
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

Довганич Олександра Володимирівна

УДК 616-092+116.314-085+615.83+616.314.18-002.4

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
СИНГЛЕТНО-КИСНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У 

КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО 
ПАРОДОНТИТУ

14.01.22- стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук

Івано-Франківськ – 2015



Дисертацією є рукопис

Робота виконана в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Герелюк Віталій Іванович,
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет» МОЗ України, 
кафедра терапевтичної стоматології, 
завідувач кафедри

Офіційні опоненти:  доктор медичних наук, професор
Борисенко Анатолій Васильович, 
Національний медичний університет 
ім. О.О.Богомольця МОЗ України, 
кафедра терапевтичної стоматології, 
завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор 
Зубачик Володимир Михайлович, 
Львівський національний медичний університет 
ім. Данила Галицького МОЗ України, 
кафедра терапевтичної стоматології, 
завідувач кафедри

Захист дисертації відбудеться « 12 » лютого 2016 р. о 11 годині на 
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 при ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет» МОЗ України 
(вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018).

Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет» МОЗ України (вул. 
Галицька, 7, м. Івано-Франківськ, 76018).

Автореферат розіслано « 30 » грудня 2015 р.

Вчений секретар спеціалізованої 
вченої ради Д 20.601.01, 
доктор медичних наук, професор    О. І. Дєльцова



1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Генералізований пародонтит (ГП) є важкою 
та поширеною патологією пародонта. Він перебігає роками з періодами 
ремісій та загострень (Білоклицька Г. Ф., 2000; Данилевський М. Ф., 2000; 
Косенко К. М., 2003; Борисенко А. В., 2005; Чумакова Ю. Г., 2008). На 
сьогодні це захворювання залишається актуальною проблемою тому, що 
може призвести до значного порушення функції зубо-щелепної системи 
через резорбцію кісткової тканини, руйнування утримувального апарату 
зубів (Григорян А. С., 2004; Петрушанко Т. О., 2009; Рябоконь Є. Н., 
2010; Драгомирецька М. С., 2010; Політун А. М., 2013; Мазур І. П., 2014). 
Захворювання пародонта дуже часто можуть виникати і в молодому віці 
та виявляти шкідливий вплив на стан низки органів і систем організму 
людини в цілому.

У патогенезі ГП наявний комплекс змін, що розвиваються послідовно 
або виникають паралельно та перебігають у тканинах пародонта. 
Перебіг і загострення ГП може бути наслідком складних взаємозв’язків 
між мікрофлорою й організмом людини (Григорян А.С., 2001; 
Самойленко А. В., 2002; Зубачик В. М., 2011; Заболотний Т. Д., 2014). 
Характер перебігу визначається особливостями анатомічної будови 
і функцією пародонтального комплексу, його складових тканин, 
інфекцій ротової порожнини та зубної бляшки, станом резистентності 
макроорганізму. За останні роки з’явилось багато робіт, присвячених 
проблемі патології пародонта. Проведено велику кількість досліджень 
із патогенезу, етіології, епідеміології й ефективності комплексної терапії 
(Page R. C., 2007; Авдєєв В. О., 2011; Лучинський М. А., 2014).

Проаналізувавши дані літературних джерел, ми дійшли висновку, 
що, незважаючи на численні методи лікування даного захворювання, в 
стоматології є низка медикаментних середників, які мають антибактерійну, 
імунокоригуючу, десенсибілізуючу, протизапальну дію та можуть 
викликати побічні дії після проведеної терапії (Мельничук Г. М., 2011; 
Рожко М. М., 2011; Грудянов А. І., 2011). Тому проблема ефективного 
лікування ГП залишається актуальною.

У всьому світі серед науковців постійно проводиться пошук 
різноспрямованих засобів лікування, які могли б покращити клінічно-
функціональний ефект від стандартної терапії. На нашу думку, пошук 
та вдосконалення клінічних підходів до лікування хворих на ГП є 
виправданим (Дацун А. І., 2005; Зубачик В. М., 2009).

Останнім часом набула широкого використання та довела свою 
ефективність у медичній практиці методика синглетно-кисневої терапії 
(СКТ) (Близнюк М. В., 2003; Бабенко А. Д., 2005; Баблюк Л. А., 2006). 
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Терапевтична дія синглетного кисню забезпечує активацію біохімічних 
та біофізичних процесів у організмі; відновлення іонної проникності 
мембрани клітин; поліпшення регенераційних та обмінних процесів у 
тканинах, зменшення запального процесу, скорочення термінів загоєння, 
зменшення гнійно-запального процесу; поліпшення кровообігу, зниження 
сенсибілізації організму, іммуномодуляцію Т- та В-систем організму 
та стимуляцію секреторного Ig А; відновлення слизових оболонок. 
(Самосюк І. З., 2007; Антипкін Ю., 2010).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи 
кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» «Оптимізація комплексного 
лікування патології пародонта, тканин зубів у стоматологічних хворих та 
при супутній патології» (державний реєстраційний номер 0114U000905).

Дисертант є виконавцем фрагменту зазначеної науково-дослідної 
теми.

Мета дослідження: підвищити ефективність комплексного лікування 
хворих на генералізований пародонтит шляхом застосування синглетно-
кисневої терапії.

Завдання дослідження:
1. Вивчити клінічно-лабораторні показники перебігу генералізованого 

пародонтиту І-ІІ ступенів розвитку.
2. Вивчити маркери запального процесу та імунного захисту у хворих 

на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку.
3. Дослідити стан мікрофлори пародонтальних кишень (ПК) у хворих 

на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку.
4. Розробити спосіб місцевого та загального застосування синглетно-

кисневої терапії для лікування хворих на генералізований пародонтит І-ІІ 
ступенів розвитку та виявити її вплив на досліджувані показники.

5. Вивчити віддалені результати розробленого способу комплексного 
лікування хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку 
та ефективність синглетно-кисневої терапії в якості підтримуючої терапії.

Об’єкт дослідження: генералізований пародонтит І-ІІ ступенів 
розвитку.

Предмет дослідження: клінічні, рентгенологічні, мікробіологічні, 
імуноферментні показники, їх динаміка під впливом комплексного 
лікування хворих на ГП.

Методи дослідження: клінічні методи обстеження хворих, 
рентгенографічний – з метою визначення стану кісткової тканини та 
ступеня розвитку ГП (ортопантомографія); ультразвукова ехоостеометрія 
– для визначення щільності кісткової тканини, мікробіологічний – 
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для визначення стану мікрофлори вмісту пародонтальних кишень; 
імунологічні – для визначення стану місцевого та загального імунітету; 
цитологічний – для оцінки стану тканин слизової оболонки ротової 
порожнини; статистичний – для визначення вірогідності отриманих 
результатів;

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані 
про клінічні та лабораторні особливості перебігу ГП, що виражаються 
в погіршенні показників індексів гігієни Грін-Вермільйона (ІГ), 
пародонтального індексу (ПІ), папілярно-маргінально-альвеолярного 
індексу (РМА), індексу кровоточивості (ІК) у наближені та віддалені 
терміни спостереження.

Уточнено дані про несприятливі зміни якісного та кількісного складу 
мікрофлори ПК у хворих на ГП. Уперше отримані дані про те, що СКТ не 
чинить помітного прямого впливу на стан мікрофлори ПК у хворих на ГП. 

Уточнено наукові дані щодо вмісту С-реактивного білка (С-РБ) 
у ротовій рідині та сироватці крові, лізоциму в ротовій рідині, рівня 
інтерлейкіну-2 (ІЛ-2), тумор некротичного фактору-α (TNF-α) та 
інтерлейкіну-4 (ІЛ-4) у сироватці крові, які підтверджують високий 
ступінь запальної реакції у хворих на ГП.

Уперше доведено ефективність запропонованого способу лікування, 
який сприяє нормалізації імунного стану: зниження рівнів ІЛ-2 і TNF-α, 
підвищення рівня ІЛ-4 у сироватці крові, зниження вмісту С-РБ у ротовій 
рідині та сироватці крові, підвищення кількості лізоциму в ротовій рідині.

Запропоновано новий спосіб місцевого та загального застосування 
синглетно-кисневої терапії СКТ для лікування хворих на ГП, який полягає 
в застосуванні на тлі традиційної терапії СКТ усередину та шляхом 
інгаляцій по 12 сеансів, що забезпечує тривалу ремісію (до 88,0%). (Патент 
України № u201007649, опубл. 25.01.2011), (Патент України № u201214753, 
опубл. 10.07.2013).

Уперше розроблено алгоритм місцевого й загального застосування 
СКТ, вивчено та науково обгрунтовано отримані безпосередні та віддалені 
результати даного способу комплексного лікування хворих на ГП та 
ефективність СКТ в якості підтримуючої терапії, що сприяє покращенню 
показників неспецифічного імунітету, нормалізації імунного стану та 
показників запалення, цей спосіб впроваджено в практичну стоматологію.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в 
процесі дослідження результати сприяють вибору оптимального методу 
комплексного лікування хворих на ГП.

Розроблена нами схема лікувальння хворих на ГП має виражений 
позитивний вплив на низку важливих патогенетичних ланок перебігу та 
прогресування ГП, що чітко підтверджує потребу раннього виявлення цієї 
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патології та раннього початку її терапії. 
Простота, доступність, висока клінічна ефективність, відсутність 

побічних реакцій та ускладнень дозволяють рекомендувати розроблену 
схему лікування хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку в повсякденну 
клінічну практику.

Впровадження отриманих результатів. Результати досліджень 
впроваджено в клінічну практику ортопедичного та хірургічного 
відділення Центру стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет», терапевтичного 
відділення Івано-Франківської міської стоматологічної поліклініки, в 
клінічну стоматологічну практику ЦМЛ м. Борислава, поліклінічного 
відділення смт. Войнилів, КЗ «Калуська районна лікарня Калуської 
районної ради», терапевтичного відділення Калуської стоматологічної 
поліклініки, стоматологічну практику Комунальної районної лікарні 
м. Заліщики, центральної районної лікарні Надвірнянського району, 
Київської міської клінічної лікарні № 12, у клінічну практику Державного 
закладу центральної стоматологічної поліклініки Міністерства охорони 
здоров’я, у лікувальний процес кафедри терапевтичної стоматології 
Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького, інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, 
кафедри стоматології, кафедри терапевтичної стоматології Вінницького 
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Матеріали дисертації включено до циклу лекцій та використовуються 
під час проведення практичних занять на кафедрі ортопедичної стоматології 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», на 
кафедрі стоматології ФПО, ДУ «КДМУ імені С. І. Георгієвського», на 
кафедрі щелепно-лицевої хірургії Інституту стоматології НМАПО імені 
П. Л. Шупика, на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії «ПВНЗ Київського медичного університету УАНМ». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 
працею здобувача. Внесок автора полягає в проведенні патентно-
інформаційного пошуку, аналізі наукової літератури, вибору методів 
дослідження. Самостійно здійснено клінічно-лабораторні обстеження 
хворих, формування груп хворих, проведено аналіз, оцінку та узагальнення 
результатів клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень. 
Обгрунтовано методи лікування. Дисертантом проведена статистична 
обробка результатів досліджень, сформульовані висновки, практичні 
рекомендації, оформлено дисертаційну роботу.

Усі розділи дисертаційної роботи написані особисто. Провідною є 
участь здобувача в наукових роботах, опублікованих у співавторстві.
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
оприлюднені на: міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 
технології щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології» (м. 
Івано-Франківськ, 2010); обласній науково-практичній конференції 
«Вчені Прикарпаття – сталому розвитку краю» (м. Івано-Франківськ, 
2012); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Медична наука 
в практику охорони здоров’я» (Полтава, 2012); міжнародній науково-
практичній конференції «Гофунговские чтения» (Харків, 2015); науково-
практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в 
сучасній стоматології» (м. Івано-Франківськ, 2015); міжнародній науково-
практичній конференції «Сучасні наукові дослідження представників 
медичної науки – прогрес медицини майбутнього» (Київ, 2015), XIX 
міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений 
пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора 
Л. Я. Ковальчука, (Тернопіль, 2015).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових робіт, 
серед них – 5 статей у фахових виданнях, 8 тез у матеріалах міжнародних і 
всеукраїнських конференцій, конгресів та з’їздів. Дисертант є співавтором 
3 патентів України на корисну модель, 1 інформаційного листа та 1 
методичної рекомендації.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською 
мовою на 184 сторінках, основний текст роботи займає 125 сторінок. 
Робота складається зі вступу, огляду літератури, розділу описання 
об’єкту та методів дослідження, двох розділів власних досліджень, 
аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 
рекомендацій, списку використаних літературних джерел і додатків. 
Робота ілюстрована 30 таблицями та 13 рисунками. Бібліографічний опис 
літературних джерел включає 303 найменувань, з яких 245 – кирилицею 
та 58 – латиною.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Обстежено та проведено 
комплексне лікування 140 хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку та 
обстежено 15 осіб із клінічно інтактним пародонтом, які склали групу 
порівняння. Діагноз ГП верифікувався згідно до критеріїв класифікації 
М. Ф. Данилевського (1994). Для вирішення мети та завдань дослідження 
хворі на ГП були поділені на чотири групи. У І групі (20 осіб), яким 
використовували базову терапію, у ІІ групі (35 осіб) – базову терапію і СКТ 
всередину, у ІІI групі (35 осіб) – базову терапію і СКТ шляхом інгаляцій, 
у IV групі (50 осіб), яким у комплексному лікуванні ГП проводили 



6

базову терапію, СКТ інгаляціїї та всередину, 15 осіб із клінічно здоровим 
пародонтом.

Клінічне обстеження проводили з використанням індексів: РМА, Грін-
Вермільйона (ІГ), пародонтального (ПІ), кровоточивості (ІК) визначали за 
Muhlemann H. R., Son S. (1971) у модифікації Cowell I. (1975). Для оцінки 
стану слизової оболонки ясен у хворих на ГП використовували цитологічне 
обстеження. Дослідження вмісту С-РБ сироватки крові і ротової рідини 
встановлювали у хворих на ГП І-ІІ ступенів та порівнювали з показником 
рівня С-РБ здорових осіб. Комплексне клінічно-лабораторне обстеження 
пацієнтів хворих на ГП І-ІІ ступенів, включало дослідження видового 
спектру мікрофлори ПК. Імунологічні методи обстеження – проводили 
визначення IgА та sIgA сироватки крові й ротової рідини. Визначення 
активності лізоциму в ротовій рідині визначали методом О. В. Бухаріна 
і Н. В. Васильєва. Метод послідовних полоскань – міграція лейкоцитів у 
порожнину рота (проба М. А. Ясиновського). За допомогою цього методу 
визначали характер запальної реакції, рівень фагоцитозу, захисну реакцію 
тканин пародонта. Статистичне опрацювання результатів дослідження 
здійснювали на персональному комп’ютері на основі прикладної програми 
для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel із використанням 
t-критерію Ст’юдента та пакету «STATISTICA-6.0».

Результати дослідження, та їх обговорення. За результатами 
клінічно-інструментального обстеження хворих на ГП І-ІІ ступенів 
розвитку були виявлені зміни показників індексної оцінки стану тканин 
пародонта, порівняно з нормою (р<0,001). ІГ – 2,200,03, ПІ – 3,29±0,04, 
РМА – 27,20±1,08, ІК – 2,32±0,02.

За показниками цитологічного дослідження у хворих на ГП І-ІІ 
ступенів розвитку: індекс деструкції (ІД) – 1841,76±59,56, запально-
деструктивний індекс (ЗДІ) – 9,50±0, 45, порівняно з нормою (р<0,05) – ІД 
у здорових осіб становив – 541,40±11,32, а ЗДІ – 4,40±0,23.

За даними мікробіологічного дослідження в обстежених нами 
пацієнтів спостерігали істотні якісні та кількісні зміни характеру 
мікробіоценозу ПК порівняно зі здоровими особами. Основні 
представники мікрофлори ротової порожнини – α-гемолітичні стрептококи 
виявлено в усіх без винятку пацієнтів, хворих на ГП та в здорових осіб. 
Проте популяційний рівнь α-гемолітичних стрептококів у хворих на ГП є 
достовірно вищим (5,66±0,15) lg КУО/мл, ніж у здорових осіб контрольної 
групи – (4,81±0,27) lg КУО/мл, p<0,05, в 1,2 раза. Нейсерії виділяли у 
хворих на ГП достовірно частіше (p<0,05), ніж у здорових. Спостерігали 
достовірне збільшення питомої ваги α-гемолітичних стрептококів і грибів 
роду Candida (р<0,05) відносно пацієнтів із клінічно здоровим пародонтом. 
В окремих випадках у ексудаті ПК виявлялися ентеробактерії (E. coli) та 
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псевдомонади (Pseudomonas aeruginosa). Встановлено зниження вмісту 
нормальної мікрофлори і збільшення кількості умовно-патогенних 
мікроорганізмів у ПК хворих на ГП. 

В осіб з інтактним пародонтом вміст С-РБ у сироватці крові становив 
(6,00±0,00) мг/мл, а в ротовій рідині – (6,50±0,22) мг/мл. У хворих на ГП 
І-ІІ ступенів розвитку, вміст С-РБ в ротовій рідині значно підвищувався і 
становив (224,0±35,25) мг/мл, а в сироватці крові становив (8,00±0,80) мг/мл 
і достовірно відрізнявся від показників до лікування (р<0,05).

Рівень sIg А в ротовій рідині хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку 
– до (133,17±5,37) мг/мл (р<0,001), порівняно зі здоровими особами 
(297,44±11,30) мг/мл, рівень IgА – (274,88±5,26) мг/мл, а у здорових осіб 
становив – (262,08±3,42) мг/мл. Підвищення вмісту IgА, та зниження 
рівня sIgА, (р<0,05). Зміни показників IgА та sIgА свідчили про зниження 
місцевого імунітету.

На основі показників цитокінів сироватки крові було встановлено, 
що у хворих на ГП спостерігалося підвищення вмісту прозапальних 
цитокінів ІЛ-2 – (194,71±8,92) пг/мл, TNF-α – (123,74±6,24) пг/мл та 
зниження протизапального цитокіну ІЛ-4 – (7,47±1,43) пг/мл. Це свідчило 
про послаблення місцевого та загального імунітету.

Вміст лізоциму в ротовій рідині був знижений у хворих на ГП І-ІІ 
ступенів розвитку (4,83±0,14) нг/мл, по відношенню до здорових осіб – 
(7,24±0,18) нг/мл, (р<0,001).

За результатами проби Ясиновського встановлено, що у хворих 
на ГП міграція лецкоцитів у ротову порожнину мала високу активність 
269,13±3,55 в 1 мкл, а також спостерігали збільшення кількості 
нежиттєздатних лейкоцитів до 106,65±6,25 в 1 мкл та півищення 
ступеня злущення епітеліоцитів 115,52±5,16 в 1 мкл, тоді як у здорових 
осіб кількість мігрованих лейкоцитів склала 119,38±6,27 в 1 мкл, із них 
31,42±2,01 були нежиттєздатними, епітеліоцитів – 52,31±3,42 в 1 мкл, 
(р<0,05). 

В усіх групах хворим проводили професійну гігієну, навчали правил 
гігієни ротової порожнини. Після проведеного лікування, а також через 6 
і 12 міс здійснювали заходи по контролю і підтриманню належного рівня 
гігієни ротової порожнини. У хворих на ГП І-ІІ ступенів у всіх чотирьох 
групах була досягнута стабілізація дистрофічно-запального процесу в 
тканинах пародонта, однак у ІV групі хворих – основній, забезпечувався 
більш стійкий ефект. За даними інструментальної та індексної оцінки 
стану тканин пародонта підтверджували клінічні результати лікування.

Нами встановлено, що індекс гігієни OHI-S Грін-Вермільйона (ІГ) 
у хворих І групи достовірно покращувався після проведеного базового 
лікування та становив через 6 міс (0,930,12) бала – це в 2,3 раза нижче, 
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порівняно з даними до лікування, але був гіршим від показника інших 
груп. У пацієнтів ІІ групи ІГ через 12 міс зростав до (0,950,14) бала в 
2,0 рази цей показник знизився, поріняно з показником до лікування і був 
достовірно кращим від показника в цей же термін у контрольній групі 
хворих. У пацієнтів ІІІ групи ІГ достовірно зменшувався у всіх випадках 
після лікування і був достовірно ліпшим від даних контрольної групи 
хворих через 1 рік після лікування. У хворих IV групи ІГ достовірно 
знизився через 3 міс після проведеного лікування до (0,650,25) бала, 
цей показник у 3,4 раза нижче, порівняно з даними до лікування. Через 
півроку він становив (0,690,26), що в 3,2 раза є нижчим, у порівнянні 
з вихідними даними. Станом на 12 міс – (0,860,29) бала – це в 2,6 раза 
нижче від показника до лікування.

Для виявлення запальних змін у тканинах пародонта ми використали 
індекс (РМА). Наші результати показали, що цей індекс через 3, 6 і 12 
міс після лікування був достовірно кращим від показників до лікування 
у хворих всіх груп. Однак, через 3 міс після лікування показник індексу 
РМА у ІІ групі хворих був достовірно кращим від показника І групи. У 
цей же термін найліпшим був результат у IV групі (2,82±0,72%) – це в 9,5 
раза нижче, в порівнянні з вихідною величиною і достовірно вище від ІІІ 
групи хворих (3,46±0,74%) – в 1,2 раза. Через 6 міс спостерігали незначне 
погіршення показників індексу РМА, але він був достовірно кращим у 
хворих IV групи, в порівнянні з показниками І, ІІ і ІІІ груп. Через 12 міс 
після лікування індекс РМА залишався найкращим у хворих IV групи 
(6,12±1,24) % – це в 4,3 раза меньше від даних до лікування і достовірно 
краще від показника ІІІ групи (7,94±0,80) % – в 1,3 раза меньше.

Результати досліджень (ПІ) у хворих всіх груп недостовірно 
відрізнялися до лікування, а через 3, 6 і 12 міс після лікування були 
достовірно нижчими від показників до лікування у хворих всіх груп. Однак 
у хворих IV групи показник ПІ через 3 і 6 міс після лікування складав 
відповідно (2,23±0,19) бала – це в 1,5 раза меньше і (2,32±0,14) бала – це 
в 1,4 раза нижче, порівняно з вихідними даними, і був достовірно ліпшим 
від показників попередніх груп у ці терміни після лікування. Через 12 
міс після лікування ПІ складав (2,49±0,17) бала, що є в 1,3 раза нижче, 
порівняно з даними до лікування, і достовірно відрізнявся від показників 
контрольної і ІІ груп.

Для оцінки кровоточивості ясен використовували (ІК). На основі 
проведених досліджень ІК ясен у хворих всіх груп не відрізнявся 
достовірно перед лікуванням, а через 3, 6 і 12 міс після лікування достовірно 
знижувався, порівняно з показниками до лікування. В обстежених хворих 
через 3 міс після лікування найкращим був показник ІК ясен у хворих 
IV групи (0,24±0,11) бала – це в 9,7 раза нижче, порівняно з вихідними 
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величинами. Даний показник був достовірно нижчим від показників 
контрольної групи (0,51±0,08) бала – у 2,1 раза, а також від результатів 
ІІ і ІІІ груп хворих. Через 12 міс після лікування у хворих ІV групи, яким 
проводили лікування з застосуванням базової терапії та СКТ інгаляції 
та всередину, індекс кровоточивості складав (0,350,12) бала – це в 6,7 
раза нижче від показника до лікування і в 2,3 раза нижче від показника 
контрольної групи в цей термін.

Рентгенологічне дослідження хворих на ГП IV групи через 6 міс 
вказувало на нормалізацію патологічних змін у кістковій структурі 
щелепових кісток у 96,6% хворих. Через 12 міс після комплексного 
лікування хворих на ГП у 93,3% кісткова структура альвеолярних 
відростків щелепи визначалася ущільненням кісткової тканини, частковим 
відновленням висоти та щільності раніше резорбованих ділянок, що 
свідчило про стабілізацію патологічних змін у пародонті. За результатами 
ультразвукової ехоостеометрії час проходження ультразвуку в хворих на 
ГП IV групи через 6 міс після лікування дорівнював (14,340,15) мксек, що 
достовірно відрізнявся від показників до лікування і становив (18,37±0,12) 
мксек (р<0,05). Це свідчило про позитивні процеси мінералізації кістки.

Динаміка показників цитологічного дослідження у хворих на ГП І-ІІ 
ступенів під впливом комплексного лікування у мазках простежувалося 
незначне зниження епітеліальних комплексів, показників цитологічних 
відбитків ясен ІД та ЗДІ. Аналізуючи кількісну характеристику 
цитопатології епітеліальних клітин у хворих І групи після лікування, 
простежувалася позитивна динаміка показників цитологічних відбитків 
ясен ІД та ЗДІ. Через 6 і 12 міс після лікування показники зменшилися, 
порівняно з показниками до лікування. Проте індекси ІД та ЗДІ залишалися 
вищими від показників у здорових осіб.

За результатами досліджень у хворих ІІ групи після проведеного 
лікування через 3, 6 і 12 міс показники ІД та ЗДІ були зменшеними, 
порівняно з даними до лікування, однак, ці показники навіть через 6 і 12 
міс після лікування залишалися вищими від показників у здорових осіб. 
У хворих ІІІ групи після лікування простежувалася позитивна динаміка 
показників ІД та ЗДІ. Через 3, 6, 12 міс після лікування індекси ІД та 
ЗДІ достовірно відрізнялися від показників до лікування, проте вони 
перевищували відповідні показники в осіб з інтактним пардонтом. У 
хворих IV групи через 6 міс після комплексного лікування простежували 
позитивну динаміку ІД та ЗДІ, у порівнянні з показниками до лікування. 
Через 12 міс після запропонованого нами лікування показники індексу 
цитологічного дослідження були наближені до показників здорових осіб і 
становили ІД – 564,79±37,38 та ЗДІ – 5,01±0,25, (р<0,05).

Проведено низку досліджень впливу синглетного кисню на 
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мікрофлору ПК у хворих на ГП І-ІІ ступенів. Доведено, що пароводяна 
суміш і «активована вода», які генеруються апаратом для СКТ «МІТ-С», 
не проявляють помітної прямої протимікробної активності відносно 
клінічних штамів стафілококів, β- і α- гемолітичних стрептококів та 
дріжджоподібних грибів роду Candida.

Досліджено вміст ПК у хворих на ГП із використанням СКТ. Для 
дослідження вміст ПК відбирали перед початком лікування і на 12 – 14-у 
добу після проведеного лікування. На основі отриманих результатів у 
процесі досліду в обох групах певних змін колонізації ПК резидентними 
мікроорганізмами ротової порожнини й умовно-патогенними не відбулося. 
Однак в окремих випадках спостерігали незначне зниження популяційних 
рівнів мікроорганізмів різних груп. Це можна пояснити чисто механічною 
вимиваючою дією рідини, застосованої для полоскання.

На основі результатів мікробіологічних досліджень ми зробили 
висновок, що пароводяна суміш і «активована вода», які генеруються 
апаратом для СКТ «МІТ-С» не проявляють помітної прямої протимікробної 
активності відносно клінічних штамів стафілококів, β- і α- гемолітичних 
стрептококів та дріжджоподібних грибів роду Candida.

У IV групі хворих спостерігали позитивну динаміку С-РБ у ротовій 
рідині протягом міс після лікування. Отримані результати безпосередньо 
після лікування та через 3 міс після лікування достовірно відрізнялися від 
рівня С-РБ у хворих IV групи від показників, які були до лікування (р<0,05). 
Результати показника С-РБ у ротовій рідині через 3 міс після лікування 
достовірно відрізнялися від результатів, отриманих безпосередньо після 
лікування (р<0,05), що вказує на зменшення запальних змін у тканинах 
пародонта. У I групі хворих безпосередньо після лікування та через 3 міс 
після лікування показники С-РБ у ротовій рідині достовірно відрізнялися 
від показників до лікування (р<0,05). Через 3 міс після лікування 
простежували позитивну динаміку до зниження показників, однак, 
достовірної різниці з показниками, отриманими відразу після лікування, 
не виявлено (р>0,05). Отримані результати С-РБ сироватки крові I групи 
безпосередньо після лікування недостовірно відрізнялися від результатів 
до лікування. Через 3 міс після лікування простежували динаміку до 
зниження показника С-РБ. Однак отримані результати недостовірно 
відрізнялися від тих, що були отримані до лікування. Показник С-РБ 
сироватки крові IV групи хворих на ГП безпосередньо після лікування 
достовірно відрізнявся від показника до лікування та через 3 міс після 
лікування (р<0,05).

На основі імунологічного дослідження рівня sIgA в ротовій рідині 
виявили, що найбільш ефективним було застосування базової терапії, СКТ 
усередину та шляхом інгаляцій ІV групи. Так, вміст цього імуноглобуліну в 
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ротовій рідині в пацієнтів ІV групи після лікування достовірно збільшився 
в 2,15 раза, максимально наблизився до значень у групі здорових. Чітко 
виражена позитивна динаміка вмісту IgА в ротовій рідині хворих на ГП 
І-ІІ ступенів у ІV групі, максимально наблизився до результатів групи 
здорових, достовірно зменшившись у 1,33 раза. Досягнутий ефект на 
10,69 % перевершив аналогічні показники в І групі хворих, на 5,05 % – у 
ІІ групі та на 5,72 % – у ІІІ групі хворих.

Найбільш ефективним було призначення базової терапії та СКТ 
усередину й шляхом інгаляцій у комплексній терапії ІV групи хворих на 
ГП. При визначенні на момент завершення лікування в ІV групі хворих 
показник ІЛ-2 становив – (158,87±7,02) пг/мл, що було лише на 4,04 % 
вищим від значень у здорових, а через 6 міс після лікування – (157,34±5,79) 
пг/мл, (р<0,05).

Щодо рівня TNFα в сироватці крові в ІV групі при визначенні на 
момент завершення лікування рівень TNFα становив – (98,57±5,40) пг/
мл, набувши максимально позитивних і близьких до норми значень, 
достовірно зменшився в 1,23 рази. Це є на 6,46 % нижчим від показників у 
І групі хворих, на 3,82 % нижчим від даних ІІ групи й на 0,29 % нижчим від 
значень у хворих ІІІ групи, (р<0,05). Через 6 міс після лікування у хворих 
на ГП спостерігали нормалізацію рівня TNFα сироватки крові (80,42±5,19) 
пг/мл. Цей параметр, максимально наблизившись до результатів групи 
здорових, достовірно зменшився в 1,51 раза, порівняно з показниками до 
лікування, на 6,9 % перевершив аналогічні показники в І групі хворих, на 
3,34 % – у ІІ групі та на 2,72 % – у ІІІ групі хворих.

У результаті проведеного дослідження, нами не було встановлено 
значної динаміки рівня ІЛ-4 від застосування виключно базового лікування 
серед пацієнтів І групи хворих. Констатовано, що рівень ІЛ-4 сироватки 
крові серед таких обстежених після лікування склав – (12,12±1,87) пг/мл, а 
в ІV групі хворих аналіз отриманих результатів показав, що відразу і через 
6 міс після лікування спостерігається нормалізація рівня ІЛ-4 сироватки 
крові. Цей параметр, максимально наблизившись до результатів групи 
здорових, через 6 міс достовірно збільшився в 1,66 раза, порівняно з 
показниками до лікування. Досягнутий ефект на 17,99 % перевершив 
аналогічні показники в І групі хворих, на 15,76 % – у ІІ групі та на 
10,82 % – у ІІІ групі хворих після лікування.

Вміст лізоциму після проведеного лікування і застосування базової 
терапії у хворих І групи на 3 і 6 міс підвищився і достовірно відрізнявся 
від результатів до лікування. У хворих ІІ групи спостерігали динаміку 
до поступового зростання рівня лізоциму на 3-й, 6-й і 12-й міс після 
лікування. Рівень лізоциму у хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку ІІІ групи 
поступово зростав і на 12-й міс після лікування зріс у 1,2 раза в порівнянні 
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з даними до лікування. Застосування базової терапії, СКТ усередину та 
шляхом інгаляцій виявилося найбільш ефективним. Рівень лізоциму мав 
у динаміці тенденцію до підвищення і на 6-й міс він зріс у 1,3 раза, а на 
12-й міс – у 1,5 раза, в порівнянні з показником до лікування і становив – 
(6,95±0,08) нг/мл.

За результатами проби Ясиновського у хворих І групи міграція 
лейкоцитів у ротову порожнину (нежиттєздатних у тому числі), зросла, 
в порівнянні зі здоровими, кількість епітеліоцитів зросла також. При 
застосуванні тільки базової терапії через 3 і 6 міс після лікування 
показники достовірно зменшилися. Через 12 міс показники зменшилися, 
але не досягли показників здорових осіб. У хворих ІІ групи через 3 міс 
після лікування показники достовірно відрізнялися від показників до 
лікування, через 6 міс показники відрізнялися від даних до лікування 
і від результатів через 3 міс. Через 12 міс дані не досягли показників 
здорових осіб, але достовірно відрізнялися від результатів через 3 і 6 
міс після лікування, (р<0,05). У хворих ІІІ групи результати були більш 
вираженими ніж у хворих І і ІІ груп. Застосування базової терапії, СКТ 
усередину та шляхом інгаляцій – ІV група, виявилося ефективним щодо 
зменшення міграції лейкоцитів, а також нежиттєздатних форм та злущення 
епітеліоцитів із поверхні слизової оболонки. Через 3 міс після лікування 
хворих ІV групи показники проби Ясиновського зменшилися і достовірно 
відрізнялися від даних до лікування у хворих на ГП І-ІІ ступенів, через 
12 міс після лікування ці результати наблизилися до показників здорових 
осіб. Показники кількості лейкоцитів зменшилися у 2,0 рази, становили – 
139,51±7,58 в 1 мкл, нежиттєздатних – у 2,1 раза – 49,71±4,20 в 1 мкл, 
епітеліоцитів – у 1,4 раза – 75,18±5,19 в 1 мкл.

Таким чином, на основі проведених досліджень хворих на ГП 
І-ІІ ступенів розвитку доведено позитивний вплив СКТ всередину та 
СКТ шляхом інгаляцій у комплекснму лікуванні. Результати роботи 
патогенетично обґрунтовують доцільність використання досліджуваного 
способу в комплексній терапії ГП, що дозволяє досягти ефективних 
клінічних результатів, подовження фази ремісії захворювання, покращує 
якість надання пародонтологічної допомоги пацієнтам.

ВИСНОВКИ

1. Генералізований пародонтит є поширеним ураженням пародонта, 
що спостерігається у великої кількості дорослого населення. Численні 
медикаментні методи лікування даного захворювання можуть викликати 
побічні ефекти. У з’язку з цим доцільним є пошук немедикаментних 
способів, які, якщо не замінять, то зможуть обмежити вживання лікарських 
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засобів. Одним із таких методів є синглетно-киснева терапія. 
2. До клінічних особливостей перебігу генералізованого пародонтиту 

І-ІІ ступенів розвитку відносять: достовірне погіршення показників 
стану тканин пародонта: незадовільний стан гігієни ротової порожнини 
– підвищення індексів ІГ OHI-S Грін-Вермільйона (2,20±0,03), (р<0,05), 
РМА (27,20±1,08), (р<0,05), ПІ (3,29±0,04), (р<0,05) та ІК (2,32±0,02), 
(р<0,05).

3. Нами вивчено показники запалення та імунного захисту у хворих на 
генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку та виявлено підвищення 
вмісту Ig А (274,88±7,26), (р<0,05) і зниження вмісту sIg А (133,17±5,37), 
(р<0,05) у ротовій рідині, порівняно зі здоровими, підвищення рівня 
прозапальних цитокінів TNF-α (123,74±6,24) в 1,29 раза, (р<0,05), 
ІЛ-2 (194,71±8,92) в 1,28 раза, (р<0,05) та зниження протизапального 
цитокіну ІЛ-4 (7,47±1,43) в 1,89 раза, (р<0,05), зниження концентрації 
лізоциму в ротовій рідині (4,83±0,14) в 1,49 раза, (р<0,05); підвищення 
вмісту С-РБ у ротовій рідині (224,00±35,25), (р<0,05) та в сироватці крові 
(8,00±0,80), (р<0,05). За результатами проби Ясиновського встановлено 
підвищення в 2,25 раза міграції життєздатних лейкоцитів у ротову 
порожнину (269,13±3,55), (р<0,05), збільшення кількості нежиттєздатних 
лейкоцитів (106,65±6,25) у 3,39 раза (р<0,05) і в 2,21 раза підвищення 
ступеня злущених епітеліоцитів (115,52±5,16), (р<0,05) у ротовій рідині, 
у порівнянні зі здоровими особами.

4. Аналіз результатів мікробіологічного дослідження свідчить, що 
у хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку наявні 
істотні якісні й кількісні зміни мікробіоценозу пародонтальних кишень. 
Вони характеризуються помітним достовірним збільшенням питомої ваги 
α-гемолітичних стрептококів і грибів роду Candida (р<0,05) відносно 
пацієнтів із клінічно здоровим пародонтом. В окремих випадках у 
ексудаті пародонтальних кишень виявлялися ентеробактерії (E. coli) та 
псевдомонади (Pseudomonas aeruginosa). В обстежених хворих у вмісті 
пародонтальних кишень встановлено зниження вмісту нормальної 
мікрофлори і збільшення кількості умовно-патогенних мікроорганізмів. 

5. Використання синглетно-кисневої терапії всередину та шляхом 
інгаляцій у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит 
І-ІІ ступенів сприяє позитивній динаміці перебігу захворювання, що 
проявляється зниженням індексів гігієни OHI-S Грін-Вермільйона в 3,5 
раза (р<0,05), індексу РМА в 9,5 раза (р<0,05), ІК – у 9,7 (р<0,05) раза та 
ПІ – в 1,5 раза (р<0,05). Під впливом запропонованого способу лікування 
встановлена позитивна динаміка показників неспецифіного імунітету, 
зокрема, зменшення міграції лейкоцитів, їхніх нежиттєздатних форм та 
злущених епітеліоцитів (р<0,05), підвищення вмісту лізоциму – в 1,5 раза 
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(р<0,05). Таке лікування також сприяє нормалізації імунного стану ротової 
порожнини, про що свідчить зниження вмісту Ig А в 1,33 раза (р<0,05), 
підвищення рівня sIgА в 1,46 раза (р<0,05) у ротовій рідині. Одночасно 
в сироватці крові знизився рівень TNF-α – в 1,51 раза (р<0,05) та ІЛ-2 – в 
1,26 (р<0,05) і підвищився вміст цитокіну ІЛ-4 в 1,92 раза (р<0,05). Під 
впливом синглетно-кисневої терапії рівень С-РБ у ротовій рідині та в 
сироватці крові достовірно знизився (р<0,05).

6. Запропонований спосіб комплексного лікування хворих на ГП І-ІІ 
ступенів стабілізував стан тканин пародонта за рахунок зменшення ІГ 
через 12 міс після лікування у 2,6 раза, ПІ – у 1,5 раза, індекс РМА – у 
4,4 раза, ІК – у 6,7 раза. Запропонований спосіб комплексного лікування 
хворих на ГП І-ІІ ступенів із використанням синглетно-кисневої терапії 
всередину та шляхом інгаляцій дозволяє продовжити тривалість ремісії 
ГП терміном на 6 міс у 88,0 % хворих, а на 12 міс – у 71,8% хворих.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Хворим на генералізований пародонтит I–II ст розвитку в 
комплексне лікування на тлі базової терапії рекомендовано включати 
синглетно-кисневу терапію шляхом інгаляцій: кожних 6 міс по 12 сеансів: 
1-а та 2-а доба інгаляції по 3 хв 1 раз на добу після їди; 3-а і 4-а доба 
інгаляції по 5 хв 1 раз на добу після їди; 5-а – 6-а доба інгаляції по 7 хв 
1 раз на добу після їди; з 7-ої доби по 12-у добу інгаляції по 9 хв 1 раз на 
добу після їди та синглетно-кисневу терапію всередину: 1-а та 2-а доба по 
100 мл активованої води всередину після їди, 1 раз на добу; 3-а і 4-а доба 
по 150 мл активованої води всередину після їди, 1 раз на добу; з 5-ої по 
12-у добу по 200 мл всередину після їди, 1раз на добу.

2. Запропоновану нами схему рекомендовано використовувати 
в практичній стоматології як підтримуючу терапію у хворих на 
генералізований пародонтит I-II ст розвитку та для досягнення тривалої 
ремісії.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Довганич О. В. Дослідження впливу синглетного кисню, 
генерованого апаратом «МІТ – С», на стан імунної системи у хворих на 
генералізований пародонтит / О. В. Довганич, В. І. Герелюк // Галицький 
лікарський вісник. – 2013. – Т. 20, №3. – С. 18 – 21. (Здобувачем проведено 
збір літературних джерел, їх аналіз, оформлення статті до друку. 
Професор Герелюк В. І. надавав консультативну допомогу).

2. Довганич О. В. Вплив стану імунної системи на перебіг 
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генералізованого пародонтиту / О. В. Довганич, В. І. Герелюк // 
Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2013. – Т. 13, №3(43). – С. 22 
– 26. (Здобувачем проведено клінічні обстеження хворих, збір матеріалу, 
статистичну обробку даних, підготовлено статтю до друку. Професор 
Герелюк В. І. надавав консультативну допомогу).

3. Довганич О. В. Синглетно-киснева терапія при лікуванні хворих на 
генералізований пародонтит / О. В. Довганич // Буковинський медичнчй 
вісник. – 2013. – Т. 17, №3 (2ч). – С. 15 – 19.

4 O. Dovganych. Investigation on infl uence of oxygen on periodontal 
microorganisms / Dovganych О. // The pharma innovation journal. – 2013. – 
Vol.2. – P. 73 – 77.

5. Довганич О. В. Синглетно-киснева терапія у комплексному лікуванні 
хворих на генералізований пародонтит / О. В. Довганич, В. І. Герелюк // 
Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. 22, №1. – С. 25 – 28. (Здобувач 
провела обстеження хворих, узагальнила отримані результати, здійснила 
їх статистичне обчислення, підготувала матеріали до друку, проф. 
Герелюк В.І. – надавав консультативну допомогу).

6. Пат. на корисну модель №5666. МПК А61К 6/00. Спосіб лікування 
генералізованого пародонтиту з використанням синглетно-кисневої 
терапії / Довганич О. В, Герелюк В. І., Нейко Н. В. – № u201007350, заявл. 
14.06.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2. (Здобувачем проведено збір 
матеріалу, його аналіз, оформлення та подання до друку заявки, реферату 
та формули винаходу. Співавтор професор Герелюк В. І. відредагував 
реферат. Співавтор професор Нейко Н. В. надавала консультативну 
допомогу).

7. Пат. на корисну модель №667. МПК А61К 6/00. Спосіб місцевого 
лікування генералізованого пародонтиту з використанням синглетно-
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8. Пат. на корисну модель №81642. МПК А61К 9/12. Спосіб 
комплексного лікування генералізованого пародонтиту з використанням 
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№ u201214753, заявл. 24.12.2012; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. (Здобувачем 
проведено збір матеріалу, його аналіз, оформлення та подання до друку 
заявки, реферату та формули винаходу. Співавтор професор Герелюк В. І. 
відредагував реферат. Співавтор професор Нейко Н. В. надавала 
консультативну допомогу).
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Герелюк В.І. – надавав консультативну допомогу, професор Нейко Н. В. 
надавала консультативну допомогу).

11. Герелюк В. І. СКТ у комплексному лікуванні хворих на 
генералізований пародонтит / В. І. Герелюк, Н. В. Нейко, О. В. Довганич 
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В. І. Герелюк, Н. В. Нейко // Клінічна стоматологія. – 2013. – № 3,4. – С. 
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тез до друку. Співавтор проф. Герелюк В.І. – надавав консультативну 
допомогу, професор Нейко Н. В. надавала консультативну допомогу).

13. Герелюк В. І. Синглентно-киснева терапія необхідний етап 
у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит / 
В. І. Герелюк, О. В. Довганич // материалы научно-практической 
конференции с международным участием. [«Гофунговские чтения»], 
(Харьков, 10 февр. 2015г.). – Харків, 2015. – С. 84 – 85. (Здобувачем 
проведено збір матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. Співавтор 
проф. Герелюк В.І. – надавав консультативну допомогу).
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15. Довганич О. В. Стан імунної системи у хворих на генералізований 
пародонтит / Довганич О. В. // матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 
[«Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес 
медицини майбутнього»], (Київ, 3-4 квітня, 2015р.). – Київ, 2015. – С. 51 
– 53.

16. Довганич О. В. СКТ у комплексному лікуванні хворих на 
генералізований пародонтит / Довганич О. В. // ХIХ міжнародний медичний 
конгрес студентів і молодих вчених: присвячений пам’яті ректора, члена-
кореспондента НАМН України, професора Л. Я. Ковальчука, (Тернопіль, 
27-29 квітня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – С. 246 – 247.

17. Герелюк В. І. Комплексне лікування хворих на генералізований 
пародонтит методом синглетно-кисневої терапії (методичні рекомендації) 
/ Герелюк В. І., Нейко Н. В., Довганич О. В. – К., 2013. – 22 с; (Здобувачем 
проведено збір матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. Співавтор 
проф. Герелюк В.І. – надавав консультативну допомогу, професор 
Нейко Н. В. надавала консультативну допомогу).

18. Герелюк В. І. Метод синглетно-кисневої терапії у комплексному 
лікуванні хворих на генералізований пародонтит (інформаційний лист) / 
Герелюк В. І., Нейко Н. В., Пюрик В. П., Довганич О. В. – К., 2012. – 4с. 
(Здобувачем проведено збір матеріалу, його аналіз, оформлення тез до 
друку. Співавтор проф. Герелюк В.І. – надавав консультативну допомогу, 
професор Нейко Н. В. надавала консультативну допомогу, проф. 
Пюрикк В.П. – надавав консультативну допомогу).

АНОТАЦІЯ

Довганич О. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування синглетно-
кисневої терапії у комплексному лікуванні генералізованого 
пародонтиту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 
2015.

Обстежено 140 хворих на генералізований пародонтит та 15 осіб з 
клінічно здоровим пародонтом. Досліджено клінічно-ренгенологічні 
особливості перебігу генералізованого пародонтиту, вивчено вплив 
синглетно-кисневої терапії на стан мікрофлори пародонтальних кишень 
у хворих на генералізований пародонтит, уточнено показники запалення 
і стан імунного захисту у хворих на генералізований пародонтит, 
розроблено спосіб місцевого та загального застосування синглетно-
кисневої терапії для лікування у хворих на генералізований пародонтит 
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і виявлено її вплив на досліджувані показники. Вивчено віддалені 
результати запропонованого способу та ефективність синглетно-кисневої 
терапії як підтримуючої терапії і впроваджено у практичну стоматологію

Ключові слова: генералізований пародонтит, патогенез, синглетно-
киснева терапія. 

АННОТАЦИЯ

Довганич О. В. Клинико-патогенетическое обоснование 
синглетно-кислородной терапии в комплексном лечении 
генерализованного пародонтита. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.01.22 – стоматология. ДВНЗ «Ивано-
Франковский национальный медицинский университет» МЗ Украины, 
Ивано-Франковск, в 2015.

140 больных генерализованным пародонтитом I-II ст. развития 
и 15 лиц с клинически интактным пародонтом, которые составили 
группу сравнения. Диагноз ГП верифицировался согласно критериям 
классификации М. Ф. Данилевского (1994). Для решения целей и задач 
исследования больные ГП были разделены на четыре группы. В I 
группе (20 человек), которым использовали базовую терапию снятие 
зубных отложений, из раствора «мирамистина» (регистрационное 
удостоверение № UA / 1 804/01/01) делали аппликации на ткани пародонта 
продолжительностью 15 мин, 3 раза в сутки, 10 дней, ранозаживляющее - 
препарат «Солкосерил дентальная адгезивная паста» использовали в виде 
аппликации (регистрационное удостоверение №013615 / 02-2002), 1 раз в 
сутки, 5 дней, и употребляли «аскорбиновую кислоту» (регистрационное 
удостоверение № UA / 2983/01/01) внутрь по 0,1 – 2 драже 3 раза в сутки 
в течение 1 мес, во II группе (35 человек) – базовую терапию и синглетно-
кислородную терапию внутрь, в III группе (35 человек) – базовую терапию 
и СКТ путем ингаляций, в IV группе (50 человек), которым в комплексном 
лечении ГП проводили базовую терапию, СКТ ингаляции и внутрь, 15 
человек с клинически здоровым пародонтом.

Клиническое обследование проводили с использованием индексов: 
РМА, Грин-Вермильона (ГИ), пародонтального (ПИ), кровоточивости 
(ИК) определяли по Muhlemann HR, Son S. (1971). Изучены показатели 
воспаления и состояние иммунной защиты у больных ГП, разработан 
метод местного и общего применения СКТ для лечения у больных 
ГП и выявлено ее влияние на исследуемые показатели. Дополнены 
научные данные о клинических и лабораторных особенностях течения 
ГП, выражающихся в ухудшении показателей индексов в раниие и 
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отдаленные сроки наблюдения. Уточнены данные о неблагоприятных 
изменениях качественного и количественного состава микрофлоры 
пародонтальных карманов у больных ГП. Впервые получены данные 
о том, что СКТ не оказывает заметного прямого влияния на состояние 
микрофлоры пародонтальных карманов у больных ГП. Уточненые 
данные по содержанию С-РБ в ротовой жидкости и сыворотке крови, 
лизоцима в ротовой жидкости, уровня ИЛ-2, TNF-α и ИЛ-4 в сыворотке 
крови, которые подтверждают высокую степень воспалительной реакции 
у больных ГП. Впервые доказана эффективность предложенного способа 
лечения, который способствует нормализации иммунного статуса: 
снижение уровней ИЛ-2 и TNF-α, повышение уровня ИЛ-4 в сыворотке 
крови, снижение содержания С-РБ в ротовой жидкости и сыворотке 
крови, увеличение количества лизоцима в ротовой жидкости. Предложен 
новый способ местного и общего применения СКТ для лечения больных 
ГП, который заключается в применении на фоне традиционной терапии 
СКТ внутрь и путем ингаляций по 12 сеансов, обеспечивает длительную 
ремиссию. 

Максимально выраженный эффект лечения больных ГП I-II ст. 
развития наблюдали в IV группе больных, которым в комплексном 
лечении ГП проводили базовую терапию, СКТ ингаляции и внутрь. 
Данный эффект сохранялся и в отдаленные периоды лечения (через 1 
год) в отношении показателей общего и неспецифичного иммунитета и 
состояния костной ткани.

Использование СКТ внутрь и путем ингаляций в комплексном 
лечении больных ГП I-II ст. способствует положительной динамике 
течения заболевания, проявляется снижением индексов гигиены OHI-S 
Грин-Вермильона, РМА, ИК, ПИ. Под влиянием предложенного способа 
лечения отмечается положительная динамика неспецифического 
иммунитета, в частности, уменьшение показателей миграции лейкоцитов, 
их нежизнеспособных форм и слущенных эпителиоцитов, повышение 
содержания лизоцима. Такое лечение также способствует нормализации 
иммунного состояния ротовой полости, о чем свидетельствует 
снижение содержания IgА, повышение уровня sIgА в ротовой жидкости. 
Одновременно в сыворотке крови снизился уровень TNF-α и ИЛ-2 и 
повысилось содержание цитокина ИЛ-4. Под влиянием СКТ уровень 
С-РБ в ротовой жидкости и в сыворотке крови достоверно снизился. 
Предложенный способ комплексного лечения больных ГП I-II ст. 
стабилизировал состояние тканей пародонта за счет уменьшения ИГ через 
12 мес после лечения, ПИ, индекса РМА, ИК. Предложенный способ 
комплексного лечения больных ГП I-II ст. с использованием СКТ внутрь и 
путем ингаляций позволяет продлить срок ремиссии ГП на 6 мес в 88,0% 
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больных, а на 12 мес – в 71,8% больных.
Ключевые слова: генерализованный пародонтит, патогенез, 

синглетно-кислородная терапия.

ANNOTATION

Dovhanych O.V. Clinical and pathogenetic substantiation of singlet-
oxygen therapy in complex treatment of generalized periodontitis. - 
Manuscript. 

Candidate’s of Medicine thesis in major subject 14.01.22 – stomatology. 
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There have been examined 140 patients with generalized periodontitis 
and 15 clinically healthy persons. There have been investigated clinical and 
radiological perculiarities of generalized periodontitis, and also the impact of 
singlet-oxygen therapy on microfl ora of periodontal pockets in the patients with 
generalized periodontitis; there have been studied the infl ammation indicators 
and state of immunity of patients with generalized periodontitis; there have been 
calculated an algorithm of local and general use of SOT to treat patients with 
generalized periodontitis, and have also been found its impact on the investigated 
indicators. There have been studied the remote results of the worked-out way 
of complex therapy for the patients with generalized periodontitis, and also the 
effectiveness of SOT as a maintenance therapy; and has been implemented our 
worked-out way into practical dentistry. 

Key words: generalized periodontitis, pathogenesis, singlet-oxygen 
therapy. 



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ГП – генералізований пародонтит
ІГ – індекс гігієни
ЗДІ – запально-деструктивний індекс
ІД – індекс деструкції
ІДК – індекс диференціації клітин
ІК – індекс кровоточивості за Muhlemann H. R., Son S. у 

модифікації Cowell I.
ІЛ – 2 – інтерлейкін 2
ІЛ – 4 – інтерлейкін 4
ПІ – пародонтальний індекс
ПК – пародонтальна кишеня
РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс у модифікації 

Parma
СКС – синглетно-киснева суміш
СКТ – синглетно-киснева терапія
С-РБ – С-реактивний білок
Ig – імуноглобулін 
sIgA – секреторний імуноглобулін А
SOT – Singlet-Oxygen Therapy
ТNFα – тумор некротичнй фактор α
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