. salivarius 4,77±0,15 18 10,84 

умовно-

патогенні 

Str. faecalis 3,67±0,33 6 3,61 

Str. pуogenes 4,80±0,24 20 12,04 

Staphylococcus 
S. epidermidis 4,80±0,13 10 6,02 

S. aureus 4,54±0,11 22 13,25 

Candida 

C. albicans 3,16±0,16 19 11,43 

C. tropicalis 2,82±0,28 12 7,21 

C. krusei 1,50±0,50 2 1,21 

патогенні 

Pseudomonas P. aeruginosa 3,33±0,21 6 3,61 

Escherichia E. coli 3,33±0,11 30 18,07 

Proteus 
P. mirabilis 3,67±0,33 3 1,87 

P. rettgeri 2,00 4 2,41 

 

Майже у кожного обстеженого були висіяні одночасно 

мікроорганізми декількох родів, їхні асоціації, що складалися з 2-4 видів 
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мікроорганізмів. Зокрема, було виявлено комбіноване ураження Str. faecalis 

та S. aureus; Str. faecalis, S. epidermidis та E. coli; Str. pуogenes, S. aureus та            

P. mirabilis; E. coli, C. albicans, S. epidermidis та Str. salivarius; Str. salivarius, 

S. epidermidis, C. tropicalis та N. elongatа.  

Крім якісного складу мікроорганізмів при дослідженні посівів 

визначався ступінь їхнього росту. Рясний ріст був характерний для 

стрептококів (Str. salivarius, Str. faecalis, Str. pуogenes), стафілококів                      

(S. epidermidis, S. aureus) та деяких кандид (C. albicans). У нейсерій                         

(N. оralis), стрептококів (Str. anginosus), ентеробактерій (E. coli, P. mirabilis), 

псевдомонад (P. aeruginosa) та кандид (C. tropicalis) виявлено помірний ріст 

їхніх колоній, а в C. krusei, P. rettgeri, N. elongatа – мізерний. 

Згідно класифікації В.В. Хазанової, у дітей І групи мікробний пейзаж 

відповідає ІV ступеню дисбактеріозу ротової порожнини. 

Вивчення біоценозу ротової порожнини за умов ХКГ у соматично 

здорових дітей дозволило визначити домінуючу групу мікроорганізмів – 

грампозитивні коки, котрі належать до облігатної мікрофлори і представлені 

гетерогенною групою Streptococсus (Str. sanquis, Str. anginosus, Str. lactis та  

Str. salivarius). Стафілококів (S. saprophyticus) було виділено 12 штамів. 

Серед ентеробактерій виявлено 16 штамів E. coli та 6 штамів N. elongatа. 

Також висіяно 4 штами представника роду Corynebacterium – C. durum та 2 

штами  представника кандид – C. tropicalis (табл. 4.3). 

При дослідженні посівів визначався помірний ріст стрептококів          

(Str. salivarius, Str. sanquis, Str. salivarius та Str. lactis), нейсерій (N. elongata), 

ентеробактерій (E. coli) та стафілококів (S. saprophyticus). У деяких 

стрептококів (S. anginosus), коринебактерій (P. aeruginosa) та кандид                  

(C. tropicalis) виявлений мізерний ріст колоній.  

Отже, у дітей ІІ групи спостереження мікробний пейзаж 

характеризувався як ІІ ступінь дисбактеріозу ротової порожнини. 
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Таблиця 4.3 

Родовий та видовий склад мікрофлори ротової порожнини соматично 

здорових дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт (ІІ група), 

(M±m) 

Види 

мікроорга-

нізмів 

Рід культур 

виділених 

мікроорганізмів 

Вид культур 

виділених 

мікроорганізмів 

Кількість 

культур 

виділених 

мікроорга-

нізмів, 

lg КУО / 

мл 

Загальна 

кількість 

виділених 

штамів 

абс. % 

резидентні 

Streptococcus 

Str. sanquis 3,00 2 3,33 

Str. salivarius 2,60±0,22 14 23,33 

Str. anginosus 1,00 2 3,33 

Str. lactis 1,00 4 6,69 

Staphylococcus S. saprophyticus 2,17±0,11 12 20,00 

Lactobacillus L. salivarius 1,00 2 3,33 

Neisseria N. elongata 3,00 2 3,33 

Corynebacterium C. durum 1,00 4 6,69 

умовно-

патогенні 
Candida C. tropicalis 1,00 2 3,33 

патогенні Escherichia E. coli 1,33±0,33 16 26,66 

 

Мікробіологічне дослідження ротової порожнини соматично та 

стоматологічно здорових дітей засвідчило домінування представників родів 

Streptococсus (Str. sanquis, Str. anginosus, Str. salivarius, Str. oralis, Str. lactis) 

та Staphylococcus (S. saprophyticus, S. epidermidis). Четверту частину всіх 
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мікроорганізмів становив представник ентеробактерій – E. coli. Висівалися 

також 4 штами роду Lactobacillus та 2 штами роду Neisseria (табл. 4.4).  

Оцінюючи ступінь росту колоній мікроорганізмів, мізерний ріст 

виявлявся в понад 90 % випадків. Отже, у соматично та стоматологічно 

здорових дітей спостерігався нормобіоз. 

Таблиця 4.4 

Родовий та видовий склад мікрофлори ротової порожнини 

соматично та стоматологічно здорових дітей (ІІІ група), (M±m)  

Види 

мікроорга-

нізмів 

Рід культур 

виділених 

мікроорга-

нізмів 

Вид культур 

виділених 

мікроорга-

нізмів 

Кількість 

культур 

виділених 

мікрооргані-

змів,  

lg КУО / мл 

Загальна 

кількість 

виділених 

штамів 

абс. % 

резидентні 

 

Lactobacillus L. salivarius 1,00 4 8,69 

Neisseria N. sicca 1,00 2 4,34 

Streptocoсcus 

Str. sanquis 1,00 4 8,69 

Str. mitis 1,00 2 4,34 

Str. oralis 1,00 2 4,34 

Str. mutans 1,00 2 4,34 

Str. salivarius 3,23±0,17 4 8,69 

Str. lactis 1,00 2 4,34 

Staphylococcus 

S. saprophyticus 1,00 12 26,16 

умовно-

патогенні 
S. epidermidis 1,00 2 4,34 

патогенні Escherichia E. coli 2,25±0,25 10 21,73 

 

Таким чином, нами виявлені суттєві відмінності видової належності 

мікрофлори ротової порожнини в дітей груп спостереження. В обстежених за 
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умов ХКГ висівалися як представники нормальної мікрофлори, так і умовно-

патогенні та патогенні мікроорганізми. У дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, 

виявлено втричі вище загальне мікробне число та на 63,86 % ширший спектр 

факультативних мікроорганізмів порівняно з соматично здоровими дітьми 

(р˂0,05). Згідно класифікації В.В. Хазанової, в дітей І групи мікробний 

пейзаж оцінюють як ІV ступінь дисбактеріозу ротової порожнини, а в дітей ІІ 

групи – як ІІ.  

Отримані результати мікробіологічного дослідження дітей, хворих на 

ХКГ поєднаний із ЦД, свідчать про високу потенційну можливість 

асоціативної умовно-патогенної мікрофлори викликати патологічний процес 

із провідним значенням у запальному процесі S.aureus, Str. pyogenes,                  

Str. faecales, Е. сoli, С. albicans та Р. aeruginosa. Можливо, така ситуація 

зумовлена метаболічними порушеннями, що виникають на тлі ЦД. 

 

4.2. Особливості місцевого гуморального імунітету в дітей, хворих 

на хронічний катаральний гінгівіт за умов цукрового діабету 

Із метою вивчення особливостей гуморального місцевого імунітету 

ротової порожнини в дітей, хворих на ХКГ, коморбідним із ЦД типу 1, 

визначено рівень лізоциму, sIgА, IgА та IgG у ротовій рідині дітей.  

Установлено, що рівень лізоциму в ротовій рідині дітей, хворих на 

ХКГ, за умов ЦД, на 16,67 % менший порівняно з групою соматично 

здорових дітей (р˂0,05) (табл. 4.5). Концентрація цього показника у 

соматично здорових дітей за умов ХКГ на 25,00 % нижча, ніж у 

стоматологічно здорових дітей (р˂0,05), що вказує на недостатність місцевої 

імунної відповіді. 

Вміст sІgA був найнижчим у дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД: 

(0,24±0,002) г/л. Цей показник зменшувався на 22,58 % порівняно з 

значеннями соматично здорових дітей та на 38,46 % – у соматично та 

стоматологічно здорових дітей. Рівень sІgA в ротовій рідині дітей ІІ групи 
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знижувався на 20,51 % відносно групи порівняння (р˂0,05). Це вказує на 

послаблення специфічного захисного бар’єру, що захищає макроорганізм від 

ушкоджуючої дії різноманітної патогенної та умовно-патогенної мікрофлори 

на локальному рівні. 

 

Таблиця 4.5 

Показники місцевого гуморального імунітету ротової рідини 

дітей груп спостереження, (M±m) 

Показник І група ІІ група ІІІ група 

лізоцим, г/л 0,05±0,001 0,06±0,001* 0,08±0,001" 

sIgA, г/л 0,24±0,002  0,31±0,001* 0,39±0,002" 

IgA, г/л 0,24±0,002 0,23±0,001 0,22±0,001" 

IgG, г/л 0,49±0,002 0,32±0,002* 0,03±0,001" 

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей І та ІІ груп вірогідна 

(р˂0,05). 2. " – різниця між показниками дітей ІІ та ІІІ груп вірогідна 

(р1˂0,05). 

 

Концентрація IgA мала тенденцію до зростання в дітей, обтяжених 

ендокринопатією. Нами виявлено найвищий рівень IgA у ротовій рідині 

дітей, хворих на ХКГ на тлі ЦД, – (0,24±0,002) г/л. Цей показник був на             

4,76 % нижчий у соматично здорових дітей за умов ХКГ та на 8,33 % – у 

соматично та стоматологічно здорових дітей (р1˂0,05). На нашу думку, це 

обумовлено тривалим перебігом патологічного процесу в тканинах 

пародонта та зниженням реактивності організму. 

Установлено, що рівень IgG у ротовій рідині дітей І групи в 1,53 раза 

вищий порівняно з ІІ групою (р˂0,05). Концентрація цього показника в дітей 

за умов ХКГ вірогідно вища порівняно з стоматологічно здоровими дітьми: 

відповідно (0,32±0,02) г/л (І група) та (0,03±0,01) г/л (ІІ група). Високий 

рівень IgG відображає стан напруження захисної ланки місцевого 



99 

гуморального імунітету та хронізацію запального процесу в тканинах 

пародонта дітей з ознаками ХКГ. 

Результати проведених імунологічних досліджень показали, що при 

посиленні патологічного процесу в тканинах пародонта за умов ЦД 

спостерігається стійка тенденція до зменшення рівня лізоциму в ротовій 

рідині дітей: з (0,06±0,001) г/л – за умов легкого ступеня тяжкості ХКГ, до 

(0,04±0,001) г/л – за умов тяжкого ступеня ХКГ, (р˂0,05). Ці результати на 

14,28 % нижчі від значень соматично здорових дітей (рис. 4.9).  

 

Рис. 4.1. Рівень лізоциму в ротовій рідині дітей груп спостереження 

залежно від ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту, (M±m). 

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет вірогідна (р˂0,05).  

 

Зниження концентрації лізоциму в ротовій рідині корелює з 

несприятливим прогнозом захворювання. 

У дітей за умов ХКГ найвищий рівень sIgA в ротовій рідині 

визначається при легкому ступені ХКГ, що на 15,62 % нижче порівняно з 

групою соматично здорових дітей (р˂0,05). При середньому і тяжкому 

ступені ХКГ відзначається вірогідне зниження рівня sIgA в ротовій рідині 

дітей обох груп, відповідно на 22,58 та 19,23 %, що зумовлено виснаженням 

імунної системи та суттєвим зниженням «першої лінії» неспецифічного 
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гуморального захисту ротової порожнини на рівні sIgA (рис. 4.10).  

 

Рис. 4.2. Рівень sIgA в ротовій рідині дітей груп спостереження 

залежно від ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту, (M±m).  

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, вірогідна (р˂0,05).  

 

Підвищена концентрація IgA формується внаслідок порушення 

структури тканин пародонта (рис. 4.11).  

 

Рис. 4.3. Рівень IgA в ротовій рідині дітей груп спостереження 

залежно від ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту, (M±m). 

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, вірогідна (р˂0,05). 
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Ймовірно, що частина імуноглобуліну утворена завдяки розщепленню 

структури sIgA на окремі фрагменти, які не здатні аглютинувати 

мікроорганізми і попереджати адгезію бактерій до епітеліальних клітин. При 

поглибленні патологічного процесу до тяжкого ступеня ХКГ у тканинах 

пародонта в дітей за умов ЦД спостерігається тенденція до зменшення рівня 

IgA на 8,33 %, а в соматично здорових дітей – на 4,35 %. 

Виявлено вірогідне підвищення рівня IgG (рис. 4.12). За умов легкого 

ступеня тяжкості ХКГ концентрація цього імуноглобуліну в ротовій рідині 

дітей, хворих на ЦД, становила (0,48±0,001) г/л, а в соматично здорових дітей 

вона була на 33,33 % меншою – (0,32±0,001) г/л, (р˂0,05). У дітей І групи за 

умов середнього і тяжкого ступенів захворювання відзначалося також 

підвищення рівня IgG на 32,65 % порівняно з соматично здоровими дітьми 

(р˂0,05).  

 

Рис. 4.4. Рівень IgG у ротовій рідині дітей груп спостереження 

залежно від ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту, (M±m). 

Примітка. * – різниця між показниками соматично здорових дітей і 

дітей, хворих на цукровий діабет, вірогідна (р˂0,05).  

 

Збільшення кількості IgG відображає наявність вторинної імунної 

відповіді, активного запального процесу та бактеріальної агресії в тканинах 
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пародонта. 

Таким чином, нами встановлено, що в дітей І та ІІ груп відзначалися 

зміни в системі неспецифічного та специфічного гуморального імунітету 

ротової порожнини. Вірогідно гірші показники виявлені в ротовій рідині 

дітей з супутньою патологією ЦД типу 1. При поглиблені патологічного 

процесу в тканинах пародонта спостерігалося зниження рівнів лізоциму, 

sIgA, IgA та підвищення IgG у ротовій рідині дітей. Дисбаланс у системі 

місцевих захисних можливостей ротової порожнини пов’язаний із 

послабленням гуморальної ланки імунітету на тлі метаболічних порушень за 

умов ЦД. 

 

4.3. Роль вродженого імунітету в розвитку хронічного 

катарального гінгівіту в дітей, який перебігає у сукупності із цукровим 

діабетом  

Для встановлення ролі вродженої імунної відповіді у розвитку 

запального процесу в тканинах пародонта за умов ЦД проведено визначення 

експресії мРНК генів TLR-2 та TLR-4 у букальному епітелії ротової 

порожнини методом ЗТ-ПЛР. Обчислення мРНК досліджуваних генів 

проводилося з розрахунком відносної нормалізованої кількості кДНК 

досліджуваних генів, коли дані групи здорових (ІІІ група) приймалися за «1», 

відповідно, дані досліджуваних груп визначалися відносно показників цієї 

групи.  

ЗТ-ПЛР-аналіз букального епітелію показав вірогідне підвищення 

рівня експресії мРНК генів TLR-2 та TLR-4 у дітей, хворих на ЦД, та 

соматично здорових дітей за умов ХКГ (табл. 4.6). 

У дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, вміст мРНК TLR-2 склав 

(88,15±9,92), що в 5,74 раза вище від соматично здорових дітей за умов ХКГ 

– (15,35±1,04) (р˂0,05). Ми визначали зростання концентрації цього 

показника у дітей ІІ групи в 15,35 раза відносно групи порівняння (р˂0,05). 
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Таблиця 4.6 

Рівень експресії мРНК генів TLR-2, TLR-4 у букальному епітелії 

дітей І та ІІ груп відносно здорових дітей (ІІІ група), (M±m) 

Показник І група (основна) ІІ група (порівняння) ІІІ група (здорові) 

TLR-2 88,15±9,92 15,35±1,04* 1±0,16" 

TLR-4 77,38±13,43 12,12±1,36* 1±0,14" 

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей І та ІІ груп вірогідна 

(р˂0,05). 2. " – різниця між показниками дітей ІІ та ІІІ груп вірогідна 

(р1˂0,05). 3. Нормалізація за методом ΔΔCt з референт-геном GAPDH. 

 

Підвищення відносної нормалізованої експресії гена TLR-2 пов’язане, 

на нашу думку, з наявністю потенційних лігандів, здатних його активувати, а 

саме: ліпополісахаридів грамнегативних бактерій, ліпотейхоєвих кислот 

грампозитивних бактерій, пептидогліканів грамнегативних та 

грампозитивних бактерій, бактеріальної ДНК та двоспіральної РНК вірусів.  

Експресія мРНК TLR-4 у дітей І групи підвищувалася в 6,38 раза 

порівняно з дітьми ІІ групи (р˂0,05). Вірогідну відмінність значень цього 

показника ми виявляли між соматично здоровими дітьми за умов ХКГ та 

стоматологічно та соматично здоровими дітьми. Такі результати 

підтверджуються даними літератури і вказують на інфекційний генез 

запального процесу в тканинах пародонта [88, 207, 213, 217, 218, 222, 230, 

248-250].   

У дітей І групи за умов легкого ступеня тяжкості ХКГ значення TLR-2 

було в 4,21 раза більше порівняно з соматично здоровими дітьми (рис. 4.13). Для 

дітей із середнім ступенем тяжкості ХКГ були характерні такі дані: (99,58±15,68) – 

у обстежених за умов ЦД та (18,71±2,69) – у соматично здорових (p˂0,05). 

Вірогідної різниці між показниками середнього та тяжкого ступенів 

захворювання не встановлено.  
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Рис. 4.5. Рівень експресії мРНК TLR-2 у букальному епітелії дітей І та 

ІІ груп залежно від ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту, 

(M±m). 

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей І та ІІ груп вірогідна 

(р˂0,05). 2. Нормалізація за методом ΔΔCt з референт-геном GAPDH. 

 

Виявлено вірогідну відмінність показників вродженого імунітету 

залежно від ступеня тяжкості ХКГ у дітей, хворих на ЦД, відносно 

соматично здорових дітей. За умов легкого ступеня ХКГ у дітей із супутньою 

патологією експресія TLR-2 була в 4,21 раза більшою порівняно з соматично 

здоровими дітьми. Для дітей із середнім ступенем тяжкості ХКГ були 

характерні такі дані: (99,58±15,69) – у І групі та (18,71±2,68) – у ІІ групі 

(p˂0,05). Найвищі значення виявлено в дітей на тлі соматичної патології за 

умов тяжкого ступеня ХКГ – (103,71±11,63). Цей показник у 4,98 раза вищий 

порівняно з соматично здоровими дітьми (p˂0,05). 

Найвищий рівень експресії мРНК TLR-4 виявлено в дітей за умов 

тяжкого ступеня ХКГ на тлі ЦД – (119,23±17,65) (рис. 4.14). Ми спостерігали 

на 26,66 % нижче значення цього показника у дітей І групи за умов 

середнього ступеня тяжкості захворювання, а в 3,12 раза нижче – за умов 
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легкого ступеня захворювання.  

 

Рис. 4.6. Рівень експресії мРНК TLR-4 у букальному епітелії дітей І та 

ІІ груп залежно від ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту, 

(M±m). 

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей І та ІІ груп вірогідна 

(р˂0,05). 2. Нормалізація за методом ΔΔCt з референт-геном GAPDH. 

 

Рівень експресії мРНК гену TLR-4 у дітей з ознаками легкого ступеня 

тяжкості ХКГ на тлі соматичної патології в 3,87 раза вищий порівняно з 

соматично здоровими дітьми (р˂0,05). За умов середнього та тяжкого 

ступенів ХКГ відзначалося також збільшення експресії мРНК TLR-4 у дітей, 

хворих на ЦД, відносно групи порівняння, відповідно в 4,54 та 6,02 раза 

(p˂0,05). 

Отримане підвищення експресії TLR-2 та TLR-4 у букальному 

епітелії можна пояснити наявністю в ротовій порожнині дітей паттернів, які 

вони розпізнають. Серед відомих об’єктів із такою здатністю, що присутні в 

ротовій порожнині, можна виділити мікробні ліпопептиди, пептидоглікани 

грампозитивних бактерій, фосфоліпоманнан грибів для TLR-2. У свою чергу, 

TLR-4 розпізнає ліпополісахарид, який входить до складу стінки переважно 

грамнегативних бактерій, та маннан дріжджеподібних грибів [74].  
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Мікроорганізми з відповідними паттернами часто присутні в 

тканинах ротової порожнини при бактеріальних дисбактеріозах, причому 

частіше знаходяться мікробні агенти, що є лігандами для TLR-2. Власне, із 

цієї позиції ми і пояснюємо отримані результати підвищення експресії мРНК 

TLR-2 та TLR-4 у букальному епітелії з переважанням, саме, TLR-2. Дана 

гіпотеза підтверджується результатами бактеріологічного посіву ротової 

порожнини дітей груп спостереження, згідно яких основну масу біотопу 

ротової порожнини дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, склали представники 

грампозитивної мікрофлори (див. підрозділ 4.2). 

Таким чином, нами встановлено вірогідне збільшення рівня експресії 

мРНК TLR-2, TLR-4 у букальному епітелії дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, 

порівняно з соматично здоровими дітьми. При поглибленні патологічного 

процесу в тканинах пародонта спостерігалося підвищення концентрації     

TLR-2 на 41,75 % та 3,12 раза – TLR-4 (р˂0,05). Такі результати, на нашу 

думку, пояснюються не тільки виснаженням місцевих захисних реакцій 

дитячого організму, а й бактеріальною агресією на тлі метаболічних 

порушень за умов ЦД. 

 

4.4. Особливості цитокінового профілю в дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт у випадку супутнього цукрового діабету  

Із метою вивчення показників локального цитокінового профілю в 

дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД типу 1, проведено визначення експресії 

мРНК IL-1β, IL-17A, IL-10 у букальному епітелії ротової порожнини методом 

ЗТ-ПЛР. Для визначення мРНК досліджуваних генів проводилося вираження 

відносного рівня експресії генів за допомогою порівняльного Ct методу         

(ΔΔCt метод). 

ЗТ-ПЛР-аналіз букального епітелію показав вірогідне підвищення 

рівня експресії мРНК генів прозапальних цитокінів IL-1β і IL-17А в дітей, 

хворих на ХКГ за умов ЦД, та соматично здорових дітей за умов ХКГ 
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порівняно з соматично та стоматологічно здоровими дітьми (табл. 4.7). При 

цьому встановлено вірогідне зниження мРНК генів протизапального 

цитокіну IL-10 за тих самих умов. 

 

Таблиця 4.7  

Рівень експресії мРНК генів IL-1β, IL-17А, IL-10 у букальному 

епітелії дітей І та ІІ груп відносно здорових дітей (ІІІ група), (M±m). 

Показник І група (основна) ІІ група (порівняння) ІІІ група (здорові)
 

IL-1β 72,18±5,59 8,25±1,07* 1±0,13" 

IL-17А 16,61±0,88 1,54±0,05* 1±0,28" 

IL-10 0,18±0,02 0,41±0,05* 1±0,11" 

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей І та ІІ груп вірогідна 

(р˂0,05). 2. " – різниця між показниками дітей ІІ та ІІІ груп вірогідна 

(р1˂0,05). 3. Нормалізація за методом ΔΔCt з референт-геном GAPDH. 

 

Рівень мРНК IL-1β у дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, у 8,75 раза 

вищий порівняно з соматично здоровими дітьми, хворими на ХКГ, та в 72,18 

раза – з соматично та стоматологічно здоровими дітьми (p˂0,05). Аналіз 

результатів у дітей ІІ групи показав у 8,25 раза вищий показник від такого у 

дітей групи порівняння (p1˂0,05). Значне підвищення концентрації цитокіну 

вказує на забезпечення «першої лінії» протиінфекційного захисту 

макроорганізму від патогенної та умовно-патогенної мікрофлори і продуктів 

їхньої життєдіяльності. 

У дітей І групи вміст мРНК IL-17А склав (16,61±0,88), що в 10,79 раза 

вище від дітей ІІ групи (1,54±0,05), (p˂0,05). Ці результати в соматично 

здорових дітей за умов ХКГ на 35,06 % вищі порівняно з соматично та 

стоматологічно здоровими дітьми (p1˂0,05). Високі показники IL-17A 

вказують як на посилення специфічного імунної відповіді на 

пошкоджувальну дію патогенних мікроорганізмів, так і на аутоімунну 
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природу запального процесу в тканинах пародонта дітей, хворих на ЦД, за 

умов ХКГ. 

Ми спостерігали вірогідне зменшення експресії мРНК IL-10 у дітей, 

хворих на ХКГ на тлі ЦД: відповідно в 2,27 раза порівняно з соматично 

здоровими дітьми, хворими на ХКГ, та в 5,56 раза – з стоматологічно та 

соматично здоровими дітьми, що підтверджується даними літератури [183]. 

У дітей ІІ групи експресія мРНК IL-10 була приблизно в 2,44 раза нижче, ніж 

у дітей групи здорових (p1˂0,05). 

У дітей І групи найвищий рівень експресії мРНК ІL-1β виявлено при 

тяжкому ступені тяжкості ХКГ – (95,83±17,39) (рис. 4.15).  

 

Рис. 4.7. Рівень експресії мРНК генів IL-1β у букальному епітелії дітей 

І та ІІ груп залежно від ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту, 

(M±m).  

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей І та ІІ груп, вірогідна 

(р˂0,05). 2. Нормалізація за методом ΔΔCt з референт-геном GAPDH. 

 

Цей показник у 5,96 раза вищий порівняно з даними дітей ІІ групи. 

Найнижчий рівень експресії цитокіна в дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, 

отримано в І групі за умов легкого ступеня ХКГ: (57,16±8,43), що в 9,09 раза 

нижче відносно показника соматично здорових дітей. 
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Експресія мРНК ІL-17А за умов легкого ступеня ХКГ у дітей із 

супутньою патологією в 10,55 раза вища порівняно з соматично здоровими 

дітьми (р˂0,05) (рис. 4.16). Для дітей із середнім ступенем тяжкості ХКГ 

були характерні такі дані: (16,05±1,15) – у І групі, та (1,83±0,28) – у ІІ групі 

(p˂0,05). Найвищі показники виявлено в дітей, хворих на ЦД, за умов 

тяжкого ступеня ХКГ (21,34±1,69), що в 11,17 раза вище від значень 

соматично здорових дітей (p˂0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Рівень експресії мРНК генів IL-17А у букальному епітелії 

дітей І та ІІ груп залежно від ступеня тяжкості хронічного катарального 

гінгівіту, (M±m).   

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей І та ІІ груп вірогідна 

(р˂0,05). 2. Нормалізація за методом ΔΔCt з референт-геном GAPDH. 

 

Рівень експресії мРНК ІL-10 у соматично здорових дітей з ознаками 

легкого ступеня тяжкості ХКГ в 2,65 раза вищий від значень цього показника 

в дітей на тлі ЦД (p˂0,05) (рис. 4.17). За умов середнього та тяжкого ступенів 

ХКГ відзначалося вірогідне збільшення експресії мРНК ІL-10 серед дітей із 

соматичною патологією, порівняно з соматично здоровими дітьми, 

відповідно в 2,67 та 2,68 раза.  
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Рис. 4.9. Рівень експресії мРНК генів IL-10 у букальному епітелії дітей 

І та ІІ груп залежно від ступеня тяжкості хронічного катарального гінгівіту, 

(M±m).   

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей І та ІІ груп вірогідна 

(р˂0,05). 2. Нормалізація за методом ΔΔCt з референт-геном GAPDH. 

 

Отже, проведене молекулярно-генетичне дослідження відносного 

рівня мРНК прозапальних цитокінів IL-1β і IL-17А, протизапального ІL-10 у 

букальному епітелії ротової порожнини дітей показало, що на тлі ЦД суттєво 

збільшені відносні рівні мРНК IL-1β і IL-17А та нижчий рівень експресії 

мРНК ІL-10. 

Підвищення рівня мРНК IL-1β і IL-17А при посиленні патологічного 

процесу в тканинах пародонта на тлі ЦД відображає бактеріальну агресію, 

активний запальний процес і аутоімунну природу запального процесу в 

тканинах пародонта за умов ЦД. Низький рівень експресії мРНК IL-10 

свідчить про зниження захисних можливостей і розвитку хронічного 

інфекційного запального процесу. 
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Переважання рівня прозапальних цитокінів у букальному епітелії над 

протизапальними відображає дисбаланс у системі цитокінової регуляції у 

дітей за умов ЦД, що сприяє розвитку та прогресуванню запального процесу 

в тканинах пародонта. 

Таким чином, проведені нами мікробіологічні, імунологічні та 

молекулярно-генетичні дослідження показали, що в дітей, хворих на ХКГ за 

умов ЦД, спостерігається значна кількість та широкий спектр 

факультативних мікроорганізмів: загальне мікробне число в 2,77 раза 

перевищує показники соматично здорових дітей, мікробний пейзаж 

відповідає ІV ступеню дисбактеріозу ротової порожнини.  

Рівень лізоциму в ротовій рідині дітей, хворих на ХКГ на тлі ЦД, 

приблизно на 16,67 % нижчий порівняно з соматично здоровими дітьми 

(р˂0,05). Вміст sІgA у цих дітей вірогідно нижчий від групи соматично 

здорових дітей, а концентрації IgG та IgA вищі. При поглиблені 

патологічного процесу в тканинах пародонта за умов ЦД спостерігається 

зниження рівня лізоциму, sIgA, ІgA та підвищення концентрації IgG у 

ротовій рідині дітей.  

Експресія мРНК TLR-2, TLR-4 у букальному епітелії дітей, хворих на 

ХКГ за умов ЦД, відповідно в 5,74 раза та 6,38 раза вища порівняно з 

соматично здоровими дітьми, а експресія мРНК генів прозапальних цитокінів 

IL-1β і IL-17А – в 8,75 та 10,79 раза. Концентрація мРНК генів 

протизапального цитокіну IL-10 знижувалася в 2,27 раза порівняно з 

соматично здоровими дітьми. 

Отримані дані вказують на те, що за умов ЦД у дітей спостерігається 

послідовна зміна штамів мікроорганізмів з умовно-патогенних на патогенні, 

знижуються місцеві захисні механізми, що власне і спричинюють розвиток 

захворювань ротової порожнини і ускладнюють їхній перебіг. У звʼязку з 

цим, за цих умов діти потребують особливої уваги лікаря-стоматолога 

дитячого. 
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РОЗДІЛ 5 

 

КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ 

ПАРОДОНТОЛОГІЧНИМИ, МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ТА 

ІМУНОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ ГІНГІВІТ, ПОЄДНАНИЙ ІЗ 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

 

Проведені нами мікробіологічні та імунологічні дослідження біотопів 

ротової порожнини дітей, хворих на ХКГ, поєднаного із ЦД, дозволили нам 

визначити основні напрямки порушення в тканинах пародонта, що дає 

можливість вивчення деяких ланок патогенетичного механізму розвитку 

запального процесу в тканинах пародонта за даних умов. Зокрема, погана 

гігієна ротової порожнини, зміна мікробіоценозу, зниження імунітету на тлі 

соматичного захворювання є ключовими чинниками розвитку ХКГ у дітей, 

хворих на ЦД. У звʼязку з цим, із метою вивчення взаємозв’язків між 

досліджуваними пародонтологічними, мікробіологічними та імунологічними 

показниками нами проведено їхній кореляційний аналіз.  

Зокрема, встановлено ряд залежностей між індексами стану тканин 

пародонта та кількістю виділених різних штамів мікроорганізмів ротової 

порожнини (рис. 5.1). Нами виявлено прямі кореляційні зв’язки між 

показниками індекса Стеларда та вмістом Str. faecalis (r=0,463, р˂0,05) і             

C. аlbicans (r=0,399). При вивчені взаємозв’язків індекса РМА з різними 

видами бактерій встановлено пряму кореляційну залежність помірної сили з 

Str. pyogenes (r=0,345, р˂0,05) та помірну зворотню – із P. mirabilis (r=-0,358, 

р˂0,05). Помічено наявність помірного прямого кореляційного зв’язку числа 

Свракова з Str. pyogenes (r=0,336, р˂0,05) та зворотнього помірного – із                

P. mirabilis (r=-0,341, р˂0,05).  
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Кількість секстантів із кровоточивістю в дітей, хворих на ХКГ за умов 

ЦД, зворотньо помірно корелює з кількістю умовно-патогенних та 

патогенних мікроорганізмів: N. oralis (r=-0, 344, р˂0,05) та C. albicans         

(r=-0,372, р˂0,05). 

 

Таблиця 5.1 

Кореляційні зв’язки між пародонтологічними показниками та 

кількістю виділених штамів мікроорганізмів ротової порожнини 

Показник 
Індекс  

Стеларда 
РМА 

Число 

Свракова 

Кровото-

чивість 

Зубний 

камінь 

Str. salivarius 0,172 -0,123 -0,045 -0,175 0,146 

Str. faecalis 0,463* -0,089 -0,143 -0,193 0,087 

Str. pyogenes 0,074 0,345* 0,336* 0,084 0,167 

S. epidermitis 0,098 0,167 0,141 0,167 0,088 

S. aureus -0,071 -0,059 -0,016 -0,136 -0,157 

N. oralis -0,061 0,045 -0,034 -0,344* -0,150 

E. coli -0,083 0,136 0,117 -0,038 -0,072 

P. mirabilis -0,084 -0,358* -0,341* 0,005 -0,088 

P. aeruginosa 0,106 0,168 0,217 0,068 0 

C. albicans 0,399* -0,126 -0,194 -0,372* 0,037 

C. tropicalis 0,015 0,057 0,061 0,065 0,161 

Примітки. ж – наявність помірного кореляційного зв’язку, * – 

вірогідність кореляційного зв’язку (р˂0,05). 

 

Отримані результати свідчать про вплив умовно-патогенної та 

патогенної мікрофлори на гігієну ротової порожнини та стан тканин 

пародонта.  
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При наростанні бактеріальної агресії спостерігається напруження 

місцевої гуморальної ланки імунітету ротової порожнини. У таблиці 5.2 

наведені різної сили кореляційні взаємозв’язки мікрофлори ротової 

порожнини та локальних гуморальних факторів захисту. Зокрема, лізоцим 

прямопропорційно помірно корелює з кількістю Str. faecalis (r=0,381, 

р˂0,05) та середньо із C. albicans (r=0,456, р˂0,05).  

 

Таблиця 5.2  

Кореляційні зв’язки між показниками місцевого гуморального 

імунітету та кількістю виділених штамів мікроорганізмів ротової 

порожнини 

Показник Лізоцим sIgA IgA IgG 

Str. salivarius 0,136 -0,012 0,134 -0,008 

Str. faecalis 0,381* -0,025 0,005 0,061 

Str. pyogenes 0,058 0,336* -0,138 -0,052 

S. epidermitis 0,165 0,107 -0,012 -0,044 

S. aureus -0,048 0,053 0,338* 0,179 

N. oralis -0,126 0,073 0,011 0,093 

E. coli 0,118 -0,074 -0,163 0,143 

P. mirabilis 0,073 -0,008 -0,376* 0,023 

P. aeruginosa 0,151 -0,081 -0,027 -0,018 

C. albicans 0,456* 0,031 0,041 0,109 

C. tropicalis -0,041 0,368* 0,094 -0,537* 

Примітки. жк – наявність середнього кореляційного зв’язку, ж – 

наявність помірного кореляційного зв’язку, * – вірогідність кореляційного 

зв’язку (р˂0,05). 

 

Встановлено помірні прямі кореляційні зв’язки між sIgA та                 

Str. pyogenes (r=0,336, р˂0,05) і C. tropicalis (r=0,368, р˂0,05). IgA помірно 
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прямо корелює з S. aureus (r=0,338, р˂0,05) та зворотньо помірно – із           

P. mirabilis (r=-0,376, р˂0,05). Сильний від’ємний кореляційний зв’язок 

існує між IgG та C. tropicalis (r=-0,537, р˂0,05). 

Враховуючи встановлені взаємозв’язки між пародонтальними 

індексами та умовно-патогенною та патогенною мікрофлорою, а також 

залежності місцевих гуморальних факторів від кількісного та якісного складу 

орального мікробіоценозу дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, доцільним є 

вивчення кореляцій між станом тканин пародонта та локальним імунітетом 

ротової порожнини (табл. 5.3).  

 

Таблиця 5.3 

Кореляційні зв’язки між пародонтологічними показниками та 

показниками місцевого гуморального імунітету ротової порожнини 

Показник  Лізоцим sIgA IgA IgG 

індекс Стеларда 0,037 0,132 -0,036 0,027 

РМА -0,105 -0,589* -0,302* 0,429* 

число Свракова  -0,129 -0,537* -0,311* 0,453* 

кровоточивість  -0,070 -0,469* -0,441* 0,401* 

зубний камінь 0,168 0,001 -0,401* 0,024 

Примітки. жк – наявність середнього кореляційного зв’язку, ж – 

наявність помірного кореляційного зв’язку, * – вірогідність кореляційного 

зв’язку (р˂0,05). 

 

Встановлено, що з індексом РМА корелюють майже всі досліджувані 

показники гуморального імунітету. Однак, виявляються як прямі кореляційні 

взаємозв’язки із IgG (r=0,429, р˂0,05), так і зворотні зв’язки середньої та 

помірної сили – із sIgA (r=-0,589 , р˂0,05)  та з IgA (r=-0,302, р˂0,05).  

Значення числа Свракова прямопропорційно корелює із вмістом IgG 

(r=0,453, р˂0,05). Зворотні взаємозв’язки середньої сили виявлені між 
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значенням числа Свракова та sIgA (r=-0,537, р˂0,05) та помірної сили – із IgA 

(r=-0,311, р˂0,05). 

При вивченні взаємозв’язків між кількістю секстантів з 

кровоточивістю та показниками місцевого гуморального імунітету 

встановлено зворотні кореляційні зв’язки помірної сили з sIgA та IgA 

(відповідно r=-0,469, р˂0,05 та r=-0,441, р˂0,05), а також помірний прямий 

зв’язок із IgG (r=0,401, р˂0,05). 

Кількість секстантів із зубним каменем у дітей, хворих на ХКГ за 

умов ЦД, зворотньо корелює з вмістом IgA (r=-0,401, р˂0,05).  

Значна контамінація умовно-патогенними та патогенними 

мікроорганізмами запускає цілий каскад імунологічних реакцій. Перш за все, 

спостерігається активація вродженої імунної відповідді, що розпізнає 

патогени за допомогою спеціальних рецепторів ширшої специфічності. Ці 

рецептори здатні виявляти і пов’язувати структурні компоненти родинних 

груп основних типів бактерій, вірусів, грибів. У першу чергу до них 

відносяться TLR -2, -4 [12, 37, 76, 174, 184, 188]. Основною функцією TLR є 

трансляція сигналів специфічних спадково закодованих рецепторів у 

розчинні медіатори, які зв’язуються з Т- і В-клітинами через специфічні 

цитокін – хемокінові рецептори. Завдяки TLR відбувається ініціація 

транскрипції запальних цитокінів, хемоаттрактанту нейтрофілів, матриксних 

металопротеїназ, які власне і руйнують тканини пародонта [29, 98, 176, 184]. 

Нами встановлено помірні прямі кореляційні зв’язки TLR-2 із                  

Str. faecalis (r=0,482, р˂0,05) та з S. epidermitis (r=0,480, р˂0,05) (табл. 5.4). 

Отримані результати підтверджують реакцію цього показника вродженого 

імунітету на високий вміст ліпопротеїнів грампозитивних мікроорганізмів. 

Виявлено помірний кореляційний зв’язок між TLR-2 та C. albicans (r=0,442, 

р˂0,05), а також із C. tropicalis (r=0,372, р˂0,05). Очевидно, що це свідчить 

про те, що фосфоліпоманнан кандид також здатний активувати TLR-2. 
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Спостерігається помірний взаємозв’язок між TLR-4 та кількістю E. сoli 

(r=0,425, р˂0,05). Наймовірніше, у цьому випадку ліполісахарид E. сoli, 

грамнегативного мікроорганізму, з’єднується з TLR-4. Нами виявлено 

помірний кореляційний зв’язок цього показника вродженого імунітету із           

C. tropicalis (r=0,498, р˂0,05)  та із С. albicans (r=0,304, р˂0,05). TLR-4 також 

активуються кандидами завдяки наявності в їхній стінці маннанів. 

Активація TLR-2 та -4 призводить до запуску реакцій цитокінового 

каскаду. Першим виділяється IL-1β – ініціатор запуску цитокінового каскаду, 

який продукується багатьма клітинами організму у відповідь на дію мікробів 

та їхніх токсинів, запальних агентів, деяких інших цитокінів, а також ініціює 

синтез інших прозапальних цитокінів [35, 38, 103, 133, 150, 175]. 

Таблиця 5.4 

Кореляційні зв’язки між кількістю виділених штамів 

мікроорганізмів ротової порожнини та показниками вродженого 

імунітету, цитокінового профілю 

Показник TLR-2 TLR-4 IL-1β IL-17А IL-10 

Str. salivarius -0,138 0,056 0,191 -0,016 -0,108 

Str. faecalis 0,482* 0,065 0,161 0,028 -0,164 

Str. pyogenes 0,045 0,183 0,359* -0,076 0,013 

S. epidermitis 0,480* 0,163 0,128 0,023 -0,067 

S. aureus 0,066 0,109 0,003 0,157 0,078 

N. oralis 0,131 0,022 0,305* 0,117 -0,089 

E. coli 0,076 0,425* 0,404* -0,152 -0,059 

P. mirabilis 0,132 0,105 0,144 0,123 0,015 

P. aeruginosa 0,005 0,163 0,187 -0,072 0,074 

C. albicans 0,442* 0,304* 0,342* 0,084 -0,152 

C. tropicalis 0,372* 0,498* 0,165 -0,003 -0,126 

Примітки. ж – наявність помірного кореляційного зв’язку, * – 

вірогідність кореляційного зв’язку (р˂0,05). 
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Встановлено помірний позитивний зв’язок між прозапальним 

цитокіном IL-1β та E. coli (r=0,404, р˂0,05), а також із Str. pyogenes (r=0,359, 

р˂0,05), N. oralis (r=0,305, р˂0,05)  та із C. albicans (r=0,342, р˂0,05).  

Дослідивши кореляції між мікроорганізмами, показниками вродженого 

імунітету та цитокінового профілю, ми спостерігаємо різноспрямовану 

залежність між цими даними. Цікавим, на нашу думку, є вивчення 

взаємозв’язку TLR та цитокінів між собою (табл. 5.5).  

Таблиця 5.5 

Кореляційні зв’язки між показниками вродженого імунітету та 

цитокінового профілю 

Показник IL-17А IL-1β TLR-2 TLR-4 

IL-10 -0,416* -0,433* 0,078 0,111 

IL-17А 1* 0,460* 0,357* 0,446* 

IL-1β - 1* 0,707* 0,736* 

TLR-2 - - 1* 0,784* 

TLR-4 - - - 1* 

Примітки. жк – наявність сильного кореляційного зв’язку, ж – 

наявність помірного кореляційного зв’язку, * – вірогідність кореляційного 

зв’язку (р˂0,05). 

 

Встановлено зворотній кореляційний зв’язок помірної сили між IL-10 

та IL-17А (r=-0,416, р˂0,05), а також між IL-10 та IL-1β (r=-0,433, р˂0,05).        

IL-17А прямо пропорційно корелює з TLR-2 (r=0,357, р˂0,05) та із IL-1β 

(r=0,460, р˂0,05) і TLR-4 (r=0,446, р˂0,05). Сильні кореляційні взаємозв’язки 

спостерігаються між TLR-2, TLR-4 та IL-1β (відповідно r=0,707, р˂0,05; 

r=0,736, р˂0,05), а також TLR між собою (r=0,784, р˂0,05). 

Отримані результати вказують на взаємозв’язки між активацією TLR та 

ініціацією цитокінового каскаду, експресією IL-17А і IL-10 та IL-1β. Нами 
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підтверджено також дані літератури, що IL-1β ініціює запуск інших 

прозапальних та протизапальних цитокінів, зокрема IL-17А та IL-10. 

У літературі описане важливе значення вродженого імунітету та 

показників цитокінового профілю в розвитку ЦД [37, 38, 57, 61, 87, 133, 142, 

186, 248]. Закордонними дослідниками також виявлений зв’язок цих 

патогенетичних ланок з розвитком захворювань тканин пародонта [189, 207, 

209, 224, 244]. Однак, такі дослідження в дітей є малочисельні [203, 226, 235]. 

Нами встановлено прямий кореляційний зв’язок помірної сили між      

IL-10 та sIgA (r=0,366, р˂0,05); TLR-4 та лізоцимом (r=0,323, р˂0,05), а також 

IL-1β та IgG (r=0,405, р˂0,05) (табл. 5.6). Виявлено зв’язок між TLR-4 та 

лізоцимом (r=0,323, р˂0,05). Зворотній кореляційний взаємозв’язок 

спостерігається між IL-1β та лізоцимом, sIgA, IgA, IgG (відповідно r=-0,487, 

р˂0,05; r=-0,395, р˂0,05; r=-0,339, р˂0,05; r=-0,405, р˂0,05), а також між       

TLR-4 та IgA (r=-0,325, р˂0,05). 

Таблиця 5.6 

Кореляційні зв’язки між показниками вродженого імунітету, 

цитокінового профілю та показниками місцевого гуморального 

імунітету ротової порожнини 

Показник IL-10 IL-17А IL-1β TLR-2 TLR-4 

Лізоцим 0,014 -0,041 -0,487* 0,127 0,323* 

sIgA 0,366* -0,146 -0,395* -0,121 -0,091 

IgA 0,035 -0,011 -0,339* -0,091 -0,325* 

IgG -0,148 -0,083 0,405* 0,179 -0,029 

Примітки. ж – наявність помірного кореляційного зв’язку, * – 

вірогідність кореляційного зв’язку (р˂0,05). 

 

Із таблиці 5.7 видно, що між індексом РМА та TLR-2 існує 

прямопропорційний кореляційний зв’язок помірної сили (r=0,414, р˂0,05), а 

також між індексом РМА та TLR-4 (r=0,349, р˂0,05). Встановлено прямий 
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зв’язок між значеннями числа Свракова та TLR-2 (r=0,391, р˂0,05) і TLR-4 

(r=0,328, р˂0,05). 

Таблиця 5.7 

Кореляційні зв’язки між пародонтологічними показниками та 

показниками вродженого імунітету 

Показник TLR-2 TLR-4 

індекс Стеларда 0,062 0,019 

РМА 0,414* 0,349* 

число Свракова 0,391* 0,328* 

кровоточивість 0,031 -0,171 

зубний камінь -0,038 -0,039 

Примітки. ж – наявність помірного кореляційного зв’язку, * – 

вірогідність кореляційного зв’язку (р˂0,05). 

 

Аналіз кореляційних взаємозв’язків гігієни ротової порожнини, 

пародонтологічних індексів та цитокінів показав прямий зв’язок помірної 

сили IL-1β з індексом гігієни (r=0,302, р˂0,05), індексом РМА (r=0,304, 

р˂0,05), йодним числом Свракова (r=0,339, р˂0,05) та кількістю секстантів із 

кровоточивістю (r=0,334, р˂0,05)  (табл. 5.8).  

Таблиця 5.8 

Кореляційні зв’язки між між пародонтологічними показниками та 

показниками цитокінового профілю 

Показник IL-1β IL-17А IL-10 

індекс Стеларда 0,302* 0,015 -0,156 

РМА 0,304* 0,185 -0,455* 

число Свракова 0,339* 0,155 -0,466* 

кровоточивість 0,334* 0,327* -0,351* 

зубний камінь 0,178 0,089 -0,403* 

Примітки. ж – наявність помірного кореляційного зв’язку, * – 

вірогідність кореляційного зв’язку (р˂0,05). 
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IL-17А помірно корелює з числом секстантів із кровоточивістю            

(r=-0,327, р˂0,05). Показники індекса РМА та числа Свракова зворотно 

корелюють із IL-10. IL-10 також із числом секстантів із зубним каменем          

(r=-0,403, р˂0,05) та числом секстантів із кровоточивістю (r=-0,351, р˂0,05). 

Отже, поглиблення запального процесу в тканинах пародонта 

супроводжується зниженням кількості протизапального цитокіна, що 

підтверджується даними літератури [27]. 

Отже, проведений нами кореляційний аналіз відображає тісні 

взаємозв’язки між пародонтологічними, мікробіологічними та 

імунологічними показниками в дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД. 

На основі цих даних нами було описано патогенетичний механізм 

запального процесу в тканинах пародонта в дітей, що розвивається на тлі ЦД.  

Основною причиною розвитку запального процесу в тканинах 

пародонта є незадовільна гігієна ротової порожнини. Обтяжує процес 

запалення наявність соматичного захворювання. Перш за все, на тлі ЦД 

змінюється рівень глюкози не тільки в крові, але й у слині. За цих умов 

змінюється структура орального мікробіоценозу. 

На думку багатьох дослідників, бактеріальна колонізація лише 

запускає процеси ураження тканин пародонта, а ефективність цього впливу 

залежить від характеру та вираженості захисних реакцій організму [215, 225, 

242, 247]. Імунопатогенез запальних захворювань тканин пародонта 

реалізується через клітинні та гуморальні чинники специфічної і 

неспецифічної резистентності.  

Містком між патогенасоційованими молекулярними структурами – 

ЛПС (грамнегативні бактерії), ліпотейхоєвими кислотами (грампозитивні 

бактерії), пептидогліканами (грамнегативні та грампозитивні бактерії) та 

антигенспецифічними клітинами адаптивної імунної відповіді є TLR. 

Шляхи передачі сигналу, які активуються через TLR, поділяються на 

загальні та специфічні [76, 101]. Обидва шляхи активації TLR призводять до 
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синтезу великої кількості прозапальних цитокінів, які запускають 

цитокіновий каскад і розвиток запального процесу в тканинах пародонта [76, 

101, 103, 128, 131, 174, 184, 200, 250].  

Запальні медіатори, на думку дослідників, є центральною ланкою 

патогенезу захворювань тканин пародонта [76, 87, 112, 133]. Ініціює запуск 

цитокінового каскаду IL-1β та запезпечує синтез інших прозапальних 

цитокінів [35, 38, 83, 133, 150, 175]. У тканинах пародонта IL-1 стимулює 

вироблення адгезивних молекул, колагенази, активацію кісткової резорбції 

остеобластами та клітинної проліферації, підсилює продукцію і секрецію 

інших цитокінів різними клітинами, особливо, IL-6, IL-17, IL-22 [38, 133].  

IL-17 ініціює в тканинах пародонта продукцію цитокінів і хемокінів та 

запускає реакцію міграції нейтрофілів у зону запалення [38, 187, 248, 251].  

У відповідь на підсилену продукцію прозапальних цитокінів у ротовій 

порожнині спостерігається підвищення експресії цитокінів із вираженим 

протизапальним ефектом, типовим представником яких є IL-10. Він 

пригнічує секрецію активованими моноцитами IL-1β, TNF-α і IL-6, бере 

участь у гуморальному компоненті імунної відповіді, відповідає за 

антибактеріальний захист [38, 57, 63, 151]. 

На тлі запальних змін у інфільтратах відзначають збільшення 

кількості плазмоцитів, які продукують імуноглобуліни [66, 151, 224]. Ці 

антитіла зв’язуються з поверхнею бактерій і в присутності комплементу 

викликають цитотоксичні реакції: нейтралізують збудник і його токсини, 

активують комплемент, в результаті чого вдається обмежити просування 

збудника [140, 151, 224].  

Це дало нам змогу схематично зобразити патогенетичні механізми 

розвитку запального процесу в тканинах пародонта дітей за умов ЦД, 

представлені на рис. 5.1. 
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Рис. 5.1. Деякі патогенетичні ланки розвитку хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету. 
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Проведений кореляційний аналіз пародонтологічних, 

мікробіологічних та імунологічних показників ротової порожнини дітей, 

хворих на ХКГ за умов ЦД, засвідчив наявність взаємозв’язків різної сили 

між ними та дозволив сформувати уявлення про деякі ланки патогенезу ХКГ 

у дітей за умов ЦД.  
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РОЗДІЛ 6 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО 

КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ДІТЕЙ КОМОРБІДНОГО ІЗ 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

 

На думку багатьох авторів, ХКГ слід розглядати як перший етап 

розвитку генералізованого пародонтиту, оскільки вже на ранніх стадіях 

гінгівіту мають місце зміни всього пародонтального комплексу. За соматично 

обтяжених умов обидві форми патології зв’язані між собою в один ланцюг 

подій: генералізований гінгівіт із великим ступенем вірогідності переходить 

у генералізований пародонтит, при цьому запалення в яснах зберігається, а 

ступінь вираженості та залучення інших компонентів пародонта зростає. 

Саме тому важливим завданням лікаря-стоматолога дитячого є своєчасне 

виявлення та адекватне лікування гінгівіту задля попередження розвитку 

більш тяжких форм ураження тканин пародонта. Особливо актуальним є 

питання в разі наявності супутніх соматичних захворювань, які значно 

погіршують стан тканин пародонта. 

На сучасному етапі розвитку стоматології для лікування гінгівіту, 

застосовують антисептичні засоби широкого спектру дії, ферменти, 

фунгіциди, антипротозойні препарати, а також антибіотики [5, 51, 78, 147, 

149], препарати пробіотичної дії [21, 75, 163] та, у випадку зниження 

місцевого імунітету, імуномодулятори [79, 148, 164]. У літературі також 

наведені різноманітні схеми лікування цієї патології на тлі ЦД [6, 27, 47, 65, 

130, 155, 183, 195]. 

Нами пропонується в комплексі лікування ХКГ у дітей, на тлі 

інсулінотерапії за базисно-болюсною схемою, місцеве застосування 

антисептичного розчину, який володіє вираженою бактерицидною дією щодо 

грампозитивної, грамнегативної і анаеробної мікрофлори, а також 

фунгіцидним ефектом, пробіотичний препарат імунотропної дії на основі          



127 

L. reuteri, а також пероральний імуномодулятор рослинного походження, дія 

якого спрямована на стимулювання неспецифічної реакції імунної системи за 

рахунок підвищення фагоцитозу макрофагів і гранулоцититів та 

внутрішньоклітинне руйнування бактерій у процесі фагоцитозу.  

 

6.1. Експериментальне обґрунтування вибору антисептичного 

препарату 

Із метою оцінки ефективності застосування обраних нами 

антисептичних препаратів ми експериментально визначили чутливість 

мікрофлори ротової порожнини дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, до дії 

антисептичних препаратів «Декасану» та «Хлогексидину біглюконат». 

У дослідженнях використовували серійні промислові зразки лікарських 

засобів «Декасан» 0,02 % розчин та «Хлоргексидину біглюконат» 0,05 % 

розчин. Чутливість виділених штамів мікроорганізмів із ротової порожнини 

дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, (166 штамів) до дії досліджуваних 

препаратів, визначали шляхом 2-кратних серійних розведень препаратів у 

рідких живильних середовищах, оптимальних для росту досліджуваних тест-

культур в умовах іn vitro.  

Бактеріостатична дія антисептичних розчинів спрямована на тимчасову 

затримку росту і розмноження мікроорганізмів. Середня бактеріостатична 

концентрація (БСК) розчинів «Декасан» та «Хлоргексидину біглюконат» на 

29,32 % менша порівняно з БЦК цих препаратів.  

Рівень бактерицидної концентрації (БЦК) відображає чутливість 

штамів мікроорганізмів, виділених від дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, до 

основної діючої речовини антисептичних препаратів в умовах in vitro.  

Серед представників роду стрептококів найвитривалішим до дії 

антисептиків виявився Str. faecalis, бактерицидна дія «Декасану» для якого 

становила (39,06±7,81) мкг/мл, а «Хлоргексидину біглюконату» – (46,87 

±15,62) мкг/мл. Str. anginosus показав найвищу чутливість до «Декасану» – 

(1,22±0,74) мкг/мл, у 2,39 раза нижчу до «Хлоргексидину біглюконату» –  
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Таблиця 6.1 

Чутливість мікрофлори ротової порожнини дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт за умов 

цукрового діабету, до дії антисептиків, (M±m) 

 

№ 

Тест-культури 

мікрорганізмів 

Кількість 

досліджуваних 

штамів  

Антисептична сполука 

«Декасан» «Хлоргексидину біглюконат» 

БСК, мкг/мл БЦК, мкг/мл БСК, мкг/мл БЦК, мкг/мл 

1.  Streptococсus pyogenes 20 1,06±0,32 2,12±0,74° 1,52±0,48 3,03±0,34° 

2.  Streptocoсcus faecalis 6 19,53±3,46 39,06±7,81° 23,43±7,81 46,87±15,62° 

3.  Streptocoсcus anginosus 4 1,11±,37 1,22±0,74 1,4±0,48 2,92±0,97° 

4.  Streptocoсcus salivarius 18 1,06±0,15 2,12±0,37° 1,53±0,19* 3,06±0,39°
,
* 

5.  Staphylococcus aureus 22 0,88±0,19 1,96±0,38° 1,65±0,14* 3,31±0,29°
,
* 

6.  Staphylococcus epidermidis 10 0,17±0,03 0,34±0,07° 0,22±0,02 0,45±0,03° 

7.  Escherichia coli 30 17,8±3,27 35,8±6,53° 26,44±2,68* 52,88±4,16°
,
* 

8.  Neisseria oralis 6 0,65±0,16 1,3±0,33° 1,31±0,16* 1,62±0,32° 

9.  Neisseria elongata 4 1,47±0,49 2,93±0,98° 1,72±0,17 3,55±0,35° 

10.   Proteus mirabilis 3 46,4±15,7 93,8±31,3° 62,5±10,41 137,0±12,5° 

11.   Proteus zettgeri 2 15,6±5,75 31,25±10,25° 31,25±15,62* 62,5±10,41°
,
* 

12.   Pseudomonas aeruginosa 6 20,85±5,2 41,7±10,4° 26,04±5,21 52,08±10,41° 

13.   Candida albicans 19 1,19±0,19 2,39±0,38° 1,75±0,16* 3,41±0,32°
,
* 

14.   Candida tropicalis 12 0,82±0,15 1,94±0,37° 1,56±0,24* 3,12±0,47°
,
* 

15.   Candida krusei 2 0,87±0,15 1,95±0,37° 1,95±0,37* 3,9±0,53°
,
* 

16.   середній рівень чутливості 8,63±1,98 17,13±4,01° 12,21±1,14* 25,51±2,24°
,
* 

Примітки. 1. ° – різниця між показниками БСК та БЦК при використанні досліджуваного розчину, вірогідна 

(р˂0,05); 2. * – різниця між показниками БСК або БЦК при використанні досліджуваних розчинів, вірогідна (р1˂0,05).

1
2
8
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була досить високою – (3,06±0,39) та (3,03±0,34) мкг/мл. Одержані дані 

дозволяють вважати ці антисептики високоефективними відносно 

досліджуваних мікроорганізмів. 

Золотисті стафілококи виявляли найвищу чутливість до «Декасану» і 

гинули в присутності 1,96 мкг/мл декаметоксину. Для знищення цього виду 

мікроорганізмів необхідна в 1,68 раза більша концентрація «Хлоргексидину 

біглюконату». Чутливість епідермальних стафілококів до двох препаратів 

вірогідно не відрізнялася.  

Грамнегативні умовно-патогенні мікроорганізми родини 

ентеробактерій показали дещо меншу чутливість до досліджуваних 

препаратів, ніж стафілококи. Так, кишкова паличка гинула в присутності 

(35,8±6,53) мкг/мл декаметоксину та (52,88±4,16) мкг/мл – «Хлоргексидину 

біглюконату».  

Подібна тенденція зберігалася щодо протеїв. БЦК «Декасану» для             

P. mirabilis та P. rettgeri була відповідно (93,8±31,25) та (31,25±10,25) мкг/мл. 

Ці мікроорганізми гинули в присутності «Хлоргексидину біглюконату» 

відповідно в 1,46 та 2,00 раза вищої концентрації. 

Стафілококи й ентеробактерії відіграють провідну роль у розвитку 

запальних захворювань тканин пародонта, і тому ефективність 

протимікробних засобів оцінюють насамперед за впливом на представників 

саме цих груп мікроорганізмів.  

В останні роки представники роду Pseudomonas є найбільш 

поширеними і високорезистентними до протимікробних засобів. Досліджені 

штами P. aeruginosa були значно витривалішими до дії антисептиків, ніж 

стафілококи й ентеробактерії. БЦК «Хлоргексидину біглюконату» для них 

становила (52,08±10,41) мкг/мл. Найвищу чутливість представники цього 

роду виявили до «Декасану» (БЦК – (41,7±10,4) мкг/мл).  

Готові лікарські форми «Декасану» (0,02 % розчин, або 200 мкг/мл) та 

«Хлоргексидину біглюконату» (0,05 % розчин, або 500 мкг/мл) навіть у 

межах стандартних відхилень містять достатню концентрацію основної 
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діючої речовини для забезпечення згубної дії на виділені нами штами будь-

якого представника роду псевдомонад.  

Дріжджоподібні гриби роду Candida є невід’ємною складовою умовно-

патогенної мікрофлори ротової порожнини здорової людини. Серед 

досліджених препаратів найнижча БЦК для кандид виявилася в «Декасану» 

(C. аlbicans – (2,39±0,38) мкг/мл, C. tropicalis – (1,94±0,37) мкг/мл, C. krusei – 

(1,95±0,37) мкг/мл). Для знищення дріжджеподібних грибів потрібно 

відповідно 1,31, 1,61 раза та вдвічі вищу концентрацію «Хлоргексидину 

біглюконату». Слід зазначити, що концентрації антисептиків у всіх вивчених 

лікарських формах були значно вищими, ніж показники чутливості 

досліджених штамів грибів з урахуванням індивідуальних штамових 

коливань. 

Проведений аналіз чутливості мікрофлори ротової порожнини дітей, 

хворих на ХКГ за умов ЦД, відображає високу ефективність бактерицидної 

дії поверхнево-активних антисептиків широкого спектру на умовно-

патогенні мікроорганізми. Середній рівень чутливості дослідних штамів 

бактерій до дії «Декасану» в умовах in vitro становить (17,13±4,01) мкг/мл. У 

присутності «Хлоргексидину біглюконату» необхідно півтора раза вищу 

концентрацію.  

При виборі антимікробної сполуки в складі готової лікарської форми 

варто враховувати БЦК основної діючої речовини для конкретного 

клінічного штаму мікроорганізмів. У клінічних умовах активність 

антисептичної сполуки знижується внаслідок впливу біологічних рідин, 

сорбційних властивостей тканин організму та інших чинників, що вимагає 

значного запасу міцності в концентрації речовини в готовій лікарській формі 

порівняно з БЦК. 

Таким чином, проведені дослідження іn vitro вказують на високу 

ефективність застосування антисептика «Декасан» при лікуванні ХКГ у дітей 

на тлі ЦД.  
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6.2. Клініко-лабораторна оцінка комплексу лікувально-

профілактичних заходів щодо хронічного катарального гінгівіту в дітей 

на тлі цукрового діабету 

Із метою оцінки в клінічних умовах удосконаленого способу лікування 

та профілактики ХКГ у дітей за умов ЦД було проведено обстеження та 

лікування 54 дітей, віком 12 років, хворих на ХКГ за умов ЦД типу 1 (32 

хлопці та 22 дівчини). Їх було поділено на 2 підгрупи: основну (30 осіб) та 

групу порівняння (24 осіб). 

Лікування ХКГ у дітей із супутнім ЦД на тлі інсулінотерапії за 

базисно-болюсною схемою включало гігієнічне навчання індивідуального 

догляду за ротовою порожниною, професійну гігієну та санацію ротової 

порожнини.  

Дітям основної підгрупи призначено місцево полоскання 

антисептичним розчином «Декасан» 0,02 % (у розведенні з кипяченою водою 

1:2) двічі на добу протягом 5-7 діб; розжовування 1 пігулки пробіотичної дії 

«БіоГая ПроДентіс» 2 рази на добу упродовж 2 тижнів із початку другого 

тижня лікування, а також застосування перорально імуномодулятора 

«Імупрет» по 25 крапель 3 рази на добу впродовж 3 тижнів. Діти підгрупи 

порівняння проводили лікування за загальноприйнятою схемою: полоскання 

антисептичним розчином «Хлоргексидину біглюконат» 0,05 % двічі на добу 

до клінічного ефекту зникнення ознак запалення та розчином «Ротокан» двічі 

на добу протягом 5-7 днів; приймали перорально імуномодулятор «Ехінацея» 

по 5 крапель (у розведенні з кип’яченою водою 1:2) 3 рази на добу за 30 

хвилин до їди впродовж 3 тижнів.  

Аналіз скарг дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, на момент обстеження 

показав, що понад 76,47 % дітей основної підгрупи та 78,07 % дітей підгрупи 

порівняння скаржаться на кровоточивість ясен. На пекучість, свербіж та біль 

в яснах скаржаться 58,53 % дітей основної підгрупи. У групі порівняння на ці 

симптоми вказують на 10,43 % більше дітей. Четверта частина дітей обох 

груп спостереження не висували жодних пародонтологічних скарг.  
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До початку лікування ХКГ пародонтальні індекси були приблизно 

однакового значення (табл. 6.2).  

 

Таблиця 6.2 

Зміни стану тканин пародонта та гігієни ротової порожнини в дітей, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт із супутнім цукровим 

діабетом, за різних способів лікування, (M±m) 

Показник Підгрупи 
До 

лікування 

Після 

лікування 
Р 

індекс Стеларда, 

бали 

основна (n=30) 1,63±0,11 0,45±0,03 р<0,05 

порівняння (n=24) 1,67±0,10 0,69±0,04* р<0,05 

індекс РМА, % 

основна (n=30) 44,29±3,09 0 р<0,01 

порівняння (n=24) 44,13±3,17 11,29±2,57* р<0,01 

число Свракова, 

бали 

основна (n=30) 3,47±0,19 0,31±0,10 р<0,05 

порівняння (n=24) 3,22±0,31 0,85±0,05* р<0,05 

кровоточивість, 

секстанти 

основна (n=30) 4,42±0,28 0 р<0,01 

порівняння (n=24) 4,71±0,29 0,92±0,20* р<0,01 

зубний камінь, 

секстанти 

основна (n=30) 1,69±0,29 0 р<0,05 

порівняння (n=24) 2,04±0,34 0 р<0,05 

Примітки. 1. p – різниця між показниками у групах спостереження до 

та після лікування вірогідна (р<0,05); 2. * – різниця між показниками 

основної та порівняльної груп у динаміці лікування вірогідна (p1<0,05). 

 

Переважаючою формою ураження в дітей груп спостереження був 

ХКГ середнього ступеня тяжкості. Середнє значення індесу РМА становило 

(44,29±3,09) % у дітей основної підгрупи та (44,13±3,17) % у дітей підгрупи 

порівняння. Діти груп спостереження мали високу кількість секстантів із 
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кровоточивістю: (4,42±0,28) – у дітей основної підгрупи та (4,71±0,29) – у 

дітей підгрупи порівняння. Середнє значення ураження секстантів із зубним 

каменем: відповідно (1,69±0,29) та (2,04±0,34). Результати опитування щодо 

дотримання гігієни ротової порожнини вказують на недостатню увагу дітей 

до чищення зубів. Значення індекса Стеларда підтверджують незадовільну 

гігієну ротової порожнини дітей груп спостереження: у основній підгрупі – 

(1,63±0,11) балів та (1,67±0,10) балів – у підгрупі порівняння. 

Клінічний огляд дітей основної підгрупи відразу після проведеного 

лікування (21 доба) показав, що в усіх дітей спостерігалася повна ліквідація 

запального процесу. У підгрупі порівняння в 11 дітей (45,83 %) виявлено 

зникнення запального процесу та в 13 дітей (54,17 %) спостерігали 

поліпшення стану тканин пародонта. Після лікування в дітей підгрупи 

порівняння середнє значення РМА становило 11,29 %. 

Стан гігієни ротової порожнини у всіх дітей суттєво поліпшувався: 

середнє значення індекса Стеларда в дітей основної підгрупи відразу після 

проведеного лікування становило (0,45±0,03) балів, що на 34,78 % нижче 

показників підгрупи порівняння (p1˂0,05). Отримані результати вказують на 

добру гігієну ротової порожнини і усунення одного з основних 

пародонтопатогенних чинників.  

Йодне число Свракова після проведеного лікування показало 

зменшення запального процесу в тканинах пародонта дітей основної 

підгрупи в 11,19 раза (p˂0,05) та в 3,79 раза – у дітей підгрупи порівняння 

(p˂0,05). На нашу думку, наявність прихованого залишкового запального 

процесу пов’язана із глюкозо-опосередкованим ураженням судинної стінки у 

тканинах пародонта за умов ЦД. 

Оцінюючи стан тканин пародонта за індексом СРІ, слід відзначити, що 

після проведеного лікування секстанти з кровоточивістю ясен були відсутні в 

100,00 % дітей основної підгрупи, тоді як у дітей підгрупи порівняння –  

тільки в 11 обстежених (45,83 %). У дітей обох груп спостерігалося також 

зникнення секстантів із зубним каменем.  



134 

Показники біоценозу ротової порожнини дітей до початку лікування 

були ідентичними, після проведеного першого курсу лікування виявлено 

поліпшення мікробіологічного статусу в обох групах дослідження відразу 

після лікування (табл. 6.3). 

Результати кількісного визначення мікробного пейзажу ротової 

порожнини після проведеного лікування показали зменшення загального 

мікробного числа в дітей основної підгрупи на 69,42 % (p˂0,05), а дітей 

підгрупи порівняння – на 46,92 % (p˂0,05). Число грампозитивних 

мікроорганізмів у дітей основної підгрупи виявлено на 73,69 % менше 

порівняно з результатами до лікування (р˂0,05), грамнегативних 

мікроорганізмів – на 46,43 % менше (р˂0,05), а грибів роду Candida – на     

94,74 % (р˂0,05). У дітей підгрупи порівняння ці дані вдвічі менші, ніж у 

дітей основної підгрупи: грампозитивних мікроорганізмів – на 54,77 % 

менше (р˂0,05), грамнегативних мікроорганізмів – на 36,00 % (р˂0,05), а 

грибів роду Candida – на 42,86 % (р˂0,05). При порівнянні даних основної 

підгрупи і порівняння, виявлено на 39,53 % більшу загальну кількість 

мікроорганізмів, на 47,37 % більше грампозитивних, на 6,25 % – 

грамнегативних  та на 87,50 % кандид (р1˂0,05). 

 Крім якісного складу мікроорганізмів при дослідженні посівів ротової 

порожнини змінювався ступінь їхнього росту. У 100 % випадків дітей 

основної підгрупи виявлявся мізерний ріст колоній. При дослідженні посівів 

дітей підгрупи порівняння визначався помірний ріст стрептококів              

(Str. faecalis, Str. pуogenes), стафілококів (S. aureus) та деяких кандид            

(C. albicans). У інших мікроорганізмів виявлений мізерний ріст колоній. 

 

 

 

 

 

 



135 

Таблиця 6.3 

Зміни кількості мікроорганізмів ротової порожнини в дітей, хворих 

на хронічний катаральний гінгівіт із супутнім цукровим діабетом, за 

різних способів лікування, (M±m) 

Показники 

основна  підгрупа 

(n=30) 

порівняльна  

підгрупа (n=24) 

до   

лікування 

після 

лікування 

до  

лікування 

після 

лікування 

загальна кількість 

штамів мікроорганізмів 

абс. 85 26* 81° 43*
,
° 

% 100 100 100 100 

кількість штамів 

грампозитивних 

бактерій 

абс. 38 10* 42° 19*
,
° 

% 44,71 38,46 51,86 44,18 

кількість штамів 

грамнегативних 

бактерій 

абс. 28 15* 25° 16* 

% 32,94 57,69 30,86 37,21 

дріжджеподібні гриби 

роду Candida 

абс. 19 1* 14° 8*
,
° 

% 22,35 3,85 17,28 18,61 

Примітки.  

1. * – різниця між показниками у групах спостереження до та після 

лікування вірогідна (р<0,05); 2. ° – різниця між показниками основної та 

порівняльної груп вірогідна (р1<0,05). 

 

Після проведеного лікування за запропонованою нами схемою 

заселеність асоціативною умовно-патогенною мікрофлорою ротової 

порожнини в дітей вірогідно знизилася (табл. 6.4). Нами виявлено в 4,91 раза 

менше число Str. pyogenes, у 4,58 раза знизилася кількість – S. aureus та в 3,75 

раза – Str. faecales, у 3,35 раза Е. сoli та в 3,27 раза С. albicans. У дітей  
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Таблиця 6.4 

Зміни родового та видового складу мікроорганізмів ротової порожнини в дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт із супутнім цукровим діабетом, за різних способів лікування, lg КУО / мл, (M±m) 

в
и

д
и

 

Родова 

належність 

Видова 

належність 

Група дослідження 

основна  підгрупа (n=30) порівняльна  підгрупа (n=24) 

до лікування після лікування до лікування після лікування 

р
ез

и
д

ен
тн

і Lactobacillus L. salivarius 0 1,00* 1,00° 1,00 

Neisseria 
N. oralis 2,00±0,58 2,00±0,58 2,00±0,58 1,00*,° 

N. elongatа 2,00 2,00 2,00 1,00*,° 

Streptocoсcus 

Str. anginosus 3,00 1,0* 2,93±0,96 2,0 

Str. salivarius 4,91±0,21 3,50±0,33 4,57±0,20 1,50±0,50*,° 

у
м

о
в
н

о
-п

ат
о

ге
н

н
і Str. faecalis 3,75±0,48 1,0* 3,50±0,50 2,00*,° 

Str. pуogenes 4,91±0,34 1,0* 4,67±0,33 2,00*,° 

Staphylococcus 
S. epidermidis 4,83±0,17 1,0* 4,75±0,25 2,00*,° 

S. aureus 4,58±0,39 1,0* 4,50±0,17 2,00*,° 

Candida 

C. albicans 3,27±0,24 1,0* 3,00±0,19 2,0*,° 

C. tropicalis 3,0±0,38 0 2,60±0,40 1,00*,° 

C. krusei 2,00 0 1,00° 0 

п
ат

о
ге

н
н

і Pseudomonas P. aeruginosa 3,33±0,33 0 3,33±0,33 2,0* 

Escherichia E. coli 3,35±0,15 1,0* 3,23±0,17 1,22±0,15*,° 

Proteus 
P. mirabilis 3,50±0,50 1,0* 4,00 2,0*,° 

P. rettgeri 2,00 0 2,00 0 

Примітки. 1. * – різниця між показниками у групах спостереження до та після лікування, вірогідна (р<0,05); 2. ° – 

різниця між показниками основної та порівняльної груп, вірогідна (р1<0,05). 1
3
6
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підгрупи порівняння також спостерігалося зниження обсіменіння ротової 

порожнини цими мікроорганізмами: в 2,65 раза – Е. сoli, у 2,34 раза                   

Str. pyogenes, у 2,25 раза S. aureus та на 75,00 % – Str. faecales, на 66,50 % –         

Р. aeruginosa та на 50,00 % – С. albicans. 

Такі представники біоценозу ротової порожнини дітей основної 

підгрупи, як Str. anginosus, P. aeruginosa, P. rettgeri, C. tropicalis і C. krusei не 

були висіяні, а у дітей підгрупи порівняння – лише P. zettgerі та C. krusei. 

Для комплексної оцінки стану тканин пародонта дітей обох груп в 

динаміці лікування важливим є визначення показників місцевого 

гуморального імунітету. Концентрація лізоциму після лікування збільшилася 

на 37,50 % у дітей основної підгрупи та на 16,66 % – у підгрупі порівняння 

(р1<0,05). Ці результати свідчать про стабілізацію порушень клітинної 

мембрани нейтрофілів, що значно зменшує «імунне» запалення (табл. 6.5). 

 

Таблиця 6.5 

Зміни показників гуморального імунітету в ротовій рідині дітей, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт із супутнім цукровим 

діабетом, за різних способів лікування, (M±m) 

Показник 

До лікування Після лікування 

основна  

підгрупа 

(n=30) 

порівняльна  

підгрупа 

(n=24) 

основна  

підгрупа 

(n=30) 

порівняльна  

підгрупа 

(n=24) 

лізоцим, 

г/л 
0,05±0,001 0,05±0,001 0,08±0,001* 0,06±0,002° 

sIgА, г/л 0,23±0,001 0,25±0,001 0,35±0,001* 0,28±0,001°
,
* 

IgА, г/л 0,24±0,001 0,24±0,001 0,23±0,001 0,24±0,001 

IgG, г/л 0,49±0,001 0,49±0,001 0,44±0,001* 0,48±0,001° 

Примітки. 1.* – різниця між показниками у групах спостереження до та 

після лікування вірогідна (р<0,05). 2. ° – різниця між показниками основної 

та порівняльної груп вірогідна (р1<0,05). 
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Оцінюючи рівень sIgА, слід відзначити, що після проведення 

лікувально-профілактичних заходів у дітей основної підгрупи його вміст 

збільшився на 34,29 % і становив – (0,35±0,001) г/л, (p˂0,05), а в дітей 

підгрупи порівняння – лише на 10,71 % (p˂0,05), а різниця між ними 20,00 % 

(р1<0,05). 

У дітей, яким проводилося лікування згідно запропонованої нами 

схеми, концентрація IgA зменшилася до (0,23±0,001) г/л. Такі результати 

вказують на підвищення реактивності організму дітей за умов ХКГ на тлі 

ЦД. У дітей підгрупи порівняння концентрація IgA у ротовій рідині була 

незмінною. 

Достатньо високий рівень IgG у дітей обох груп виявлений після 

лікувальних заходів: в основній підгрупі – (0,44±0,01) г/л, (p˂0,05) та 

підгрупі порівняння – (0,48±0,01) г/л. У дітей, яким проводилося лікування 

за загальноприйнятою методикою, концентрація IgG була на 8,33 % вищою 

від значень дітей основної підгрупи (р1<0,05). Ми вважаємо, що такі 

результати відображають хронізацію запального процесу в тканинах 

пародонта обстежених дітей за умов ЦД. 

У дітей основної підгрупи в динаміці лікування виявлено в 2,23 раза 

менший рівень експресії мРНК TLR-2 (р<0,05). Цей показник був на 46,48 % 

нижчим відносно значень дітей підгрупи порівняння (р1<0,05) (табл. 6.6).  

Експресія мРНК TLR-4 у дітей обох груп після лікування вірогідно 

зменшилася до (41,22±9,47) – у дітей основної підгрупи та до (63,99±7,71) – у 

підгрупі порівняння, на відміну від показників до лікування. У дітей, яким 

проводилося лікування за загальноприйнятою методикою, експресія мРНК 

TLR-4 була на 35,58 % вищою від значень дітей основної підгрупи (р1<0,05). 

Зниження відносної нормалізованої експресії генів TLR-2 та TLR-4 у 

дітей пов’язане, на нашу думку, зі скороченням числа грампозитивних та 

грамнегативних мікроорганізмів ротової порожнини дітей груп 

спостереження. 
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Таблиця 6.6 

Зміни рівня експресії мРНК показників вродженого імунітету в 

букальному епітелії дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт із 

супутнім цукровим діабетом, за різних способів лікування, (М±m) 

Показник 

До лікування Після лікування 

основна  

підгрупа 

(n=30) 

порівняльна  

підгрупа 

(n=24) 

основна  

підгрупа 

(n=30) 

порівняльна  

підгрупа 

(n=24) 

TLR-2 90,07±3,41 85,83±5,02 40,35±4,91° 75,38±6,53°
,
* 

TLR-4 75,55±7,33 79,57±8,44 41,22±9,47° 63,99±7,71°
,
* 

Примітки. 1.° – різниця між показниками у групах спостереження до та 

після лікування, вірогідна р<0,05; 2. * – різниця між показниками основної та 

порівняльної груп, вірогідна р1<0,05; 3. Нормалізація за методом ΔΔCt з 

референт-геном GAPDH. 

 

Рівень експресії мРНК IL-1β в обстежених дітей після лікувально-

профілактичних заходів вірогідно знижується порівняно з показниками до 

лікування в дітей основної підгрупи – на 35,58 % (p˂0,05), у підгрупі 

порівняння – лише на 7,27 % (p˂0,05), різниця між групами становить          

22,50 % (р1˂0,05) (табл. 6.7). Це вказує на послаблення протиінфекційного 

захисту та зменшення запального процесу в тканинах пародонта за умов ЦД.  

У дітей основної підгрупи вміст IL-17А після лікування за 

запропонованою нами схемою зменшився на 36,12 % і склав (10,40±0,92), 

(p˂0,05). Цей показник був на 23,08 % нижчим відносно значень дітей 

підгрупи порівняння (р1<0,05). Після лікування за загальноприйнятою схемою 

експресія мРНК IL-17А в підгрупі порівняння зменшилася тільки на 10,25 % 

(13,52±1,18) (p˂0,05).  

Посилення протизапальних механізмів імунної відповіді полягає в 

підвищенні експресії мРНК IL-10, що сприяє поліпшенню стану тканин 

пародонта в дітей. Ми спостерігали в 2,29 раза вищий рівень експресії 

протизапального цитокіну в дітей основної підгрупи (p˂0,05) та на 14,29 % – 
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у дітей підгрупи порівняння (p˂0,05). У дітей, яким проводилося лікування за 

загальноприйнятою методикою, експресія мРНК IL-10 була на 46,15 % 

вищою від значень дітей основної підгрупи (р1<0,05). 

 

Таблиця 6.7 

Зміни рівня експресії мРНК показників цитокінового каскаду в 

букальному епітелії дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт із 

супутнім цукровим діабетом, за різних способів лікування, (М±m) 

Показник 

До лікування Після лікування 

основна  

підгрупа 

(n=30) 

порівняльна  

підгрупа 

(n=24) 

основна  

підгрупа 

(n=30) 

порівняльна  

підгрупа 

(n=24) 

IL-1β 73,19±7,54 70,98±8,51 47,15±5,38° 60,84±8,43* 

IL-17А 16,28±1,22 16,99±1,29 10,40±0,92° 13,52±1,18* 

IL-10 0,17±0,02 0,18±0,02 0,39±0,04° 0,21±0,03* 

Примітки. 1. ° – різниця між показниками у групах спостереження до 

та після лікування, вірогідна (р<0,05); 2. * – різниця між показниками 

основної та порівняльної груп, вірогідна (р1<0,05); 3. Нормалізація за 

методом ΔΔCt з референт-геном GAPDH. 

 

Отже, отримані результати клініко-лабораторних досліджень вказують 

на поліпшення пародонтологічного статусу, мікробіологічних, місцевих 

гуморальних показників, вродженого імунітету, а також послаблення 

прозапальних та посилення протизапальних механізмів імунного захисту в 

ротовій порожнині дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, при застосуванні в 

комплексі лікування антисептика, пробіотика та імуномодулятора. Ці дані 

підтверджують більшу ефективність запропонованого нами лікувально-

профілактичного комплексу, ніж при використанні загальноприйнятої схеми 

лікування. 

 

 



141 

6.3. Віддалені результати лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, поєднаного із цукровим діабетом 

Із метою оцінки ефективності запропонованої нами схеми лікування 

ХКГ у дітей за умов ЦД у віддалені терміни проведено клінічні огляди зі 

встановленням стоматологічного статусу пацієнтів через 3, 6 та 12 місяців від 

початку лікування. Катамнестичне спостереження мікробіологічного та 

імунологічного статусів здійснювали через 6 місяців після лікування. 

Позитивна динаміка стану тканин пародонта спостерігалася через 3, 6 

та 12 місяців після лікування. Нами виявлено, що значення індекса РМА в 

дітей основної підгрупи через 3 місяці після лікування зменшилося в 3,91 

раза (p4˂0,05), через 6 місяців – у 3,08 раза (р5˂0,05), через 1 рік – 2,56 раза 

(р6˂0,05), а в дітей підгрупи порівняння відповідно в 2,21 (p4˂0,05), 1,91 

(р5˂0,05) та 1,67 раза (р6˂0,05) порівняно з показниками до лікування           

(табл. 6.8). 

Добрий рівень гігієни визначався у віддалені терміни після  

проведеного лікування в дітей за запропонованою нами схемою. Перші 

віддалені результати відображають зменшення значень гігієнічного індекса 

Стеларда в 2,47 раза (p4˂0,05), подальше спостереження – у 2,36 раза 

(р5˂0,05), через 1 рік – у 2,33 раза (р6˂0,05) на відміну від значень до 

лікування. У дітей підгрупи порівняння рівень гігієнічного стану ротової 

порожнини теж поліпшився. Однак, нами виявлено на 15,00 % вищі середні 

показники порівняно з дітьми основної підгрупи (р8˂0,05). Отримані 

результати вказують на задовільну гігієну ротової порожнини. 

Йодне число Свракова показала, що у віддалені терміни після 

лікування вірогідно зменшився ступінь запального процесу в тканинах 

пародонта у дітей основної підгрупи: через 3 та 6 місяців вона була 

відповідно в 6,31 (p4˂0,05) та 5,42 (р5˂0,05) раза менша порівняно зі 

значеннями до лікування. Показники числа Свракова в дітей групи 

порівняння знизилися, відповідно, у 2,73 раза (р4˂0,05), та у 2,25 раза 

(р5˂0,05). Через 12 місяців після лікування виявлено в 4,69 раза менше 
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Таблиця 6.8 

Зміни стану тканин пародонта та гігієни ротової порожнини в дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт із 

супутнім цукровим діабетом, за різних способів лікування, у віддалені терміни спостереження, (М±m) 

Термін спостереження До лікування 
Після 

лікування 
Через 3 місяці Через 6 місяців Через 12 місяців 

індекс 

Стеларда, бали 

основна 1,63±0,11 

(n=30) 

0,45±0,03* 

(n=30) 

0,66±0,04**," 

(n=28) 

0,69±0,04***,"" 

(n=27) 

0,70±0,03****,́ ,""" 

(n=26) 

порівняльна 1,67±0,11 

(n=24) 

0,69±0,04°,* 

(n=24) 

0,79±0,04°,**," 

(n=22) 

0,80±0,04°,***,"" 

(n=22) 

0,81±0,04°,****,́ ,""" 

(n=21) 

індекс РМА, % 
основна 44,29±3,09 0 11,30±2,25**," 14,37±2,54***,"" 17,28±1,89****,́ ,""",+ 

порівняльна 44,13±3,17 11,29±2,57°,* 19,92±2,16°,**," 23,11±2,57°,***,"" 26,36±3,24°,****,́ ,""" 

число 

Свракова, бали 

основна 3,47±0,19 0,51±0,10* 0,55±0,10**," 0,64±0,18***,"" 0,74±0,14****,́ ,""",+ 

порівняльна 3,22±0,31 0,85±0,05°,* 1,18±0,14°,**," 1,43±0,18°,***,"" 1,57±0,17°,****,́ ,""" 

кровоточивість, 

секстанти 

основна 4,42±0,28 0 0,87±0,16**," 1,13±0,21***,"" 1,24±0,22****,́ ,""" 

порівняльна 4,71±0,29 0,92±0,20°,* 1,62±0,13°,**," 1,79±0,17°,***,"" 1,83±0,16°,****,́ ,""" 

зубний камінь, 

секстанти 

основна 1,69±0,29 0 0,37±0,14**," 0,37±0,14***,"" 0,39±0,16****,́ ,""" 

порівняльна 2,04±0,34 0 0,71±0,17°,**," 0,75±0,14°,***,"" 0,78±0,12°,****,́ ,""" 

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей підгруп спостереження до лікування та після лікування, вірогідна 

(p˂0,05); 2. ** – різниця між показниками дітей груп спостереження до лікування та через 3 місяці, вірогідна (р1˂0,05); 3. 

*** –різниця між показниками дітей груп спостереження до лікування та через 6 місяців, вірогідна (р2˂0,05); 4. ´ – різниця 

між показниками дітей груп спостереження до лікування та через 6 місяців, вірогідна (р3˂0,05); 5." – різниця між 

показниками дітей груп спостереження після лікування та через 3 місяці, вірогідна (р4˂0,05); 6. "" – різниця між 

показниками дітей груп спостереження після лікування та через 6 місяців вірогідна (р5˂0,05); 7. """ – різниця між 

показниками дітей груп спостереження після лікування та через 12 місяців вірогідна (р6˂0,05); 8. + – різниця між 

показниками дітей груп спостереження через 3 місяці та через 12 місяців, вірогідна (р7˂0,05); 9. ° – різниця між 

показниками дітей основної та порівняльної груп у віддалені терміни після лікування, вірогідна (р8˂0,05). 1
4
2
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значення показника в дітей основної підгрупи (р6˂0,05) та удвічі в дітей 

порівняльної підгрупи (р6˂0,05) відносно вихідних показників. 

Через 3 місяці після проведених лікувально-профілактичних заходів 

виявлено в 5,08 раза менше секстантів з кровоточивістю в дітей основної  

підгрупи (р4˂0,05) та 2,91 раза в дітей підгрупи порівняння (р4˂0,05), на 

відміну від даних до лікування. Через 6 місяців кількість таких секстантів 

вірогідно зменшилася з (4,42±0,28) до (1,13±0,21) в дітей основної підгрупи. 

Через 12 місяців після проведених лікувально-профілактичних заходів 

виявлено в 3,56 раза менше секстантів із кровоточивістю в дітей основної 

підгрупи (р6˂0,05) та 2,57 раза в дітей підгрупи порівняння (р6˂0,05). 

Число секстантів із зубним каменем у віддалені терміни після 

лікування в дітей за запропонованою нами схемою вірогідно відрізнялося: 

через 3 та 6 місяців знизилося в 4,57 раза (р4˂0,05), (р5˂0,05), через 12 місяців 

– у 4,33 раза (р6˂0,05). Катамнестичне спостереження дітей підгрупи 

порівняння показало вдвічі вищу кількість секстантів із зубним каменем, ніж 

у дітей основної підгрупи (р8˂0,05).   

Через 6 місяців після лікування нами виявлено значні відмінності в 

складі мікроорганізмів та їхній кількості (табл. 6.9). У дітей основної 

підгрупи, зменшилася загальна кількість мікрофлори на 34,12 % (p˂0,05), а 

дітей підгрупи порівняння – на 8,65 % (p˂0,05). У дітей Іо підгрупи 

грампозитивних мікроорганізмів виявили на 15,79 % менше (p˂0,05), 

грамнегативних – на    39,29 % (p˂0,05) та кандид – на 63,16 % (p˂0,05) 

порівняно з даними до лікування. У дітей підгрупи порівняння 

грампозитивних бактерій – на 8,65 % менше, грамнегативних – на 12,00 % та 

кандид – на 14,29 % відносно вихідних значень. При зіставленні даних обох 

груп, виявлено на 24,32 % більшу загальну кількість мікроорганізмів, на 

20,00 % більше грампозитивних, на 22,72 % – грамнегативних та на 41,67 % 

кандид у дітей підгрупи порівняння (р1˂0,05). 
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Таблиця 6.9 

Зміни кількісного складу мікроорганізмів у ротовій рідині дітей, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт із супутнім цукровим 

діабетом, за різних способів лікування, у віддалені терміни, (М±m) 

Показники 

Основна підгрупа Порівняльна підгрупа 

до 

ліку-

вання 

(n=30) 

після 

ліку-

вання 

(n=30) 

через 6 

місяців 

(n=27) 

до 

ліку-

вання 

(n=24) 

після 

лікува-

ння 

(n=24) 

через 6 

місяців 

 (n=22) 

загальна кількість 

штамів бактерій 

абс. 85 26* 56**
,
" 81 43*

,
° 74**

,
"

,
° 

% 100 100 100 100 100 100 

кількість штамів 

грампозитивних 

бактерій 

абс. 38 10* 32**
,
" 42 19*

,
° 40"

,
° 

% 44,71 38,46 57,14 51,86 44,18 54,05 

кількість штамів 

грамнегативних 

бактерій 

абс. 28 15* 17**
,
" 25 16* 22"

,
° 

% 32,94 57,69 30,36 30,86 37,21 29,73 

дріжджеподібні 

гриби 

абс. 19 1* 7**
,
" 14° 8*

,
° 12° 

% 22,35 3,85 12,50 17,28 18,61 16,22 

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей груп спостереження 

до лікування та після лікування, вірогідна (p˂0,05); 2. ** – різниця між 

показниками дітей груп спостереження до лікування та через 6 місяців, 

вірогідна (р2˂0,05); 3. ° – різниця між показниками дітей основної та 

порівняльної груп у динаміці спостереження, вірогідна (р3˂0,05); 4. " – 

різниця між показниками дітей груп спостереження після лікування та через 

6 місяців, вірогідна (р4˂0,05). 

 

Після проведеного лікування за запропонованою нами схемою 

заселеність асоціативною умовно-патогенною мікрофлорою ротової 

порожнини в дітей вірогідно знизилася (табл. 6.10). Нами виявлено в 2,15
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 Таблиця 6.10 

Зміни родового та видового складу мікроорганізмів ротової порожнини в дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт із супутнім цукровим діабетом, за різних способів лікування, у віддалені терміни 

спостереження, lg КУО / мл, (M±m) 

в
и

д
и

 

Родова 
належність 

Видова 
належність 

Основна підгрупа Порівняльна підгрупа 
до 

лікування 
(n=30) 

після 
лікування 

(n=30) 

через 6 
місяців 
(n=27) 

до 
лікування 

(n=24) 

після 
лікування 

(n=24) 

через 6 
місяців 
(n=22) 

р
ез

и
д

ен
тн

і Lactobacillus L. salivarius 0 1,00* 1,00** 1,00° 1,00 1,00** 

Neisseria 
N. oralis 2,0±0,58 2,00±0,58 2,00 2,0±0,58 1,00* 1,00**," 

N. elongatа 2,0 2,00 2,00 2,0 1,00* 1,00**," 

Streptocoсcus 

Str. anginosus 3,0 1,0* 1,00**," 2,93±0,96 2,0 2,00**," 
Str. salivarius 4,91±0,21 3,50±0,33* 2,26±0,14**," 4,57±0,20 1,50±0,50*,° 1,91±0,09**," 

у
м

о
в
н

о
-

п
ат

о
ге

н
н

і 

Str. faecalis 3,75±0,48 1,0* 2,00**," 3,5±0,5 2,00*,° 3,00**," 
Str. pуogenes 4,91±0,34 1,0* 2,09±0,09**," 4,67±0,33 2,00*,° 3,00**," 

Staphylococcus 
S. epidermidis 4,83±0,17 1,0* 2,00**," 4,75±0,25 2,00*,° 2,25±0,25**," 

S. aureus 4,58±0,39 1,0* 2,17±0,11**," 4,5±0,17 2,00*,° 2,80±0,22**," 

Candida 
C. albicans 3,27±0,24 1,0* 1,36±0,15**," 3,0±0,19 2,0*,° 2,25±0,25**," 
C. tropicalis 3,0±0,38 0 1,33±0,25**," 2,6±0,40 1,00*,° 2,00±0,41**," 

C. krusei 2,0 0 1,00**," 1,0 0* 1,00**," 

п
ат

о
ге

н
н

і 

Pseudomonas P. aeruginosa 3,33±0,33 0 1,33±0,33** 3,33±0,33 2,0*,° 2,33±0,33** 
Escherichia E. coli 3,35±0,15 1,0* 1,56±0,11* 3,23±0,17 1,22±0,15*,° 1,97±0,17* 

Proteus 
P. mirabilis 3,5±0,5 1,0* 1,50±0,50**," 4,0 2,0*,° 3,00***," 
P. rettgeri 2,0 0 1,00**," 2,0 0* 1,00**," 

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей груп спостереження до лікування та після лікування, вірогідна 
(p˂0,05); 2. ** – різниця між показниками дітей груп спостереження до лікування та через 6 місяців, вірогідна (р2˂0,05); 
3. ° – різниця між показниками дітей основної та порівняльної груп у динаміці спостереження, вірогідна (р3˂0,05); 4. " – 
різниця між показниками дітей груп спостереження після лікування та через 6 місяців, вірогідна (р4˂0,05). 

1
4
5
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 раза менше число Е. сoli, у 2,35 раза менше Str. pyogenes, у 2,40 раза                         

С. albicans та у 2,50 раза Р. aeruginosa, у 2,11 раза знизилася кількість                        

S. aureus та в 1,86 раза Str. faecales (р2˂0,05). У дітей підгрупи порівняння 

також спостерігалося зниження обсіменіння ротової порожнини цими 

мікроорганізмами: понад 39,01 % Е. сoli на 37,78 % – S. aureus, 35,76 % –                 

Str. pyogenes, 30,03 %  – Р. aeruginosa, 25,00 %  – С. albicans і лише 14,28 % –            

Str. faecales (р2˂0,05). При порівнянні даних двох груп, у дітей підгрупи 

порівняння через 6 місяців, виявлено на 39,55 % більше  – С. albicans, на  

30,33 % – Str. pyogenes, на 33,50 % – Р. aeruginosa, на 33,33 % – Str. faecales, 

на 29,81 % – Е. сoli і на 22,50 %  – S. aureus (р3˂0,05).  

У 100 % випадків дітей основної підгрупи виявлявся мізерний ріст 

колоній. При дослідженні посівів дітей підгрупи порівняння визначався 

помірний ріст стрептококів (Str. faecalis, Str. pуogenes), стафілококів                      

(S. aureus) та деяких кандид (C. albicans). У інших мікроорганізмів виявлений 

мізерний ріст колоній.  

Через 6 місяців після лікування, запропонованим нами способом, у 

дітей спостерігалося вірогідне підвищення концентрації лізоциму та sIgA в 

ротовій рідині відповідно на 37,50 та 30,30 % (табл. 6.11) 

У обстежених підгрупи порівняння рівень цих показників збільшився 

на 28,57 та 7,41 % (р2˂0,05). У таких дітей виявили відповідно на 12,50 та       

8,18 % вищі значення лізоциму та sIgA, ніж у дітей основної підгрупи 

(р3˂0,05).   

Концентрації IgА та IgG знижувалися в дітей основної підгрупи на      

4,16 % та 2,04 %, а в дітей підгрупи порівняння залишалися незмінними.  

Віддалені результати лікування вказують на зниження рівня експресії 

мРНК TLR-2 на 55,21 % у дітей основної підгрупи (р2˂0,05) та на 14,73 % в 

дітей підгрупи порівняння (р2˂0,05) відносно вихідних значень. Експресія 

мРНК TLR-2 у дітей, яким проведено запропонований нами комплекс 

лікування, на 65,96 % нижча від показників підгрупи порівняння (р3˂0,05).  

Рівень експресії мРНК TLR-4 на 40,15 % менший в основній підгрупі 
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Таблиця 6.11 

Зміни показників гуморального імунітету в ротовій рідині в дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт 

із супутнім цукровим діабетом, за різних способів лікування, у віддалені терміни спостереження, (M±m) 

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей груп спостереження до лікування та після лікування, вірогідна 

(p˂0,05); 2. ** – різниця між показниками дітей груп спостереження до лікування та через 6 місяців, вірогідна (р2˂0,05); 

3. ° – різниця між показниками дітей основної та порівняльної груп у динаміці спостереження, вірогідна (р3˂0,05); 4. " – 

різниця між показниками дітей груп спостереження після лікування та через 6 місяців, вірогідна (р4˂0,05). 

 

Показник Лізоцим, г/л sIgА, г/л IgА, г/л IgG, г/л 

до лікування 
основна (n=30) 0,05±0,001 0,23±0,001 0,24±0,002 0,49±0,002 

порівняння (n=24) 0,05±0,001 0,25±0,001 0,24±0,001 0,49±0,001 

після лікування 
основна (n=30) 0,08±0,001* 0,35±0,001* 0,23±0,002 0,44±0,002* 

порівняння (n=24) 0,06±0,002°,* 0,28±0,001°,* 0,24±0,002 0,48±0,001° 

через 6 місяців 
основна (n=27) 0,08±0,001** 0,33±0,002** 0,23±0,001 0,48±0,001" 

Порівняння (n=22) 0,07±0,001°,**," 0,27±0,002°,** 0,24±0,002 0,49±0,001°," 

1
4
7
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 (р2˂0,05) та на 11,49 % у підгрупі порівняння (р2˂0,05), ніж показники до 

лікування. 

Нами виявлено на 35,79 % нижчі значення TLR-4 у дітей, яким 

лікування проводилося за загальноприйнятою схемою, від дітей основної 

підгрупи (р3˂0,05) (табл. 6.12).  

Таблиця 6.12 

Зміни рівня експресії мРНК показників вродженого імунітету в 

букальному епітелії  дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт із 

супутнім цукровим діабетом, за різних способів лікування, у віддалені терміни 

спостереження, (М±m) 

Показник TLR-2 TLR-4 

до лікування 
основна (n=30) 90,07±13,41 75,55±17,33 

порівняння (n=24) 85,83±15,02 79,57±20,44 

після лікування 
основна (n=30) 40,35±4,91* 41,22±9,47* 

порівняння (n=24) 75,38±13,53° 63,99±17,71° 

через 6 місяців 
основна (n=27) 48,69±6,65** 45,22±10,25** 

порівняння (n=22) 80,81±14,36° 70,43±19,09° 

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей груп спостереження до 

лікування та після лікування, вірогідна (p˂0,05); 2. ** – різниця між 

показниками дітей груп спостереження до лікування та через 6 місяців, 

вірогідна (р2˂0,05); 3. ° – різниця між показниками дітей основної та 

порівняльної груп у динаміці спостереження, вірогідна (р3˂0,05). 

 

Відносний нормалізований рівень експресії мРНК IL-1β через 6 місяців 

після лікування в дітей основної підгрупи був на 44,71 % нижчий 

(40,81±4,02), (р2˂0,05), а IL-17A – у 2,09 раза нижчий (7,78±0,58), (р2˂0,05) 

порівняно зі значеннями до лікування (табл. 6.13). Ми спостерігали також 

утричі вищий рівень експресії мРНК IL-10 (0,51±0,03) (р2˂0,05). Якщо 

зіставляти ці показники зі значеннями дітей підгрупи порівняння, то в дітей 

основної підгрупи рівень експресії мРНК прозапальних цитокінів IL-1β на 
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37,67 % нижчий (р3˂0,05), IL-17А – на 48,98 % (р3˂0,05), а показники 

протизапального цитокіна IL-10 – на 49,01 % вищі (р3˂0,05). 

 

Таблиця 6.13 

Зміни рівня експресії мРНК показників цитокінового каскаду в 

букальному епітелії дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт із 

супутнім цукровим діабетом, за різних способів лікування, у віддалені 

терміни спостереження, (М±m) 

Показник IL-1β IL-17А IL-10 

до 

лікування 

основна (n=30) 73,19±7,54 16,28±1,22 0,17±0,02 

порівняння (n=24) 70,98±8,51 16,99±1,29 0,18±0,02 

після 

лікування 

основна (n=30) 47,15±5,38* 10,40±0,92* 0,39±0,04* 

порівняння (n=24) 60,84±8,43° 13,52±1,18° 0,21±0,03° 

через 6 

місяців 

основна (n=27) 40,81±4,02** 7,78±0,58** 0,51±0,03** 

порівняння (n=22) 65,47±6,41° 15,25±1,26° 0,26±0,03° 

Примітки. 1. * – різниця між показниками дітей груп спостереження до 

лікування та після лікування, вірогідна (p˂0,05); 2. ** – різниця між 

показниками дітей груп спостереження до лікування та через 6 місяців, 

вірогідна (р2˂0,05); 3. ° – різниця між показниками дітей основної та 

порівняльної груп у динаміці спостереження, вірогідна (р3˂0,05).  

 

Таким чином, в умовах in vitro доведено високу ефективність 

застосування антисептика «Декасан» при лікуванні ХКГ у дітей на тлі ЦД: 

середній рівень чутливості дослідних штамів бактерій до дії «Декасану» 

становив (17,13±4,01) мкг/мл. 

Встановлено повну ліквідацію запального процесу в тканинах пародонта 

дітей після лікування за запропонованою нами схемою. У віддалені терміни 

через 3 місяці після лікування значення індекса РМА зменшилося в 3,91 раза 

(р4˂0,05), через 6 місяців – у 3,08 раза (р5˂0,05), через 1 рік – у 2,56 раза 

(р6˂0,05). Згідно числа Свракова в 11,19 раза (p˂0,05) зменшився ступінь 
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запального процесу в тканинах пародонта дітей основної підгрупи. Через 3 та 

6 місяців ми спостерігали відповідно в 6,31 (р4˂0,05) та 5,42 (р5˂0,05) раза 

менші показники, а через 12 місяців – у 4,69 раза (р6˂0,05). Секстанти із 

кровоточивістю та із зубним каменем зникли після лікування в комплексі 

антисептика, пробіотика та імуномодулятора. Через 3 місяці після проведених 

лікувально-профілактичних заходів виявлено 5,08 раза менше секстантів з 

кровоточивістю (р4˂0,05), через 6 місяців – у 3,91 раза (р5˂0,05), а через 12 

місяців – у 3,56 раза (р6˂0,05) порівняно з вихідними значеннями. Через 3 та 6 

місяців після лікування число уражених секстантів із зубним каменем менше в 

4,57 раза (р4˂0,05), (р5˂0,05), через 12 місяців – у 4,33 раза (р6˂0,05), ніж 

показники до лікування. 

Значення індекса Стеларда зменшилося в 3,62 раза в дітей основної 

підгрупи відразу після проведеного лікування. Подальші спостереження 

вказують на добрий рівень гігієни ротової порожнини.  

Результати кількісного визначення мікробного пейзажу ротової 

порожнини після проведеного лікування показали зменшення загального 

мікробного числа в дітей основної підгрупи на 69,42 % (p˂0,05), а через 6 

місяців – на 34,12 % (р2˂0,05). У 100 % випадків дітей основної підгрупи 

виявлявся мізерний ріст колоній. Str. anginosus, N. oralis та elongatа,                 

P. rettgeri, C. tropicalis та krusei не були висіяні. 

Концентрація лізоциму після проведеного лікування за запропонованою 

нами схемою збільшилася на 37,50 % (p˂0,05) та залишалася незмінною через 

6 місяців. Рівень sIgА після проведеного лікування у дітей основної підгрупи 

його вміст збільшився на 34,29 % (p˂0,05), через 6 місяців – на 30,30 % 

(р2˂0,05). Концентрація IgA зменшилася лише на 4,16 %. Достатньо високий 

рівень IgG у дітей виявлений як у динаміці лікування, так і у віддалені 

терміни.  

У дітей після лікування в комплексі антисептика та пробіотика виявлено 

менший рівень експресії мРНК TLR-2 у 2,23 раза (p˂0,05), а TLR-4 – на                   
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40,15 % (p˂0,05). Рівень експресії показників вродженого імунітету через 6 

місяців знизився відповідно на 55,21 % (р2˂0,05) та 40,15 % (р2˂0,05). 

Рівень експресії мРНК IL-1β в дітей після лікування за запропонованою 

нами схемою на 35,58 % нижчий порівняно з показниками до лікування 

(p˂0,05), через 6 місяців – на 44,71 % (р2˂0,05). Уміст IL-17А зменшився на 

36,12 % (p˂0,05), у віддалені терміни – у 2,09 раза нижчий (р2˂0,05). Ми 

спостерігали в 2,29 раза вищий рівень експресії мРНК IL-10 у дітей основної 

підгрупи (p˂0,05), а через 6 місяців – утричі вищий (р2˂0,05). 

Позитивна динаміка зміни клінічних показників стану тканин 

пародонта, мікробіологічних, місцевих гуморальних показників, вродженого 

імунітету, а також послаблення прозапальних та посилення протизапальних 

механізмів імунного захисту в ротовій порожнині в дітей, хворих на ХКГ, на 

тлі ЦД підкреслює ефективність запропонованого нами лікувально-

профілактичного комплексу із застосуванням антисептика «Декасан», 

пробіотика «БіоГая ПроДентіс» та імуномодулятора «Імупрет».  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У дитячому віці стоматологічна захворюваність є високою [44, 99, 

131, 157, 198, 212, 246]. Вітчизняними та закордонними дослідниками 

встановлено, що захворювання тканин пародонта діагностуються майже в 

кожної другої дитини [6, 10, 17, 32, 46, 48, 114]. Найпоширенішою формою 

ураження є ХКГ, частота виявлення якого за умов супутньої соматичної 

патології, у першу чергу, ендокринної системи, сягає 100 % [27, 52, 82, 212, 

214, 229].  

Чимало науковців стверджують, що перші ознаки ЦД проявляються 

саме в ротовій порожнині [6, 47, 55, 108, 151, 245]. У дітей, хворих на ЦД, на 

тлі метаболічних порушень спостерігається зниження реактивності імунної 

системи, що призводить до розвитку запального процесу в тканинах 

пародонта [6, 48, 65, 120, 176]. Глюкозо-опосередковане ушкодження 

ендотеліальних клітин активізує реакції збільшення секреції місцевих 

специфічних і  неспецифічних факторів захисту ротової порожнини [47, 65, 

120]. Важливе значення в розвитку захворювань тканин пародонта за умов 

ЦД належить дисбалансу в системі орального мікробіоценозу та в 

цитокіновій мережі [24, 41, 54, 59, 60, 87, 102].  

У зв’язку з високою поширеністю та мультифакторністю захворювань 

тканин пародонта в дітей, актуальним є їхнє подальше вивчення. Метою 

нашого дослідження є підвищення ефективності лікування ХКГ шляхом 

удосконалення методів діагностики та фармакологічної корекції залежно від 

умов їхнього перебігу в дітей, хворих на ЦД типу 1, на основі вивчення 

клініко-імунологічних особливостей захворювання.  

Наведені в роботі дані одержано в результаті обстеження 170 дітей 

віком 8-16 років (81 хлопець та 89 дівчат), із них: 110, із хворобами 

пародонта та ЦД (І група), 30, хворих на ХКГ, без соматичної патології (ІІ 

група) і 30 стоматологічно та соматично здорових (ІІІ група).  
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Для оцінки стану твердих тканин зубів і тканин пародонта, а також 

виявлення зубощелепних аномалій та деформацій у разі ХКГ, поєднаного із 

ЦД оглянуто 110 дітей віком від 8 до 16 років; сформовано три вікові 

підгрупи: ІА – 8-11 (24 дитини), ІБ – 12 (54 дитини) та ІВ – 13-16 років (32 

дитини). Із них відібрано 103 дітей, в яких вивчали особливості перебігу ХКГ 

у поєднанні з ЦД та порівнювали з даними дітей ІІ групи. 

Результати дослідження показали, що у всіх дітей, хворих на ХКГ за 

умов ЦД, виявлено значну поширеність карієсу постійних зубів [65]. 

Найвищий показник зареєстрований у дітей у віці 13-16 років (100,00 %), 

найнижчий – у 8-11 років (89,00 %). За критеріями ВООЗ вони оцінюються 

нами як високі. 

Найвищі значення інтенсивності карієсу постійних зубів виявлялися в 

дітей 13-16 років (КПВ=5,90±0,69). Зокрема, спостерігалося на 14,39 % 

більша кількість каріозних зубів, на 26,24 % більше пломбованих зубів, а 

також наявні видалені постійні зуби порівняно з даними дітей молодшої 

вікової групи. Високий рівень інтенсивності карієсу постійних зубів у всіх 

дітей за умов ЦД типу 1 вказує на обтяжений перебіг стоматологічної 

патології та необхідність удосконалення лікувально-профілактичних заходів. 

У кожної четвертої дитини, хворої на ЦД, віком 12 та 13-16 років 

виявлені некаріозні ураження твердих тканин зубів. У 8-11-річних дітей 

поширеність некаріозних уражень на 15,94 % нижча, однак вірогідної різниці 

між цими даними не виявлено. Основною формою некаріозного ураження 

твердих тканин зубів була гіпоплазія, яка виявлялася у 98,47 % випадків. 

Одержані результати підтверджуються даними науковців [11]. 

Зубощелепні аномалії та деформації зустрічалися в кожної третьої 

дитини у віці 8-11 років. На 8,28 % зростала їхня кількість у віці 12 років та 

на 15,94 % – 13-16 років. У структурі ортодонтичної патології переважали 

аномалії окремих зубів. 

Стоматологічне обстеження дітей, хворих на ЦД, виявлено в 95,45 % 

випадків патологічні зміни в тканинах пародонта. Основною формою 
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ураження тканин пародонта був ХКГ, який реєструвався в усіх 12-річних 

дітей, а також у понад 80,00 % дітей старшої та молодшої вікових груп.             

Для порівняння, О.О. Бабіною [6] при клінічному обстеженні хворих на ЦД у 

віці 12-16 років патологічні зміни тканин пародонта виявлені у 67 % 

випадків, зокрема, переважав гінгівіт (46,6 %). 

Результати власних досліджень, а також дані наукової літератури [6, 

17, 20, 48, 55, 65, 89-91, 108, 120, 151, 176, 245] вказують на те, що саме 

тканини пародонта є найуразливішими до метаболічних порушень, які 

виникають на тлі ЦД, тому основна увага в нашій роботі спрямована саме на 

вивчення особливостей перебігу ХКГ. 

Дані анамнезу показали, що у 26,67 % дітей ЦД тривав від 1 до 2 

років, у 73,67 % – стаж основного захворювання становив понад 2 роки.                               

У структурі ХКГ у дітей за умов ЦД переважав середній ступінь тяжкості 

захворювання (51,70 % обстежених), у кожної третьої дитини зустрічався 

ХКГ легкого ступеня тяжкості, а тяжкий ступінь ХКГ виявлявся у понад 

12,27 % дітей. При цьому в 60,00 % соматично здорових дітей спостерігався 

ХКГ легкого ступеня тяжкості, у 26,67 % – середній ступінь, у 10,46 % – 

тяжкий. 

Середні значення числа Свракова відображають більш тяжчий перебіг 

запального процесу в тканинах пародонта за умов соматичного 

захворювання. Ми спостерігали також зростання значень проби зі 

збільшенням віку, однак вірогідної відмінності між показниками в цьому 

напрямку не встановлено. Число Свракова в дітей, хворих на ЦД, за умов 

легкого ступеня тяжкості ХКГ становив (1,88±0,11) бала, що в 3,08 раза вище 

порівняно з соматично здоровими дітьми (р˂0,05). За умов середнього та 

тяжкого ступенів ХКГ у дітей, хворих на ЦД, показник склав відповідно 

(2,93±0,43) та (5,22±0,26) бала. У соматично здорових дітей, хворих на ХКГ, 

показники були відповідно на 31,85 % та 27,97 % нижчими (р˂0,05). 
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За даними індекса СРІ, усі діти, хворі на ЦД, мали високу кількість 

секстантів із кровоточивістю – (4,61±0,28). Число секстантів із зубним 

каменем становило (1,62±0,28), тобто було середнім. Визначено зростання 

їхнього числа в дітей відносно віку, проте вірогідна відмінність між 

показниками не встановлена. 

У дітей на тлі досліджуваної ендокринної патології за умов легкого 

ступеня тяжкості ХКГ виявлялося (3,70±0,44) секстантів із кровоточивістю, у 

разі середнього ступеня – (4,46±0,31), а тяжкого – (5,66±0,24). У соматично 

здорових дітей ці показники були у 2,66, 2,46 та 2,44 раза нижчими (р˂0,05). 

Кількість секстантів із зубним каменем у дітей з ознаками легкого 

ступеня тяжкості ХКГ на тлі ЦД становила від (0,98±0,17) до (1,16±0,31). У 

соматично здорових дітей ці показники були на 37,38 % меншими (р˂0,05). 

Подібна динаміка змін спостерігалася і за умов середнього та тяжкого 

ступенів ХКГ: відзначалося зменшення кількості секстантів із зубним 

каменем на 36,36 та 39,84 % у соматично здорових дітей порівняно з дітьми 

із супутнім ЦД (р˂0,05). 

На нашу думку, виражений симптом кровоточивості на тлі ЦД у дітей 

можна пояснити структурно-функціональними змінами судинної стінки 

капілярів, а також змінами функції самої крові: збільшенням діаметра 

еритроцитів, накопиченням гліколізованого гемоглобіну тощо. Відомо, що за 

умов ЦД підвищення рівня глюкози відбувається не тільки в крові, а й у 

ротовій рідині, що і є чинником підвищеного утворення зубного каменю.  

Підсумовуючи результати клінічного обстеження дітей різних вікових 

груп, хворих на ЦД, слід відмітити в них високу поширеність захворювань 

тканин пародонта та тяжкість їхнього перебігу. У зв’язку з цим, виникає 

необхідність детального параклінічного вивчення патогенетичних механізмів 

формування ХКГ за цих умов, що стане підґрунтям для удосконалення 

методів діагностики та розробки адаптованих лікувально-профілактичних 

програм.  

Важливу роль у формуванні пародонтологічного статусу відіграє стан 
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особистої гігієни ротової порожнини [32, 41, 56, 80, 82, 132, 143-145, 178].       

За індексом Стеларда встановлено задовільну гігієну ротової порожнини в 

дітей молодшої вікової групи на тлі супутньої патології та в усіх соматично 

здорових дітей, а в дітей віком 12 та 13-16 років, хворих на ЦД – 

незадовільний рівень гігієни, що узгоджується з даними літератури [108, 132, 

133]. 

Середнє значення індекса Стеларда за умов легкого ступеня тяжкості 

ХКГ в дітей, хворих на ЦД, становило (1,19±0,21) бала, а середнього ступеня 

– (1,44±0,16) бала, що на 30,25 % та 27,08 % вище порівняно з групою 

соматично здорових дітей (р˂0,05). За умов тяжкого ступеня тяжкості 

захворювання виявлено поганий рівень гігієни ротової порожнини – 

(2,37±0,18) балів. Відомо, що відсутність належної гігієни ротової 

порожнини та підвищення рівня глюкози в слині є ключовими чинниками 

зміни кількісного та якісного складу орального мікробіоценозу.  

Для встановлення деяких механізмів патогенезу ХКГ, коморбідного із 

ЦД, нами проведено мікробіологічне, імунологічне та молекулярно-

генетичне дослідження ротової порожнини дітей ключового 12-річного віку. 

Із І групи сюди були включені діти ІБ підгрупи (54 дитини), а також 30 

соматично здорових дітей за умов ХКГ (ІІ група) та 30 соматично та 

стоматологічно здорових дітей ІІІ групи. 

Кількісне визначення мікробного пейзажу ротової порожнини в 

обстежених нами дітей, хворих на ХКГ поєднаний із ЦД, показало у 2,77 раза 

вище загальне мікробне число порівняно з соматично здоровими дітьми за 

умов ХКГ (р˂0,05) та в 3,61 раза – із соматично та стоматологічно здоровими 

дітьми (р˂0,05).  

Число грампозитивних мікроорганізмів у дітей, хворих на ХКГ за 

умов ЦД, удвічі більше порівняно з такими у соматично здорових дітей та на          

57,50 % більше – від здорових дітей (р˂0,05). Грамнегативних 

мікроорганізмів у ротовій порожнині дітей, хворих на ХКГ із супутнім ЦД, 

виявлено у 2,94 раза більше, ніж у соматично здорових дітей у разі ХКГ та в 
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4,42 раза – у стоматологічно здорових дітей (р˂0,05). На тлі досліджуваного 

соматичного захворювання висіяно 33 штами грибів роду Candida, а в 

соматично здорових дітей їх взагалі не було (р˂0,05).  

Майже в кожного обстеженого були висіяні одночасно 

мікроорганізми декількох родів, їхні асоціації, що складалися з 2-4 штамів 

мікроорганізмів. Зокрема, було виявлено комбіноване ураження Str. faecalis 

та S. aureus; Str. faecalis, S. epidermidis та E. coli; Str. pуogenes, S. aureus та          

P. mirabilis; E. coli, C. albicans, S. epidermidis та Str. salivarius; Str. salivarius, 

S. epidermidis, C. tropicalis та N. elongatа.  

Подібні дані отримала О.В. Крижалко [65], яка також встановила, що 

у дітей, хворих на ЦД, з ознаками ХКГ частіше виявлялися мікроорганізми в 

асоціаціях, рідше – у монокультурі.  

Рясний ріст колоній мікроорганізмів був характерний для 

стрептококів (Str. salivarius, Str. faecalis, Str. pуogenes), стафілококів                   

(S. epidermidis, S. aureus) та деяких кандид (C. albicans). У нейсерій                           

(N. оralis), стрептококів (Str. anginosus), ентеробактерій (E. coli, P. mirabilis), 

псевдомонад (P. aeruginosa) та кандид (C. tropicalis) виявлено помірний ріст 

їхніх колоній, а в C. krusei, P. rettgeri, N. elongatа – мізерний. 

Таким чином, в обстежених, хворих на ХКГ висівалися як 

представники нормальної мікрофлори, так і умовно-патогенні та патогенні 

мікроорганізми. У дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, виявлено в 2,77 раза 

вище загальне мікробне число та на 63,86 % ширший спектр факультативних 

мікроорганізмів порівняно з соматично здоровими дітьми (р˂0,05). Згідно 

класифікації В.В. Хазанової, у дітей І групи мікробний пейзаж ми оцінили як 

ІV ступінь дисбактеріозу ротової порожнини.  

Наші дані підтверджуються дослідженнями Ю.В. Сотскової та 

співавторів [125], які вивчали ступінь дисбактеріозу ротової порожнини в 

пацієнтів, хворих на ХКГ на тлі ЦД, за відношенням відносних індексів 

активності уреази та лізоциму. Автори встановили порушення 
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мікробіоценозу, що клінічно відповідає субкомпенсованій формі 

дисбактеріозу.  

Нами встановлено низку залежностей між індексами стану тканин 

пародонта та кількістю виділених різних штамів мікроорганізмів ротової 

порожнини. Зокрема, прямі кореляційні зв’язки виявлено між показниками 

індекса Стеларда та вмістом Str. faecalis (р˂0,05) і C. аlbicans (р˂0,05), між 

даними індекса РМА та Str. pyogenes (р˂0,05) та помірну зворотню 

залежність – із P. mirabilis (р˂0,05). Виявлено помірний прямий зв’язок числа 

Свракова з Str. pyogenes (р˂0,05) та зворотній помірний – із P. mirabilis 

(р˂0,05). Кількість секстантів із кровоточивістю в дітей, хворих на ХКГ за 

умов ЦД, зворотньо помірно корелює з кількістю умовно-патогенних та 

патогенних мікроорганізмів: N. oralis (r=-0, 344, р˂0,05) та C. albicans         

(r=-0,372, р˂0,05). 

Отримані нами результати мікробіологічного дослідження ротової 

порожнини дітей, а також їхні кореляції з пародонтальними індексами 

свідчать про високу потенційну можливість асоціативної умовно-патогенної 

мікрофлори викликати патологічний процес у тканинах пародонта із 

провідним значенням у розвитку запального процесу S. aureus, Str. pyogenes,              

Str. faecales, Е. сoli, С. albicans та Р. mirabilis. Можливо, така ситуація 

зумовлена метаболічними порушеннями, що виникають на тлі ЦД. 

Відомо, що дисбактеріоз ротової порожнини ускладнює перебіг ХКГ 

внаслідок порушення функції екосистеми макроорганізму, зменшення 

кількості пробіотичної та збільшення кількості умовно патогенної і 

патогенної мікрофлори [13, 30, 69, 82, 114, 122, 182]. При цьому 

першочергово активується вроджена імунна відповідь, що розпізнає патогени 

за допомогою спеціальних рецепторів ширшої специфічності. Вони здатні 

виявляти та пов’язувати структурні компоненти родинних груп основних 

типів бактерій, вірусів, грибів, найпростіших і паразитів. У першу чергу до 

них відносяться TLR-2, TLR-4 [12, 37, 76, 98, 176, 174, 184, 188].  
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Для встановлення ролі вродженої імунної відповіді в розвитку 

запального процесу в тканинах пародонта за умов ЦД нами проведено 

визначення експресії мРНК генів TLR-2 та TLR-4 у букальному епітелії 

ротової порожнини методом ЗТ-ПЛР. Отримані нами дані показали, що в 

дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, вміст мРНК TLR-2 у 5,74 раза вищий від 

соматично здорових дітей, уражених ХКГ (р˂0,05). Зростання концентрації 

цього показника в соматично здорових дітей у 15,35 раза відносно групи 

здорових (ІІІ група) (р˂0,05). Підвищення відносної нормалізованої експресії 

гена TLR-2 пов’язуємо з наявністю потенційних лігандів, здатних його 

активувати, а саме: ліпополісахаридів, ліпотейхоєвих кислот, 

пептидогліканів, бактеріальної ДНК і двоспіральної РНК тощо.  

Експресія мРНК TLR-4 у дітей за умов ендокринопатії підвищувалася 

в 6,38 раза порівняно із соматично здоровими (р˂0,05). Вірогідну відмінність 

значень цього показника ми виявляли в дітей соматично здорових у разі ХКГ 

та соматично та стоматологічно здорових. Наші результати підтверджуються 

даними літератури і вказують на інфекційний генез запального процесу в 

тканинах пародонта [88, 207, 213, 217, 218, 222, 230, 248-250].   

Встановлено вірогідну відмінність показників вродженого імунітету 

залежно від ступеня тяжкості ХКГ у дітей, хворих на ЦД, відносно 

соматично здорових дітей. За умов легкого ступеня ХКГ у дітей із супутньою 

патологією експресія мРНК TLR-2 була в 4,21 раза більшою порівняно з 

соматично здоровими дітьми. Для дітей із середнім ступенем тяжкості ХКГ 

були характерні такі дані: (99,58±15,68) – в обстежених за умов ЦД та 

(18,71±2,69) – у соматично здорових (p˂0,05). Найвищі значення TLR-2 

виявлено в дітей на тлі соматичної патології за умов тяжкого ступеня ХКГ – 

(103,71±11,63). Цей показник був у 6,21 раза вищим порівняно з соматично 

здоровими дітьми (p˂0,05). 

Встановлений нами рівень експресії мРНК гену TLR-4 у дітей з ознаками 

легкого ступеня тяжкості ХКГ на тлі досліджуваної соматичної патології був у 3,87 

раза вищим порівняно з таким у соматично здорових дітей (р˂0,05). За умов 
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середнього і тяжкого ступенів ХКГ відзначалося також збільшення експресії мРНК 

TLR-4 у дітей, хворих на ЦД, відносно ІІ та ІІІ груп, відповідно в 4,54 та 6,02 раза 

(p˂0,05). 

Отримане нами підвищення експресії мРНК TLR-2 та TLR-4 у 

букальному епітелії можна пояснити наявністю в ротовій порожнині дітей 

паттернів, які вони розпізнають. Серед відомих об’єктів із такою здатністю, 

що наявні в ротовій порожнині, можна виділити мікробні ліпопептиди, 

пептидоглікани грампозитивних бактерій, фосфоліпоманнан грибів для    

TLR-2. Своєю чергою, TLR-4 розпізнає ліпополісахарид, який входить до 

складу стінки переважно грамнегативних бактерій, та маннан 

дріжджеподібних грибів [74].  

Нами встановлено помірні прямі кореляційні зв’язки TLR-2 із                       

Str. faecalis (р˂0,05) та із S. epidermitis(р˂0,05). Отримані результати 

підтверджують реакцію цього показника вродженого імунітету на високий 

вміст ліпопротеїнів грампозитивних мікроорганізмів. Виявлений помірний 

зв’язок між TLR-2 та C. albicans (р˂0,05), а також із C. tropicalis (р˂0,05) дає 

нам підставу припустити, що фосфоліпоманнан кандид також здатний 

активувати TLR-2. 

Дослідженнями виявлено помірний взаємозв’язок між TLR-4 та 

кількістю E. сoli (р˂0,05). Наймовірніше, у цьому випадку ліполісахарид            

E. сoli, грамнегативного мікроорганізма, з’єднується з TLR-4. Установлений 

нами помірний кореляційний зв’язок цього показника вродженого імунітету               

із C. tropicalis (р˂0,05) та С. albicans (р˂0,05) вказує, що TLR-4 також 

активуються кандидами завдяки наявності в їхній стінці маннанів. 

Мікроорганізми з названими вище паттернами часто наявні в ротовій 

порожнині при дисбактеріозі, причому частіше знаходяться мікробні агенти, 

що є лігандами для TLR-2. Власне, із цієї позиції ми і пояснюємо отримані 

результати підвищення експресії мРНК TLR-2 та TLR-4 у букальному 

епітелії з переважанням, саме, TLR-2. Ця гіпотеза підтверджується 

результатами бактеріологічного посіву зішкрібу зі слизових оболонок ротової 
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порожнини дітей груп спостереження, згідно яких основну масу біотопу в 

разі ХКГ, супутнього із ЦД, склали представники грампозитивної 

мікрофлори. 

Подібні дані отримали M. Benakanakere та співавтори [160], які 

встановили, що пародонтопатогенні мікроорганізми індукують ДНК-

метилювання TLR-2 і, таким чином, сприяють підвищенню чутливості до 

захворювань тканин пародонта. При цьому S.M. Sarah та співавтори [228] 

вважають, що експресія TLR-2 значно підвищена за умов гінгівіту порівняно 

з експресією TLR-4, але знижена – при хронічному пародонтиті.  

Ми встановили, що між індексом РМА та числом Свракова існують 

прямі кореляційні зв’язки помірної сили, з TLR-2 (р˂0,05) та TLR-4 (р˂0,05). 

Виявлено зв’язок між TLR-4 та лізоцимом (r=0,323, р˂0,05) і між TLR-4 та 

IgA (r=-0,325, р˂0,05). 

 Молекулярно-генетичне дослідження відносного рівня мРНК 

прозапальних цитокінів IL-1β і IL-17А, протизапального ІL-10 у букальному 

епітелії ротової порожнини дітей показало, що на тлі ЦД суттєво збільшені 

відносні рівні мРНК IL-1β і IL-17А та знижений рівень експресії мРНК ІL-10. 

Підвищення рівнів експресії мРНК IL-1β і IL-17А відбувається при посиленні 

патологічного процесу в тканинах пародонта на тлі ЦД і склало відповідно в 

8,75 та 10,79 раза порівняно із соматично здоровими дітьми.  

У відповідь на підсилену продукцію прозапальних цитокінів у ротовій 

порожнині спостерігається підвищення експресії протизапального цитокіна – 

IL-10. Нами встановлено низький рівень експресії мРНК ІL-10 у дітей у разі 

ХКГ та поєднаного ЦД – (0,18±0,02), що відповідно в 2,27 раза нижче 

порівняно з соматично здоровими дітьми, хворими на ХКГ, та в 5,56 раза – із 

стоматологічно та соматично здоровими дітьми. Це призводить до зниження 

захисних можливостей і розвитку хронічного інфекційного запального 

процесу. Подібні результати одержані в дослідженнях С.П. Ярової [150], яка 

відмічає, що у хворих на ЦД за умов захворювань тканин пародонта в 
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сироватці крові достовірно підвищується вміст прозапальних цитокінів        

TNF-α, IL-6 та удвічі знижується рівень IL-10. 

Найвищий рівень експресії мРНК ІL-1β в дітей за умов ЦД виявлено 

при тяжкому ступені тяжкості ХКГ – (95,83±17,39). Цей показник був у 5,96 

раза вищий від даних соматично здорових дітей. Найнижчий рівень експресії 

цього цитокіна в дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, отримано у разі легкого 

ступеня ХКГ: (57,16±8,43), що в 9,09 раза нижче відносно показника 

соматично здорових дітей. 

Наші дослідження показали, що експресія мРНК ІL-17А за умов ХКГ 

легкого ступеня у дітей із супутньою патологією в 10,55 раза вища порівняно 

з даними соматично здорових дітей (р˂0,05). Для дітей із середнім ступенем 

тяжкості ХКГ були характерні такі дані: (16,05±1,15) – за умов ЦД та 

(1,83±0,28) – у соматично здорових (p˂0,05). Найвищі показники виявлено в 

дітей, хворих на ЦД, у випадку тяжкого ступеня ХКГ (21,34±1,69), що в 11,17 

раза вище від значень соматично здорових дітей (p˂0,05). 

Рівень експресії мРНК ІL-10 виявлений нами у соматично здорових 

дітей, хворих на ХКГ легкого ступеня тяжкості, був у 2,5 раза вищим від 

значень цього показника в дітей на тлі ЦД (p˂0,05). За умов середнього та 

тяжкого ступенів ХКГ відзначалося вірогідне збільшення експресії мРНК       

ІL-10 серед дітей із соматичною патологією порівняно з соматично 

здоровими дітьми, відповідно у 2,67 та 2,68 раза. 

Встановлене нами переважання рівня прозапальних цитокінів у 

букальному епітелії над протизапальними відображає дисбаланс у системі 

цитокінової регуляції в дітей за умов ЦД, що сприяє розвитку та 

прогресуванню запального процесу в тканинах пародонта. 

Аналіз кореляційних взаємозв’язків гігієни ротової порожнини, 

пародонтальних індексів та рівнів цитокінів показав прямий зв’язок помірної 

сили IL-1β з індексами Стеларда (р˂0,05), РМА (р˂0,05), числом Свракова 

(р˂0,05) та кількістю секстантів із кровоточивістю (р˂0,05). IL-17А помірно 

корелює з кількістю секстантів із кровоточивістю (р˂0,05). Показники 
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індекса РМА та числа Свракова зворотньо корелюють із IL-10 (р˂0,05). IL-10 

також зворотно корелює з кількістю секстантів із зубним каменем (р˂0,05) та 

кількістю секстантів із кровоточивістю (р˂0,05).   

Відомо, що шляхи передачі сигналу, які активуються через TLR, 

поділяються на загальні та специфічні [76, 101, 184]. Обидва шляхи активації 

TLR призводять до синтезу великої кількості прозапальних цитокінів у 

букальному епітелії, що відображає дисбаланс у системі цитокінової 

регуляції в дітей за умов ЦД та сприяє розвитку та прогресуванню 

запального процесу в тканинах пародонта [76, 101, 128, 184]. Подібні дані 

були отримані при вивченні хвороб тканин пародонта із супутнім ЦД О.О. 

Гударьяном [27], який встановив значне підвищення рівнів продукції IL-1β, 

TNF-α, IL-8 та зниження вмісту IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 у сироватці крові 

хворих, що свідчить про наявність у них вираженого вторинного 

імунодефіциту клітинної та гуморальної ланок імунітету. 

Наші дослідження показали, що розвиток асоціативної умовно-

патогенної мікрофлори в ротовій порожнині дітей, хворих на ХКГ на тлі ЦД, 

сприяє запуску цитокінового каскаду, що підтверджено встановленим 

помірним позитивним зв’язком між прозапальним цитокіном IL-1β та E. coli 

(r=0,404, р˂0,05), а також Str. pyogenes (r=0,359, р˂0,05), N. oralis (r=0,305, 

р˂0,05) та C. albicans (r=0,342). 

Цікавим, на нашу думку, було вивчення взаємозв’язку цитокінів між 

собою та із TLR. Встановлено зворотній кореляційний зв’язок помірної сили 

між IL-10 та IL-17А і IL-1β. IL-17А прямо корелює з TLR-2 та з IL-1β, а 

також із TLR-4. Сильні кореляційні взаємозв’язки спостерігаються між TLR-

2, TLR-4 та IL-1β, а також TLR між собою. Отримані результати вказують на 

взаємозв’язки між активацією TLR та ініціацією цитокінового каскаду, 

експресією IL-17А, IL-10 та IL-1β. Нами підтверджено також дані літератури, 

що IL-1β ініціює запуск інших прозапальних і протизапальних цитокінів, 

зокрема IL-17А та IL-10 [27]. 
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Встановлено, що в дітей, хворих на ХКГ на тлі ЦД, відзначалися зміни 

в системі неспецифічного та специфічного гуморального імунітету ротової 

порожнини. Значно нижчі показники лізоциму виявлені в ротовій рідині 

дітей із супутнім ЦД типу 1: його рівень на 16,67 % менший порівняно з 

групою соматично здорових дітей (р˂0,05) та на 37,50 % менший від значень 

соматично і стоматологічно здорових дітей (р˂0,05). Уміст sІgA знижувався 

на 22,58 % порівняно з значеннями соматично здорових дітей та на 38,46 % – 

у соматично та стоматологічно здорових дітей.  

Наші дослідження підтверджуються даними О.В. Крижалко [65], яка 

встановила, що в дітей, хворих на ЦД, рівень sIgA за умов запалення ясен 

достовірно нижчий, ніж такий самий показник у дітей за умов інтактних 

тканин пародонта. Натомість О.О. Бабіна [6] показала, що при 

пародонтальному синдромі в дітей, які страждають на ЦД, знижується 

активність лізоциму, але підвищується вміст sIgА в ротовій рідині. 

Нами встановлено, що концентрація IgA у ротовій рідині дітей І 

групи на 4,76 % нижча, ніж у соматично здорових дітей за умов ХКГ та на 

8,33 % – ніж у соматично та стоматологічно здорових дітей (р˂0,05).  

Рівень IgG у ротовій рідині дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, в 1,53 

раза вищий від показників соматично здорових дітей (р˂0,05). Вірогідну 

відмінність значень цього показника ми спостерігали і порівняно з 

соматично і стоматологічно здоровими дітьми.  

Для легкого ступеня тяжкості ХКГ був характерний підвищений вміст 

лізоциму, sIgA, IgA та знижений рівень IgG порівняно з показниками 

середнього та тяжкого ступенів тяжкості захворювання. При поглиблені 

патологічного процесу в тканинах пародонта спостерігалося зниження рівня 

лізоциму, sIgA, IgA та підвищення IgG у ротовій рідині дітей. Дисбаланс у 

системі місцевих захисних можливостей ротової порожнини наймовірніше 

пов’язаний із послабленням гуморальної ланки імунітету на тлі метаболічних 

порушень за умов ЦД.  
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Встановлено, що з індексом РМА прямо і зворотно корелюють майже 

всі досліджувані показники гуморального імунітету: IgG і sIgA (r=-0,589, 

р˂0,05) та IgA (r=-0,302, р˂0,05). Причиною виникнення ХКГ є не лише 

чинник як такий (мікробна бляшка на тлі нераціональної гігієни ротової 

порожнини), а й реакція організму на нього. На тлі ЦД ми спостерігаємо 

послаблення захисних сил організму, а тому і знижену реактивність, власне, 

із цим чинником ми пов’язуємо розвиток запального процесу в тканинах 

пародонта. 

Значення числа Свракова корелює з вмістом IgG (r=0,453, р˂0,05), 

sIgA (r=-0,537, р˂0,05) та із IgA (r=-0,311, р˂0,05). Отримані результати 

підтверджують, що в основі запального процесу в тканинах пародонта 

лежать характерні для ЦД порушення регіонарної гемодинаміки, які 

супроводжуються імунними та метаболічними розладами. 

При вивченні взаємозв’язків між кількістю секстантів із 

кровоточивістю та показниками місцевого гуморального імунітету 

встановлено кореляційні зв’язки з sIgA, IgA та IgG (відповідно r=-0,469, 

р˂0,05; r=-0,441, р˂0,05 та r=0,401, р˂0,05). Кількість секстантів із зубним 

каменем у дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, зворотньо корелює з вмістом 

IgA (r=-0,401, р˂0,05). Накопичення гліколізованого гемоглобіну, 

структурно-функціональні зміни судинної стінки капілярів у тканинах 

пародонта на тлі ЦД, підвищений вміст глюкози в слині та, як наслідок, 

дисбаланс у системі місцевого імунітету є одними з основних чинників 

вираженого симптому кровоточивості ясен, а також інтенсивного 

відкладання зубного каменю. У зв’язку з цим, перші ознаки порушеного 

глікемічного контролю виявляються саме в ротовій порожнині. 

 При наростанні бактеріальної агресії спостерігається напруження 

місцевої гуморальної ланки імунітету ротової порожнини та, як показали 

результати наших досліджень, зниження рівня лізоциму в дітей у разі ХКГ на 

тлі ЦД. Загальновідомим є те, що лізоцим розщеплює пептидоглікан 

клітинної стінки мікроорганізмів, стимулює фагоцитарну активність 
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лейкоцитів та бере участь у регенерації тканин. Нами встановлено, що 

лізоцим прямопропорційно помірно корелює з кількістю Str. faecalis (r=0,381, 

р˂0,05) та з C. albicans (r=0,456, р˂0,05)).  

Виявлено помірні прямі кореляційні зв’язки між sIgA та Str. pyogenes 

(р˂0,05) і C. tropicalis (р˂0,05), що підтверджує роль імуноглобуліна в 

підтриманні цілісності слизових оболонок ротової порожнини, завдяки чому 

обмежується прикріплення мікроорганізмів до поверхні епітелію.  

IgA корелює з S. aureus (r=0,338, р˂0,05) та із P. mirabilis (r=-0,376, 

р˂0,05). Ми вважаємо, що незначне підвищення рівня IgA та наявні помірні 

кореляційні взаємозв’язки зумовлені порушенням структури тканин 

пародонта. Ймовірно, що частина імуноглобуліна, утворена завдяки 

розщепленню структури sIgA на окремі фрагменти, не здатна аглютинувати 

мікроорганізми і попереджати адгезію бактерій до епітеліальних клітин. 

Сильний від’ємний кореляційний зв’язок існує між IgG та C. tropicalis 

(r=-0,537, р˂0,05), що підтверджує перебіг активного запального процесу і 

бактеріальну агресію в тканинах пародонта. 

Встановлено прямий кореляційний зв’язок помірної сили між IL-10 та 

sIgA (р˂0,05), а також IL-1β та IgG (р˂0,05) та зворотній – між IL-1β та 

лізоцимом, sIgA, IgA, IgG (р˂0,05). 

Отримані результати дослідження відображають бактеріальну 

агресію, активний запальний процес і аутоімунну природу запального 

процесу в тканинах пародонта за умов ЦД. Нами виявлено послідовну зміну 

штамів мікроорганізмів з умовно-патогенних на патогенні та зниження 

місцевих захисних механізмів, що власне і спричиняє розвиток ХКГ й 

ускладнює його перебіг. Через це, такі діти потребують особливої уваги 

лікаря-стоматолога дитячого. 

У разі ХКГ, коморбідного із ЦД, ми спостерігали в ротовій порожнині 

переважання умовно-патогенної та патогенної мікрофлори над пробіотичною 

із домінуванням S. aureus, Str. pyogenes, Str. faecales, Е. сoli, С. albicans та          

Р. mirabilis. У зв’язку з чим, застосування антисептичного розчину широкого 
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спектру дії, який має не тільки виражену бактерицидну дію щодо 

грампозитивної та грамнегативної мікрофлори, а ще і фунгіцидний ефект є 

доцільним. Із цією метою нами був запропонований «Декасан» – 0,02 % 

розчин декаметоксину, ізотонований хлоридом натрію [51, 100, 129, 200].  

На першомі етапі було проведено визначення чутливості виділених 

штамів мікроорганізмів від дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, до дії 

досліджуваного препарату – декаметоксину та резервної антисептичної 

сполуки – хлоргексидину біглюконату, яку визначали шляхом 2-кратних 

серійних розведень препаратів у рідких живильних середовищах, 

оптимальних для росту досліджуваних тест-культур в умовах іn vitro. 

Проведений аналіз показав високу ефективність поверхнево-активних 

антисептиків широкого спектру дії щодо умовно-патогенних 

мікроорганізмів. Середній рівень БЦК «Декасану» відносно дослідних 

штамів бактерій склав (17,13±4,01) мкг/мл. Встановлено, що для ідентичної 

бактерицидної дії необхідно на 32,84 % вищу концентрацію «Хлоргексидину 

біглюконат». Середня БСК розчинів «Декасан» та «Хлоргексидину 

біглюконат» на 29,32 %  менша порівняно з БЦК цих препаратів. Отже, 

експериментальні дослідження in vitro зумовили наш вибір антисептика 

«Декасан». 

Із метою корекції дисбіотичних порушень ротової порожнини дітей, 

хворих на ХКГ із супутнім ЦД, нами використано оральний пробіотик 

«Біогая ПроДентіс» (B. subtilis, B. licheniformis, L. reuteri DSM 17938, L. 

reuteri PTA 5289). Надзвичайно важливим механізмом дії препарату є 

взаємодія пробіотичних мікроорганізмів та імунної системи: за допомогою 

імплантації або колонізації формується імунологічна толерантність 

макроорганізму: активуються TLR, запускається цитокіновий каскад та 

гуморальні чинники місцевого захисту [192, 243].  

Згідно з результатами досліджень, проведених Н.О. Савичук                     

[113-115], застосування L. reuteri АТСС 55730 при ХКГ у дітей шкільного 

віку сприяє зменшенню ступеня дисбактеріозу в слині, спричиняє позитивну 
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динаміку змін стану гігієни ротової порожнини, підвищує протирецидивну 

ефективність, знижує показники пародонтальних індексів, нормалізує 

мікробіологічний стан ротової рідини [21, 82]. 

Для уникнення активації чи загострення бактеріальної інфекції, а 

також підвищення резистентності ясен до дії пародонтопатогенних чинників 

у хворих на ХКГ за умов ЦД типу 1, нами запропоновано застосування 

імуномодулятора рослинного походження «Імупрет», який сприяє 

підвищенню фагоцитарної активності макрофагів і гранулоцитів, а також 

посилює внутрішньоклітинне руйнування поглинутих антигенів (бактерій 

або вірусів) унаслідок утворення кисневих метаболітів [79, 148]. 

Таким чином, нами запропоновано лікувально-профілактичний 

комплекс щодо ХКГ у дітей, хворих на ЦД: на тлі інсулінотерапії за базисно-

болюсною схемою проведилася професійна гігієнаи ротової порожнини; 

полоскання її антисептичним розчином «Декасан» 0,02 % (у розведенні з 

кип’яченою водою 1:2) двічі на добу протягом 5-7 діб; розжовування 1 

пігулки пробіотичної дії «БіоГая ПроДентіс» 2 рази на добу упродовж 2 

тижнів із початку другого тижня лікування, а також застосування перорально 

імуномодулятора «Імупрет» по 25 крапель 3 рази на добу впродовж 3 тижнів. 

Хворі на ХКГ на тлі ЦД діти І групи були поділені на 2 підгрупи. 

Удосконалений спосіб лікування був апробований на підгрупі дітей у 

кількості 30 осіб, віком 12 років (основна підгрупа). Дітям підгрупи 

порівняння (24 особи того ж віку) проводилося лікування ХКГ за 

загальноприйнятою схемою: професійна гігієна ротової порожнини, місцева 

антисептична та протизапальна терапія. 

Ефективність лікування дітей визначали шляхом проведення 

клінічних оглядів зі встановленням стоматологічного статусу пацієнтів до 

лікування, одразу після лікування та через 3, 6 та 12 місяців від початку 

лікування. Оцінку мікробіологічного та імунологічного статусів здійснювали 

до, після лікування та через 6 місяців. 

Клінічний огляд дітей основної підгрупи відразу після лікування (21 
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доба) показав, що в усіх дітей спостерігалася повна ліквідація запального 

процесу. У підгрупі порівняння в 11 дітей (45,83 %) виявлено відсутність 

запального процесу, а в 13 дітей (54,17 %) спостерігалися лише поліпшення 

стану тканин пародонта. Середнє значення індекса РМА в дітей підгрупи 

порівняння на момент завершення лікування становило 11,29 %. 

Клінічні огляди дітей у віддалені терміни показали таку динаміку змін 

у тканинах пародонта: значення індекса РМА в дітей основної підгрупи через 

3 місяці після лікування зменшилося 3,91 раза (р4˂0,05), через 6 місяців – у 

3,08 раза (р5˂0,05), через 1 рік – 2,56 раза (р6˂0,05), а в дітей підгрупи 

порівняння відповідно у 2,21 (р4˂0,05), 1,91 (р5˂0,05) та 1,67 раза (р6˂0,05) 

порівняно з показниками до лікування. 

Стан гігієни ротової порожнини у всіх дітей суттєво поліпшувався: 

середнє значення індекса Стеларда в дітей основної підгрупи відразу після 

проведеного лікування було на 34,78 % нижчим відносно показників 

підгрупи порівняння (р˂0,05). Добрий рівень гігієни ротової порожнини 

визначався і у віддалені терміни в дітей, яким проводили лікування за 

запропонованою нами схемою. Зокрема, через 3 місяці спостерігалося 

зменшення значень індекса Стеларда у 2,47 раза (р4˂0,05), подальше 

спостереження – у 2,36 раза (р5˂0,05), через 1 рік – у 2,33 раза (р6˂0,05) на 

відміну від значень до лікування. У дітей підгрупи порівняння рівень 

гігієнічного стану ротової порожнини теж поліпшувався. Цифрові значення 

індекса Стеларда вказують на задовільну гігієну ротової порожнини в цих 

дітей. 

Йодне число Свракова виявило наявність запального процесу у всіх 

дітей підгрупи порівняння та в 10,00 % дітей основної підгрупи. У віддалені 

терміни значення показника після лікування вірогідно зменшилося в дітей 

основної підгрупи: через 3 та 6 місяців вона була відповідно в 6,31 (р4˂0,05) 

та 5,42 (р5˂0,05) раза менша порівняно зі значеннями до лікування. 

Показники числа Свракова в дітей, яким проводилося лікування ХКГ за 

загальноприйнятою схемою, знизилися, відповідно, у 2,73 раза (р4˂0,05), та у 
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2,25 раза (р5˂0,05). Через 12 місяців після лікування виявлено в 4,69 раза 

менше значення числа Свракова в дітей основної підгрупи (р6˂0,05) та удвічі 

в дітей підгрупи порівняння (р6˂0,05) відносно вихідних показників. 

Індекс СРІ показав, що секстанти з кровоточивістю ясен були відсутні 

в 100,00 % дітей основної підгрупи, тоді як у дітей підгрупи порівняння –  

тільки в 11 обстежених (45,83 %). У дітей основної підгрупи спостерігалося 

також зникнення секстантів із зубним каменем. Через 3 місяці після 

лікування кровоточивість ясен у дітей основної підгрупи, діагностувалася в 

6,67 % випадків, у 13,33 % – через 6 місяців та 16,67 % – через 12 місяців. На 

відміну від цього в дітей підгрупи порівняння виявлялися значно гірші 

показники: відповідно 54,16, 62,50 та 66,67 %. Подібна тенденція 

спостерігалася і щодо зубного каменю. 

Мікробний пейзаж ротової порожнини дітей після завершення 

лікувально-профілактичних заходів характеризувався зменшенням 

загального мікробного числа в дітей основної підгрупи на 69,42 %, у підгрупі 

порівняння – на 46,92 %. Число грампозитивних мікроорганізмів у дітей, 

яким було запропоновано удосконалений метод лікування, зменшилося на 

73,69 % порівняно з результатами до лікування (р˂0,05). Така ж тенденція 

спостерігалася і щодо грамнегативних мікроорганізмів – їх було на 46,43 % 

менше (р˂0,05), а грибів роду Candida – на 94,74 % (р˂0,05). У дітей 

підгрупи порівняння вказані показники були удвічі гіршими, ніж у дітей 

основної підгрупи: грампозитивних мікроорганізмів була на 54,77 % менше 

(р˂0,05), грамнегативних мікроорганізмів – на 36,00 % (р˂0,05), а грибів роду 

Candida – на 42,86 % (р˂0,05). Через 6 місяців після проведених лікувально-

профілактичних заходів нами виявлено значні відмінності в якісному та 

кількісному складі мікроорганізмів ротової порожнини дітей. У основній 

підгрупі зменшилася загальна кількість бактерій на 34,12 % (p˂0,05), у дітей 

підгрупи порівняння – на 8,65 % (p˂0,05). При цьому застосування 

антисептика широкого спектру дії, у комплексі з пробіотиком призводило до 

зниження рівня грампозитивних мікроорганізмів на 15,79 % (p˂0,05), 
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грамнегативних – на 39,29 % (p˂0,05), кандид – на 63,16 % (p˂0,05) відносно 

вихідних даних. Загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи дали 

значно гірші мікробіологічні показники: зниження грампозитивних 

мікроорганізмів – на 8,65 %, грамнегативних – на 12,00 %, кандид – на          

14,29 % порівняно зі значеннями до лікування (p˃0,05). 

Крім якісного складу мікроорганізмів при дослідженні посівів ротової 

порожнини змінювався ступінь їхнього росту. У 100 % випадків дітей 

основної підгрупи ріст колоній був мізерний. При дослідженні посівів дітей 

підгрупи порівняння визначався помірний ріст стрептококів (Str. faecalis,                             

Str. pуogenes), стафілококів (S. aureus) та окремих кандид (C. albicans). В 

інших мікроорганізмів виявлено мізерний ріст колоній. 

У результаті проведення запропонованих нами лікувально-

профілактичних заходів щодо ХКГ заселеність асоціативною умовно-

патогенною мікрофлорою ротової порожнини в дітей вірогідно знизилася. 

Нами виявлено в 4,91 раза менше число Str. pyogenes, у 4,58 раза знизилася 

кількість – S. aureus та в 3,75 раза – Str. faecales, у 3,35 раза Е. сoli, у 3,33 раза 

Р. aeruginosa та в 3,27 раза С. albicans (p˂0,05). У дітей підгрупи порівняння 

також спостерігалося зниження обсіменіння ротової порожнини цими 

мікроорганізмами: в 2,65 раза – Е. сoli, у 2,34 раза  – Str. pyogenes, у 2,25    

раза – S. aureus та на 75,00 % – Str. faecales, на 66,50 % – Р. aeruginosa та на 

50,00 % – С. albicans (p˂0,05). Окремі види мікроорганізмів (Str. anginosus,                                       

P. aeruginosa, P. rettgeri, C. tropicalis і C. krusei) взагалі не були висіяні в 

дітей основної підгрупи. Значно менше таких мікроорганізмів було і в дітей 

підгрупи порівняння – лише P. rettgeri та C. krusei. 

Активність лізоциму в ротовій рідині дітей після лікування 

збільшилася приблизно на 37,50 % в основній підгрупі та на 16,67 % – у 

підгрупі порівняння (p˂0,05). Ці результати свідчать про стабілізацію 

порушень клітинної мембрани нейтрофілів, що значно зменшує «імунне» 

запалення. 
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Оцінюючи рівень sIgА внаслідок комплексної терапії, слід відзначити, 

що в дітей основної підгрупи його вміст збільшився на 34,29 %, (p˂0,05), а в 

дітей підгрупи порівняння – лише на 10,71 % (p˂0,05). 

У дітей, яким застосовувався удосконалений комплекс лікування ХКГ 

концентрація IgA зменшилася на 4,16 %. Такі результати вказують на 

підвищення реактивності організму дитини. У дітей підгрупи порівняння 

концентрація IgA в ротовій рідині була незмінною. 

У дітей обох підгруп після лікувально-профілактичних заходів 

залишався достатньо високий рівень IgG: в основній підгрупі зменшився на 

10,20 % щодо даних до початку лікування, (p˂0,05), у підгрупі порівняння – 

лише на 2,04 %. Ми вважаємо, що такі результати відображають хронізацію 

запального процесу в тканинах пародонта обстежених дітей за умов ЦД. 

Загалом рівень імуноглобулінів характеризує підвищення локальної 

реактивності організму дитини.  

Стан місцевого імунного захисту через 6 місяців характеризувався 

вірогідним збільшенням рівнів активності лізоциму на 37,50 % у ротовій 

рідин, а sIgА – на 30,30 %. У дітей, яким у комплексі лікування 

застосовувався імуномодулятор, концентрація IgА та IgG наближувалася до 

норми. Рівень імуноглобулінів у дітей підгрупи порівняння з часом 

залишався незмінним. 

Стан вродженого імунітету також указував на поліпшення захисних 

механізмів ротової порожнини в дітей основної підгрупи в динаміці 

лікування виявлено удвічі менший рівень експресії мРНК TLR-2 (p˂0,05). 

Цей показник у дітей гупи порівняння був на 55,20 % менше вихідного рівня 

(p˂0,05). Віддалені результати лікування вказують на зниження рівня 

експресії мРНК TLR-2 на 55,21 % у дітей основної підгрупи (p˂0,05) та на 

14,73 % в дітей підгрупи порівняння відносно вихідного рівня (p˂0,05).  

Експресія мРНК TLR-4 у дітей обох груп після лікування вірогідно 

зменшилася відносно значень вихідного рівня відповідно на 45,44 % – у 

дітей основної підгрупи та на 19,58 % – у підгрупі порівняння.  
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Подібна тенденція і через 6 місяців спостерігалася щодо рівня 

експресії мРНК TLR-4: на 40,15 % вона зменшувалася в основній підгрупі 

(p˂0,05) та на 11,49 % – у підгрупі порівняння (p˂0,05).  

Зниження відносної нормалізованої експресії генів TLR-2 та TLR-4 у 

дітей пов’язане, на нашу думку, зі скороченням числа грампозитивних і 

грамнегативних мікроорганізмів ротової порожнини дітей груп 

спостереження. 

Рівень експресії мРНК IL-1β у дітей після проведеного лікування 

знижувався порівняно з показниками до лікування: в основній підгрупі – на 

35,58 %, (p˂0,05), у підгрупі порівняння – на 7,27 %, (p˃0,05), що вказує на 

посилення протиінфекційного захисту та зменшення запального процесу в 

тканинах пародонта за умов ЦД.  

Щодо IL-17А, рівень експресії мРНК цього цитокіну зменшувався на 

36,12 % і склав (10,40±0,92), (p˂0,05) у дітей, яким проводили удосконалений 

метод лікування ХКГ, та на 10,25 % (13,52±1,18) за умов лікування 

загальноприйнятим методом (p˂0,05). 

Відносний нормалізований рівень експресії мРНК IL-1β через 6 

місяців після проведеного лікування в дітей основної підгрупи був на 44,71 % 

нижчим (40,81±4,02) (p˂0,05), а IL-17A – у 2,09 раза нижчим (7,78±0,58) 

(p˂0,05) порівняно зі значеннями до лікування.  

Посилення протизапальних механізмів імунної відповіді в динаміці 

лікування ХКГ підтверджувалося підвищенням експресії мРНК IL-10, що, 

безумовно, сприяло поліпшенню стану тканин пародонта в дітей. Ми 

спостерігали у 2,29 вищий рівень експресії цього показника в дітей основної 

підгрупи (p˂0,05) та на 14,29 % вищий – у дітей підгрупи порівняння 

(p˃0,05). Водночас ми спостерігали утричі вищий рівень експресії мРНК IL-

10 (0,51±0,03) (p˂0,05) у цих дітей через 6 місяців. У дітей підгрупи 

порівняння вказані вище показники прозапальних цитокінів були, відповідно, 

на 7,76 та 10,24 % нижчі, а показник IL-10 – на 30,76 % вище (p˂0,05).  

Позитивна динаміка змін клінічних показників стану тканин 
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пародонта, мікробіологічних і місцевих гуморальних чинників, вродженого 

імунітету, а також прозапальних і протизапальних механізмів імунного 

захисту в ротовій порожнині дітей, хворих а ХКГ за умов ЦД, підкреслює 

ефективність запропонованого нами способу лікування ХКГ із 

використанням антисептика широкого спектру дії, пробіотика та 

імуномодулятора. Наявність запального процесу в тканинах пародонта у 

віддалені терміни після лікування вказує на необхідність повторного 

проведення лікувально-профілактичних заходів із кратністю 3-4 раза на рік. 

Отримані нами результати є ліпшими, а ніж дані літератури. 

Використання антисептичного розчину «Декасан» та пігулок «Лісобакт» у 

комплексі лікування ХКГ у соматично здорових дітей поліпшує рівень 

гігієни ротової порожнини та зменшує рівень запальних явищ у тканинах 

пародонта [129]. А додаткове до загальноприйнятих заходів застосування 

гомеопатичного препарату «Траумель С» сприяє зменшенню індекса РМА, 

але не так виражено як у наших хворих [47]. 

Таким чином, у межах дисертаційного дослідження проведено аналіз 

стану тканин пародонта в дітей за умов ЦД. Встановлено особливості 

клінічного перебігу ХКГ, що стало підґрунтям для детального вивчення 

окремих патогенетичних механізмів розвитку захворювання на основі 

мікробіологічних, імунологічних та молекулярно-генетичних досліджень. 

З’ясовано чимало залежностей між розвитком ХКГ у дітей за умов ЦД 

типу 1 та бактеріальним складом ротової порожнини, рівнем імуноглобулінів 

у ротовій рідині, ступенем експресії цитокінів та TLR у букальному епітелії.  

Комплекс проведених клініко-параклінічних досліджень дозволив 

науково обґрунтувати, розробити та впровадити у практичну охорону 

здоров’я спосіб комплексного лікування ХКГ у дітей, який поєднаний із ЦД. 

Його ефективність доведена скороченням термінів місцевого лікування 

удвічі та збільшенням термінів ремісії захворювання порівняно із 

загальноприйнятою схемою лікування. 
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     ВИСНОВКИ 

 

1. Найпоширенішим захворюванням тканин пародонта в дітей є 

ХКГ, який розвивається під впливом багатьох чинників місцевого і 

системного характеру та потребує диференційованого підходу у виборі 

лікувально-профілактичних заходів залежно від умов функціонування 

дитячого організму.  

2. Особливостями клінічних проявів ХКГ у дітей, хворих на ЦД 

типу 1, порівняно із ХКГ у соматично здорових дітей є: виражений запальний 

процес (індекс РМА вищий на 24,07 %, а число Свракова на – 36,53 %), 

висока кровоточивість ясен (кількість секстантів із кровоточивістю більша на 

59,20 %) та середній рівень відкладання твердих зубних нашарувань 

(кількість секстантів із зубним каменем більша на 33,95 %).  

3. Встановлено, що в дітей, хворих на ХКГ на тлі ЦД типу 1, у 

ротовій порожнині у 2,77 раза вище загальне мікробне число та на 63,86 % 

ширший спектр факультативних мікроорганізмів порівняно із соматично 

здоровими дітьми. Важлива роль у розвитку запального процесу в тканинах 

пародонта за умов ЦД належить S. aureus, Str. pyogenes, Str. faecales, Е. сoli, 

С. albicans та Р. aeruginosa.  

4. У ротовій рідині дітей, хворих на ХКГ із супутнім ЦД, на 16,67 % 

менша активність лізоциму (р˂0,05) і на 22,58 % – уміст sIgA (р˂0,05), ніж у 

соматично здорових дітей із цим захворюванням. При цьому спостерігається 

підвищення рівня IgG в 1,53 раза (р˂0,05) та IgA на 4,16 %. Збільшення 

ступеня тяжкості ХКГ призводить до посилення дисбалансу вмісту 

імуноглобулінів у ротовій рідині дітей.  

5. Стан вродженого імунітету характеризується збільшенням рівня 

експресії мРНК TLR-2, TLR-4 у букальному епітелії дітей, хворих на ХКГ та 

ЦД, відповідно в 5,74 та 6,38 раза (р˂0,05) порівняно з соматично здоровими 

дітьми, хворими на ХКГ. При збільшенні тяжкості ХКГ спостерігається 

зростання вказаних показників. 
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6. Виявлено підвищення рівня експресії мРНК прозапальних 

цитокінів IL-1β і IL-17А в дітей, хворих на ХКГ, поєднаний із ЦД, 

відповідно, у 8,75 та 10,79 раза (р˂0,05), а також зниження протизапального 

цитокіну IL-10 у 2,27 раза (р˂0,05) порівняно з соматично здоровими дітьми 

за умов ХКГ.  

7. Удосконалено спосіб лікування ХКГ у дітей, хворих на ЦД, який 

передбачає патогенетичний вплив на запальний процес у тканинах пародонта 

шляхом застосування антисептичного, пробіотичного та імуностимулюючого 

препаратів. Встановлено високу клінічну ефективність розробленого 

способу, що підтверджується зменшенням кількості рецидивів удвічі та 

досягненням стійкої ремісії ХКГ протягом року в 86,67 % обстежених. 
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   ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Діти, хворі на ХКГ за умов ЦД типу 1, потребують збільшення кратності 

стоматологічних оглядів до 3 разів на рік у зв’язку з вірогідно гіршими 

клінічними показниками стану тканин пародонта, ніж у дітей без супутнього 

захворювання. 

2. Із метою діагностики ХКГ у дітей, хворих на ЦД типу 1, доцільним 

є визначення мікробіоценозу ротової порожнини, гуморальних чинників 

захисту, а також стану вродженого імунітету за рівнем експресії мРНК TLR 

та цитокінового статусу.  

3. Для лікування ХКГ у дітей, хворих на ЦД типу 1, у комплексі 

загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів рекомендовано:  

– полоскання ротової порожнини антисептичним розчином 

«Декасан» 0,02 % (у розведенні з кип’яченою водою 1:2) двічі на добу 

протягом 5-7 діб; 

– розжовування 1 пігулки пробіотичної дії «БіоГая ПроДентіс» 2 рази 

на добу впродовж 2 тижнів, починаючи з другого тижня лікування; 

– прийом перорально імуномодулятора «Імупрет» по 25 крапель 3 

рази на добу впродовж 3 тижнів.  

Курс лікування повторювати 3 рази на рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Абаджиди МА, Махрова ТВ, Маянская ИВ, Заславская МИ, 

Маянский АН. Буккальные эпителиоциты как инструмент клинико-

лабораторных исследований. Нижегородский медицинский журнал. 2003;        

3-4:105-10. 

2. Алгоритм дії лікаря при наданні медичної допомоги пацієнтам із 

цукровим діабетом 1-го типу. Український медичний часопис. [Інтернет]. 

2015. [цитовано 2016 Січ 21]. Доступно: http://www.umj.com.ua/wp/wp-

content/uploads/2015/02/Diabet1.pdf?upload. 

3. Александров ЕИ. Микрофлора и иммунологическая резистентность 

при кариесе зубов и заболеваниях пародонта на фоне сахарного диабета. 

Мед.-соц. проблеми сім’ї. 2014;1:109-14. 

4. Александров ЕИ. Современные взгляды на проблемы лечения 

заболеваний пародонта при сахарном диабете (обзор литературы). Укр. Мед. 

альманах. 2011;3:211-13. 

5. Антоненко МЮ, Сидельникова ЛФ, Дудникова МО. 

Эффективность включения этиотропных препаратов в комплексную гигиену 

полости рта на ранних этапах развития заболеваний пародонта. Соврем. 

стоматолог. 2010;1:49-52. 

6. Бабіна ОО. Особливості клініки і лікування пародонтального 

синдрому у дітей, хворих на цукровий діабет [автореферат]. Полтава: УМСА; 

2000. 18 с. 

7. Бабушкіна НС. Клініко-експериментальне обґрунтування методу 

профілактики карієсу зубів у дітей, що мешкають в геохімічній зоні з 

антропогенним навантаженням [автореферат]. Одеса: ОДМУ; 2010. 22 с. 

8. Бандрівський ЮЛ, Бандрівська НН, Авдєєв ОВ. Взаємозв’язок 

захворювань пародонту із соматичною патологією. Галиц. лікар. вісник. 

2008;4:95-6. 

http://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2015/02/Diabet1.pdf?upload
http://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2015/02/Diabet1.pdf?upload
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616257
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616257


179 

9. Барер ГМ, Григорян КР. Пародонтит у больных сахарным диабетом 

первого типа. Пародонтология. 2006;2 (39):6-10. 

10. Безвушко ЕВ, Жугіна ЛФ, Нарикова АА. Порівняльна оцінка 

стоматологічного здоров’я дітей шкільного віку за Європейськими 

індикаторами здоров’я порожнини рота. Новини стоматології. 2013;3:76-80. 

11. Беляков ЮА. Зубочелюстная система при эндокринных 

заболеваниях. Москва: Медицина; 1983. 205 с. 

12. Бережная НМ. Toll-like рецепторы и онкогенез. Онкология. 

2013;2:76-87. 

13. Борисенко АВ, Антоненко МЮ, Сідельнікова ЛФ. Практична 

пародонтологія. Київ: ТОВ «Доктор-Медіа»; 2011. 472 с. 

14. Виноградова ОМ, Шкребнюк РЮ. Диференційні методи 

лікування захворювань тканин пародонта на тлі цукрового діабет. Клін. та 

експеримент. патологія. 2015;1:205-8. 

15. Вольф ГФ, Ратейцхак ЭМ, Ратейцхак К. Пародонтология. 

Москва: МЕДпресс-информ; 2014. 548 с. 

16. Глоба ЄВ, Зелінська НБ. Глікозильований гемоглобін у практиці 

ендокринолога. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2014; 5(61):62-6. 

17. Годованець ОІ, Котельбан АВ. Особливості перебігу хронічного 

катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету. Вісник 

стоматології. 2016;4:60-7. 

18. Годованець ОІ, Котельбан АВ, Бурденюк ІП. Особливості 

мікрофлори ротової порожнини дітей за умов хронічного катарального 

гінгівіту на тлі цукрового діабету. В: Корда ММ, редактор. Матеріали VIIІ 

наук.-практ. конф. Інноваційні технології в стоматології; 2016 Верес. 25; 

Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»; 2016. с. 67. 

19. Годованець ОІ, Котельбан АВ, Попеску ДГ. Аналіз чинників 

ризику розвитку хронічного катарального гінгівіту у дітей на тлі цукрового 

діабету І типу. В: Корда ММ, редактор. Матеріали VIIІ наук.-практ. конф. 



180 

Інноваційні технології в стоматології; 2016 Верес. 25; Тернопіль. Тернопіль: 

ТДМУ «Укрмедкнига»; 2016. с. 68. 

20. Годованець ОІ, Мороз АВ. Стоматологічна патологія в дітей із 

ендокринними захворюваннями (огляд літератури). Клінічна та 

експериментальна патологія. 2015;4(54):209-13. 

21. Годованець ОІ, Мороз АВ, Попеску ДГ. Застосування пробіотиків 

у стоматології. Клінічна та експериментальна патологія. 2016;2(56):206-9. 

22. Годованець ОІ, Котельбан АВ, Коваль ГД. Спосіб дослідження 

хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі цукрового діабету. Патент 

України № 118428 U. 2017 Серп. 10. 

23. Годованець ОІ, Котельбан АВ, Коваль ГД. Спосіб лікування 

хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі цукрового діабету. Патент 

України № 117589 U. 2017 Черв. 26. 

24. Гостєва ЗВ. Актуальність комплексного лікування хворих із 

захворюваннями пародонта на тлі метаболічного синдрому. «Проблеми 

остеології». 2016;1:51-6. 

25. Грудянов АИ, Грудянов ВВ, Овчинникова АИ. Частота 

выявления различных представителей пародонтопатогенной микрофлоры 

при пародонтите разной степени тяжести. Стоматология. 2009;3:34-7. 

26. Грудянов АИ, Фоменко ЕВ. Этиология и патогенез 

воспалительных заболеваний пародонта. Москва: МИА; 2010. 96 с. 

27. Гудар’ян ОО. Обгрунтовання диференційованих методів 

лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу. 

[автореферат]. Полтава: УМСА; 2008. 36 с. 

28. Данилевский НФ, Борисенко АВ. Терапевтична стоматологія. 

Захворювання пародонта. Підручник. Київ: Здоров’я; 2008. 616 с. 

29. Дедов ИИ. Сахарный диабет: развитие технологий в диагностике, 

лечении и профилактике. Сахарный диабет. 2010;3:6-14. 

30. Демкович АЄ. Особливості формування мікробіоценозу в 

розвитку запальних захворювань пародонта. Клін. стоматол. 2015;2:86-92. 



181 

31. Деньга ОВ, Ефремова ОВ, Деньга ЭМ. Комплексная 

профилактика и лечение основных стоматологических заболеваний в 

работников химического производства. Вісник стоматології. 2014;4:14-7. 

32. Деньга ОВ, Карампини НГ. Частота возникновения хронического 

гингивита у детей 12-13-летнего возраста в условиях проведения регулярной 

санации полости рта. Вісник стоматол. 2015;2:92-4. 

33. Деньга ОВ, Колесник КА. Взаимосвязь частоты зубочелюстных 

аномалий с уровнем соматического здоровья. Таврич. мед.-биолог. вестник. 

2012;2:300-4. 

34. Дрогомирецька МС, Мірчук БМ, Дєньга ОВ. Розповсюдженість 

зубощелепних деформацій і захворювань тканин пародонта в дорослих у 

різні вікові періоди. Укр. стоматол. альманах. 2010;2:51-7. 

35. Дурягіна ЛХ. Вплив психічного статусу на імунологічні 

показники ротової рідини пацієнтів iз запальними захворюваннями 

пародонту. Таврический медико-биологический вестник. 2012;4(60):124-9. 

36. Есаян ЛК. Роль местного лечения пародонтита в регуляции 

кислотно-основного равновесия в полости рта при сопутствующем сахарном 

диабете 2 типа. Вісн. стоматол. 2005;3:33-9.  

37. Жеребятьєв ОС, Топол ІО, Деген АС, Камишний ОМ. 

Закономірності експресії TLR лімфоцитами в умовах експериментальної 

патології. Світ медицини та біології. 2014;1(43):163-9. 

38. Зак КП, Тронько НД, Попова ВВ, Бутенко АК. Сахарный диабет. 

Иммунитет. Цитокины. Київ: Книга-плюс; 2015. 488 с. 

39. Зелінська НБ, Руденко НГ. Стан надання медичної допомоги дітям з 

ендокринною патологією в Україні у 2014 році. Український журнал дитячої 

ендокринології. 2015. № 2. С. 5-13. 

40. Зорина ОА, Кулаков АА, Грудянов АИ. Микробиоценоз полости 

рта в норме и при воспалительных заболеваниях пародонта. Стоматология. 

2011;1:73-8. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614683


182 

41. Зубачик ВМ. Хвороби тканин пародонта (етіологія, патогенез, 

діагностика, лікування). Львів: Ліга-Прес; 2011. 269 c. 

42. Зырянов БН, Гришечкина ИА, Андес ЛВ. Стоматологические 

маркеры поражения полости рта при сахарном диабете 2 типа у лиц среднего 

возраста. Молодой ученый. 2014;3:178-81. 

43. Зырянова НВ, Григорьбян АС, Грудянов АИ. Видовой состав 

анаэробной микрофлоры пародонтального кармана в зависимости от стадии 

пародонтита. Стоматология. 2009;4:43-7.  

44. Иванов ВС, Деньга ОВ, Шнайдер СА. Показатели заболеваемости 

кариесом зубов у детей разных стран мира за 1990-2010 годы (часть 1: 

Россия, Украина, Беларусь). Інновації в стоматології. 2014;4:119-26. 

45. Ісаєва НС, Якубова ІІ, Крижалко ОВ, Овчиннікова ГІ. 

Дисбактеріоз порожнини рота та методи його дослідження. Фітотерапія. 

Часопис. 2010;2:47-51. 

46. Казакова РВ, Мельник ВС, Білищук МВ. Порівняльний аналіз 

показників карієсу зубів і захворювань тканин пародонта у підлітків, які 

проживають у різних екологічних умовах. Новини стоматології. 2013;1:78-9. 

47. Карачевська КО. Клінічні та морфофункціональні особливості 

ураження тканин пародонта у дітей, хворих на цукровий діабет І типу, їх 

лікування та профілактика [автореферат]. Київ: НМУ ім. О.О. Богомольця; 

2007. 18 с. 

48. Кашівська РС. Стан тканин пародонта у хворих на 

генералізований пародонти при захворюваннях гепатобіліарної системи та 

обґрунтування медикаментозної корекції виявлених порушень [автореферат]. 

Івано-Франківськ: ІФНМУ; 2016. 17 с. 

49. Клітинська ОВ. Комплексне обґрунтування  ранньої діагностики, 

профілактики та поетапного лікування карієсу у дітей, які постійно 

проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду [автореферат]. 

Ужгород: УжНУ; 2015. 41 с. 



183 

50. Ковальов ЄВ, Назаренко ЗЮ. Віддалені результати комплексного 

лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового 

діабету з використанням композиції “Діоцинкохім”. Вісник Української 

медичної стоматологічної академії: “Актуальні проблеми сучасної 

медицини”. 2007;4:32-4.  

51. Ковальчук ВП, Кондратюк ВМ. Нові антисептичні засоби 

вітчизняного виробництва. Порівняльна характеристика протимікробної 

активності. Мистецтво лікування. 2009;26:4-8. 

52. Ковач ІВ, Крупей ВЯ. Мікробіоценоз порожнини рота в динаміці 

лікування карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту в дітей із 

захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Соврем. стоматология. 

2014;3:50-3. 

53. Колесова НА, Хоменко ЛО, Карачевська КО. Метаболічні та 

структурні особливості змін тканин ясен у дітей, що страждають на цукровий 

діабет. Вісник стоматології. 2004;4(45):67-71. 

54. Колодницька ГБ. Патогенетичні аспекти перебігу і лікування 

генералізованого пародонтиту, асоційованого з цукровим діабетом 

(експериментальне дослідження) [автореферат]. Тернопіль: ТДМУ; 2013.      

24 с. 

55. Комаревская ЕВ, Мозговая НВ. Медикаментозное лечение 

больных с генерализованным пародонтитом на фоне сахарного диабета. 

Питання експериментальної та клінічної медицини. 2008;12(2):283-9. 

56. Король ДМ, Апєкунов ГЮ, Білий СМ, Король МД. Індексна 

оцінка гігієнічного стану пацієнтів із застосуванням різних ендоосальних 

імплантатів. Український стоматологічний альманах. 2012;1:100-3. 

57. Костина ЕМ, Молотилов БА, Левашова ОА, Осипова МВ.  

Изучение полиморфизма генов цитокинов ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-17А и ТНФA у 

больных с инфекционно-зависимой бронхиальной астмой. Иммунопатология, 

аллергология, инфектология. 2013;1:53-8. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/ukrayinskiy-stomatologichniy-almanah


184 

58. Котельбан АВ, Годованець ОІ, Коваль ГД. Особливості місцевого 

гуморального імунітету ротової порожнини дітей, хворих на цукровий діабет. 

Медицина сьогодні і завтра. 2016;2-3(71-72):71-5. 

59. Котельбан АВ. Микробиоценоз ротовой полости детей в 

условиях хронического катарального гингивита на фоне сахарного диабета. 

В: Жунусов ЕТ, редактор. Материалы Междунар. науч.-практ. конф. молодых 

ученых Наука и здоровье; 2015; г. Семей. Семей: Гос. мед. ун-т г. Семей; 

2016. с. 85. 

60. Котельбан АВ, Годованець ОІ, Бурденюк ІП. Особливості 

мікрофлори ротової порожнини дітей за умов хронічного катарального 

гінгівіту на тлі цукрового діабету. Вісник стоматології. 2017;1:44-6. 

61. Котельбан АВ, Годованець ОІ, Коваль ГД, Камишний ОМ. 

Особливості експресії мРНК ІЛ-1β, ІЛ-10 та ІЛ-17А епітелію ротової 

порожнини дітей, хворих на цукровий діабет. Міжнародний 

ендокринологічний журнал. 2017;1:81-5. 

62. Котельбан АВ. Оцінка ефективності лікування хронічного 

катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабет. Клінічна 

стоматологія. 2017;1:39-44. 

63. Красницкая АС, Полятика АН. Особенности локального 

цитокинового статуса у пациентов с хроническим тонзиллитом различной 

этиологии. Тихоокеанский медицинский журнал. 2013;1:62-4. 

64. Кремлева ЕА, Черкасов СВ, Бухарин ОВ. Эпителиально-

бактериальные взаимодействия как основа формирования  микробиоценоза. 

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2012;6:95-9. 

65. Крижалко ОВ. Особливості клініки, профілактики та лікування  

захворювань тканин пародонта у дітей, хворих на цукровий діабет 

[автореферат]. Київ: НМУ ім. О.О. Богомольця; 2001. 18 с. 

66. Кузнецова ЛВ, Бабаджан ВД, Фролов ВМ. Клінічна та 

лабораторна імунологія. Київ: ООО «Полиграф плюс», 2012. 922 с. 



185 

67. Кузняк НБ, Годованець ОІ, Мороз АВ. Стан місцевого імунітету 

порожнини рота у дітей, хворих на цукровий діабет І типу. Клінічна та 

експериментальна патологія. 2014;3:87-90. 

68. Кузняк НБ, Годованець ОІ, Мороз АВ. Стоматологічна патологія 

у дітей, хворих на цукровий діабет І типу. Південноукраїнський медичний 

науковий журнал. 2014;8:87-90. 

69. Купчак ОІ. Аналіз мікробного складу кореневого каналу в осіб з 

хронічним апікальним періодонтитом і запальними захворюваннями 

пародонта. Світ медицини та біології. 2014;2:47-50.  

70. Курякина НВ, Алексеева ОА. Изменение показателей общего 

иммунитета в различные сроки после курса комплексного лечения у больных 

пародонтитом на фоне сахарного диабета. Пародонтолог. 2000;1:22-5. 

71. Ламонт РДж, Лантц МС, Берне РА, Лебланк ДДж. 

Микробиология и иммунология для стоматологов. Москва: Практическая 

медицина; 2010. 504 с. 

72. Ланг ТА, Сесик М. Как описывать статистику в медицине. 

Руководство для авторов, редакторов и рецензентов. Москва: «Практическая 

медицина»; 2011. 480 с.  

73. Лаповець ЛЄ, Луцик БД, Лебедь ГБ. Посібник з лабораторної 

імунології. Львів: Видавець ПП Сорока ТБ; 2008. 266 с.  

74. Левицкий АП. Лизоцим вместо антибиотиков. Одесса: КП ОГТ; 

2005. 74 с. 

75. Левицкий АП, Николишин АК, Ступак ЕП, Скидан КВ. 

Дисбиотические аспекты патогенеза, профилактики и лечения 

стоматологических заболеваний. Проблеми екології та медицини. 2011;3-

4:103. 



186 

76. Лукова ОА. Факторы и условия, регулирующие функциональную 

активность буккальных эпителиоцитов и их взаимодействие с Candida 

albicans [автореферат]. Нижний Новгород: Нижегород. гос. мед. акад.; 2015. 

21 с. 

77. Лучинський МА, Лучинська ЮІ, Остапко ОІ, Лучинський ВМ. 

Вплив негативних факторів довкілля на рівень стоматологічної 

захворюваності дитячого населення. Вістн. пробл. біології і медицини. 

2014;2:221-3. 

78. Мазур ИП, Бакшутова НА, Ставская ДМ. Клиническая и 

микробиологическая эффективность применения местных 

противомикробных и антисептических препаратов при лечении заболеваний 

пародонта. Современная стоматология. 2014;1:32-8. 

79. Макаревич ВА. Ефективність імупрету в імунореабілітації хворих 

на герпетичний стоматит. Фітотерапія. 2013;1:28-31. 

80. Макаренко МВ. Стан гігієни порожнини рота та визначення 

основних факторів ризику виникнення запальних захворювань тканин 

пародонта в осіб молодого. Мед. перспективи. 2014;3:81-5. 

81. Макаренко МВ, Ковач ІВ. Роль мікроекології порожнини рота в 

етіопатогенезі запальних захворювань пародонту в осіб молодого віку. 

Соврем. стоматология. 2014;3:28-33. 

82. Марченко ОА. Клініко-мікробіологічне обгрунтування 

диференційованих підходів до лікування хронічного генералізованого 

катарального гінгівіту у дітей шкільного віку [автореферат]. Київ: Нац. мед. 

акад. післядипл. освіти ім. ПЛ Шупика; 2015. 21 с. 

83. Матвійків ТІ, Герелюк ВІ. Оцінка показників імунітету ротової 

порожнини, про- та протизапальних цитокінів у хворих на хронічний 

генералізований пародонтит на тлі системної антибактеріальної терапії 

супутнього захворювання. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник 

української медичної стоматологічної академії. 2013;3(43):54-8. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualni-problemi-suchasnoyi-meditsini-visnik-ukrayinskoyi-medichnoyi-stomatologichnoyi-akademiyi
http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualni-problemi-suchasnoyi-meditsini-visnik-ukrayinskoyi-medichnoyi-stomatologichnoyi-akademiyi


187 

84. Мащенко ИС, Гударьян АА. Цитокиновый статус больных 

генерализованным пародонтитом и его связь с состоянием процессов 

метаболизма костной ткани. Укр. стоматолог. альманах. 2005;2:5-8.  

85. Маянский АН, Абаджиди МА, Маянская ИВ. Реактивность 

буккальных эпителиоцитов: индикация местных и общих нарушений 

гомеостаза. Клиническая лабораторная диагностика. 2004;8:31-4. 

86. Мельник ВС, Горзов ЛФ, Сабов АВ. Патогенез та характер 

розвитку запальних процесів у тканинах пародонта у дітей. Науковий вісник 

Ужгородського університету, серія «Медицина». 2015;2(52):96-9. 

87. Мельничук ГМ. Генералізований пародонтит і пародонтоз: 

маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних 

порушень та їх комплексна корекція [автореферат]. Одеса: ДУ «Інститут 

стоматології АМН України; 2008. 35 с. 

88. Мороз АВ. Імунологічні аспекти змін слизової оболонки 

порожнини рота при цукровому діабеті І типу у дітей. В: Лісовий ВМ, 

редактор. Збірник тез міжвуз. конф. молодих вчених та студентів Медицина 

третього тисячоліття; Харків. Харків: ХНМУ; 2013. с. 295-6. 

89. Мороз АВ. Особливості перебігу захворювань тканин пародонта 

в дітей. В: Фадєєнко ГД, редактор. Матеріали науково-практичної 

конференції молодих учених за участю міжнародних спеціалістів, 

присвяченої дню науки «Медична наука та клінічна практика – 2016». 2016 

трав. 20; Харків. Харків: ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої 

НАМН України»; 2016. с. 66-7. 

90. Мороз АВ. Стоматологічний статус дітей, хворих цукровим 

діабетом І типу. В: Борисенко АВ, редактор. Новини стоматології. Матеріали 

3 Нац. укр. стоматолог. конгресу Міжнародні стандарти профілактики та 

лікування і їх впровадження в практику лікаря стоматолога; 2015; Київ. 

Львів: ЛНМУ; 2015. с. 118. 

91. Мороз А.В., Годованець О.І. Стан тканин пародонта у дітей, 

хворих на цукровий діабет І типу. В: Бойчук ТМ, редактор. Матерiали 98 



188 

пiдсумкової наукової конференцiї професорсько-викладацького персоналу 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний унiверситет»; 2016; Чернівці.  Чернівці: Медуніверситет; 2016. С. 

272. 

92. Мохорт ОМ. Особливості комплексного лікування 

генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет [автореферат]. 

Київ: Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця; 2000. 19 с. 

93. Ніколішин АК, Ступак ОП. Стоматологічний статус у хворих на 

цукровий діабет. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2007;3:47-50. 

94. Новицкая ИК, Терешина ТП, Димчева ТИ. Распрастраненность и 

интенсивность стоматологической патологии у больных сахарным диабетом. 

Інновації в стоматології. 2014;1:11-3. 

95. Опанасенко ОО. Визначення вагомості факторів ризику 

виникнення хронічного катарального гінгівіту у дітей. Профілактична та 

дитяча стоматологія. 2011;2(5):34-40. 

96. Орехова ЛЮ, Оганян ЭС, Левин МЯ. Характеристика Т- и В-

систем иммунитета больных с воспалительными заболеваниями пародонта, 

страдающих сахарным диабетом. Пародонтология. 1999;13(3):24-6. 

97. Осипчук ДВ, Донськой БВ, Чернишов ВП. Активація Толл-

подібних рецепторів у повноцінній імунній відповіді. Перинатология и 

педиатрия. 2014;1(57):68-73. 

98. Островська ЛЙ, Петрушанко ТО, Кайдашев ІП. Поліморфізм 

Asр299Gly гена Toll-подібного рецептора 4 у генезі змін ясен у вагітних. 

Український стоматологічний альманах. 2009;6:17-21. 

99. Павлов АА, Водолацкий ВМ. Изучение клинических и 

гистологических особенностей гингивита в детском возрасте. Стоматология 

для всех. 2015;1:24-6. 

100. Палій ГК, Ковальчук ВП, Деркач НМ, Палій ДВ. Обґрунтування 

ефективності антисептичного препарату «Декасан» в лікуванні хворих на 



189 

гнійно-запальні захворювання. Український хіміотерапевтичний журнал. 

2010;1-2(23):78-82. 

101. Пальцев МА, Кветной ИМ, Полякова ВО, Коновальв СС. 

Сигнальные молекулы в буккальном эпителии: оптимизация диагностики 

социально значимых заболеваний. Молекулярная медицина. 2012;4:18-23. 

102. Парунова СН. Влияние микрофлоры полости рта на регенерацию 

тканей пародонта у больных сахарным диабетом [автореферат]. Москва: 

ВПО Московс. гос. мед.-стоматол. ун-т; 2004. 22 с. 

103. Пащенков МВ, Алзахова БИ, Львов ВЛ. Особенности индукции 

провоспалительных генов в дендритных клетках и макрофагах под действием 

глюкозаминилмурамилтрипептида грамотрицательных бактерій. 

Иммунология. 2013;1:10-15. 

104. Полторак АН. Toll-подобные рецепторы как парадигма клетки. 

Journal of Biomedical Technologies. 2014;1:52-7. 

105. Полякова ВО, Пальцева ЕМ, Крулевский ВА. Буккальный 

эпителий. Новый подходы  к молекулярной диагностике социально значимой 

патологии. СПб.:«Н-Л»; 2015. 128 с. 

106. Попеску ДГ, Мороз АВ, Годованец ОИ. Применение 

пробиотиков в комплексе лечения стоматологических заболеваний у детей. 

В: Сикорський АВ, редактор. Материалы дистанц. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых Инновации в медицине и фармации – 2015; 

2015; Минск. Минск: Белорус. гос. мед. ун-т; 2015. с. 334-9. 

107. Пришляк ВЄ, Пасько ОО, Пасічник МА. Індексна оцінка 

гігієнічного стану порожнини рота у дітей хворих на цукровий діабет. Вісник 

проблем біології та медицини. 2014;2(4):328-31. 

108. Пушенко АИ, Киндрась ИБ. Стоматологические проявления 

сахарного диабета в полости рта. Вопросы экспериментальной и клинической 

стоматологии. Сб. научных трудов. 2004;8:37-9. 

109.  Райан МА, Вильямс Р, Гросси С. Сахарный диабет и 

воспалительные процессы в полости рта. Пародонтология. 2006:4(40):62-5. 



190 

110. Рис Т, Феди П, Вернино А, Грей Д. Системные 

предрасполагающие факторы. Сахарный діабет. Пародонтологическая 

азбука. Москва; 2003. С. 28-9. 

111. Романенко ІГ. Патогенез, клініка і лікування гландулярного та 

ангулярного хейлітів у хворих на цукровий діабет [автореферат]. Полтава: 

УМСА; 2009. 39 с. 

112. Рябоконь ЕН, Крючко АИ, Абрамова ЛП. Состояние местного 

иммунитета полости рта и вегетативной дисфункции организма при 

заболеваниях тканей пародонта. Український стоматологічний альманах. 

2013;6:36-7.  

113. Савичук НО. Інноваційні підходи до профілактики карієсу зубів у 

дітей і вагітних жінок. Современная стоматология. 2013;5:46-50. 

114. Савичук НО. Коррекция микроэкологических нарушений в 

составе лечебно-профилактических мероприятий у детей с хроническим 

генерализованным катаральным гингивитом. Дельта Дайджест. 2015;1:5-8. 

115. Савичук НО, Савичук АВ. Микроэкология полости рта, 

дисбактериоз и пути его коррекции. Современная стоматология. 2002;4:9-12. 

116. Сажина ОС. Гіпербарична оксигенація у комплексному лікуванні 

дистрофічно-запальних захворювань пародонта [автореферат]. Київ: Нац. 

мед. акад. післядипл. освіти ім. ПЛ Шупика. 2009. 19 с. 

117. Саноян ВВ. Оцінка ефективності лікування хронічного 

генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет типу 2 шляхом 

застосування фізичних та імунологічних показників ротової рідини 

[автореферат]. Полтава: УМСА; 2013. 21 с. 

118. Сергієнко ВО, Сергієнко ОО. Cучасні можливості патогенетичної 

фармакотерапії діабетичної кардіоваскулярної автономної нейропатії. 

Здоров’я України. [Інтернет]. 2016. [цитовано – 2016 Квіт 28). Доступно: 

http://health-ua.com/wp-content/uploads/2016/12/34-37Stranitsyi-iz-

Endo_3_Book_PrinT_optimizir.pdf.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/ukrayinskiy-stomatologichniy-almanah
http://health-ua.com/wp-content/uploads/2016/12/34-37Stranitsyi-iz-Endo_3_Book_PrinT_optimizir.pdf
http://health-ua.com/wp-content/uploads/2016/12/34-37Stranitsyi-iz-Endo_3_Book_PrinT_optimizir.pdf


191 

119. Скиба АВ. Патогенетические аспекты профилактики и лечения 

стоматологических заболеваний при сахарном диабете [автореферат]. 

Одесса: ГУ «Ин-т стоматологии нац. акад. мед. наук Украины»; 2016. 28 с. 

120. Скиба АВ, Терешина ТП. Диабет и заболевания пародонта. 

Инновации в стоматологии. 2014;1:11-3. 

121. Скочко ОВ, Боброва НА, Измайлова ОВ. Роль некоторых 

пародонтопатогенных микроорганизмов и Asp299Gly полиморфизма гена 

TLR4 в патогенезе атеросклероза. Журн. микробиол., эпидемиол., 

иммунобиол. 2011;5:83-6.  

122. Смоляр НІ, Дацко ВА, Федечко ЙМ. Дослідження факторів 

патогенності пародонтальної мікрофлори в умовах експериментальної моделі 

дентальних мікробіоценозів (повідомлення 1). Актуальні проблеми сучасної 

медицини. 2016;4:281-6. 

123. Смоляр НІ, Малко НВ. Особливості клінічного перебігу 

хронічного катарального гінгівіту в дітей, які проживають на екологічно 

несприятливих територіях. Укр. стоматол. альманах. 2013;4:76-8. 

124. Смоляр НІ, Чухрай НЛ, Гірчак ГВ, Пришко ЗР. Рівень 

секреторного імуноглобуліну А у ротовій рідині як показник стану місцевого 

імунітету порожнини рота дітей. Новини стоматології. 2006;3:52-5.  

125. Сотскова ЮВ, Марченко ІЯ, Ступак ОП, Ткаченко ІМ. 

Мікробіоценоз порожнини рота у хворих на хронічний генералізований 

катаральний гінгівіт на тлі цукрового діабету I типу. Вісник проблем біології 

і медицини. 2016;1(127):270-3. 

126. Статистично-аналітичний довідник дитячого ендокринолога за 

2016 рік. Київ; 2017. 98 с. 

127. Стоматологічне обстеження. Основні методи (посібник ВООЗ). 

Вісник стоматології. 2000;3:39-60. 

128. Теблоева ЛМ, Григорян СС, Дмитриева ЛА, Гуревич КГ. Toll-like 

рецепторы и их роль в развитии пародонтита. Стоматология для всех. 

2012;3:8-11. 



192 

129. Ткаченко ІП, Лохматова НМ, Гуржій ОВ, Коротич НМ. 

Обгрунтування напряму імунокорекції при лікуванні хронічного дифузного 

катарального гінгівіту у дітей. Вісник проблем біології і медицини. 2013;      

1:249-253. 

130. Топол ІО. Функціональний стан кишково-асоційованої 

лімфоїдної тканини щурів в умовах соціального стресу і при модуляції 

складу кишкової мікрофлори [автореферат]. Київ: НАН України, Ін-т 

фізіології ім.О.О.Богомольця; 2016. 20 с.  

131. Уласевич ЛП. Особливості клініки, лікування та профілактики 

карієсу тимчасових зубів у дітей з гіпертрофією аденоїдів [автореферат]. 

Полтава: ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» ; 

2017. 20 с. 

132. Файзулина ДБ, Мингазов ГГ. Состояние тканей пародонта у 

больных сахарным диабетом. Медицинский вестник Башкортостана. 2009; 

4(5):69-74. 

133. Хоменко ЛО, Гавриленко ТІ, Остапко ОІ. Особливості 

цитокінового статусу у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні 

соматичної патології. Вісник проблем біології і медицини. 2013;4:352-6. 

134. Хоменко ЛО, Марушко ЮВ, Московенко ОД, Дуда ОВ. 

Взаємозв’язок запальних захворювань тканин пародонта та соматичних 

захворювань у дітей. Огляд літератури. Новини стоматології. 2015;2:90-4. 

135. Хоменко ЛО, Остапко ОІ, Біденко НВ, Голубєва ІМ, Воєвода ОО, 

Дуда ОВ. Вплив стану організму на стоматологічні захворювання у дітей та 

підлітків. Медична наука України. 2016;12(1-2):58-63. 

136. Хоменко ЛО, Остапко ОІ, Дуда ОВ. Екологічні аспекти 

стоматологічних захворювань у дітей. Клініч. стоматологія. 2011;1(2):53-63. 

137. Хоружая РЕ, Комаревская ЕВ. Лечение больных пародонтитом на 

фоне сахарного диабета. Вестник неотложной и восстановительной 

медицины. 2003;4(4):650-4. 



193 

138. Цепов ЛМ, Голева НА. Роль микрофлоры в возникновении 

воспалительных заболеваний пародонта. Пародонтология. 2009;1:7-12. 

139. Череда ВВ, Петрушанко ТО, Мамонтова ТВ. Оцінка ризику 

розвитку запальних захворювань пародонта в осіб молодого віку із різним 

стоматологічним статусом. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник 

української медичної стоматологічної академії. 2013;3:23-9. 

140. Чумакова ЮГ, Вишневская АА, Островский АВ. Состояние 

микробиоценоза полости рта у лиц молодого возраста с воспалительными 

заболеваниями пародонта. Вісн. стоматології. 2012;3:28-32. 

141. Чумакова ЮГ, Перова АИ, Мороз ОВ, Запорожец НН. 

Содержание лизоцима в различных биологических жидкостях организма у 

больных с воспалительными заболеваниями пародонта. Вісн. стоматології. 

2001;2:26-8. 

142. Шилова ЛН, Паньшина НН, Чернов АС. Иммунопатологическое 

значение интерлейкина-17 при псориатическом артрите. Современные 

проблемы науки и образования. 2015;6. [Інтернет]. 2016. [цитовано – 2016 

Лист 22). Доступно: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23040. 

143. Шинкевич ВІ. Хронічний пародонтит як фактор ризику інших 

хронічних запальних захворювань людини. Проблеми екології і медицини. 

2014;18(3-4):49-53. 

144. Шинчуковська ЮО. Аналіз чинників ризику захворювань тканин 

пародонта у підлітків. Вісн. пробл. біології і медицини. 2012;3:220-3. 

145. Шинчуковська ЮО. Характеристика видового складу 

пародонтопатогенної мікрофлори в ротовій рідині при хронічному 

катаральному гінгівіті у підлітків. Вісн. пробл. біології і медицини. 

2013;1:261-4. 

146. Широкова ОІ. Диференційований підхід до профілактики та 

лікування гінгівітів у дітей (клініко-експериментальне дослідження) 

[автореферат]. Одеса: Держ. установа "Ін-т стоматології АМН України"; 

2008. 19 c. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualni-problemi-suchasnoyi-meditsini-visnik-ukrayinskoyi-medichnoyi-stomatologichnoyi-akademiyi
http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualni-problemi-suchasnoyi-meditsini-visnik-ukrayinskoyi-medichnoyi-stomatologichnoyi-akademiyi
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23040


194 

147. Юдина НА, Курочкина АЮ. Контроль биопленки в современной 

стратегии профилактики и лечении стоматологических заболеваний. 

Стоматология. 2009;3:77-81. 

148. Юр'єв КЛ. Від окремого до загального, або естафету приймає 

Імупрет. Укр. мед. часопис. 2008;3(65):65-8. 

149. Ющук НД, Балмасова ИП, Царев ВН. Антибиотики и 

противоинфекционный иммунитет. М.: Практическая медицина; 2013. 232 с. 

150. Ярова СП, Саноян ВВ. Патогенетические аспекты 

генерализованого пародонтита на фоне сахарного диабета ІІ типа. Вісник 

проблем біології і медицини. 2010;4:57-61. 

151. Ярова СП, Саноян ВВ, Белоус АЮ. Изучение иммунологических 

показателей сыворотки крови больных генерализованным пародонтитом на 

фоне сахарного диабета II типа. Вісник проблем біології і медицини. 

2009;4:177-80.  

152. Abbass MM, Korany NS, Salama AH, Dmytryk JJ, Safiejko-Mroczka 

B. The relationship between receptor for advanced glycation end products 

expression and the severity of periodontal disease in the gingiva of diabetic and 

non diabetic periodontitis patients. Arch. Oral. Biol. 2012;57(10):1342-54. 

153. Allende-Vigo MZ. Diabetes mellitus prevention. Am. J. Ther. 

2011;10:17-21. 

154. Alqaderi H, Tavares M, Hartman M. Effect of sleep and salivary 

glucose on gingivitis in children. Journal of dental research. 2016;95(12):1387-93. 

155. Alshehri FA, Javed F. Impact of scaling and root planing on clinical 

periodontal status and glycemic levels in prediabetic patients. Interventional 

medicine and applied science. 2015;7(1):17-21. 

156. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of 

diabetes mellitus. Diabetes Care. 2014;37(1):81-90. 

157. Andersen Р, Flyvbjerg A, Buschard K. Relationship between 

periodontitis and diabetes: lessons from rodent studies. Periodontology. 

2007;78(7):1264-75. 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=4&doc=36
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=4&doc=36
javascript:;
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=1&doc=8
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=1&doc=8


195 

158. Bailey M, Dowd S, Galley J. Exposure to a social stress or alters the 

structure of the intestinal microbiota: implications for stressor-induced 

immunomodulation. Brain Behav. Immun. 2011;25:397-407. 

159. Bekeredjian-Ding I, Jego G. Toll-like receptors – sentries in the B-cell 

response. Immunology. 2009;128:311-23. 

160. Benakanakere M, Abdolhosseini M, Hosur K. TLR2 promoter  

hypermethylation creates innate immune dysbiosis. Journal of Dental Research. 

2015;94 (1):183–91.  

161. Bergey DH, Holt JG. Bergey’s manual of systematic bacteriology. 

Baltimore: Williams & Wilkins; 1994. 787 p. 

162. Bloomgarden ZT. Type 1 diabetes and hypoglycemia. Diabetes Care. 

2009;32(1):1-4. 

163. Bonifait L, Chandad F, Grenier D. Probiotics for oral health: Myth or 

Reality. JCDA. 2009;75(8):585-90. 

164. Braathen G, Ingildsen V, Twetman S. Presence of Lactobacillus 

reuteri in saliva coincide with higher salivary IgA in young adults after intake of 

probiotic lozenges. Beneficial microbes. 2017;8(1):17-22. 

165. Burrows MP, Volchkov P, Kobayashi KS, Chervonsky AV. 

Microbiota regulates type 1 diabetes through Toll-like receptors. Proc. Natl. Acad. 

Sci. USA. 2015;112(32):9973-7. doi: 10.1073/pnas.1508740112.  

166. Carneiro VL, Fraiz FC, Ferreira FM, Pintarelli TP, Oliveira AC, 

Boguszewski MC. The influence of glycemic control on the oral health of children 

and adolescents with diabetes mellitus type 1. Arch. Endocrinol. Metab. 

2015;59(6):535-40. 

167. Casavalle L, Fima L, Romano LS. Gingivitis and insulin resistance in 

obese children. Diabetes care. 2016;39(12):216-7. 

168. Chao W. Toll-like receptor signaling: a critical modulator of cell 

survival and ischemic injury in the heart. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 

2009;296(1):1-12. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AHolt%2C+John+G.&qt=hot_author
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=2&doc=19
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=2&doc=19
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=2&doc=19
javascript:;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burrows%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26216961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Volchkov%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26216961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kobayashi%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26216961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chervonsky%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26216961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26216961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26216961
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=3&doc=28
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=3&doc=28
javascript:;


196 

169. Daković D, Mileusnić I, Hajduković Z, Čakić S, Hadži-Mihajlović M. 

Gingivitis and periodontitis in children and adolescents suffering from type 1 

diabetes mellitus. Vojnosanit. Pregl. 2015;72(3):265-73. 

170. Demmer RT, Jacobs DR, Singh R. Periodontal Bacteria and 

Prediabetes Prevalence in origins: The Oral Infections, Glucose Intolerance, and 

Insulin Resistance Study. J. of Dental Research. 2015;94:201-11.  

171. Deshpande K, Jain A, Sharma R. Diabetes and periodontitis. J. Indian. 

Soc. Periodontol. 2010;14(4):207-12. 

172. Duarte PM, Bezerra JP, Miranda TS, Feres M, Chambrone L, 

Shaddox LM. Local levels of inflammatory mediators in uncontrolled type 2 

diabetic subjects with chronic periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2014;41(1):11-8. 

173. Duque C, Joao MFD, Camargo GA, Teixeira GS, Machado TS, 

Azevedo R, Mariano FS et all. Microbiological, lipid and immunological profiles 

in children with gingivitis and type 1 diabetes mellitus. Journal of applied oral 

science. 2017;25(2):217-26. doi: 10.1590/1678-77572016-0196. 

174. Elia P, Tolentino Y, Bernardazzi C. The role of innate immunity 

receptors in the pathogenesis of inflammatory bowel disease. Mediators Inflamm. 

2015;2:81-93. 

175. Engebretson SP, Hey-Hadavi J, Ehrhardt FJ. Gingival crevicular fluid 

levels of interleukin-1beta and glycemic control in patients with chronic 

periodontitis and type 2 diabetes. J. Periodontol. 2004;9:1203-8. 

176. Fichna M, Żurawek M, Fichna P, Januszkiewicz-Lewandowska D, 

Ruchała M, Nowak J. Polymorphisms of the Toll-Like Receptor-3 Gene in 

Autoimmune Adrenal Failure and Type 1 Diabetes in Polish Patients. Arch. 

Immunol. Ther. Exp. (Warsz). 2016;64(1):83-7. doi: 10.1007/s00005-015-0360-z.  

177. Fukata M, Arditi M. The Role of Pattern Recognition Receptors in 

Intestinal Inflammation. Mucosal Immunol. 2013;6(3):451-63. 

178. Funieru C, Klinger A, Baicus C. Epidemiology of gingivitis in 

schoolchildren in Bucharest, Romania: a cross-sectional study. Journal of 

periodontal research. 2017;52(2):225-32.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25958479
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25958479
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&author_name=Duque,%20C&dais_id=2012618113&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&author_name=Joao,%20MFD&dais_id=2012612089&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&author_name=Camargo,%20GADG&dais_id=2012602508&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&author_name=Teixeira,%20GS&dais_id=2012832028&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&author_name=Machado,%20TS&dais_id=2012726067&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&author_name=Mariano,%20FS&dais_id=2012731072&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=1&doc=9
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=1&doc=9
javascript:;
javascript:;


197 

179. Gera I, Vári M. Genetic background of periodontitis. Part I. Basic 

principles and inherited syndromes. Literature review. Fogorv. Sz. 2009;102:87-

95. 

180. Godovanets OI, Kotelban AV, Burdeniuk IP, Popesku DG. 

Characteristics of microbiocenosis of the oral cavity in children under conditions 

of chronic catarrhal gingivitis against diabetes mellitus. В: Бойчук ТМ, редактор. 

Матерiали 98 пiдсумк. наук. конф. проф.-викл. персоналу Вищ. держ. навч. 

закладу України «Буковинський державний медичний унiверситет»; 2017 

Лют. 15, 17, 22; Чернівці. Чернівці: Медуніверситет; 2017. с. 285-6. 

181. Gruner D, Paris S, Schwendicke F. Probiotics for managing caries and 

periodontitis: Systematic review and meta-analysis. Journal of dentistry. 

2016;48:16-25. 

182. Haffajee AD, Patel M, Socransky SS. Microbiological changes 

associated with four different periodontal therapies for the treatment of chronic 

periodontitis. Oral. Microbiol. Immunol. 2008;23(2):148-57. 

183. Hanes PJ, Krishna R. Characteristics of inflammation common to both 

diabetes and periodontitis: are predictive diagnosis and targeted preventive 

measures possible? The EPMA journal. 2010;1(1):101–16. 

184. Hans M, Hans VM. Toll-like receptors and their dual role in 

periodontitis: a review. Journal of Oral Science. 2011;53(3):263-71. 

185. He J, Li Y, Cao Y. The oral microbiome diversity and its relation to 

human diseases. Folia Microbiologica. 2015;60(1):69-80.  

186. Hedgpeth DC, Zhang X, Jin J, Leite RS, Krayer JW, Huang Y. 

Periodontal CD14 mRNA expression is downregulated in patients with chronic 

periodontitis and type 2 diabetes. BMC Oral Health. 2015;15:145. doi: 

10.1186/s12903-015-0118-3.  

187. Javed F, Al-Askar M, Al-Hezaimi K. Cytokine profile in the gingival 

crevicular fluid of periodontitis patients with and without type 2 diabetes: a 

literature review. J. Periodontol. 2012;83(2):156-61. 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=5&doc=48
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=5&doc=48
javascript:;


198 

188. Jheng HF, Tsai PJ, Chuang YL, Shen YT, Tai TA, Chen WC, Chou 

CK et all. Albumin stimulates renal tubular inflammation through an HSP70-TLR4 

axis in mice with early diabetic nephropathy. Dis. Model. Mech. 2015;8(10):1311-

21. doi: 10.1242/dmm.019398.  

189. Jialal I, Kaur H. The Role of Toll-Like receptors in diabetes-induced 

inflammation: implications for vascular complications. Curr. Diab. 

Rep. 2012;12:172. doi:10.1007/s11892-012-0258-7. 

190. Jin B, Tao Sun, Xiao-Hong Yu. The Effects of TLR activation on        

t-cell development and differentiation. Clinical and Developmental Immunology. 

2012;5:32. doi: 10.1155/2012/836485. 

191. Jindal A, Parihar AS, Sood M, Singh P, Singh N. Relationship 

between severity of periodontal disease and control of diabetes (glycated 

hemoglobin) in patients with type 1 diabetes mellitus. J. Int. Oral Health. 

2015;7:17-20. 

192. Jorgensen MR, Keller MK, Kragelund C. Lactobacillus reuteri 

supplements do not affect salivary IgA or cytokine levels in healthy subjects: A 

randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over trial. Acta odontologica 

scandinavica. 2016;74(5):399-404. 

193. Kamdar K, Nguyen V, De Paolo RW. Toll-like receptor signaling and 

regulation of intestinal immunity. Virulence. 2013;4(3):207-12. 

194. Kaplan JB. Biofilm dispersal: mechanisms, clinical implications and 

potential therapeutic uses. J. Dent. Res. 2010;89(3):205-18.  

195. Katagiri S, Nagasawa T, Kobayashi H, Takamatsu H, Bharti P, 

Izumiyama H. Improvement of glycemic control after periodontal treatment by 

resolving gingival inflammation in type 2 diabetic patients with periodontal 

disease. J. Diabetes Invest. 2012;3(4):402-9. 

196. Kingston Mills HG. TLR-dependent T cell activation in 

autoimmunity. Nature Reviews Immunology. 2011;5:1-16. doi:10.1038/nri3095. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jialal%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314791
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaur%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22314791
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22314791
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22314791
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26668475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26668475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26668475
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=7&doc=65
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=7&doc=65
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=7&doc=65
javascript:;
javascript:;


199 

197. Kinney JS, Morelli T, Oh M, Braun TM, Ramseier CA, Sugai JV. 

Crevicular fluid biomarkers and periodontal disease progression. J. Clin. 

Periodontol. 2014;41(2):113–20. 

198. König J, Holtfreter B, Kocher T. Periodontal health in Europe: future 

trends based on treatment needs and the provision of periodontal services – 

position paper. Eur. J. Dent. Educ. 2010;1:4-24. 

199. Kotelban АV, Godovanets OI, Burdeniuk ІP. Peculiarities of administration 

of antiseptic drugs in children suffering from chronic catarrhal gingivitis under 

conditions of diabetes mellitus. German Science Herald. 2017;2:47-50. 

200. Kotelban АV, Godovanets OI, Koval GD, Kamyshny ОМ. 

Peculiairities of mRNA TLR-2, TLR-4 expression of the oral cavity epithelium in 

children under conditions of chronic catarrhal gingivitis against diabetes mellitus. 

Запорізький медичний журнал. 2017;3:310-13. 

201. Lee JH, Cho ML, Kim JI, Moon YM, Oh HJ, Kim GT, Ryu S               

et all. Interleukin 17 (IL-17) increases the expression of Toll-like receptor-2, 4, and 

9 by increasing IL-1beta and IL-6 production in autoimmune arthritis. J. 

Rheumatol. 2009;36(4):684-92. doi: 10.3899/jrheum.080169.  

202. Lee KS, Lee SG, Kim EK. Metabolic syndrome parameters in 

adolescents may be determinants for the future periodontal diseases. Journal of 

clinical periodontology. 2015;42(2):105-12. 

203. Lien E, Zipris D. The role of Toll-like receptor pathways in the 

mechanism of type 1 diabetes. Curr. Mol. Med. 2009;9(1):52-68. 

204. Liu G, Zhang L, Zhao Y. Modulation of immune responses through 

direct activation of Toll-like receptors to T cells. Clinical and Experimental 

Immunology. 2010;160:168-75. 

205. Longo PL, Artese HP, Rabelo MS, Kawamoto D, Foz AM, Romito 

GA. Serum levels of inflammatory markers in type 2 diabetes patients with chronic 

periodontitis. J. Appl. Oral. Sci. 2014;22(2):103-8. 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=10&doc=98
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=3FLTzXCgLqzOs8xuR9W&page=10&doc=98
javascript:;
javascript:;


200 

206. Lopez R, Dahlen G, Baelum V. Subgingival microbial consortia and 

the clinical features of periodontitis in adolescents. European journal of oral 

sciences. 2011;119(6):455–62. 

207. Lv JS, Jiang XW, Zhang Y, Zhen L. Effect of resveratrol on 

expression of TLR4 and inflammatory factors in gingival epithelial cells under 

high glucose environment. Shanghai  Kou. Qiang Yi Xue. 2017;26(1):32-6. 

208. Mancl KA, Kirsner RS. Wound biofilms: lessons learned from oral 

biofilms. Wound Repair Regen. 2013;21(3):352-62. 

209. Marigo L, Cerreto R, Giuliani M. Diabetes mellitus: biochemical, 

histological and microbiological aspects in periodontal disease. Review. Eur. Rev. 

Med. Pharmacol. Sci. 2011;15(7):751-8. 

210. Marsh PD. Contemporary perspective on plaque control. British 

Dental J. 2012;212(12):601-6. 

211. Moon JH, Lee JH. Probing the diversity of healthy oral microbiome 

with bioinformatics approaches. BMB Reports. 2016;49(12):662-70. 

212. Nazir MA. Prevalence of periodontal disease, its association with 

systemic diseases and prevention. Int. J. Health Sci. (Qassim). 2017;11(2):72-80. 

213. Pahwa R, Jialal I. The role of the high-mobility group box1 protein-

Toll like receptor pathway in diabetic vascular disease. J. Diabetes Complications. 

2016;30(6):1186-91. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2016.03.005.  

214. Pahwa R, Nallasamy P, Jialal I. Toll-like receptors 2 and 4 mediate 

hyperglycemia induced macrovascular aortic endothelial cell inflammation and 

perturbation of the endothelial glycocalyx. J. Diabetes Complications. 

2016;30(4):563-72. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2016.01.014.  

215. Patil S, Rao RS, Sanketh DS, Amrutha N. Microbial flora in oral 

diseases. The j. of contemporary dental practice. 2013;14(6):1202-8. 

216. Pereira JV, Leomil L. Bacterial diversity in the saliva of patients with 

different oral hygiene indexes. Braz. Dent. J. 2012;23(4):409-16. 

217. Proctor DM, Relman DA. The landscape ecology and microbiota of 

the human nose, mouth, and throat. Cell host & microbe. 2017;21(4):421-32.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28474063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28474063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28474063


201 

218. Promsudthi A, Poomsawat S, Limsricharoen W. The role of Toll-like 

receptor 2 and 4 in gingival tissues of chronic periodontitis subjects with type 2 

diabetes. J. Periodontal Res. 2014;9(3):346-54. doi: 10.1111/jre.12112.  

219. Rafatjou R, Razavi Z, Tayebi S, Khalili M, Farhadian M. Dental 

Health Status and Hygiene in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes 

Mellitus. J. Res. Health Sci. 2016;16(3):122-6. 

220. Reynolds J, Pappu B, Peng J. Toll-like receptor 2 signaling in CD4+ T 

lymphocytes promotes T helper 17 responses and regulates the pathogenesis of 

autoimmune disease. Immunity. 2010;32:692-702. 

221. Reynolds JM, Chen Dong. Toll-like receptor regulation of effector T 

lymphocyte function. Trends in Immunology. 2013;34(10):511-9.  

222. Ribeiro FV, de Mendonsa AC, Santos VR, Bastos MF, Figueiredo LC, 

Duarte PM. Cytokines and bone-related factors in systemically healthy patients 

with chronic periodontitis and patients with type 2 diabetes and chronic 

periodontitis. J. Periodontol. 2011;82(8):1187–96. 

223. Rojo-Botello NR, García-Hernández AL, Moreno-Fierros L. 

Expression of toll-like receptors 2, 4 and 9 is increased in gingival tissue from 

patients with type 2 diabetes and chronic periodontitis. J. Periodontal Res.  

2012;47(1):62-73. doi: 10.1111/j.1600-0765.2011.01405.x. 

224. Romero MR, Lozano ML, Posada C. Immunoglobulin A, G and M 

levels in saliva in children between 3-12 years of age, healthy and with gingivitis. 

Acta Odontol. Latinoam. 2011;24(2):176-82. 

225. Sakalauskiene J, Kubilius R, Gleiznys A, Vitkauskiene A, 

Ivanauskiene E, Šaferis V. Relationship of clinical and microbiological variables in 

patients with type 1 diabetes mellitus and periodontitis. Med. Sci. Monit. 

2014;20:1871-7.  

226. Salvi GE, Franco LM, Braun TM, Lee A, Rutger PG, Lang NP. Pro-

inflammatory biomarkers during experimental gingivitis in patients with type 1 

diabetes mellitus: a proof-of-concept study. J. Clin. Periodontol. 2010;37(1):9-16.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27840339
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rojo-Botello%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21848608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garc%C3%ADa-Hern%C3%A1ndez%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21848608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moreno-Fierros%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21848608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21848608


202 

227. Saraiva AM, Alves e Silva MRM, Correia Silva JDF. Evaluation of 

IL17A expression and of IL17A, IL17F and IL23R gene polymorphisms in 

Brazilian individuals with periodontitis. Human Immunology. 2013;74(2):207-14. 

doi: 10.1016/j.humimm.2012.10.026. 

228. Sarah SM, Tamilselvan S, Kamatchiammal S. Expression of Toll-like 

receptors 2 and 4 in gingivitis and chronic periodontitis. Indian Journal of Dental 

Research. 2006;17:114-6.  

229. Silva LDa, Barbosa S, Amato JN. Gingivitis, psychological factors 

and quality of life in children. Oral Health Prev. Dent. 2015;13(3):227-35. 

230. Sima C, Glogauer M. Diabetes mellitus and periodontal diseases. 

Curr. Diab. Rep. 2013;13(3):445–52. 

231. Singh A, Boden G, Rao AK. Tissue factor and Toll-like receptor 

(TLR)4 in hyperglycaemia-hyperinsulinaemia. Effects in healthy subjects, and type 

1 and type 2 diabetes mellitus. Thromb Haemost. 2015;113(4):750-8. doi: 

10.1160/TH14-10-0884.  

232. Singh K, Agrawal NK, Gupta SK, Mohan G, Chaturvedi S, Singh K. 

Genetic and epigenetic alterations in Toll like receptor 2 and wound healing 

impairment in type 2 diabetes patients. J. Diabetes Complications. 2015;29(2):222-

9. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2014.11.015.  

233. Singh K, Agrawal NK, Gupta SK, Mohan G, Chaturvedi S. Increased 

expression of endosomal members of toll-like receptor family abrogates wound 

healing in patients with type 2 diabetes mellitus. Int. Wound. J. 2016;13(5):927-35. 

doi: 10.1111/iwj.12411. 

234. Stanko P, Holla L. Bidirectional association between diabetes mellitus 

and inflammatory periodontal disease. A review. Biomedical Papers. 2014;2:5-7. 

235. Sun C, Zhi D, Shen S, Luo F, Sanjeevi CB. SNPs in the exons of Toll-

like receptors are associated with susceptibility to type 1 diabetes in Chinese 

population. Hum Immunol. 2014;75(11):1084-8. doi: 

10.1016/j.humimm.2014.09.008.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25261617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25261617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25261617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25261617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanjeevi%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25261617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25261617


203 

236. Tai N, Wong FS, Wen L. The role of the innate immune system in 

destruction of pancreatic beta cells in NOD mice and humans with type I diabetes. 

J. Autoimmun. 2016;71:26-34. doi: 10.1016/j.jaut.2016.03.006.  

237. Takeuchi O, Akira S. Pattern recognition receptors and inflammation. 

Cell. 2010;140:805-20. 

238. Tanner AC, Kressirer CA, Faller LL. Understanding caries from the 

oral microbiome perspective. J. of the California dental association. 2016;44 

(7):437-46. 

239. Taylor Georg W, Borgnakke Wenche S. Periodontal disease: 

associations with diabetes, glycemic control and complications. Oral Disease. 

2008;14(3):191-203. 

240. Taylor JJ, Preshaw PM, Lalla E. A review of the evidence for 

pathogenic mechanisms that may link periodontitis and diabetes. J. Periodontol. 

2013;84(4):113–34. 

241. Tomazoni F, Zanatta FB, Tuchtenhagen S. Association of gingivitis 

with child oral health-related quality of life. J. Periodontol. 2014;85(11):1557-65. 

242. Van Dyke TE, Van Winkelhoff AJ. Infection and inflammatory 

mechanisms. J. Clin. Periodontol. 2013;40(14):1–7. 

243. Vivekananda MR, Vandana KL, Bhat KG. Effect of the probiotic 

Lactobacilli reuteri (Prodentis) in the management of periodontal disease: a 

preliminary randomized clinical trial. Journal of Oral Microbiology. 2010;2:5344  

244. Wen L, Ley RE, Volchkov PY, Stranges PB, Avanesyan L, 

Stonebraker AC, Hu C, Wong FS et all. Innate immunity and intestinal microbiota 

in the development of Type 1 diabetes. Nature. 2008;455(7216):1109-13. doi: 

10.1038/nature07336.  

245. Winning L, Linden GJ. Periodontitis and systemic disease: association 

or causality? Curr. Oral Health Rep. 2017;4(1):1-7. doi: 10.1007/s40496-017-

0121-7. 

246. World Health Organization. Oral health surveys basic methods, 5th 

edn. Geneva: WHO; 1997. 132 p. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28303212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28303212


204 

247. Xin X, Junzhi H, Xuedong Z. Oral microbiota: a promising predictor 

of human oral and systemic diseases. West China J. of Stomatology. 

2015;33(6):555-60. 

248. Zhu S, Qian Y. IL-17/IL-17 receptor system in autoimmune disease: 

mechanisms and therapeutic potential. Clin. Sci. 2012;122(11):487-511. 

249. Zhu T, Meng Q, Ji J, Lou X, Zhang L. Toll-like receptor 4 and tumor 

necrosis factor-alpha as diagnostic biomarkers for diabetic peripheral neuropathy. 

Neurosci Lett. 2015;12(585):28-32. doi: 10.1016/j.neulet.2014.11.020.  

250. Zipris D. Toll-like receptors and type 1 diabetes. Adv. Exp. Med. 

Biol. 2010;6(54):585-610. doi: 10.1007/978-90-481-3271-3_25. 

251. Zhu S, Qian Y. IL-17/IL-17 receptor system in autoimmune disease: 

mechanisms and therapeutic potential. Clin. Sci. 2012;122(11):487-511. 

252. Zhu T, Meng Q, Ji J, Lou X, Zhang L. Toll-like receptor 4 and tumor 

necrosis factor-alpha as diagnostic biomarkers for diabetic peripheral neuropathy. 

Neurosci Lett. 2015;12(585):28-32.  

253. Zipris D. Toll-like receptors and type 1 diabetes. Adv. Exp. Med. 

Biol. 2010;654:585-610.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zipris%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20217515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20217515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20217515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25445373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meng%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25445373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ji%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25445373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lou%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25445373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25445373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25445373
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zipris%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20217515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20217515
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20217515


205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

ДОДАТОК А 

Перелік наукових праць, в яких опубліковані результати дисертаційного 

дослідження 

 

1. Кузняк НБ, Годованець ОІ, Мороз АВ. Стан місцевого імунітету 

порожнини рота у дітей, хворих на цукровий діабет І типу. Клінічна та 

експериментальна патологія. 2014;3:87-90 (Дисертант провела обстеження 

хворих, узагальнила результати, підготувала матеріал до друку. Співавтори 

доцент Кузняк Н.Б. та доцент  Годованець О.І. надали консультативну 

допомогу). 

2. Котельбан АВ, Годованець ОІ, Коваль ГД. Особливості місцевого 

гуморального імунітету ротової порожнини дітей, хворих на цукровий діабет. 

Медицина сьогодні і завтра. 2016;2-3(71-72):71-5 (Дисертант провела 

обстеження хворих, узагальнила результати, підготувала матеріал до 

друку. Співавтори доцент Годованець О.І. та доцент Коваль Г.Д. надали 

консультативну допомогу). 

3. Годованець ОІ, Котельбан АВ. Особливості перебігу хронічного 

катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету. Вісник 

стоматології. 2016;4:60-7 (Дисертант провела обстеження хворих, 

узагальнила результати, підготувала матеріал до друку. Співавтор доцент 

Годованець О.І. надала консультативну допомогу). 

4. Котельбан АВ, Годованець ОІ, Бурденюк ІП. Особливості 

мікрофлори ротової порожнини дітей за умов хронічного катарального 

гінгівіту на тлі цукрового діабету. Вісник стоматології. 2017;1:44-6 

(Дисертант провела обстеження хворих, узагальнила результати, 

підготувала матеріал до друку. Співавтори доцент Годованець О.І. та 

к.мед.н., асистент Бурденюк І.П. надали консультативну допомогу). 

5. Котельбан АВ, Годованець ОІ, Коваль ГД, Камишний ОМ. 

Особливості експресії мРНК ІЛ-1β, ІЛ-10 та ІЛ-17А епітелію ротової 

порожнини дітей, хворих на цукровий діабет. Міжнародний 

ендокринологічний журнал. 2017;1:81-5 (Дисертант провела обстеження 



207 

хворих, узагальнила результати, підготувала матеріал до друку. Співавтори 

доцент Годованець О.І., доцент Коваль Г.Д. та професор Камишний О.М. 

надали консультативну допомогу). 

6. Котельбан АВ. Оцінка ефективності лікування хронічного 

катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабет. Клінічна 

стоматологія. 2017;1:39-44. 

7. Kotelban АV, Godovanets OI, Burdeniuk ІP. Peculiarities of 

administration of antiseptic drugs in children suffering from chronic catarrhal 

gingivitis under conditions of diabetes mellitus. German Science Herald. 

2017;2:47-50 (Дисертант провела обстеження хворих, узагальнила 

результати, підготувала матеріал до друку. Співавтори доцент Годованець 

О.І. та к.мед.н., асистент Бурденюк І.П. надали консультативну допомогу). 

8. Kotelban АV, Godovanets OI, Koval GD, Kamyshny ОМ. 

Peculiairities of mRNA TLR-2, TLR-4 expression of the oral cavity epithelium in 

children under conditions of chronic catarrhal gingivitis against diabetes mellitus. 

Запорізький медичний журнал. 2017;3:310-3 (Дисертант провела 

обстеження хворих, узагальнила результати, підготувала матеріал до 

друку. Співавтори доцент Годованець О.І., доцент Коваль Г.Д. та професор 

Камишний О.М. надали консультативну допомогу). 

9. Годованець ОІ, Котельбан АВ, Коваль ГД. Спосіб дослідження 

хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі цукрового діабету. Патент    

№ 118428 U України u 2017 01443 БДМУ; заявл. 16.02.2017; опубл. 

10.08.2017, Бюл. № 15. 3 с. (Дисертантом розроблено та апробовано спосіб 

дослідження, оформлено заявку, реферат і формулу винаходу. Співавтори 

доцент Годованець О.І. та доцент Коваль Г.Д. надали консультативну 

допомогу). 

10. Годованець ОІ, Котельбан АВ, Коваль ГД. Спосіб лікування 

хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі цукрового діабету. Патент    

№ 117589 U України № u 2017 01478 БДМУ; заявл. 16.02.2017; опубл. 

26.06.2017, Бюл. № 12. 3 с. (Дисертантом розроблено та апробовано спосіб 



208 

дослідження, оформлено заявку, реферат і формулу винаходу. Співавтори 

доцент Годованець О.І. та доцент Коваль Г.Д. надали консультативну 

допомогу). 

11. Кузняк НБ, Годованець ОІ, Мороз АВ. Стоматологічна патологія 

у дітей, хворих на цукровий діабет І типу. Південноукраїнський медичний 

науковий журнал. 2014;8:87-90 (Дисертант провела обстеження хворих, 

узагальнила результати, підготувала матеріал до друку. Співавтори доцент 

Кузняк Н.Б. та доцент Годованець О.І. надали консультативну допомогу). 

12. Годованець ОІ, Мороз АВ. Стоматологічна патологія в дітей із 

ендокринними захворюваннями (огляд літератури). Клінічна та 

експериментальна патологія. 2015;4(54):209-213 (Дисертант провела провела 

огляд літератури, узагальнила результати. Співавтор доцент               

Годованець О.І. надала консультативну допомогу). 

13. Годованець ОІ, Мороз АВ, Попеску ДГ. Застосування пробіотиків 

у стоматології. Клінічна та експериментальна патологія. 2016;2(56):206-209 

(Дисертант провела провела огляд літератури, узагальнила результати. 

Співавтор доцент Годованець О.І. надала консультативну допомогу, а 

магістр Попеску Д.Г. допомогла у підготовці матеріалу до друку). 

14. Мороз АВ. Імунологічні аспекти змін слизової оболонки 

порожнини рота при цукровому діабеті І типу у дітей. В: Лісовий ВМ, 

редактор. Збірник тез міжвуз. конф. молодих вчених та студентів Медицина 

третього тисячоліття; Харків. Харків: ХНМУ; 2013. с. 295-296. 

15. Мороз АВ, Годованець ОІ. Особенности повреждений слизистой 

оболочки полости рта при эндокринных нарушениях. В: Шамсиєв АМ, 

редактор. Материалы 69 науч. конф. студентов-медиков с междунар. 

участием Вопросы современной медицинской науки; 2015 Апр. 3-4; 
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наук.-практ. конф. Інноваційні технології в стоматології; 2016 Верес. 25; 
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ДОДАТОК Б 

 

КАРТА ОЦІНКИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ДИТИНИ 

 

№ мед. карти, історії хвороби _________  Дата _______  

 

1.Паспортна частина 

1.1 Дані про дитину 

1.1.1 Прізвище _____________ Ім’я _______________ По батькові_________ 

1.1.2. Дата народження __________________ Вік ________  

1.1.3. Стать: а-жіноча, б-чоловіча 

1.1.4.Домашня адреса________________________________________________ 

1.1.5. Контактний телефон____________________________________________ 

1.2 Дані про батьків 

Вік, місце роботи матері_____________________________________________ 

Вік, місце роботи батька____________________________________________ 

Умови проживання_________________________________________________ 

Соціальний статус_________________________________________________ 

2.Скарги 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Анамнез 

Стоматологічна патологія: 

3.1 Якість індивідуальної гігієни ротової порожнини: 

3.1.1. Регулярність та кратність чищення зубів: а) зранку / перед сном; б) 

зранку; в) перед сном; г) інше; ________________ 

3.1.2. Використання засобів гігієни: а) зубна паста / щітка; б) ополіскувач; в) 

флос; г) інші; ________________ 

3.2 Час виникнення та розвитку симптомів захворювань тканин 

пародонта__________________ 

Соматична патологія: 

3.3.1 Діагноз: Цукровий діабет ___ тип __________форма_________________ 

3.3.2 Дата встановлення діагнозу _____________ 

3.3.3 Наявність основного захворювання у родичів: а-мама; б-тато; в-

брат/сестра; г- бабуся/дідусь мами; д-бабуся/дідусь тата; е-інші 

 

4.Об’єктивне обстеження 

 

4.1 Зовнішній огляд 

4.1.1 Ріст________________4.1.2. Вага ____________  

4.1.3. Колір шкіри: а-блідо-рожевий, б-блідий, в-ціанотичний;                   

г-жовтуватий 

4.1.4. АТ_____________ Пульс_______________ 

4.2 Позаротове обстеження 
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4.2.1. Колір шкіри обличчя: а-блідо-рожевий, б-блідий, в-ціанотичний; 

г-жовтуватий. 

4.2.2. Пропорційність: а-наявна, б-відсутня 

4.2.3. Симетричність: а-наявна, б-відсутня 

4.2.4. Елементи ураження шкіри: а-відсутні, б-наявні__________________ 

4.2.5. Стан регіональних л/в: а-незмінені, б-змінені____________________ 

4.2.6. Стан слинних залоз: а-незмінені, б-змінені______________________ 

4.2.7. Стан СНЩС: а-незмінені, б-змінені____________________________ 

4.2.8. Стан губ: а-незмінені, б-змінені: сухість, набряклість, _______ 

хейліт 

 

4.3 Внутрішньоротове обстеження  

Стан слизової оболонки 
4.3.1. Вуздечки язика та губ: а-нормальні, б-аномалії__________________ 

4.3.2. Присінок порожнини рота: а-нормальний, б-мілкий, в-глибокий; 

4.3.3. Колір СОПР: а-блідо-рожева, б-бліда, в-ціанотична, г-жовтувата; 

4.3.4. Набряклість СОПР: а-відсутня, б-наявна 

4.3.5. Елементи ураження СОПР: а-відсутні, б-наявні: гіперкератоз, афти, 

петехії___________________ 

4.3.6. Язик: а-незмінений, б-обкладений, в-десквамований; г-

складчастий; д-набряклий_______________ 

Оиінка гігієнічного стану порожнини рота 

4.3.7. Індекс Стеларда  

 зубний наліт      зубний камінь 

16 11 26  16 11 26 

      

      

46 31 36 46 31 36 

_____________________         _______________________  

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оцінка стану тканин пародонта 

4.3.8 Індекс гінгівіту (РМА)     

                
17 16 55(15) 54(14) 53(13) 52(12) 51(11) 61(21) 62(22) 63(23) 64(24) 65(25) 26 27 

47 46 85(45) 84(44) 83(43) 82(42) 81(41) 71(31) 72(32) 73(33) 74(34) 75(35) 36 37 

              

 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4.3.9.Проба Шиллєра-Пісарєва (числове значення Свракова):  

              
17 16 55(15) 54(14) 53(13) 52(12) 51(11) 61(21) 62(22) 63(23) 64(24) 65(25) 26 27 

47 46 85(45) 84(44) 83(43) 82(42) 81(41) 71(31) 72(32) 73(33) 74(34) 75(35) 36 37 

              

 

Висновок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.3.10. Індекс СРІ 

         

К-сть секстантів із кровоточивістю______________ 

К-сть секстантів із каменем___________________ 

 

 

 

 

Оцінка стану твердих тканин 

4.3.11. Некаріозні ураження: а-відсутні, б-системна гіпоплазія, в-

місцева гіпоплазія; г- патологічна стертість; д-некроз емалі. 

4.3.12. Карієс та його ускладнення : 

 

4.3.13. ______________ КПВ ________________, КПВ+кп _______ , кп  

4.3.14. Клінічні форми карієсу: компенсований, субкомпенсований, 

декомпенсований.  

 

Ортодонтичний статус 

4.3.15. ЗЩА:  

а – відсутні; 

б – аномалі ї окремих зубів;  

в – аномалії  зубної дуги;  

г – аномалії  прикусу. 

 

 

 

5.Діагноз 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

    
16 11  26 

46  31 36 

    
    

              
17 16 55(15) 54(14) 53(13) 52(12) 51(11) 61(21) 62(22) 63(23) 64(24) 65(25) 26 27 

47 46 85(45) 84(44) 83(43) 82(42) 81(41) 71(31) 72(32) 73(33) 74(34) 75(35) 36 37 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ДОДАТОК В 

Акти впровадження результатів дисертаційного дослідження в лікувальний 

процес закладів охорони здоров’я  

ДОДАТОК 

В.1
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ДОДАТОК В.2 
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ДОДАТОК В.3 
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ДОДАТОК В.4 
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ДОДАТОК В.5 
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ДОДАТОК В.6 
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ДОДАТОК Д 

Акти впровадження результатів дисертаційного дослідження в 

навчальний процес 

ДОДАТОК Д.1 
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ДОДАТОК Д.2 
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ДОДАТОК Д.3 
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ДОДАТОК Д.4 
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ДОДАТОК Д.5 
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ДОДАТОК Д.6 
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ДОДАТОК Д.7 
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ДОДАТОК Д.8 
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ДОДАТОК Д.9 
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ДОДАТОК Д.10 

 



231 

 

ДОДАТОК Д.11 
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ДОДАТОК Д.12 

 

 


