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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність проблеми. На сьогодні стоматологічна захворюваність 

характеризується високою поширеністю серед дитячого населення (О.В. Деньга і 

співавт., 2015; Л.О. Хоменко і співавт., 2016). За даними Н.О. Савичук (2015), 

захворювання тканин пародонта діагностуються в 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 (V.L. Carneiro et al., 2015; О.В. Скиба, 2016). 

Цукровий діабет (ЦД) є найнебезпечнішим серед ендокринних захворювань 

(Н.Б. Зелінська, 2015; A. Jindal et al., 2015). Постійні зміни довкілля, порушений 

харчовий раціон, генетична обтяженість популяції є провокуючими чинниками в 

зростанні захворюваності на ЦД (H. Alqaderi et al., 2016). Окрім збільшення 

поширеності, спостерігається зміна вікової структури та «омолодження» 

захворювання (M.A. Nazir et al., 2017). За даними Н.Б. Зелінської (2015), 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                  

(О.В. Крижалко, 2001; К.О. Карачевська, 2007). 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 (N.Tai et al., 

2016). 

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

зниження реактивності імунної системи (Т.П. Терешина і співавт., 2014). Провідну 

роль у цьому відіграють цитокіни, що діють як біохімічні месенджери: регулюють 

запальні реакції, ініціюють імунну відповідь, забезпечують взаємодію між 

системами та клітинами загалом (Л.О. Хоменко та співавт., 2013). Дослідження 

вітчизняних і закордонних вчених дозволили сформувати цитокінову концепцію 

розвитку хронічного запалення в тканинах пародонта (F. Javed et al., 2014;                         

D.F. Madureira et al., 2015; А.В. Скиба і співавт., 2016; Г.М. Мельничук і співавт., 

2017). 

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 (T. Predin et al., 2014; N.Y. Yang et al., 2014). За даними                     

А.П. Левицького (2014), 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 
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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). 

Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування ХКГ у дітей, хворих 

на ЦД типу 1, шляхом удосконалення методів діагностики та фармакологічної 

корекції на основі вивчення клініко-імунологічних особливостей захворювання. 

Завдання дослідження: 

1. Установити клінічні особливості перебігу ХКГ у дітей, хворих на ЦД типу 1. 

2. Проаналізувати стан мікробіоценозу ротової порожнини дітей за умов ХКГ 

на тлі 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 у 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, мікробіологічні, імунологічні, молекулярно-

генетичні та статистичні. 

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. 
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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 

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 вдосконалений 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 на кафедрі терапевтичної, ортопедичної і 

дитячої стоматології Запорізького державного медичного університету (червень 

2017); кафедрі дитячої стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» (вересень 2017); кафедрі дитячої 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 
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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 і 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 Обласної 

комунальної установи «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 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. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, характеристики матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних 

досліджень, аналізу і узагальнення результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 218 сторінок, основний текст роботи викладено на 157 сторінках. Робота 
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ілюстрована 34 рисунками та 44 таблицями. Список літератури містить 253 джерелa, 

із них – 102 іноземні. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Наведені в роботі дані одержано в 

результаті обстеження 110 дітей віком 8-16 років, хворих на ЦД типу 1. 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» на базі ендокринологічного відділення Комунальної 

міської установи «Обласна дитяча клінічна лікарня» (м. Чернівці). 

Для оцінки стоматологічного статусу за умов ЦД оглянуто 110 дітей віком 

від 8 до 16 років. Сформовано три вікові підгрупи: ІА – 8-11 років (24 дитини), ІБ – 

12 років (54 дитини) та ІВ – 13-16 років (32 дитини). У 103 дітей вивчали 

особливості перебігу ХКГ, поєднаного з ЦД та порівнювали з даними 30 соматично 

здорових дітей за умов ХКГ. 

Оцінку пародонтологічного статусу проводили на підставі клінічних даних, 

індекса гігієни Стеларда (1969) та пародонтальних індексів: папілярно-маргінально-

альвеолярного (РМА) (Parma, 1960), йодного числа Свракова (1963), комунального 

пародонтального індексу (СРІ) (ВООЗ, 1989). Поширеність та інтенсивність 

ураження тканин пародонта визначали за кількістю секстантів із кровоточивістю та 

зубним каменем. 

Для встановлення патогенетичних механізмів розвитку ХКГ, коморбідного із 

ЦД, проведено мікробіологічне, імунологічне та молекулярно-генетичне 

дослідження ротової порожнини 54 дітей ключового 12-річного віку (І група), а 

також 30 соматично здорових дітей за умов ХКГ (ІІ група) та 30 соматично і 

стоматологічно здорових дітей (ІІІ група). 

Мікробіологічне дослідження ротової порожнини здійснювалося методами 

аеробного й анаеробного культивування. Забір матеріалу проводили стерильними 

марлевими тампонами шляхом зішкрібу зі слизової оболонки ротової порожнини в 

ділянці ясен. Ідентифікували виділені культури мікроорганізмів за 

загальноприйнятими методиками на основі морфологічних, тинкторіальних, 

культуральних і біохімічних властивостей (D.H. Bergey et al., 1997). 

Імунологічне дослідження ротової рідини. Здійснено оцінку місцевих 

гуморальних факторів захисту ротової порожнини: активність лізоциму методом         

Г. Горіна (1971) у модифікації А.П. Левицького та О.О. Жигіної (1974), вміст sIgA, 

IgA, IgG – методом простої радіальної дифузії в агарі за G. Manchini (1963) із 

використанням моноспецифічних стандартних антисироваток проти досліджуваних 

класів імуноглобулінів («Микроген», Росія).  

Молекулярно-генетичне дослідження букального епітелію. Визначено рівень 

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

епітелії методом ЗТ-ПЛР. Етапи дослідження включали виділення тотальної РНК 

набором «Trizol RNA Prep 100» (Ізоген Lab., LTD, Росія), зворотну транскрипцію 

(виділення кДНК), використовуючи «Набор реагентов для проведения обратной 

транскрипции (ОТ-1)» («СИНТОЛ», Росія) та ЗТ-ПЛР набором «Maxima SYBR 

http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_1021_CD1_dor/2014_1021_nakaz_CD1_dor.pdf
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Green / ROX qPCR MasterMix (2x)» (Thermo Scientific, США) на ампліфікаторі 

«CFX96™ Real-Time PCR Detection Systems» (Bio-Rad, США). 

Статистично оцінено ступінь вірогідності одержаних результатів методами 

варіаційної статистики: у випадку нормальності розподілу обох виборок за 

критерієм Стьюдента-Фішера, в інших випадках – U-Уілксона для незалежних 

вибірок і критерій Т-Уілксона для залежних вибірок. Кореляційний аналіз 

проводили методом Пірсона для нормально розподілених вибірок, в інших випадках 

– аналіз Спірмена. 

Запропоновано лікувально-профілактичний комплекс щодо ХКГ у дітей, 

хворих на ЦД типу 1: на тлі інсулінотерапії за базисно-болюсною схемою 

проводилася професійна гігієна ротової порожнини; полоскання її антисептиком 

«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 із початку другого тижня лікування та застосування перорально 

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

Діти, хворі на ХКГ на тлі ЦД, були поділені на 2 підгрупи: основну, в якій 

проводили вдосконалений спосіб лікування (30 осіб) та порівняльну (24 особи), де 

здійснювалося лікування ХКГ за загальноприйнятою схемою: професійна гігієна 

ротової порожнини, місцева антисептична та протизапальна терапія. 

Ефективність лікування дітей оцінювали до та після лікування, через 3, 6 і 12 

місяців від початку лікування. Оцінку мікробіологічного та імунологічного статусів 

здійснювали до, після лікування та через 6 місяців. 

Результати дослідження та їх обговорення. Стоматологічним обстеженням 

дітей, хворих на ЦД типу 1, у 95,45 % випадків виявлено патологічні зміни в 

тканинах пародонта. Основною формою ураження тканин пародонта був ХКГ, який 

реєструвався в усіх 12-річних дітей, а також у понад 80,00 % дітей віком 8-11 та 13-

16 років. 

У структурі ХКГ у дітей за умов ЦД переважав середній ступінь тяжкості 

захворювання (51,70 % обстежених), у кожної третьої дитини визначався ХКГ 

легкого ступеня, а тяжкий ступінь ХКГ виявлявся в понад 12,27 % дітей. При цьому 

в 60,00 % соматично здорових дітей спостерігався ХКГ легкого ступеня, у 26,67 % – 

середній ступінь, у 10,46 % – тяжкий. 

Число Свракова 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). За умов середнього та тяжкого ступенів ХКГ у дітей, 

хворих на ЦД, цей показник склав відповідно (2,93±0,43) та (5,22±0,26) бала. У 

соматично здорових дітей, хворих на ХКГ, значення були відповідно на 31,85 та 

27,97 % нижчими (р 0˂,05). 

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 і зростало з віком. 

У дітей на тлі досліджуваної ендокринної патології у випадку 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). На нашу думку, 
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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. 

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 % відповідно 

(р˂0,05). За умов ЦД підвищення рівня глюкози відбувалося не тільки в крові, а й у 

ротовій рідині, що і є чинником посиленого утворення зубного каменю. 

Важливу роль у формуванні пародонтологічного статусу відіграє стан 

особистої гігієни ротової порожнини. Середнє значення індекса Стеларда при 

легкому ступені тяжкості ХКГ у 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). У випадку тяжкого ступеня тяжкості 

захворювання виявлено поганий рівень гігієни ротової порожнини – відповідно 

(2,37±0,18) та (1,07±0,14) бала. Відомо, що відсутність належної гігієни ротової 

порожнини та підвищення рівня глюкози в ротовій рідині є ключовими чинниками 

зміни кількісного та якісного складу орального мікробіоценозу.  

Кількісне визначення бактерій ротової порожнини в обстежених нами дітей, 

хворих на ХКГ поєднаного із ЦД, показало у 2,77 раза вище загальне мікробне 

число порівняно з соматично здоровими дітьми, ураженими 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 на тлі ЦД, 

було вдвічі більшим, порівняно з таким у соматично здорових дітей та на 57,50 % 

більшим – щодо соматично та стоматологічно 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 дітей ІІ групи та в 4,42 раза – у 

дітей ІІІ групи (р˂0,05). За умов ЦД висіяно 33 штами грибів роду Candida, а в 

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

Характерною ознакою ХКГ на тлі ЦД є одночасне висівання мікроорганізмів 

декількох родів та їхніх асоціацій, що складалися з 2-4 штамів. 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.  

Рясний ріст 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 та інших кандид (C. tropicalis) виявлено помірний 

ріст їхніх колоній, а в C. krusei, P. rettgeri, N. elongatа – мізерний. 

Таким чином, у дітей, хворих на ХКГ на тлі ЦД, висівалися як представники 

нормальної мікрофлори, так і умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми. Згідно 

класифікації В.В. Хазанової (1996), у таких дітей мікробний пейзаж 

характеризується як ІV ступінь дисбактеріозу ротової порожнини.  
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Нами виявлено прямі помірні кореляційні зв’язки між показниками індекса 

Стеларда та вмістом Str. faecalis (р˂0,05) і C. аlbicans (р˂0,05), індекса РМА та           

Str. pyogenes (р˂0,05), а також помірну зворотну залежність – із P. mirabilis (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 потенціюється метаболічними порушеннями, 

що виникають на тлі супутнього ЦД. 

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. Отримані дані показали, що в 

дітей І групи вміст мРНК TLR-2 у 5,74 раза вищий від соматично здорових дітей, 

уражених ХКГ (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 (О.А. Лукова, 2015; M.P. Burrows et all., 2015).  

Експресія мРНК TLR-4 у дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, підвищувалася в 

6,38 раза, порівняно з соматично здоровими дітьми, хворими на ХКГ (р˂0,05). 

Вірогідну відмінність значень цього показника виявляли в дітей ІІ та ІІІ груп. Наші 

результати підтверджуються даними літератури (K.A. Mancl et al., 2013; R. Pahwa et al., 

2016) і вказують на інфекційний генез запального процесу в тканинах пародонта. 

Встановлено вірогідну відмінність експресії мРНК TLR-2, залежно від 

ступеня тяжкості ХКГ у дітей, хворих на ЦД, відносно соматично здорових дітей. 

Зокрема, у разі легкого ступеня ХКГ у дітей І групи експресія мРНК TLR-2 була в 

4,21 раза більша, ніж у дітей ІІ групи. 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 вищий від соматично здорових дітей, хворих на ХКГ (p˂0,05). 

Установлений 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 середнього і тяжкого 

ступенів ХКГ відзначалося також збільшення експресії мРНК TLR-4 у дітей І групи 

відносно ІІ групи, відповідно в 4,54 раза (p˂0,05). 

Помірні прямі кореляційні зв’язки TLR-2 із Str. faecalis (р˂0,05) та з                      

S. epidermitis (р˂0,05) підтверджують реакцію вродженого імунітету на високий 

вміст ліпопротеїнів грампозитивних мікроорганізмів, а 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. 

Виявлено помірний взаємозв’язок між TLR-4 та кількістю E. сoli (р˂0,05). 

Наймовірніше, у цьому випадку ліпополісахарид грамнегативного мікроорганізма 

з’єднується з TLR-4. Помірний кореляційний зв’язок цього показника вродженого 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burrows%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26216961
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імунітету із C. tropicalis (р˂0,05) та С. albicans (р˂0,05) вказує на активацію TLR-4 

кандидами завдяки наявності в їхній стінці маннанів. 

Подібні дані отримали M. Benakanakere та співавтори (2015), 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 (2006) вважають, що експресія TLR-2 значно 

підвищена в разі гінгівіту, порівняно з експресією TLR-4. 

Нами встановлено прямі кореляційні зв’язки помірної сили між індексом 

РМА та числом Свракова (р˂0,05), а також із 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), 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. 

Найвищий рівень експресії мРНК ІL-1β в дітей із супутнім ЦД виявлено при 

тяжкому ступені тяжкості ХКГ – (95,83±17,39). Цей показник був у 5,96 раза вищим 

від даних соматично здорових дітей. Найнижчий рівень експресії цього цитокіна в 

дітей у разі легкого ступеня ХКГ: (57,16±8,43), що в 9,09 раза нижче відносно 

показника соматично здорових дітей. 

Дослідження показали, що експресія мРНК ІL-17А у разі ХКГ легкого 

ступеня в дітей із супутньою патологією в 10,55 раза вища, порівняно з даними 

соматично здорових дітей (р 0˂,05). Для дітей із середнім ступенем 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, у випадку тяжкого ступеня ХКГ – 

(21,34±1,69), що в 11,17 раза вище від значень соматично здорових дітей (p 0˂,05). 

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, 

поєднаного з ЦД, – (0,18±0,02), що відповідно у 2,27 раза нижче порівняно з 

соматично здоровими дітьми, хворими на ХКГ, та в 5,56 раза – із стоматологічно та 

соматично здоровими дітьми. 

Рівень експресії мРНК ІL-10, виявлений нами в соматично здорових дітей, 

хворих на ХКГ легкого ступеня тяжкості, був у 2,65 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 із соматично здоровими дітьми, відповідно у 2,67 (p˂0,05) та 

2,68 раза (p˂0,05). 

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. 

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 зв’язком між прозапальним 
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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, р˂0,05). 

Встановлено зворотний кореляційний зв’язок помірної сили між IL-10 та IL-

17А (р 0˂,05) і IL-1β (р 0˂,05). IL-17А прямо помірно корелює з TLR-2 (р 0˂,05) та з IL-1β 

(р 0˂,05), а також із TLR-4 (р 0˂,05). Сильні кореляційні взаємозв’язки спостерігаються 

між TLR-2, TLR-4 та IL-1β (р 0˂,05), а також TLR між собою (р 0˂,05). Отримані 

результати вказують на взаємозв’язки між активацією TLR та ініціацією 

цитокінового каскаду, експресією IL-17А, IL-10 та IL-1β. Нами підтверджено також 

наукові дані, що IL-1β ініціює запуск інших прозапальних і протизапальних 

цитокінів, зокрема IL-17А та IL-10 (О.О. Гудар’ян, 2008). 

Установлено, що в дітей, хворих на ХКГ, відзначалися зміни в системі 

неспецифічного та специфічного гуморального імунітету ротової порожнини. 

Значно нижчі показники лізоциму виявлені в ротовій рідині дітей із супутнім ЦД: 

його рівень був на 16,67 % менший, порівняно з даними ІІ групи (р 0˂,05) та на 37,50 % 

меншим від значень у дітей ІІІ групи (р 0˂,05). Уміст sІgA знижувався відповідно на 

22,58 та 38,46 % (р 0˂,05). 

Концентрація IgA у ротовій рідині дітей І групи була на 4,76 % нижчою, ніж у 

дітей ІІ групи та на 8,33 % – ніж у дітей ІІІ групи (р˂0,05). 

Рівень IgG у ротовій рідині дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, був в 1,53 раза 

вищим від показників дітей ІІ групи (р˂0,05). Вірогідну відмінність значень цього 

показника ми спостерігали і порівняно з дітьми ІІІ групи.  

Для легкого ступеня ХКГ був характерний підвищений вміст лізоциму, sIgA, 

IgA та знижений рівень IgG у ротовій рідині, порівняно з показниками середнього та 

тяжкого ступенів тяжкості захворювання. При поглиблені патологічного процесу в 

тканинах пародонта спостерігалося зниження рівня лізоциму, sIgA, IgA та 

підвищення вмісту IgG. Дисбаланс у системі місцевих захисних можливостей 

ротової порожнини наймовірніше пов’язаний із послабленням гуморальної ланки 

імунітету на тлі метаболічних порушень за умов ЦД. 

Установлено, що майже всі досліджувані показники гуморального імунітету: 

IgG (r=0,429, р˂0,05) і sIgA (r=-0,589, р˂0,05) та IgA (r=-0,302, р˂0,05), корелюють з 

індексом РМА. Отримані результати підтверджують, що в основі запального 

процесу в тканинах пародонта лежать характерні для ЦД порушення регіонарної 

гемодинаміки, які супроводжуються імунними та метаболічними розладами. 

Загальновідомим є те, що лізоцим розщеплює пептидоглікан клітинної стінки 

мікроорганізмів, стимулює фагоцитарну активність лейкоцитів та бере участь у 

регенерації тканин. Нами встановлено, що лізоцим прямопропорційно помірно 

корелює з кількістю Str. faecalis (р˂0,05) та з C. albicans (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. 

Встановлено прямий помірний зв’язок між IL-10 та sIgA (р˂0,05), а також IL-

1β та IgG (р˂0,05) та зворотний – між IL-1β та лізоцимом, sIgA, IgA, IgG (р˂0,05). 

Деякі патогенетичні механізми розвитку запального процесу в тканинах 

пародонта дітей за умов ЦД типу 1 виявлені нами, наведені на рис. 1.  
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Рис. 1. Деякі патогенетичні ланки розвитку хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету. 

Примітки: IFR-3 – інтерферон регуляторний фактор-3, Nf-kb – транскрипційний ядерний фактор, MyD88 – фактор 

диференціації мієлоїду 88. 
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Отже отримані результати відображають бактеріальну агресію, активний 

запальний процес і автоімунну природу запального процесу в тканинах пародонта за 

умов ЦД. Через це такі діти потребують особливої уваги лікаря-стоматолога 

дитячого. 

У разі ХКГ коморбідного з ЦД ми спостерігали в ротовій порожнині 

переважання умовно-патогенної та патогенної мікрофлори над пробіотичною з 

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

Тому доцільним є застосування антисептика широкого спектру дії, який має не 

тільки виражену бактерицидну дію щодо грампозитивної та грамнегативної 

мікрофлори, а ще і фунгіцидний ефект. Із цією метою нами був запропонований 

«Декасан» – 0,02 % розчин декаметоксину, ізотонований хлоридом натрію. 

Із метою корекції дисбактеріозу 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), механізмом дії якого є 

взаємодія пробіотичних мікроорганізмів та імунної системи за допомогою 

імплантації або колонізації: формується імунологічна толерантність макроорганізму, 

у зв’язку з цим активуються TLR, запускається цитокіновий каскад та гуморальні 

чинники місцевого захисту. 

Для підвищення резистентності ясен до дії пародонтопатогенних чинників у 

дітей, 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. 

Клінічний огляд дітей основної підгрупи відразу після лікування (21-а 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 %) – лише поліпшення стану тканин пародонта. 

Стан гігієни ротової порожнини у всіх дітей суттєво поліпшувався. Добрий 

рівень гігієни ротової порожнини визначався і у віддалені терміни в дітей, яким 

проводили лікування за запропонованою нами схемою. 

За числом Свракова виявлено наявність запального процесу у всіх дітей 

підгрупи порівняння та в 10,00 % дітей основної підгрупи. У віддалені терміни після 

лікування значення показника вірогідно зменшилося в дітей основної підгрупи, 

однак у дітей, яким проводилося лікування ХКГ за загальноприйнятою схемою, ці 

показники були вдвічі гірші (р˂0,05). 

Кровоточивість ясен була відсутня в 100,00 % дітей основної підгрупи, тоді 

як у дітей підгрупи порівняння – тільки в 11 обстежених (45,83 %). У дітей обох 

підгруп спостерігалося зникнення зубного каменю. Через 3 місяці після лікування 

кровоточивість ясен у дітей основної підгрупи діагностувалася в 6,67 % випадків, у 

13,33 % – через 6 місяців та в 16,67 % – через 12 місяців. На відміну від цього в 

дітей підгрупи порівняння виявлялися вірогідно гірші показники. Подібна тенденція 

спостерігалася і щодо зубного каменю. 

Мікробний пейзаж ротової порожнини дітей після завершення лікувально-

профілактичних заходів характеризувався зменшенням загального мікробного числа 
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в дітей основної підгрупи на 69,42 % (р˂0,05), у підгрупі порівняння – на 46,92 % 

(р˂0,05). Через 6 місяців у дітей основної підгрупи зменшилася загальна кількість 

бактерій на 34,12 % (p˂0,05), а в дітей підгрупи порівняння спостерігалися вірогідно 

гірші показники. 

При дослідженні посівів ротової порожнини в 100 % випадків дітей основної 

підгрупи ріст колоній був мізерний, у дітей підгрупи порівняння визначався 

помірний ріст стрептококів, стафілококів та окремих кандид. 

Після проведення запропонованих нами лікувально-профілактичних заходів 

щодо ХКГ заселеність асоціативною умовно-патогенною мікрофлорою ротової 

порожнини в дітей вірогідно знизилася. Окремі види мікроорганізмів                     

(Str. anginosus, P. aeruginosa, P. rettgeri, C. tropicalis і C. krusei) узагалі не були 

висіяні в дітей основної підгрупи. Значно менше таких мікроорганізмів було і в 

дітей підгрупи порівняння. 

Активність лізоциму в ротовій рідині дітей після лікування збільшилася на 

37,50 % в основній підгрупі (р˂0,05) та на 16,67 % – у підгрупі порівняння (p˂0,05). 

Ці результати свідчать про стабілізацію порушень клітинної мембрани нейтрофілів. 

Рівень sIgА в дітей основної підгрупи збільшився на 34,29 % (p˂0,05), а в 

підгрупи порівняння – лише на 10,71 % (p˂0,05). У дітей, яким застосовувався 

вдосконалений комплекс лікування ХКГ, концентрація IgA зменшилася на 4,16 %, а 

в дітей підгрупи порівняння була незмінною. В обох підгрупах після лікувально-

профілактичних заходів залишався високим рівень IgG. 

Стан місцевого імунного захисту дітей основної підгрупи через 6 місяців 

характеризувався вірогідним збільшенням активності лізоциму та рівня sIgА, а 

концентрація IgА та IgG наближалася до норми. Рівень імуноглобулінів у дітей 

підгрупи порівняння з часом залишався незмінним. 

Стан вродженого імунітету в динаміці лікування також указував на 

поліпшення захисних механізмів ротової порожнини: у дітей основної підгрупи 

виявлено у 2,23 рази менший рівень експресії мРНК TLR-2 (p˂0,05), а в групі 

порівняння – на 55,20 % менше вихідного рівня (p˂0,05). Віддалені результати 

вказують на вірогідне зниження рівня експресії мРНК TLR-2 на 55,21 % у дітей 

основної підгрупи (р˂0,05) та на 14,73 % у підгрупі порівняння відносно вихідного 

рівня. 

Експресія мРНК TLR-4 у дітей обох підгруп після лікування вірогідно 

зменшилася відносно значень вихідного рівня. Подібна тенденція спостерігалася і 

через 6 місяців, що, ймовірно, пов’язано зі скороченням числа грампозитивних і 

грамнегативних мікроорганізмів ротової порожнини в дітей груп спостереження. 

Рівень експресії мРНК IL-1β після лікування знижувався, порівняно з 

показниками до лікування: в основній підгрупі – на 35,58 % (p˂0,05), у порівняльній 

– на 7,27 % (p˃0,05).  

Щодо IL-17А, то рівень його експресії мРНК зменшувався на 36,12 % у дітей, 

яким проводили вдосконалений метод лікування ХКГ (p˂0,05), та на 10,25 % за 

умов лікування загальноприйнятим методом (p˂0,05). 

Відносний нормалізований рівень експресії мРНК IL-1β через 6 місяців після 

лікування в дітей основної підгрупи був на 44,71 % нижчим (p˂0,05), а IL-17A – у 

2,09 раза нижчим (p˂0,05), порівняно зі значеннями до лікування. 
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Посилення протизапальних механізмів імунної відповіді в динаміці лікування 

ХКГ підтверджувалося підвищенням експресії мРНК IL-10: у 2,29 раза – в основній 

підгрупі (p˂0,05) та на 14,29 % – у підгрупі порівняння (p˃0,05). Водночас ми 

спостерігали відповідно втричі та на 30,76 % вищий рівень експресії мРНК цього 

цитокіна через 6 місяців (p˂0,05). 

Позитивна динаміка клінічних показників стану тканин пародонта, 

мікробіологічних і місцевих гуморальних чинників, вродженого імунітету, а також 

цитокінового каскаду в ротовій порожнині дітей, хворих на ХКГ за умов ЦД, 

підкреслює ефективність запропонованого нами способу лікування ХКГ із 

використанням антисептика широкого спектру дії, пробіотика та імуномодулятора, 

що доведена зменшенням кількості рецидивів удвічі та досягненням стійкої ремісії 

ХКГ протягом року в 86,67 % обстежених, порівняно з даними лікованих за 

загальноприйнятою схемою лікування. Наявність запального процесу в тканинах 

пародонта у віддалені терміни після лікування вказує на необхідність повторного 

проведення лікувально-профілактичних заходів із кратністю 3 рази на рік. 

Таким чином, у межах дисертаційного дослідження детально вивчено окремі 

патогенетичні механізмі розвитку ХКГ за умов ЦД на основі мікробіологічних, 

імунологічних та молекулярно-генетичних досліджень, що стало підґрунтям для 

розробки та впровадження вдосконаленого способу лікування цього захворювання. 

Установлена висока клінічна ефективність розробленого лікувально-

профілактичного комплексу, що значно підвищує ефективність надання 

стоматологічної допомоги цьому контингенту населення.  

 

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 
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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. 

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. 

 

   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. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Кузняк Н.Б. Стан місцевого імунітету порожнини рота у дітей, хворих на 

цукровий діабет І типу / Н.Б. Кузняк, О.І. Годованець, А.В. Мороз // Клінічна та 

експериментальна патологія. – 2014. – № 3. – С. 87-90. (Дисертант обстежила 

хворих, узагальнила результати, підготувала матеріал до друку. Співавтори надали 

консультативну допомогу). 

2. Котельбан А.В. Особливості місцевого гуморального імунітету ротової 

порожнини дітей, хворих на цукровий діабет / А.В. Котельбан, О.І. Годованець,    

Г.Д. Коваль // Медицина сьогодні і завтра. – 2016. – № 2-3(71-72). – С. 71-75. 

(Дисертант обстежила хворих, узагальнила результати, підготувала матеріал до 

друку. Співавтори надали консультативну допомогу). 

3. Годованець О.І. Особливості перебігу хронічного катарального гінгівіту в 

дітей за умов цукрового діабету / О.І. Годованець, А.В. Котельбан // Вісник 



16 

стоматології. – 2016. – № 4. – С. 60-67. (Дисертант обстежила хворих, узагальнила 

результати, підготувала матеріал до друку. Співавтор надала консультативну 

допомогу). 

4. Котельбан А.В. Особливості мікрофлори ротової порожнини дітей за умов 

хронічного катарального гінгівіту на тлі цукрового діабету / А.В. Котельбан,               

О.І. Годованець, І.П. Бурденюк // Вісник стоматології. – 2017. – № 1. – С. 44-46. 

(Дисертант обстежила хворих, узагальнила результати, підготувала матеріал до 

друку. Співавтори надали консультативну допомогу). 

5. Котельбан А.В. Особливості експресії мРНК ІЛ-1β, ІЛ-10 та ІЛ-17А 

епітелію ротової порожнини дітей, хворих на цукровий діабет / А.В. Котельбан,                              

О.І. Годованець, Г.Д. Коваль, О.М. Камишний // Міжнародний ендокринологічний 

журнал. – 2017. – № 1. – С. 81-85. (Дисертант обстежила хворих, узагальнила 

результати, підготувала матеріал до друку. Співавтори надали консультативну 

допомогу). 

6. Котельбан А.В. Оцінка ефективності лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету / А.В. Котельбан // Клінічна 

стоматологія. – 2017. – № 1. – С. 39-44. 

7. Kotelban А.V. Peculiarities of administration of antiseptic drugs in children 

suffering from chronic catarrhal gingivitis under conditions of diabetes mellitus /                 

А.V. Kotelban, O.I. Godovanets, І.P. Burdeniuk // German Science Herald. – 2017. – № 2. 
– С. 47-50. (Дисертант обстежила хворих, узагальнила результати, підготувала 

матеріал до друку. Співавтори надали консультативну допомогу). 

8. Kotelban А.V. Peculiairities of mRNA TLR-2, TLR-4 expression of the oral 

cavity epithelium in children under conditions of chronic catarrhal gingivitis against 

diabetes mellitus / А.V. Kotelban, O.I. Godovanets, G.D. Koval, О.М. Kamyshny // 

Запорізький медичний журнал. – 2017. – № 3. – С. 310-313. (Дисертант обстежила 

хворих, узагальнила результати, підготувала матеріал до друку. Співавтори надали 

консультативну допомогу). 

9. Патент України на корисну модель № 118428 UА, МПК (2017.01) А61К 

36/00 Спосіб дослідження хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі цукрового 

діабету / Годованець О.І., Котельбан А.В., Коваль Г.Д.; заявник і патентовласник 

Буков. держ. мед.ун-т. – № 2017 01443; заявл. 16.02.2017; опубл. 10.08.2017; Бюл.         

№ 15. (Дисертантом розроблено та апробовано спосіб дослідження, оформлено 

заявку, реферат і формулу винаходу. Співавтори надали консультативну допомогу). 

10. Патент України на корисну модель № 117589 UА, МПК (2017.01) А61К 

36/00 Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі цукрового 

діабету / Годованець О.І., Котельбан А.В., Коваль Г.Д.; заявник і патентовласник 

Буков. держ. мед.ун-т. – № 2017 01478; заявл. 16.02.2017; опубл. 26.06.2017; Бюл.        

№ 12. (Дисертантом розроблено та апробовано спосіб дослідження, оформлено 

заявку, реферат і формулу винаходу. Співавтори надали консультативну допомогу). 

11. Кузняк Н.Б. Стоматологічна патологія у дітей, хворих на цукровий діабет І 

типу / Н.Б. Кузняк, О.І. Годованець, А.В. Мороз // Південноукраїнський медичний 

науковий журнал. – 2014. – № 8. – С. 87-90. (Дисертант обстежила хворих, 



17 

узагальнила результати, підготувала матеріал до друку. Співавтори надали 

консультативну допомогу). 

12. Годованець О.І. Стоматологічна патологія в дітей із ендокринними 

захворюваннями (огляд літератури) / О.І. Годованець, А.В. Мороз // Клінічна та 

експериментальна патологія. – 2015. – № 4(54). – С. 209-213. (Дисертант провела 

огляд літератури, узагальнила результати. Співавтор надала консультативну 

допомогу). 

13. Годованець О.І. Застосування пробіотиків у стоматології / О.І. Годованець,           

А.В. Мороз, Д.Г. Попеску // Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. –                 
№ 2(56). – С. 206-209. (Дисертант провела огляд літератури, узагальнила 

результати. Співавтори надали консультативну допомогу). 

14. Мороз А.В. Імунологічні аспекти змін слизової оболонки порожнини рота 

при цукровому діабеті І типу у дітей / А.В. Мороз // Збірник тез міжвуз. конф. 

молодих вчених та студентів. – Харків, 2013. – С. 295-296. 

15. Мороз А.В. Особенности повреждений слизистой оболочки полости рта 

при эндокринных нарушениях / А.В. Мороз, О.І. Годованець // Вопросы 

современной медицинской науки: матер. 69 науч. конф. студентов-медиков с 

междунар. участием (Самарканд, 3-4 апреля 2015). Самарканд, 2015. – С. 287. 

(Дисертант провела обстеження хворих, узагальнила результати. Співавтор 

надала консультативну допомогу). 

16. Мороз АВ. Стоматологічний статус дітей, хворих цукровим діабетом І 

типу / А.В. Мороз // Новини стоматології. – 2015. – № 4. – С. 118. 
17. Попеску Д.Г. Применение пробиотиков в комплексе лечения 

стоматологических заболеваний у детей / Д.Г. Попеску, А.В. Мороз, О.И. Годованец 

// Инновации в медицине и фармации 2015: матер. дистанц. науч.-практ. конф. 

студентов и молодых ученых (Минск, 2015). – Минск, 2015. – С. 334-339.  

(Дисертант провела огляд літератури, узагальнила результати. Співавтори надали 

консультативну допомогу). 

18. Мороз АВ. Особливості перебігу захворювань тканин пародонта в дітей 

/ А.В. Мороз // Медична наука та клінічна практика – 2016: матер. наук.-практ. конф. 

молодих учених за участю міжнар. спеціалістів, присвяченої дню науки (Харків, 20 

травня 2016). – Харків, 2016. – С. 66-67. 

19. Годованець О.І. Особливості мікрофлори ротової порожнини дітей за 

умов хронічного катарального гінгівіту на тлі цукрового діабету / О.І. Годованець,             

А.В. Котельбан, І.П. Бурденюк // Інноваційні технології в стоматології: матер. VIIІ 

наук.-практ. конф. (Тернопіль, 23 вересня 2016). – Тернопіль, 2016. – С. 67. 

(Дисертант обстежила хворих, узагальнила результати, підготувала матеріал до 

друку. Співавтори надали консультативну допомогу). 

20. Годованець О.І. Аналіз чинників ризику розвитку хронічного 

катарального гінгівіту у дітей на тлі цукрового діабету І типу / О.І. Годованець,                    

А.В. Котельбан, Д.Г. Попеску // Інноваційні технології в стоматології: матер. VIIІ 

наук.-практ. конф. (Тернопіль, 23 вересня 2016). – Тернопіль, 2016. – С. 68. 

(Дисертант обстежила хворих, узагальнила результати. Співавтори надали 

консультативну допомогу). 



18 

21. Котельбан АВ. Микробиоценоз ротовой полости детей в условиях 

хронического катарального гингивита на фоне сахарного диабета / А.В. Котельбан // 

Наука и здравоохранение: матер. междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых 

(Семей, 8 листопада 2016). – г. Семей, 2016. – С. 85. 

22. Godovanets O.I. Characteristics of microbiocenosis of the oral cavity in 

children under conditions of chronic catarrhal gingivitis against diabetes mellitus /               

O.I. Godovanets, A.V. Kotelban, I.P. Burdeniuk, D.G. Popesku // 98 пiдсумк. наук. 

конф. проф.-викл. персоналу Вищ. держ. навч. закладу України Буковинський 

державний медичний унiверситет: матер.  конф. (Чернівці, 15, 17, 22 лютого 2016). – 

Чернівці, 2016. – С. 285-286. (Дисертант обстежила хворих, узагальнила 

результати. Співавтори надали консультативну допомогу). 

 

АНОТАЦІЯ 

Котельбан А.В. Клініко-імунологічна характеристика хронічного 

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

корекції. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – ДВНЗ України «Івано-Франківський 

національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена клініко-лабораторному обґрунтуванню 

удосконалених методів діагностики та лікування хронічного катарального гінгівіту в 

дітей, хворих на цукровий діабет. Обстежено 110 дітей, хворих на цукровий діабет 

типу 1, в яких установлено поширеність, інтенсивність та клінічні особливості 

хронічного катарального гінгівіту. Проведено мікробіологічний посів зішкрібу зі 

слизових оболонок ротової порожнини для визначення мікрофлори. Здійснено 

оцінку стану місцевого гуморального імунітету за вмістом sIgA, IgА, IgG та 

лізоциму в ротовій рідині. Визначено рівень експресії мРНК показників вродженого 

імунітету та цитокінового каскаду в букальному епітелії.  

Розроблено та апробовано патогенетично обґрунтований комплекс 

лікувально-профілактичних заходів щодо хронічного катарального гінгівіту в дітей, 

хворих на цукровий діабет. 

Ключові слова: хронічний катаральний гінгівіт, цукровий діабет типу 1, 

мікрофлора, імуноглобуліни, лізоцим, толл-подібні рецептори, цитокіни. 

 

АННОТАЦИЯ 

Котельбан А.В. Клинико-иммунологическая характеристика 

хронического катарального гингивита у детей, больных сахарным диабетом, и 

пути его коррекции. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 – стоматология. – ГВУЗ Украины «Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет», Ивано-Франковск, 2018.  

Диссертация посвящена клинико-лабораторному обоснованию 

усовершенствованных методов диагностики и лечения хронического катарального 

гингивита у детей, больных сахарным диабетом. В исследованиях приняло участие 
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110 детей, больных сахарным диабетом типа 1, 30 соматически здоровых детей, 

больных ХКГ и 30 соматически и стоматологически здоровых детей. 

В результате клинических исследований нами выявлено выраженный 

воспалительный процесс в тканях пародонта детей, больных сахарным диабетом 

типа 1: значение индекса РМА и числа Свракова большым по сравнению с даными 

соматически здоровых детей, больных хроническим катаральным гингивитом. 

Характерными особенностями клинического проявления хронического катарального 

гингивита у детей на фоне сахарного диабета типа 1 являются высокая 

кровоточивость десен и средний уровень отложения твердых зубных отложений. 

Установлены существенные различия видовой принадлежности 

микрофлоры ротовой полости у детей, больных хроническим катаральным 

гингивитом при сахарном диабете. Большое значение в развитии воспалительного 

процесса в тканях пародонта имеют стафилококки, стрептококки, эшерихии, 

кандиды и псевдомонады. 

Активность лизоцима в ротовой жидкости детей, больных хроническим 

катаральным гингивитом на фоне сахарного диабета, меньше, чем в соматически 

здоровых детей, имеющими хронический катаральный гингивит. Содержание sIgA 

также снижено. Наряду с этим отмечен повышенный уровень IgG и IgA. Увеличение 

степени тяжести хронического катарального гингивита приводит к усилению 

дисбаланса содержания иммуноглобулинов в ротовой жидкости детей. 

Молекулярно-генетические исследования детей, больных хроническим 

катаральным гингивитом, сочетанным с сахарным диабетом, показали увеличение 

уровня экспрессии мРНК TLR-2, TLR-4 в буккальном эпителии по сравнению с 

соматически здоровыми детьми, пораженным хроническим катаральным 

гингивитом. Уровень экспрессии мРНК провоспалительных цитокинов (IL-1β и IL-

17А) повышается, а противовоспалительного цитокина (IL-10) снижается, указывая 

на значительные нарушения цитокинового профиля. 

Установлено зависимость между развитием хронического катарального 

гингивита у детей при сахарном диабете типа 1 и бактериальным составом ротовой 

полости, уровнем лизоцима, sIgA, IgA, IgG в ротовой жидкости и степенью 

экспрессии мРНК цитокинов и TLR в буккальном эпителии. 

Разработан и апробирован патогенетически обоснованный комплекс 

лечебно-профилактических мероприятий касательно хронического катарального 

гингивита в детей, больных сахарным диабетом, при которым используют для 

полоскания антисептик широкого спектра действия и для розжевывания таблетки 

пробиотика, а эндогенно примененяют иммуномодулирующий препарат. 

Положительное действие комплекса подтверждается уменьшением количества 

рецидивов вдвое по сравнению с действием общепринятой схемы лечения. 

Ключевые слова: хронический катаральный гингивит, сахарный диабет 

типа 1, микрофлора, иммуноглобулины, лизоцим, толл-подобные рецепторы, 

цитокины. 
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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 dissertation to obtain the academic degree of Candidate of Medical Sciences 

on specialty 14.01.22 – stomatology. – SHEE «Ivano-Frankivsk National Medical 

University», Ivano-Frankivsk, 2018. 

The thesis deals with the clinical-laboratory substantiation of new methods of 

diagnostics and treatment of the chronic catarrhal gingivitis in children suffering from 

diabetes mellitus. In the study participated 110 patients with chronic catarrhal gingivitis 

and diabetes mellitus. The occurrence, intensity and clinical signs of diseases of the 

periodontal tissue in children suffering from diabetes mellitus was detected. 

Microbiological culture of scraping from the 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.   

The method of pathogenetical treatment of chronic catarrhal gingivitis in children 

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

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

immunoglobulins, lysozyme, toll-like receptors, cytokines.   

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ЗТ-ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією в 

режимі реального часу 

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота 

КПВ – каріозні, пломбовані, видалені постійні зуби  

мРНК – матрична рибонуклеїнова кислота 

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

ХКГ – хронічний катаральний гінгівіт 

ЦД – цукровий діабет 

СРІ – комунальний пародонтальний індекс  

Ig – імуноглобулін 

ІL – інтерлейкін  

sIg – секреторний імуноглобулін 

TLR – толл-подібний рецептор 
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