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АНОТАЦІЯ 

Бойчук-Товста О.Г. Клініко-лабораторна оцінка особливостей клінічного 

перебігу, лікування та профілактики генералізованого пародонтиту початкового 

– І ступеня у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії легкого-середнього 

ступеня. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22. – «Стоматологія». – ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ, 2019. 

Актуальність теми. Увагу науковців привертає завдання як збереження 

здоров’я матері та плода в цілому, так і вивчення стану ротової порожнини в 

період вагітності з метою попередження утворення «стоматогенного 

хроніосептичного» вогнища (Петрушанко Т.О., 2010; Рожко М.М., 2011). 

Вагітність є фізіологічним процесом, при якому виявляється  зниження 

адаптаційних механізмів, підвищення навантаження на біологічні ресурси, що 

призводить до змін у середовищах організму, у тому числі в крові та ротовій 

рідині. Ще глибші зміни в гомеостазі ротової порожнини відбуваються в разі 

патологічного перебігу вагітності (Слаба О.М., 2012). Актуальним залишається 

вивчення питання стоматологічної захворюваності у вагітних із соматичною 

патологією. Це зумовлено багатьма факторами, зокрема: значною поширеністю 

захворювань тканин пародонта серед населення, зростанням частоти 

екстрагенітальних захворювань у вагітних, впливом інфекції на організм 

вагітної та плода (Павлик Б.П., 1970, Тімохіна Т.О., Борисенко А.В., 2011; 

Соколова І.І., 2013). Частим ускладненням вагітності є залізодефіцитна анемія 

(ЗДА), яка посідає перше місце серед усіх ускладнень гестаційного періоду. В 

Україні ЗДА складає 601,2 випадка на 100 тис. населення. Залізодефіцитна 

анемія – це клініко-гематологічний синдром, що характеризується зниженням 

кількості заліза в організмі (крові, кістковому мозку і депо), при якому 

порушується синтез гема, а також білків, що містять залізо (міоглобіну, 

залізовмісних тканинних ферментів). Науковці розглядають залізодефіцитну 

анемію як тотальну органну патологію, що призводить до функціональних і 
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морфологічних змін усіх органів і тканин (Вдовиченко Ю.П  Є., 2016; Бахмудов 

М.Б., 2008;  Gajendra S., Kalkwarf H. J., 2008). 

У зв’язку з цим виникає необхідність вивчення стоматологічного статусу 

та  корекції макро- і мікроелементного складу ротової рідини та крові у 

вагітних жінок із залізодефіцитною гестаційною анемією. 

Наукова новизна одержаних результатів: Оцінено особливості  

стоматологічного статусу вагітних жінок із гестаційною ЗДА легкого-

середнього ступеня та особливості перебігу генералізованого пародонти ту 

(ГП) початкового-І ступеня в даних хворих. 

На підставі вивчення клініко-лабораторних і біохімічних показників 

сироватки крові та ротової рідини, проведена оцінка їхнього значення в 

діагностиці змін органів та тканин ротової порожнини, прогнозуванні перебігу 

та ефективності застосованого комплексу лікувально-профілактичних заходів. 

Деталізовано зміни показників макро- та мікроелементного складу 

ротової рідини та крові в патогенезі захворювань органів ротової порожнини у 

вагітних жінок із гестаційною ЗДА. 

Розроблено вдосконалений комплекс та оцінено ефективність лікувально-

профілактичних заходів для покращення стану органів та тканин ротової 

порожнини у вагітних жінок із гестаційною ЗДА. 

Практичне значення досліджень. Розроблено та доведено клінічну 

ефективність комплексу лікувально-профілактичних заходів для лікування ГП 

початкового-І ступеня у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії легкого-

середнього ступеня (патент на корисну модель. № 89588 від 25.04.14; патент на 

корисну модель № 91623 від 10.07.2014). Новий комплекс заходів сприяв 

врегулюванню біохімічних показників ротової рідини, що дозволило поліпшити 

її біологічну функцію, сприяло меншому медикаментозному навантаженню на 

організм майбутньої матері, є безпечним і дозволяє досягти тривалої 

стабілізації патологічного процесу в ротовій порожнині. 

Обгрунтовано та впроваджено в клінічну практику стоматологічних 

відділень розроблений нами новий лікувально-профілактичний комплекс для 
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хворих на ГП початкового-легкого ступеня важкості вагітних жінок на тлі ЗДА. 

Достовірно доведена його висока ефективність після проведеного лікування у 

віддалені терміни спостереження. 

Метою дослідження було підвищення ефективності лікування та 

профілактики генералізованого пародонтиту у вагітних із залізодефіцитною 

анемією  шляхом вивчення пародонтологічного статусу, стану твердих тканин 

ротової порожнини, біохімічних показників крові та ротової рідини, на основі 

розробки  лікувально-профілактичного комплексу. 

Для досягнення поставленої мети було сформовано ряд завдань : 

1. Оцінити стоматологічний статус у вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонтит, на тлі залізодефіцитної гестаційної анемії. 

2. Визначити гематологічні показники (гемограми та лейкограми) у 

сироватці крові жінок за генералізованого пародонтиту, вагітність яких 

ускладнена залізодефіцитною анемією. 

3. Вивчити наявність специфічних маркерів залізодефіцитної анемії 

(вміст феритину, трансферину, церулоплазміну, насиченість трансферину 

залізом) у сироватці крові вагітних жінок, хворих на генералізований 

пародонтит, поєднаний із залізодефіцитною анемією. 

4. Простежити зміну активності маркерів кісткового метаболізму 

(кислої та лужної фосфатази) у біологічних рідинах вагітних жінок у разі  

генералізованого пародонтиту, що перебігає на тлі анемії. 

5.  Дослідити біохімічні показники крові та ротової рідини (рівень Ca,  

Fe, Cu, Zn, Mg) у хворих на генералізований пародонтит вагітних із  

залізодефіцитною анемією. 

6. Розробити схему комплексних лікувально-профілактичних заходів 

для корекції виявлених порушень у вагітних жінок, хворих на генералізований 

пародонтит на тлі залізодефіцитної анемії. 

7. Оцінити ефективність запропонованого лікувального-

профілактичного комплексу на підставі клініко-лабораторних та біохімічних 

досліджень. 
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Об’єкт дослідження – особливості пародонтологічного та 

стоматологічного статусу хворих на ГП вагітних жінок із ЗДА та без 

гестаційної анемії.  

Предмет дослідження – клінічні, лабораторні, біохімічні показники 

сироватки крові та ротової рідини у вагітних жінок хворих на ГП початкового-І 

ступеня, ефективність запропонованого комплексу лікувально-профілактичних 

заходів. 

Методи дослідження – клінічні; клініко-лабораторні; біохімічні 

дослідження сироватки крові та ротової рідини, визначення макро- та 

мікроелементного складу ротової рідини та сироватки крові.  

У роботі застосовано такі методи дослідження: клінічні, 

лабораторні,біохімічні показники сироватки крові та рової рідини. Отримані 

результати оброблено статистично. 

Обгрунтовано та впроваджено в клінічну практику стоматологічних 

відділень розроблений нами новий лікувально-профілактичний комплекс для 

хворих на ГП початкового-легкого ступеня важкості вагітних жінок на тлі ЗДА. 

Достовірно доведена його висока ефективність після проведеного лікування у 

віддалені терміни спостереження. 

Дисертаційна робота є самостійною науковою працею здобувача. Автор 

особисто провів облік та аналіз первинного матеріалу, науково-медичної 

літератури, сумісно з науковим керівником сформулював мету, завдання, 

висновки та практичні рекомендації. Оволодів методами та методиками, 

використаними в роботі. Провідною є участь автора в розробці комплексу 

лікувально-профілактичих заходів лікування ГП початкового-І ступеня у 

вагітних жінок. Самостійно обстежено 352 вагітні жінки, проліковано та 

проведено подальше клініко-статистичне дослідження стану тканин ротової 

порожнини в 72 вагітних жінок хворих на ГП початкового-І ступеня на тлі ЗДА. 

У наукових розробках, що висвітлені в статтях у співавторстві, участь 

здобувача є визначальною і полягає в проведені літературного пошуку, 
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клінічних досліджень, статистичній обробці, аналізі отриманих даних та 

формулюванні висновків і практичних рекомендації. 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри 

стоматології інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» на тему: «Комплексна оцінка та 

оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних 

захворювань у населення різних вікових груп» (державний реєстраційний        

№ 0114U001788) та «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для 

зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського населення 

Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантажених територіях»           

(№ держреєстрації  0117U000946), де автор був безпосереднім виконавцем 

окремих фрагментів зазначених тем. 

За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць, із них 4 – у 

фахових наукових виданнях України, із них 1- в іноземному виданні, 2 

публікації – у наукових збірниках конференцій, 2 патенти України на корисну 

модель. 

Ключові слова: вагітні жінки, генералізований пародонтит, 

залізодефіцитна анемія, мінеральний обмін, сироватка крові, ротова рідина. 

 

ANNOTATION 

Boychuk-Tovsta O.G. Clinical and laboratory evaluation of the clinical course, 

treatment and prevention of generalized periodontitis of the primary - I degree in 

pregnant women against the background of iron deficiency anemia of the lung-

moderate degree. - Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in medical sciences by specialty 14.01.22. - 

"Dentistry". - Dvnz "Ivano-Frankivsk National Medical University", Ministry of 

Health, 2019. 

Actuality of theme. Attention of scientists attracts the task of maintaining the 

health of the mother and the fetus in general, as well as studying the oral cavity 

during pregnancy to prevent the formation of a "dental chronioseptic" hearth 
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(Petrushanko T., 2010; Rozhko MM, 2011) . Pregnancy is a physiological process 

that reduces the adaptive mechanisms, increases the load on biological resources, 

which leads to changes in the environment of the organism, including blood and oral 

fluids. Even deeper changes in the homeostasis of the oral cavity occur in the 

pathological course of pregnancy (Slaba O. M., 2012). The issue of dental morbidity 

in pregnant women with somatic pathology remains relevant. This is due to many 

factors, in particular: a significant prevalence of periodontal tissue diseases among 

the population, an increase in the frequency of extragenital diseases in pregnant 

women, the impact of infection on the body of the pregnant woman and the fetus 

(Pavlik BP, 1970, Timochina T.O., Borisenko AV, 2011; Sokolova II, 2013). 

Frequent complications of pregnancy are iron deficiency anemia (IDA), which ranks 

first among all the complications of the gestation period. In Ukraine, IDA is 601.2 

cases per 100 thousand population. Iron deficiency anemia is a clinical-hematologic 

syndrome characterized by a decrease in the amount of iron in the body (blood, bone 

marrow and depot), in which the synthesis of heme, as well as proteins containing 

iron (myoglobin, iron-containing tissue enzymes) is disturbed. Scientists consider 

iron deficiency anemia as a total organ pathology, which leads to functional and 

morphological changes in all organs and tissues (Vdovichenko Yu.P., 2016; 

Bakhmudov MB, 2008; Gajendra S., Kalkwarf H. J., 2008). 

In this connection, it is necessary to study the dental status and correction of 

the macro- and microelement composition of oral liquid and blood in pregnant 

women with iron deficiency gestational anemia. 

Scientific novelty of the obtained results: The peculiarities of the 

stomatological status of pregnant women with gestational IDA of the mild to 

moderate degree and features of the course of the primary-grade GP in the given 

patients are assessed. 

On the basis of the study of clinical and laboratory and biochemical parameters 

of blood serum and oral liquid, an assessment of their importance in the diagnosis of 

changes in the organs and tissues of the oral cavity, the prediction of the course and 

effectiveness of the applied complex of treatment and prevention measures. 
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Changes in the parameters of macro and microelement composition of oral 

liquid and blood in the pathogenesis of oral cavity diseases in pregnant women with 

gestational IDA are detailed. 

An improved complex was developed and the effectiveness of treatment and 

prophylactic measures for improving the condition of organs and tissues of the oral 

cavity in pregnant women with gestational IDA was evaluated. 

The practical value of research. The clinical efficacy of a complex of 

treatment-prophylactic measures for the treatment of primary and secondary grade 

GP in pregnant women against a background of anemia of mild to moderate degree 

(patent for utility model No. 89588 dated April 25, 14, patent for utility model # 

91623 of 10.07. 2014) The new complex of measures contributed to the regulation of 

biochemical parameters of oral liquid, which allowed to improve its biological 

function, contributed to a lower medication load on the body of the future mother, is 

safe and allows to achieve long-term stabilization of the pathological process in the 

oral cavity. 

The new medical-prophylactic complex for patients with primary and mild 

gravity of pregnant women developed on the background of ZDI was developed and 

implemented in the clinical practice of dental departments. Reliably proved its high 

efficiency after the treatment in the long term of observation. 

The purpose of the study was to increase the effectiveness of treatment and 

prevention of generalized periodontitis  in pregnant women with iron deficiency 

anemia  by studying the periodontal status, the state of solid oral tissues, biochemical 

parameters of blood and oral fluid, on the basis of the development of treatment and 

prophylaxis complex. 

To achieve the goal, a number of tasks were formed: 

1. To evaluate the dental status in pregnant women suffering from generalized 

periodontitis, against the background of iron deficiency gestational anemia. 

2. To determine hematological parameters (hemograms and leukograms) in 

serum of women for generalized periodontitis, the pregnancy of which is complicated 

with iron deficiency anemia. 
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3. To study the presence of specific markers of iron deficiency anemia (the 

content of ferritin, transferrin, ceruloplasmin, ascites saturation of transferrin by iron) 

in blood serum of pregnant women suffering from generalized periodontitis, 

combined with iron deficiency anemia. 

4. To trace the change in activity of markers of bone metabolism (sour and 

alkaline phosphatase) in biological fluids of pregnant women in the case of 

generalized periodontitis, which runs against anemia background. 

5. To study the biochemical parameters of blood and oral fluid (level Ca, Fe, 

Cu, Zn, Mg) in patients with generalized periodontitis in pregnant women with iron 

deficiency anemia. 

6. To develop a scheme of complex medical and preventive measures for 

correction of the revealed violations in pregnant women, patients with generalized 

periodontitis against the background of iron deficiency anemia. 

7. To evaluate the effectiveness of the proposed therapeutic and prophylactic 

complex on the basis of clinical and laboratory and biochemical studies. 

The object of the study is the peculiarities of the periodontal and dental status 

of patients with hypertension in pregnant women with IDA and without gestational 

anemia. 

The subject of research - clinical, laboratory, biochemical parameters of serum 

of blood and oral fluid in pregnant women with primary and secondary grade GP, the 

effectiveness of the proposed complex of treatment and prevention measures. 

Research methods - clinical; clinical and laboratory; biochemical studies of 

blood serum and oral fluid, determination of macro and microelement composition of 

oral liquid and blood serum. 

The following research methods have been used in the work: clinical, 

laboratory, biochemical parameters of blood serum and leprosy fluid. The obtained 

results are processed statistically. 

The new medical-prophylactic complex for patients with primary and mild 

gravity of pregnant women developed on the background of ZDI was developed and 

implemented in the clinical practice of dental departments. Reliably proved its high 
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efficiency after the treatment in the long term of observation. 

Dissertation work is an independent scientific work of the applicant. The 

author personally conducted an account and analysis of the primary material, 

scientific and medical literature, in conjunction with the scientific leader formulated 

the purpose, objectives, conclusions and practical recommendations. Mastered with 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Увагу науковців привертає завдання як збереження 

здоров’я матері та плода в цілому, так і вивчення стану ротової порожнини в 

період вагітності з метою попередження утворення «стоматогенного 

хроніосептичного» вогнища [104,166]. Вагітність є фізіологічним процесом, 

при якому виявляється зниження адаптаційних механізмів, підвищення 

навантаження на біологічні ресурси, що призводить до змін у середовищах 

організму, зокрема в крові та ротовій рідині. Ще глибші зміни в гомеостазі 

ротової порожнини відбуваються в разі патологічного перебігу вагітності [124]. 

Актуальним залишається вивчення питання стоматологічної захворюваності у 

вагітних із соматичною патологією. Це зумовлено багатьма факторами, 

зокрема: значною поширеністю захворювань тканин пародонта серед 

населення, зростанням частоти екстрагенітальних захворювань у вагітних, 

впливом інфекції на організм вагітної та плода [99,26,129]. Частим 

ускладненням вагітності є залізодефіцитна анемія (ЗДА), яка посідає перше 

місце серед усіх ускладнень гестаційного періоду. В Україні ЗДА складає 601,2 

випадка на 100 тис. населення. Залізодефіцитна анемія – це клініко-

гематологічний синдром, що характеризується зниженням кількості заліза в 

організмі (крові, кістковому мозку і депо), при якому порушується синтез гема, 

а також білків, що містять залізо (міоглобіну, залізовмісних тканинних 

ферментів). Науковці розглядають залізодефіцитну анемію як тотальну органну 

патологію, що призводить до функціональних і морфологічних змін усіх 

органів і тканин [36,11,192,202]. 

У зв’язку з цим виникає необхідність вивчення стоматологічного статусу 

та корекції макро- і мікроелементного складу ротової рідини та крові у вагітних 

жінок із залізодефіцитною гестаційною анемією. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри 

стоматології інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 
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національний медичний університет» на тему: «Комплексна оцінка та 

оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних 

захворювань у населення різних вікових груп» (державний реєстраційний № 

0114U001788) та «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для 

зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського населення 

Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантажених територіях» (№ 

держреєстрації 0117U000946), де автор був безпосереднім виконавцем окремих 

фрагментів зазначених тем. 

Мета дослідження: Підвищення ефективності лікування та профілактики 

генералізованого пародонтиту у вагітних із залізодефіцитною анемією шляхом 

вивчення пародонтологічного статусу, стану твердих тканин ротової 

порожнини, біохімічних показників крові та ротової рідини, на основі розробки 

лікувально-профілактичного комплексу. 

Завданння дослідження: 

1. Оцінити стоматологічний статус у вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонтит, на тлі залізодефіцитної гестаційної анемії. 

2. Визначити гематологічні показники (гемограми та лейкограми) у 

сироватці крові жінок за генералізованого пародонтиту, вагітність яких 

ускладнена залізодефіцитною анемією. 

3. Вивчити наявність специфічних маркерів залізодефіцитної анемії 

(вміст феритину, трансферину, церулоплазміну, насиченість трансферину 

залізом) у сироватці крові вагітних жінок, хворих на генералізований 

пародонтит, поєднаний із залізодефіцитною анемією. 

4. Простежити зміну активності маркерів кісткового метаболізму (кислої 

та лужної фосфатази) у біологічних рідинах вагітних жінок у разі 

генералізованого пародонтиту, що перебігає на тлі анемії. 

5. Дослідити біохімічні показники крові та ротової рідини (рівень Ca, Fe, 

Cu, Zn, Mg) у хворих на генералізований пародонтит вагітних із 

залізодефіцитною анемією. 
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6. Розробити схему комплексних лікувально-профілактичних заходів для 

корекції виявлених порушень у вагітних жінок, хворих на генералізований 

пародонтит на тлі залізодефіцитної анемії. 

7. Оцінити ефективність запропонованого лікувально-профілактичного 

комплексу на підставі клініко-лабораторних та біохімічних досліджень. 

Об’єкт дослідження – особливості пародонтологічного та 

стоматологічного статусу хворих на ГП вагітних жінок із ЗДА та без 

гестаційної анемії.  

Предмет дослідження – клінічні, лабораторні, біохімічні показники 

сироватки крові та ротової рідини у вагітних жінок хворих на ГП початкового-І 

ступеня, ефективність запропонованого комплексу лікувально-профілактичних 

заходів. 

Методи дослідження – клінічні; клініко-лабораторні; біохімічні 

дослідження сироватки крові та ротової рідини, визначення макро- та 

мікроелементного складу ротової рідини та сироватки крові. 

Наукова новизна одержаних результатів. Оцінено особливості 

стоматологічного статусу вагітних жінок із гестаційною ЗДА легкого-

середнього ступеня та особливості перебігу ГП початкового-І ступеня в даних 

хворих. 

На підставі вивчення клініко-лабораторних і біохімічних показників 

сироватки крові та ротової рідини, проведена оцінка їхнього значення в 

діагностиці змін органів та тканин ротової порожнини, прогнозуванні перебігу 

та ефективності застосованого комплексу лікувально-профілактичних заходів. 

Деталізовано зміни показників макро- та мікроелементного складу 

ротової рідини та крові в патогенезі захворювань органів ротової порожнини у 

вагітних жінок із гестаційною ЗДА. 

Розроблено вдосконалений комплекс та оцінено ефективність лікувально-

профілактичних заходів для покращення стану органів та тканин ротової 

порожнини у вагітних жінок із гестаційною ЗДА. 
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Практичне значення досліджень. Розроблено та доведено клінічну 

ефективність комплексу лікувально-профілактичних заходів для лікування ГП 

початкового-І ступеня у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії легкого-

середнього ступеня (патент на корисну модель. № 89588 від 25.04.14; патент на 

корисну модель № 91623 від 10.07.2014). Новий комплекс заходів сприяв 

врегулюванню біохімічних показників ротової рідини, що дозволило поліпшити 

її біологічну функцію, сприяло меншому медикаментозному навантаженню на 

організм майбутньої матері, є безпечним і дозволяє досягти тривалої 

стабілізації патологічного процесу в ротовій порожнині. 

Обгрунтовано та впроваджено в клінічну практику стоматологічних 

відділень розроблений нами новий лікувально-профілактичний комплекс для 

хворих на ГП початкового-легкого ступеня важкості вагітних жінок на тлі ЗДА. 

Достовірно доведена його висока ефективність після проведеного лікування у 

віддалені терміни спостереження. 

Впровадження результатів дослідження: Результати досліджень 

упроваджені в лікувальну роботу відділень терапевтичної стоматології центру 

стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (15.05.2017), терапевтичного відділення обласної 

стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківська (23.05.2017), терапевтичного 

відділення міської стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківська 

(22.04.2017), клініки кафедри терапевтичної стоматології факультету 

післядипломної освіти Львівський національний медичний університет імені Д. 

Галицького (10.05.2017), клініки кафедри стоматології інституту 

післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет»  (15.05.2017). 

Основні положення дисертації впроваджені в навчальний процес кафедри 

стоматології інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (15.05.2017), кафедри терапевтичної 

стоматології факультету післядипломної освіти Львівський національний 

медичний університет імені Д. Галицького (10.05.2017), кафедри терапевтичної 
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стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» (11.05.2017), кафедри терапевтичної 

стоматології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

(17.04.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею здобувача. Автор особисто провів облік та аналіз первинного 

матеріалу, науково-медичної літератури, сумісно з науковим керівником 

сформулював мету, завдання, висновки та практичні рекомендації. Оволодів 

методами та методиками, використаними в роботі. Провідною є участь автора в 

розробці комплексу лікувально-профілактичих заходів лікування ГП 

початкового-І ступеня у вагітних жінок. Самостійно обстежено 352 вагітні 

жінки, проліковано та проведено подальше клініко-статистичне дослідження 

стану тканин ротової порожнини в 72 вагітних жінок хворих на ГП 

початкового-І ступеня на тлі ЗДА. 

У наукових розробках, що висвітлені в статтях у співавторстві, участь 

здобувача є визначальною і полягає в проведені літературного пошуку, 

клінічних досліджень, статистичній обробці, аналізі отриманих даних та 

формулюванні висновків і практичних рекомендації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи та результати наукового дослідження обговорювались та доповідались 

на науково-практичній конференції (Івано-Франківськ, 2017) «Інноваційні 

технології в акушерстві та гінекології»; міжнародній науковій конференції 

(Одеса, 2018) «Україна. Медицина. Освіта». 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць, із 

них 5 – у фахових наукових виданнях України, із них 1- в іноземному виданні, 

2 публікації – у наукових збірниках конференцій, 2 патенти України на корисну 

модель. 

Об᾿єм і структура дисертації. Загальний обсяг роботи викладений на 

205 сторінках, основний текст становить 137 сторінок. Дисертація складається з 

вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи дослідження», 3 
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розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел – 230 

найменувань (із них латиною – 63) та додатків. Дисертація ілюстрована 34 

таблицями та 19 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ОРГАНІВ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ 

СУПУТНІМИ СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ. 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ЛО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО 

ПАРОДОНТИТУ У ВАГІТНИХ ЖІНОК НА ТЛІ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ 

АНЕМІЇ (огляд літератури) 

 

1.1. Стоматологічний статус і стан тканин пародонта у вагітних 

жінок 

Значну увагу науковців привертає завдання збереження здоров’я матері 

та плода загалом, а також, вивчення стану ротової порожнини в період 

вагітності, з метою попередження утворення «стоматогенного 

хроніосептичного» вогнища. Актуальним залишається вивчення питання 

стоматологічної захворюваності у вагітних із соматичною патологією 

[3,12,17,39,52,98,164]. Це зумовлено багатьма факторами, зокрема: значною 

поширеністю захворювань пародонта серед населення, зростанням частоти 

екстрагенітальних захворювань у вагітних, впливом інфекції на організм 

вагітної та плода [8,12, 68,98,117,131].  

Сьогодні не існує єдиної думки стосовно етіопатогенезу стоматологічних 

захворювань у період вагітності, адже немає жодної системи в організмі жінки, 

у якій би не проявлялись ознаки її функціональної перебудови під час 

вагітності, спрямованої на підтримання співвідношення адаптаційних систем 

організму матері і майбутньої дитини [51,52,68,85]. 

Відомо, що вагітність супроводжується підвищенням обміну речовин, 

при якому значно посилюються процеси асиміляції, а також зростає затримка 

продуктів дисиміляції, які необхідно вивести з організму. Такі зміни при 

вагітності значною мірою зумовлені гормональними зрушеннями, оскільки 

відомо, що в період вагітності змінюється діяльність залоз внутрішньої 

секреції. Уже з 3-4-го місяців вагітності у крові різко зростає кількість 
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естрогенів, що призводить до підвищення вмісту прогестерону 

[9,50,157,185,229]. Проведені численні клінічні, гістологічні та гістохімічні 

дослідження свідчать про те, що статеві гормони мають широкий вплив на 

організм загалом, особливо на судинну та кісткову системи. Естрогени 

стимулюють проліферацію фібробластів ясен, впливають на диференціювання 

та ріст клітин, індукуючи синтез білків. Вони збільшують активність кісткового 

мозку, чинять загальну анаболічну дію, мають протизапальну активність, 

впливають на тривалість життєвого циклу клітин. Прогестерон, навпаки, 

викликає розширення капілярів ясен, набряк і гіперемію [9,50,217]. 

На підставі проведених експериментальних досліджень і клінічних 

спостережень науковцями встановлено, що у вагітних захворювання пародонта 

виникають внаслідок дефіциту естрогенів. Це відбувається тому, що значна 

частина естрогенів, які надійшли у кров вагітних, зв’язується білками 

сироватки, а вільні естрогени набувають особливих вазоактивних 

проліферативних епітеліотропних властивостей і знаходяться у слині у високій 

концентрації. Отже, зміни гормонального статусу суттєво впливають на 

виникнення та патогенез захворювань пародонта у вагітних жінок 

[5,9,50,207,211,217]. 

Під час вагітності в організмі жінки відбуваються зміни, за яких досить 

складно відмежувати власне фізіологічні компенсаторні механізми від 

патологічних проявів. Водночас науковці вважають, що у більшості випадків у 

період вагітності проходить загострення хронічного запального процесу в 

тканинах пародонта внаслідок значних змін гомеостазу порожнини рота. Ще 

глибші зміни в гомеостазі ротової порожнини відбуваються у разі 

патологічного перебігу вагітності [12,30]. 

Відомим фактом у патогенезі захворювань тканин пародонта є звʼязок із 

системною патологією організму, а запальні та дистрофічно-запальні ураження 

пародонта переважно є вторинними відносно системних процесів в організмі, 

які є основою низки хвороб внутрішніх органів [117,118,165].  
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Незважаючи на численні дослідження вітчизняних та зарубіжних учених, 

присвячені стоматологічному статусу  вагітних жінок, питання попередження 

та лікування захворювань пародонта у цієї категорії населення, залишається 

актуальним. Заходи, спрямовані на попередження виникнення стоматологічних 

захворювань, найоптимальніше реалізовувати в період з 3 до 6 місяців 

планування вагітності. Згідно наявних в літературі відомостей, найбільший 

прояв запальних явищ у тканинах пародонта спостерігається у ІІ триместрі 

вагітності, а критичний - у ІІІ триместрі, що дозволяє нам визначити 

оптимальні періоди стоматологічних оглядів та диференційовано підійти до 

проведення лікувально-профілактичних заходів [2,3,8,11,14,32,37,56,88,118]. 

Дослідження показують, що зниження адаптаційних механізмів, 

підвищене навантаження на біологічні ресурси, викликане екстрагенітальною 

патологією в період вагітності, сприяють виникненню ознак активного 

патологічного процесу в пародонті. Ці патологічні стани виявляються у 

вагітних у два рази частіше, ніж у невагітних жінок. Відомо, що вагітність 

також обтяжує перебіг попередніх запальних захворювань [117,118]. 

До факторів, що здійснюють прямий або опосередкований вплив на 

структуру стоматологічних захворювань у період вагітності, можна віднести 

також демографічні та клінічні критерії, а саме: вік та рівень освіти, професійна 

спрямованість і місце проживання, термін і кількість вагітностей, порядковий 

номер пологів, загальносоматична патологія. Звʼязок стоматологічного статусу 

із рівнем освіти базується на санітарно-гігієнічних навиках та знаннях догляду 

за ротовою порожниною. Із зростанням кількостей вагітностей збільшувалась 

інтенсивність карієсу та запальних захворювань пародонта. Відмічалось 

поширеність та інтенсивність карієсу зубів у жінок, які мали дві і більше 

вагітностей в анамнезі. Не менш важливою умовою для розвитку 

стоматологічних захворювань є співвідношення зубних рядів, наявність 

скупченості, чи, навпаки проміжків у різцевих сегментах, глибина присінку 

рота, положення вуздечок губ та язика [8,11,42,51,68]. 
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Відповідно до статистичних  досліджень, за останніх 10 років, 

встановлено, що поширеність захворювань тканин пародонта у вагітних жінок 

коливиється у межах 84-89,2 %, а за даними М.Ю. Антоненко (2007 )[8] і J.J. 

Crall et al. (2005) [184], ураження пародонта різної інтенсивності при вагітності 

виявляються у 100 % обстежених [8, 11,51]. Додатково інформативними є дані 

клінічного стану пародонта у вагітних і не вагітних аналогічного віку, 

соціально-економічного стану та інших факторів. Так, у вагітних установлено 

значну важкість гінгівіту із прогресуванням запальних змін у процесі 

вагітності.  Порівняльні дослідження Silk H. et al. (2008) [216] показують, що 

при вагітності кровоточивість ясен спостерігається у 50-53 % жінок, а індексні 

показники зубних відкладень і запалення ясен після пологів превалювали над 

цими ж показниками 3-го триместру вагітності. Однак, індекс пародонтальної 

кишені та кровоточивості під час вагітності вищий, ніж після пологів, хоча 

кількість зубної бляшки однакова. Ураховуючи дані клінічної оцінки індексних 

показників бляшки, запалення ясен і рівня епітеліального прикріплення 

стверджують, що вагітність впливає тільки на стан ясен, водночас не виявляють 

відмінностей у показниках утрати прикріплення у вагітних і не вагітних. За 

твердженням багатьох авторів, найчастіше гінгівіт вагітних проявляється 

гіперплазією ясен. Таку появу гіпертрофічних розростань ясен, пов’язують зі 

змінами гормонального статусу [8,26,39,51,93,94,95,118,131]. 

 Так, установлено, що при вагітності гістологічно ці ділянки багаті 

запальними клітинами й нейтрофілами, а також проліферуючими 

фібробластами й новоутвореною капілярною системою. Гіпертрофічні зміни 

міжзубних сосочків, що виникли в період вагітності, за морфологічними 

ознаками можна віднести до судинних епулісів, а в не вагітних подібні 

розростання найбільш часто виявляються у вигляді гіпертрофічного гінгівіту з 

вираженою лімфоплазмоцитарною інфільтрацією строми. У свою чергу, значне 

покращення стану ясенного краю після пологів навіть за відсутності лікування, 

дозволяє багатьом дослідникам зробити припущення про нейрогуморальну 
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природу гіпертрофічних процесів у яснах, які виникли на тлі вагітності 

[9,50,207,217]. 

За інформацією багатьох науковців перші ознаки гінгівіту проявляються в 

І триместрі на 10-12-му тижнях вагітності, у вигляді гіперемії ясен, печії та 

свербіння  ясен. Також спостерігається підвищена чутливість до дії хімічних і 

температурних подразників (солодкого, кислого, холодного тощо) різних груп 

зубів, частіше фронтальної групи, це може бути пов’язано з порушенням 

балансу макро- та мікроелементів (макро- та мікродиселементози), що беруть 

участь у формуванні мінерального базису плода. Під час клінічного обстеження 

основними скаргами та ознаками гінгівіту в цей період є кровоточивість ясен, 

неприємний запах із рота (галітоз), гіперестезія твердих тканин зубів. У І-му 

триместрі найпоширенішою клінічною формою запального процесу є 

катаральний гінгівіт, у ІІ-му триместрі гінгівіт вагітних розвивається у вигляді 

катарального або гіпертрофічного запалення, рідше – виразково-некротичного 

ураження ясен. Катаральний гінгівіт вагітних характеризується 

генералізованими симетричним ураженням фронтальної ділянки верхньої та 

нижньої щелеп. Пацієнтки скаржаться на неприємні відчуття в яснах, 

свербіння, галітоз, порушення смаку, кровоточивість ясен під час їжі та 

чищення зубів. Загальний стан жінок при цьому не порушений. Унаслідок 

набряку утворюються клінічні (ясеневі) кишені, на зубах – підвищене 

нашарування м’якого нальоту. Жінки нехтують чищенням зубів у зв’язку з 

болями та кровоточивістю ясен, гігієна порожнини рота погіршується, і 

патологічний процес поширюється в міжкоміркові перетинки коміркової кістки 

щелеп. При об’єктивному обстеженні відзначали набряк, гіперемію, ціаноз 

ясен, вогнища десквамації епітелію, поодинокі ерозії, переважно в зоні вершин 

міжзубних сосочків, механічне ушкодження яких супроводжується кровотечею 

[57,67,76,93,95, 100,104,118,124,136]. 

У ІІІ-му триместрі й безпосередньо в передпологовому періоді клінічна 

картина гіпертрофічного гінгівіту вагітних набуває максимального розвитку. 
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Ясна можуть практично закривати всю поверхню зубів, сягаючи ріжучого 

краю, що призводить до додаткової травми, збільшення больового синдрому та 

кровоточивості. Унаслідок значного розростання ясен утворюються глибокі 

ясеневі кишені із серозно-геморагічним ексудатом. Рентгенологічне 

дослідження, що проводилось у післяпологовому періоді, виявляло остеопороз, 

часткову деструкцію кортикального шару міжкоміркових перетинок, дало 

можливість говорити про первинні ознаки незворотних змін у пародонті, 

притаманних генералізованому пародонтиту [45,56,67,81,118,134,144]. 

 В опублікованих роботах є окремі відомості про поширеність та 

інтенсивність карієсу у вагітних, стан тканин пародонта, слизової оболонки, але 

згадки про стоматологічний статус вагітних жінок на тлі залізодефіцитної 

анемії практично відсутні. Саме тому, вивчення  та деталізація проявів впливу 

ЗДА на стан тканин пародонта у жінок під час вагітності залишається 

актуальним. 

 

1.2. Особливості біохімічних порушень та вплив окремих 

ессенціальних макро- та мікроелементів на розвиток генералізованого 

пародонтиту у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії 

Частим ускладненням вагітності є залізодефіцитна анемія (ЗДА), яка 

посідає перше місце серед усіх ускладнень гестаційного періоду. В Україні ЗДА 

складає 601,2 випадка на 100 тис. населення. ЗДА – це клініко-гематологічний 

синдром, що характеризується зниженням кількості заліза в організмі (крові, 

кістковому мозку і депо), при якому порушується синтез гема, а також білків, 

що містять залізо (міоглобіну, залізовмісних тканинних ферментів). Є.В. 

Благовещенський (2005) [17] розглядає залізодефіцитну анемію як тотальну 

органну патологію, що призводить до функціональних і морфологічних змін 

усіх органів і тканин. Особливо вираженими є ушкодження тканин, які 

регенерують епітелій шкіри, дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, а 

також імунної системи і головного мозку [5,9,35,45,88,93,96]. 
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Доведено, що у розвитку генералізованого пародонтиту відіграють 

патогенетичну роль порушення перекисного окислення ліпідів, білків та 

низькомолекулярних тіолів, а також імунологічний дисбаланс і дефіцит 

основних макро- та мікроелементів. Виявлено достовірний взаємозв’язок між 

наявністю генералізованого пародонтиту та системними захворюваннями, який 

характеризують терміном «parodontitis complex». Вчені-стоматологи 

застосовують систематизовані дії, скеровані на вивчення сукупності 

захворювань пародонта та внутрішніх органів і на розробку лікувально-

профілактичних схем. На тлі зниженої резистентності капілярів пародонта та 

вторинного фізіологічного імунодефіциту значно підвищується роль місцевих 

подразнюючих чинників. Патогенна мікрофлора є есенціальним та рушійним 

чинником розвитку ГП. Бактерії ротової порожнини можуть мати місцевий та 

системний вплив на стан здоров’я людини за рахунок дисемінації локально 

утворених медіаторів запалення, провокування алергічних чи аутоімунних 

реакцій, аспірації вмісту ротової порожнини та потрапляння його до органів 

травної і дихальної систем [29,128,142,144,157]. 

Особливу загрозу вогнища інфекції у ротовій порожнині становлять для 

людей з ослабленим імунітетом, до яких належать вагітні жінки із ЗДА, яка 

супроводжується зниженням колонізаційної резистентності організму до 

інфекційних чинників. У нормі бактеріальний спектр ротової порожнини 

переважно складають різні види кокової мікрофлори: негемолітичні 

стрептококи та непатогенні стафілококи. У великій кількості у ротовій 

порожнині здорових людей наявні лактобацили, нейсерії, коринебактерії. 

Ендогенна мікрофлора забезпечує відновлення слизової оболонки, відіграє 

певну роль в обмінних процесах та ферментативних реакціях, синтезує 

вітаміни, кислоти (молочну, оцтову, фолієву), перекис водню, бактеріоцини 

тощо [ 128,142]. 

Мікробіологічними дослідженнями у вагітних жінок були виявлені різні 

ступені чистоти ротової порожнини [29,124,157]. Встановлено, що порушення 
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співвідношення між показниками обсіменіння слизової оболонки ротової 

порожнини рота вагітних представниками нормальної та умовно патогенної 

мікрофлори підвищує ризик виникнення ускладнень вагітності та пологів, а 

також ризик інфікування плода і новонародженого [124, 128,157]. Бактерійний 

механізм запалення пародонта уявляється у вигляді таких етапів: проникнення 

мікроорганізмів у тканини пародонта; продукція мікроорганізмами патогенних 

ендотоксинів і протеолітичних ферментів; формування імунних реакцій-

відповідей. Ендотоксини призводять до локального некрозу тканин, 

цитотоксичних ефектів, медіатори індукують резорбцію кістки, стимулюють 

формування антитіл, викликають вазомоторні розлади, порушують клітинний 

обмін. Особливо сильну дію на тканини пародонта виявляють бактерійні 

протеолітичні ферменти, у тому числі колагенолітичні ензими, гіалуронідаза, 

хондронтин сульфатаза. Під дією цих ферментів розщеплюється колаген – 

основний білок тканин пародонта, а також глікозаміноглікан, наявний у 

сполучній тканині і кісткових хрящах. Це призводить до руйнування тканин 

пародонта з подальшою втратою кісткової опори та розвитком рухомості зуба. 

 Серед механізмів пошкоджувального впливу пародонтопатогенів 

виділяють такі: порушення біоценозу ротової порожнини, здатність 

мікроорганізмів до інвазії в тканини, активна секреція токсинів та ензимів, 

синтез протеаз, які руйнують імуноглобуліни, пригнічення чинників захисту 

організму, індукція апоптозу лімфоцитів [29,128,142]. При тривалому контакті 

мікроорганізмів з тканинами пародонта можливий розвиток процесів альтерації 

аж до утворення пародонтальної кишені. Це створює сприятливі умови для 

вегетування в ротовій порожнині мікрофлори, постійне вогнище якої зумовлює 

подальший розвиток пародонтальних кишень, впливає на стан навколозубних 

тканин і на організм загалом. Всмоктуючись із кров’ю та лімфою, мікробні та 

тканинні токсини можуть зумовлювати формування фокальної інфекції в інших 

органах майбутньої матері, ускладнювати перебіг вагітності [29,157]. Проте 

мікроорганізми як такі не є причиною захворювання, і стають нею лише при 
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взаємодії з макроорганізмом у разі поєднання певних несприятливих умов 

(наприклад, збій у функціонуванні захисних механізмів організму) [29,142,157]. 

Недостатня ефективність специфічних та неспецифічних механізмів 

місцевого і загального захисту розглядаються багатьма авторами як фон 

виникнення запальних і дистрофічно-запальних захворювань пародонта. У 

хворих на пародонтит виявлено недостатню активність фагоцитозу у 

співвідношенні з бактеріями зубної бляшки, що може призвести до 

метаболічної гіперактивації нейтрофілів і як наслідок – до руйнування 

сполучної тканини періодонтальної зв'язки зубів і резорбції кісткової тканини 

альвеолярних паростків; системну поліклональну активацію β-лімфоцитів, про 

що свідчить зростання рівнів імуноглобулінів у капілярній крові ясен; 

зниження відносного і абсолютного вмісту Т-лімфоцитів і дисбаланс у 

співвідношенні CD4+ - і CD8+- лімфоцитів. І.С. Мащенко і А.В. Самойленко 

(2002) [79]  припускають, що оптимальні умови для виживання і розмноження 

патогенних мікроорганізмів первинно зумовлені транзисторним (минаючим) 

імунодефіцитом, причиною якого є ряд загальних факторів. Гіперактивація 

поліморфноядерних нейтрофілів, макрофагів і лімфоцитів під впливом 

бактерійних факторів блокує синтез катаболічних цитокінів інтерлейкіна (ІЛ-2) 

і ІЛ-2р, що негативно впливає на проліферацію Т-лімфоцитів і їх субпопуляцій і 

призводить до формування вторинної імунної недостатності. 

 Встановлено глибокі ультраструктурні зміни плазматичних клітин в ди-

наміці пародонтиту, які знаходяться у прямій залежності від ступеня тяжкості 

захворювання і підтверджують важливу роль імунологічних порушень при цій 

патології.  

Згідно з літературними джерелами, проблема захворювань тканин 

пародонта продовжує залишатись актуальною та перебуває на етапі вивчення 

серед питань практичної та теоретичної стоматології, становлячи значну 

соціальну й економічну проблему. Відомо, що вагітні є групою ризику за 

розвитком захворювань пародонта. Труднощі у вивченні цієї проблеми 
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пов'язані з тим, що в період вагітності об'єм методів дослідження стану 

порожнини рота є обмеженим. Тому дослідження стану тканин пародонта та 

розробка заходів профілактики його захворювань у цього контингенту є 

актуальною проблемою стоматології та акушерства [97,104,105]. 

Досліджено, що при запальних захворюваннях у тканинах пародонта 

відбуваються зміни біофізичних показників слини, а саме зсув рН у кислий бік. 

Кислотно-основний гомеостаз слини залежить від співвідношення 

кислотоутворюючої активності мікрофлори ротової порожнини і ефективності 

механізмів його контролю [60,664,74,99,111]. Концентрація водневих іонів у 

ротовій порожнині впливає на активність ферментів слини, процеси 

мінералізації і ремінералізації емалі, мікроциркуляцію, активність мікрофлори, 

специфічну і неспецифічну резистентність тканин ротової порожнини. 

Встановлено, що при вагітності на фоні ЗДА спостерігаються зміни 

мінерального і білкового обміну в організмі жінки, що призводять до зсуву рН 

в кислий бік [64,72]. Порожнина рота тісно пов'язана функціонально з усім 

організмом людини. Тому стан макроорганізму впливає на всі елементи 

регуляції кислотно-основної рівноваги в порожнині рота, що є важливим 

компонентом місцевого гомеостазу, який забезпечує безліч біохімічних 

процесів (ре- і демінералізацію емалі зубів, утворення зубного нальоту та 

каменю). Порушення кислотно-основної рівноваги в ту або іншу сторону може 

бути обумовлено загальним (загальні захворювання, вагітність, харчування, 

паління і т.д.) і місцевим станом організму гігієна порожнини рота, пломби, 

протези. Зі станом кислотно-основної рівноваги в порожнині рота тісно 

пов'язані фізичні та біохімічні властивості слини [133,143,157,192,209]. 

Значення рН слини постійно привертає увагу дослідників. Припускають, 

що кислотне середовище порожнини рота сприяє розвитку карієсу та 

захворюванням пародонта. Зокрема, видимий демінералізуючий ефект емалі 

спостерігається при рН 6,0 (у середньому рН слини знаходиться в межах 6,5-

7,5). Слина зазвичай має нейтральну реакцію. У нормі слина є перенасиченою 
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мінеральними солями. Ступінь її переснасиченості вдвічі вище сироватки крові. 

Тобто ротова рідина втрачає ремінералізуючі властивості та стає 

демінералізуючою. Олужнення ротової рідини дає зворотний ефект: 

мінералізуючі властивості слини підвищуються внаслідок збільшення ступеня 

перенасиченості гідроксіапатитом, починається утворення зубного каменю. 

Таким чином, мінералізуюча функція слини найбільш чутлива до змін кислотно 

-основної рівноваги [60.83,99,125,133,157,192,209]. 

Концентрація водневих іонів слини є досить постійною величиною  при 

нормальному стані організму та коливається поблизу нейтрального значення. 

Під час доби є закономірні тимчасові коливання рН слини: вранці ранком він 

нижчий, ніж усередині дня і має тенденцію до підвищення ввечері. Уночі рН 

змішаної слини нижчий, ніж удень. Поряд з добовим ритмом змін рН ротової 

рідини, відзначаємо зниження його значень із віком. В абсолютній більшості 

робіт вказано, що в середньому рН слини знаходиться в межах 6,5-7,5, тобто є 

нейтральною [11,125,209,229]. 

Зміна кислотно-основної рівноваги спостерігається при патологічних 

станах організму. Вплив гормональних зрушень в організмі жінок на рН слини 

відзначила у своїх дослідженнях Є.В. Колодкіна (2007) [60]. За її даними, 

фізіологічна вагітність характеризувалася деяким зниженням рН слини до 6,48 

у порівнянні з нормою 7,0 [64]. 

При патологічній вагітності зрушення величини рН ротової рідини 

виражені більш чітко. Так, при токсикозі першої половини вагітності 

спостерігалося достовірне зниження рН слини до 6,77. При токсикозі другої 

половини вагітності також визначалася тенденція до зниження рН слини до 

6,81 [74,82,133]. 

Кісткова тканина є активною метаболічною системою, яка постійно 

самооновлюється за рахунок процесів формування та резорбції (моделювання і 

ремоделювання). Мінералізація кісткової тканини й утворення міжклітинної 

речовини є результатом діяльності кісткоутворювальних клітин – остеобластів, 
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які в міру утворення кісткової тканини замуровуються в міжклітинній речовині 

й стають остеоцитами. Ремоделювання – це пов’язані в часі процеси локальної 

резорбції та формування кістки у невеликих блоках за допомогою базисної 

мультиклітинної одиниці (БМК, Basic Multicellular Unit (BMU)) або кісткових 

ремоделюючих одиниць (Bone Remodeling Unit (BRU)), функцією яких є 

підтримання скелетного балансу [26,163,176,199,201]. Базисну мультиклітинну 

одиницю утворюють остеокласти, остеобласти, активні мезенхімальні клітини 

та капілярні петлі. Процес ремоделювання кісткової тканини відбувається за 

декілька фаз (активації, резорбції, реверсії, формування (остеогенезу), у кожній 

з яких провідну роль виконують ті чи інші клітини. Остеокласти й остеобласти 

залучені в процес ремоделювання кістки, остеоцити беруть участь в обмінних 

процесах, забезпечуючи живлення кістки і збереження кальцієвого гомеостазу 

[26,106,162,17,196,199]. Резорбція кісткової тканини є частиною як 

фізіологічного процесу, так і патологічного. Патологічна кісткова резорбція 

може бути обмеженою (локальною),  спровокованою місцевим запаленням, 

наприклад, унаслідок травми або інфекції, при цьому запускаються локальні 

чинники, що активують резорбцію, такі  як фактори росту, цитокіни, 

простагландини та ін. Підвищена кісткова резорбція може проявлятися в 

багатьох ділянках скелета, і тоді вона має системний характер; у цих випадках 

задіяні системні чинники регуляції. Така резорбція кісткової тканини 

спостерігається при багатьох метаболічних захворюваннях скелета, особливо 

при остеопенії та остеопорозі, захворюваннях ендокринної системи, 

ревматичних захворюваннях, захворюваннях органів травлення, нирок, крові та 

інших станах, а також при генетичних порушеннях і прийомі деяких 

медикаментів. Визначення біохімічних маркерів метаболізму кісткової тканини 

дозволяє оцінити стан кістки, встановити швидкість обмінних процесів у 

кістковій тканині й темпи спонтанної втрати кісткової маси, проводити 

моніторинг лікування, ранню оцінку ефективності терапії (вже через 3 місяці 

після початку лікування), прогнозувати ризик виникнення ускладнень, 
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виявляти осіб із ризиком зниження кісткової маси. Маркери формування кістки 

є продуктами активних остеобластів, виділених у ході різних етапів розвитку 

остеобластів. Вони відображають різні аспекти функції остеобластів і 

формування кісткової тканини. Всі маркери формування кістки вимірюються в 

сироватці або плазмі та ротовій рідині. Сьогодні використовують два 

біохімічних маркери формування та резорбції кістки: лужну фосфатазу (ЛФ) та 

кислу фосфатазу (КФ) [74]. 

 Лужна фосфатаза – цинкумісний фермент, який локалізований 

переважно в остеобластах і здатний вивільнювати з органічних фосфоефірів 

неорганічний фосфат, що використовується для утворення та осадження 

фосфорнокислого кальцію [99,118]. 

Кисла фосфатаза  синтезується переважно остеокластами і бере участь у 

резорбції кісткової тканини. КФ та ЛФ проявляють свою активність при певних 

значеннях рН – рН<7,0 та рН 8,6-10,1 відповідно [7,60,74,111].  

Незважаючи на рiзнобiчнiсть установлених сьогодні етiологiчних 

чинників ГП, розлади кісткового обміну слід визнати одним з центральних 

механiзмiв патогенезу ГП, тому що остеопоротичнi змiни в комірковій кiстцi, 

резорбцiя її кортикального шару та атрофiя мiжзубних перегородок 

розглядаються як патогномонiчнi ознаки захворювання. 

Відомий звʼязок між мікроелементами (МЕ) та металоферментними 

маркерами кісткового метаболізму. Встановлено, що мідь, цинк, залізо і 

кобальт впливають на активність ЛФ, а марганець у поєднанні з фтором змінює 

активність КФ та ЛФ, які є маркерами кісткової резорбції і моделювання 

[4,28,33,34,63,69,109]. 

Особливу увагу в діагностиці, етіології та патогенезі ЗДА привертає 

трансферин (ТФ) – білок глюкопротеїд з фракції бета-глобулінів, що виконує 

функцію білка-носія заліза до місць депонування або утилізації для 

забезпечення потреб організму. Є очевидним, що при різного роду імунних 

процесах та інфекціях для забезпечення функціонування систем клітинного і 
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гуморального імунітету потрібна певна кількість заліза, насамперед, у системі 

фогоцитуючих макрофагів. Ураховуючи, що ТФ переносить залізо, його слід 

розглядати як один із чинників резистентності організму. Саме тому ми 

вважали за доцільне визначати рівень насиченості ТФ залізом у слині вагітних 

жінок, хворих на ГП початкового-І ступеня на тлі ЗДА. Депонування заліза в 

організмі людини здійснюється гемосидерином і феритином. Саме феритинова 

форма зберігання заліза забезпечує його депонування, реутилізацію та в 

незначній мірі – циркуляцію. Власне, рівень феритину говорить про запаси 

заліза в організмі вагітної жінки зокрема [43,96,124,146,150]. 

З фахової літератури відомо, що біохімічні зміни складу і властивостей 

ротової рідини, пов’язані з вагітністю, є однією з основних причин погіршення 

стоматологічного статусу в жінок у цей період. Зазначене припущення 

потребує комплексного дослідження складу і властивостей ротової рідини у 

різні терміни вагітності та їхнього впливу на показники захворювань пародонта 

з метою наукового обгрунтування комплексу профілактичних заходів для 

вагітних [7,99,111,118,129]. 

Вагітність, навіть за умов її фізіологічного перебігу, супроводжується 

посиленням усіх видів обміну, у тому числі і макро- та мікроелементів. 

Дисбаланс металів тісно пов’язаний з активністю деяких ензимів, вітамінів і 

металобіотиків (залізо, магній, мідь, цинк) [4,33,63,69,109,220,223,228]. 

Порушення обміну МЕ, висока біологічна активність яких пов’язана з впливом 

на обмін речовин, процеси кровотворення, тканинного дихання, визначають їх 

важливу роль у патогенезі низки захворювань, зокрема і пародонтиту. 

Остеотропна функція МЕ в обміні високомінералізованих тканин зумовлена 

тим, що вони, впливаючи на метаболічні реакції, сприяють формуванню 

кісткової структури, стійкої до патогенної дії [28,63,69]. 

Зокрема, залізо, входячи до складу ферментів каталази і ТФ, бере участь в 

окисно-відновних процесах, сприяючи росту, розвитку, диференціації тканин, 

що позитивно впливає на функцію кальцій-фосфатної системи в остеоїдній 
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субстанції. Вміст цього металу свідчить про ступінь васкуляризації кісткової 

тканини і компенсаторно-адаптаційні можливості організму. Значення заліза 

для організму вагітної жінки важко переоцінити. Біологічна цінність цього 

елемента визначається багатогранністю його функцій, активною участю та 

незамінністю в складних біохімічних процесах тканинного дихання, без якого 

неможливе нормальне функціонування клітин і тканин. Втрата заліза при 

кожній вагітності, під час пологів і в період лактації складає 700-1000 мг. 

Потреба заліза під час вагітності в першому триместрі зростає на 1 мг/добу, у 

другому – на 2 мг/добу, і наприкінці вагітності – на 3-6 мг/за добу. В організмі 

людини міститься біля 4000-4500 мг заліза, причому основна маса 

сконцентрована в гемоглобіні (близько 1500-3000 мг, або 28 мг/кг). Депо заліза 

міститься в клітинах системи мононуклеарних фагоцитів у вигляді феритину та 

гемосидерину (близько 500-1500 мг, або 5 мг/кг), у міоглобіні та деяких 

дихальних ферментах (близько 500 мг), а транспортне залізо складає 3-4 мг. У 

вітчизняній та закордонній літературі є лише деякі відомості щодо змін у 

ротовій порожнині при залізодефіцитних станах у вагітних [35,36]. Практично у 

кожної вагітної в третьому триместрі формується прихований дефіцит заліза, на 

тлі якого у 30-40 % розвивається ЗДА [35,36,38,69]. Згідно з даними Є.Б. 

Рудакова зміни гемограми та показників метаболізму заліза наростають 

відповідно до ступеня дефіциту заліза [35]. Установлено, що показники 

сироваткового еритропоетину значно відрізнялися при однаковому ступені 

анемії, що залежить від абсолютних показників гемоглобіну і гематокриту. 

Саме тому вивчення адекватності продукції сироваткового еритропоетину, 

зниження показників ростка червоної крові, коефіцієнта насичення 

трансферину залізом, підвищення загальної залізозв’язуючої здатності 

сироватки кров, тобторізних патогенетичних механізмів виникнення анемії є 

доцільним та виправданим. Із цих позицій привертає увагу вплив ЗДА, у 

патогенезі якої має значення тканева гіпоксія, інтенсифікація процесів 

пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), дефіцит АОС, зниження неспецифічної 
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резистентності організму, адже виникають реальні умови для формування 

частих патологічних станів, зокрема і в тканинах пародонта. У сучасних 

літературних дослідженнях клінічно доведено поєднання у вагітних з ЗДА 

хвороб пародонта і хвороб слизової оболонки порожнини рота (хейліти, 

глосити). Крім цього, встановлено, що в цей період в організмі жінки 

формуються порушення мікроекології різних біотопів рота і виявлено 

підвищений вміст субпопуляцій лімфоцитів із ранніми (СД 25+) та пізніми 

(HLA-DR+) маркерами активації, дисбаланс ЦІК у бік переважання їх 

патогенних фракцій, підвищення рівня прозапальних цитокінів ФНО-α, ІЛβ та 

ІЛ-6. Зазначена проблема складна для вивчення, оскільки існують обмеження 

методів дослідження стану органів та тканин порожнини рота під час 

вагітності. Тому використання допоміжних методів обстеження залишається 

актуальними для запобігання захворювання або ранньої діагностики основного 

діагнозу та його проявів у порожнині рота. Особливої уваги потребує питання 

причин ураження тканин пародонта за наявної психосоматичної патології. 

Науковими дослідженнями доведено, що тканини пародонта мають чутливість 

до стресорних подразників. Так, Л.В. Гноєва [39] вказує на зміни в кістковій 

тканині, а саме, підсилення демінералізації в умовах хронічної недостатності 

аліментарних антиоксидантів. Л.Г. Сандига [118] також відзначає можливий 

вплив загальних захворювань на виникнення запалення в пародонті через їх дію 

на процеси ПОЛ. Особлива увага надається механізмам клітинних пошкоджень 

тканин пародонта при хронічному стресі, а саме ПОЛ. На думку науковців, 

дисбаланс МЕ (мікроелементоз) є важливим компонентом патогенезу ЗДА у 

вагітних та одним із головних чинників резистентності таких хворих до 

монотерапії препаратами заліза. Отже, відповідно до сучасної класифікації, 

анемію у вагітних слід віднести до змішаної форми, при якій має місце 

поєднання ЗДА з дефіцитом та дисбалансом мікроелементів, що, у свою чергу, 

може призводити до виникнення патологічних змін у тканинах пародонта 

[35,36,43,96,124, 146]. 
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Мікроелемент мідь впливає на процеси обміну кальцію, відновлення 

кісткової структури, каталізує низку ферментних систем. Особливо високим 

умістом міді характеризується білок плазми крові церулоплазмін (ЦП). 

Концентрація його в крові, яка підвищується при гострих запальних процесах, 

пов’язана з пошкодженням тканин, тому ЦП називають реактантом «гострої 

фази». Підвищений рівень цього фермента в крові свідчить про активність 

патологічного процесу і розглядається як компенсаторна реакція організму. 

Недостатність міді в організмі вагітної призводить до всмоктування заліза, що, 

усвою чергу, спричиняє мікроцитарну і гіпохромну анемію, послаблення дії 

низки ферментів, порушення біосинтезу фосфоліпідів, метаболізму сполучної 

тканини і остеогенезу [66,69,109]. Якщо вагітність перебігає без ускладнень, то 

рівень міді в крові підвищується з І по ІІІ триместри. При розвитку дефіциту 

міді, що часто відбувається у другій половині гестаційного періоду, 

підвищується ризик розвитку ЗДА. У ІІІ триместрі вагітності важливим є АОЗ, 

активації якого, сприяє активація Сu і Zn-супероксиддисмутази іонами міді і 

цинку [63,69]. 

Остеотропний мікроелемент цинк впливає на стан кісткової тканини, 

концентруючись у місцях активної мінералізації, нормалізує фосфорно-

кальцієвий обмін [33,34,63,66,162]. Цинк є кофактором великої групи 

ферментів: інсуліну підшлункової залози, антиоксидантного ферменту 

супероксидудисмутази, статевого гормону дигідрокортикостерону; зниження 

рівня цинку в організмі супроводжується пригніченням активності 

металопротеїназ, які забезпечують інактивацію вірусних, внутрішньоклітинних 

та бактеріальних агентів, що призводить до порушення фагоцитозу і, у 

підсумку, до персистування інфекції. Дефіцит міді та цинку не тільки викликає 

пригнічення вироблення і диференціювання Т-лімфоцитів, а й порушення 

продукції цитокінів. Цей елемент потрібний для підтримки шкіри у 

нормальному стані, росту волосся і нігтів, а також при загоєнні ран, оскільки 

відіграє важливу роль у синтезі білків, у т.ч. колагену, і формуванні кісток. Він 



40 
 

сприяє всмоктуванню вітаміну Е і підтримці нормальної концентрації цього 

вітаміну в крові. Цинк зміцнює імунну систему організму і має детоксикуючу 

дію – сприяє видаленню з організму двоокису вуглецю [63,66]. Дефіцит цинку 

може призводити до посиленого накопичення в організмі кадмію, свинцю, міді 

(функціональних антагоністів цинку) і заліза, особливо на тлі дефіциту білків у 

харчовому раціоні. Добова потреба  цинку становить 15-20 мг для дорослих. 

Встановлено, що нестача цинку в організмі потенціює ефект дефіциту йоду при 

розвитку ендемічного зобу [66]. 

Біологічна роль мікроелемента кальцію дуже важлива. Він зумовлює 

механічні властивості і міцність твердих тканин (кісток, зубів), бере участь у 

згортанні крові, суттєво впливає на міжклітинні контакти. Кальцій є 

внутрішньоклітинним месенджером, що регулює біохімічні процеси і 

фізіологічні функції різноманітних клітин. Іони кальцію є фізіологічними 

регуляторами скорочення м’язів. За відсутності його стає неможливою 

взаємодія актину і міозину. Катіони Са2+, що входять до складу плазми крові і 

тканинних рідин, беруть участь у підтримці гомеостазу (іонна рівновага, 

осмотичний тиск у рідинах організму), у процесах згортанні крові 

[160,175,180,181,190,199]. Кальцій дуже активний: домінуюче положення цього 

елемента в конкуренції з іншими металами і сполуками за активні ділянки 

білків визначається хімічними особливостями іона кальцію – наявністю двох 

валентностей і порівняно невеликим атомним радіусом. Тому кальцій може 

успішно конкурувати з радіонуклідами і важкими металами на всіх етапах 

метаболізму, який знаходиться під впливом паращитоподібних залоз 

кальцитоніну (гормон щитоподібної залози) і кальциферолу (вітамін D) 

[175,199,202]. Кальцій у складі 3Сa3(PO4)4 Ca(ОН)4 – основа кісткової 

тканини, забезпечує міцність нігтів і зубів, виконує в організмі різноманітні 

функції, серед яких: регуляція внутрішньоклітинних процесів та проникності 

клітинних мембран, регуляція процесів нервової провідності і м'язових 

скорочень та підтримка стабільної серцевої діяльності, бере участь і у процесах 
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згортання крові. Вміст кальцію в крові коливається в межах 2,25-2,75 ммоль/л 

[162, 177,180,187]. Циркулюючий у крові Са у великій кількості утворює 

комплексні з'єднання з білками й іншими органічними компонентами. Між 

вмістом Са та вмістом білка у крові існує певна рівновага. Завдяки цим 

властивостям він впливає на фізіологічні та біохімічні процеси, що постійно 

протікають в організмі вагітної жінки [63,66]. 

У людини із загальною концентрацією Са плазми крові, що становить 

67,2%, на сполучення з білками доводиться майже половина – 32,8 %. До 

складу його з'єднань, що дифундують, входить 11,33 ммоль/л іонізованого 

кальцію та 0,30 ммоль/л сполучень з бікарбонатом, фосфатом і цитратом [4]. 

Простежено, що при зменшенні концентрації білків у плазмі крові 

збільшується вміст іонізованого Са на тлі зниження загального Са, що за 

результатами клінічних і біохімічних досліджень, призводить до розвитку 

множинного карієсу [49,160,175,199,202]. Дослідження низки авторів виявили, 

що у молекулі альбуміну є від 4-6 до 10-12 активних ділянок, здатних до 

взаємодії з іонами кальцію. При цьому на іонозв’язуючі властивості альбуміну 

істотний вплив чинить рН. При зміні рН сироватки крові в кислу сторону зміст 

іонізованого кальцію в крові зменшується майже yа 20%. При рН 5,0 вміст 

білково-зв'язаного Са у декілька разів нижчий, ніж при нейтральному значенні 

рН, навіть може наближуватись до нульових значень [7,99]. 

Накопичення в організмі великої кількості кальцію було б неможливим 

без його взаємодії з білками. У комплексі ж з органічними 

макромолекулярними з'єднаннями він втрачає фізіологічну активність. 

Основною причиною перерозподілу фракцій кальцію в змішаній слині є 

перезарядження білків слини через її підкислення, а також підкислення зубного 

нальоту в результаті вироблення лактату та інших органічних кислот. Певне 

значення можуть мати вихід кальцію при демінералізації зубів, зміна швидкості 

секреції слиновиділення, проникності гематосаліварного бар'єру та інші 

фактори. Встановлено, що в емалі зубів, яка складається з апатитоподобної 
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речовини та органічних речовин, на рівні елементарних осередків кристалів 

утворюються інтенсивні іонні заміщення складових їх мінеральних 

компонентів. Порушення динамічної рівноваги в механізмі мінерального 

обміну емалі призводять до утворення карієсу зубів. Зіставлення 

патогістологічних змін в емалі дозволили зробити висновок про те, що 

ремінералізація емалі можлива лише при збереженні органічного матриксу 

[11,14,37,104]. 

В останні роки отримані нові відомості, що підтверджують важливу роль 

ротової рідини у підтримці гомеостазу порожнини рота. Якісні та кількісні 

зміни слини значною мірою визначають стійкість (сприйнятливість) зубів до 

карієсу. Установлено, що при карієсі зубів знижується мінералізуючий 

потенціал, порушується або зникає її кристалічна структура, що говорить про 

тісний зв'язок між структурними та мінералізуючими властивостями 

[7,99,111,118]. В.К. Леонтьєв (1983) [74] запропонував кристалографічний 

метод дослідження ротової рідини (МШС), вивчення якого може 

характеризувати мінералізуючу здатність слини протягом життя людини [7,99]. 

Метод кристалоутворення заснований на перетворенні біологічної рідини – 

слини зі статистичного стану у твердий для візуалізації її структури з 

визначеними змінами. Науковець встановив три типи мікрокристалізації та 

відзначив, що слина з першим типом мікрокристалізації більш повноцінно 

здійснює свою мінералізуючу функцію. Кристалографічна картина ротової 

рідини при першому типі характеризується наявністю кристалів голчастої, 

циліндричної форми пучків, що рельєфно вимальовуються на світлому тлі у 

вигляді кристалу, що походять із чітко вираженого центру кристалізації. Пучки 

кристалів, густі в центрі, стоншуються в міру розгалуження. При 2-му типі 

форма кристалів неправильна. Первинні промені розходяться на вторинні, 

третинні. Характер кристалізації корелює із важкістю патології. При 

патологічних процесах відбуваються відповідні зміни на субмолекулярному 

рівні органічних речовин, а також підвищується вміст незмінених молекул, що 
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впливає на ритм кристалоутворення та виражається в зміні форм кристалів. 

Вивчаючи вплив цукрового навантаження на мікрокристалізацію слини, Г.Ф. 

Коротько (2002) [64] встановила, що мінералізуючий ефект змішаної слини 

знижується через 15 хвилин після приймання їжі. Відновлення мінералізуючої 

здатності слини відбувається через 45 хвилин, що збігається зі зменшенням 

концентрації цукру до мінімуму через 40-50 хвилин після його прийому [64]. 

У здорових вагітних жінок досить великий резерв компенсаторно-

пристосувальних реакцій організму для підтримання Са-Р гомеостазу. При 

цьому відбувається перерозподіл мікронутрієнтів і створення депо в плаценті 

для росту і розвитку плода. Вагітність ще називають «кальцієвим стресом» для 

організму жінки. Плід акумулює близько 30 г кальцію з материнського 

організму. Якщо у харчуванні вагітної не вистачає необхідної кількості 

кальцію, то кальцій і фосфор потрапляє в організм плоду з кісткової тканини і 

твердих тканин зубів вагітної жінки [63,66,69,109]. 

Отже, дисбаланс мікроелементів (мікроелементоз) є важливим 

компонентом патогенезу ЗДА у вагітних та одним із головних чинників 

резистентності цієї категорії пацієнтів до феротерапії. При ЗДА спостерігається 

суттєвий дефіцит макро- та мікроелементів, що у своєю чергу може призводити 

до виникнення патологічних змін у тканинах пародонта. Слину можна 

розглядати як біологічну рідину, особливість складу та властивостей якої 

сприяє підтримці гомеостазу мінеральних компонентів у порожнині рота, тому 

при плануванні лікувально-профілактичних стоматологічних заходів слід 

ураховувати зміни мінеральних властивостей і складу слини, що відбуваються 

при вагітності за впливу ЗДА. 

 

1.3. Комплексне лікування та профілактика запальних і 

дистрофічно-запальних захворювань пародонта у вагітних жінок на тлі 

залізодефіцитної анемії 

Лікування запально-дистрофічних захворювань пародонта спрямоване на 



44 
 

ліквідацію інфекцій, інтоксикації, на активацію імунітету, нормалізацію 

порушень обмінних процесів у пародонті і стимуляцію регенерації [3,13,40,57]. 

Вибір ліків із великої кількості препаратів, які використовують для місцевого і 

загального лікування ГП, зумовлений необхідністю діяти як на вогнище 

запалення (і в першу чергу на патогенну мікрофлору ротової порожнини), так і 

на дистрофічні процеси. Отже, лікар прагне вплинути на саногенетичні і 

патогенетичні процеси у пародонті, що передбачає застосування 

протимікробних, протизапальних, десенсибілізуючих препаратів, дію на 

місцевий кровообіг, на посилення процесів регенерації та використання 

загальнозміцнюючої, імуномоделюючої і стимулюючої терапії тощо 

[57,79,88,97,10,120,159,220]. 

Лікування захворювань пародонта – складний і тривалий процес, який 

охоплює як загальні методи впливу на патофізіологічні процеси, що 

відбуваються в організмі, так і місцеві. Перед плануванням лікувальних заходів 

лікар-стоматолог повинен з’ясувати медичний та стоматологічний анамнез 

пацієнта, провести клінічне та рентгенологічне обстеження, виявити 

функціональні розлади зубощелепної системи та можливість їх корекції. 

Залежно від цього визначають план лікувально-реабілітаційних заходів, 

послідовність лікарських втручань. Основне завдання пародонтологічного 

лікування – оптимізація умов збереження здорового зубного ряду та 

відновлення його фізіологічних функцій. Враховуючи закономірності 

патофізіологічних процесів, що відбуваються у тканинах пародонта та кістковій 

тканині альвеолярного відростка, на сьогоднішній день запропоновано чотири 

етапи лікувально-реабілітаційних заходів [3,37,88,97,104,105,120]. 

Перший етап – усунення патогенної дії мікробного фактора та запальних 

процесів у тканинах пародонта. Мікробна інвазія і викликана нею запальна 

реакція тканин пародонта активують процеси остеокластачної резорбції кістки. 

Тому, на першому етапі лікувально-реабілітаційних заходів проводять 

професійну гігієну порожнини рота, терапевтичне лікування запальних 
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процесів у тканинах пародонта, антибактеріальну терапію, процедури, 

спрямовані на усунення або зменшення пародонтальних кишень. Професійну 

гігієну порожнини рога проводить гігієніст, усуваючи під- та над'ясенні зубні 

відкладення ультразвуковими сейкалером та механічними інструментами, а 

також інструктує пацієнта щодо гігієнічного догляду за порожниною рота, 

контролює навички пацієнта  самостійно застосовувати зубні та інтрадентальні 

щітки, флоси та іригатори [104,105]. 

У хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтиту механічну 

обробку зубів слід починати на 2-3 день терапії для запобігання тимчасової 

бактеремії. Для зняття під’ясенних зубних відкладень використовують 

ультразвукові та звукові скалери, пневмоскалери, універсальні та специфічні 

кюретки. Механічну обробку поверхонь зубів поєднують з медикаментозною 

обробкою пародонтальних кишень. Для санації пародонтальних кишень 

застосовують під’ясенну іригацію, інстиляції з антисептичними розчинами (0,02% 

розчин «Фурацилін», р-н «Мірамістин»). Відразу ж проводять навчання догляду за 

ротовою порожниною та дають рекомендації щодо вибору засобів гігієни. 

Наступним етапом є усунення первинної травматичної оклюзії, лікування 

симптоматичного гінгівіту та усунення або зменшення пародонтальних кишень. 

Медикаментозна терапія при лікуванні хвороб пародонта відіграє допоміжну роль, 

спрямовану на патогенетичну ланку запального процесу в пародонті, ослабення 

інфекції пародонтальних кишень. І.В. Алєксандров (2009) [4] для місцевого 

медикаментозного лікування захворювань пародонта з метою антисептичної 

обробки  та аплікацій застосовув 3% розчин прекису водню, 0,02% розчин 

фурациліну, рослинні протизапальні препарати «Ротокан» і «Рекутан» та мазь 

«Метилурацил-10%» –  для усунення гіпоксії, стимулювання регенерації і 

рубцювання пародонтальних кишень, пригнічення росту грануляцій у 

пародонтальних кишенях, а також  підвищення захисних можливостей пародонта. 

 Антимікробна місцева терапія запальних захворювань пародонта має 

першочергове значення. Сучасні антибактеріальні препарати не мають достатньо 
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широкого спектру дії для знищення всіх штамів бактерій, що наявні в 

пародонтальній кишені, вони можуть спричинити серйозні системні побічні 

ефекти (алергічні та токсичні). Застосування антибіотиків може сприяти розвитку 

стійких штамів бактерій. Крім того, використання антибактеріальних засобів під 

час вагітності є досить обмеженим, тому значну увагу привертають антисептичні 

засоби. Тому увагу привертають лікувано-профілактичні комплекси, до складу 

яких окрім антисептичних препаратів входять засоби, одержані із продуктів 

бджільництва і екстрактів лікарських рослин, як для місцевої дії на слизову 

оболону порожнини рота (СОПР) і, зокрема ясна, так і для загального впливу на 

організм вагітної. В якості засобу для місцевого впливу на СОПР Л.Й. Островська 

(2012) [97] запропонувала включати препарат «Апілак» по 1 таблетці під язик 2 

рази на добу протягом 7 днів та «Пропосол» у вигляді аерозольних аплікацій на 

ясна впродовж 15 хвилин  поєднюючии в комплексі із  місцевим антисептичним 

розчином «Тонзинал» (2,5 г порошку препарату розчинити в 100 мл теплої води 

для ротових 3-6 разів на добу протягом 7 днів ванночок і полоскань порожнини 

рота).  Порівняно з антибіотиками, антисептики мають низку переваг:мінімальне 

всмоктування, відсутність алергічних реакцій, високу бактерицидну активність до 

мікроорганізмів на поверхні клітини [40,57,79,97,104,105,120].  

Беручи до уваги той факт, що на сьогоднішній день у більшості жінок 

реальне споживання макро- і МЕ та вітамінів із продуктами харчування значно 

нижче рівня, що забезпечує сприятливий перебіг вагітності і лактації, у 

вагітних, які мають захворювання тканин пародонта на тлі ЗДА, застосування 

вітамінно-мінеральних комплексів є обов’язковим. На початкових стадіях ГП 

вітамінотерапія найбільш ефективна [15,25,34,47,57,71,77,78,167]. Деякі 

науковці рекомендують включати в схеми лікувальння захворювань тканин 

пародонта вітанінно-мінеральні комплекси. Зокрема, Л.Й.Островська (2012) 

[97] рекомендувала з 12-13 тижня вагітності препарат «Кальцій Д3 Нікомед»  - 

по 1 таб. надобу (1 місяць), а у ІІІтриместрі з 24-25 тижня – за аналогічною 

схемою прийом препарату протягом двох місяців та індивідуальне призначення 
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вітамінно-мінерального комплексу «Алфавит Мамино здоровье». 

  Сьогодні зарубіжні автори говорять про так звану концепцію 

мікронутрієнтного програмування розвитку майбутньої дитини протягом 

вагітності, яка полягає у доцільності застосування полівітамінних комплексів. 

Поповнення запасів мікро- та макроелементів слід розглядати крізь призму 

необхідної фізіологічної потреби організму, а не в якості дії лікарських 

препаратів. Основне завдання лікарів-стоматологів, акушерів-гінекологів – 

створити свідоме розуміння важливості проведення своєчасної стоматологічної 

допомоги у вагітних шляхом формування позитивної мотивації до проведення 

стоматологічної допомоги майбутніх мам [3,13,37,40,57,97,104,105]. У сучасній 

фаховій літературі поняття «індивідуальна профілактика стоматологічних 

захворювань в період вагітності» не в повному обсязі відображає сутність 

необхідних заходів для підтримки стоматологічного здоров’я жінки на 

високому рівні, особливо якщо вагітність протікає з ускладненнями]. Тому 

доцільним є пошук нових сучасних методів діагностики та індивідуального 

підходу до проведення первинної та вторинної профілактики змін тканин 

пародонта вагітних шляхом детального вивчення соматичного та 

стоматологічного анамнезу, змін у всіх системах організму, а також  

можливості обґрунтованого створення комплексу індивідуальних 

профілактичних заходів та удосконалення терапії виявлених порушень у 

тканинах пародонта вагітних на тлі ЗДА. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Характеристика груп обстеження 

З метою вивчення поширеності та особливостей клінічного перебігу 

генералізованого пародонтиту початкового та І ступенів нами було обстежено 

352 жінки ІІ-ІІІ триместру вагітності віком 18-35 років. Із загальної кількості 

обстежених жінок у 220 осіб (62,5%) діагностовано залізодефіцитну анемію 

середнього та легкого ступеня згідно аналізу гемограми. У 132 вагітних (37,5%) 

з числа обстежених анемію не виявляли. Початкові форми генералізованого 

пародонтиту спостерігали у 141 особи із залізодефіцитною анемією середнього 

та легкого ступеня, які сформували основну групу. Групу порівняння склали 98 

вагітних жінок з генералізованим пародонтитом початкового та І ступеня без 

супутньої залізодефіцитної анемії (табл.2.1). 

 Таблиця 2.1 

Розподіл обстежених жінок за віком 

Групи обстежених 
Вікові групи 

Всього 
18-26 років 27-35 років 

Основна група 
абс. 77 64 141 

% 54,61 45,39 100 

Група порівняння 
абс. 53 45 98 

% 54,08 45,91 100 

 

Найбільший відсоток у групах обстеження склали вагітні жінки віком 18-

26 років: 54,61% у основній групі та 45,39% у групі порівняння. Дані 

обстеження заносили в розроблену модифіковану карту-протокол. 

 

2.2. Клінічні методи дослідження 

Зі слів хворих установлювали приблизний час початку захворювань 

тканин пародонта, фактори, які передували виникненню захворювання, 

причини, що, на думку хворої, могли його викликати, а також наявність 
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періодів загострення або покращення та їх тривалість, уточнювали характер і 

результати лікування захворювань пародонта, яке проводилось раніше. З метою 

характеристики стану загального здоров’я пацієнтів ураховували схильність до 

простудних захворювань, наявність захворювань шлунково-кишкового тракту, 

серцево-судинної, ендокринної систем, спадкові та сімейні захворювання. 

Також враховували скарги на умови праці й побуту. Одночасно з᾿ясували 

рівень гігієни ротової порожнини і дотримання основних правил.  

Під час огляду ротової порожнини використовували відомості медичних 

профілактичних оглядів у жіночій консультації. При інструментальному 

обстеженні оцінювали кровоточивість ясен, їх консистенцію, глибину 

зондування ясенної боріздки і/або пародонтальної кишені, рухомість зубів. 

Стоматологічний статус вагітних жінок визначали на підставі обстеження за 

методикою, рекомендованою ВООЗ, за допомогою стоматологічного дзеркала і 

зонда.  

Стан пародонта «нормальний» визначали за критеріями D.A.Kerr, 

M.M.Ach (цит.за Г.Н.Пахомовим): 

- колір рівномірний блідо-рожевий, за винятком ділянок фізіологічної 

пігментації; 

- форма сосочків відповідає міжзубним проміжкам та їх верхівка 

закінчується у вигляді леза ножа, щільно прилягає до поверхні зубів; 

- міжзубні сосочки вільні та фіксовані, ясна достатньо щільні по всій 

довжині; 

- епітелій прикріплюється до емалі зуба або у ділянці емалево-

цементного з’єднання, а також до цементу, але не нижче 1 мм від краю емалі; 

- глибина ясенної бороздиіздки не більше 2 мм. 

Для визначення стану твердих тканин зубів у обстежених вивчали такі 

показники:  

- розповсюдженість карієсу зубів основної та порівняльної груп (її 

визначали відсотком осіб, які мають каріозні, пломбовані та видалені зуби, у  

порівнянні із загальною кількістю обстежених;  
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- інтенсивність карієсу визначали за індексом КПВ (К – карієс постійного 

зуба, П – запломбований постійний зуба, В–видалений) (Кузьміна Є.М., 1999, 

ВООЗ, 1962) [27,86,139,140]. Інтерпретування індексу КПВ проводили 

наступним чином: 0,2-1,5 – дуже низька інтенсивність; 1,6-6,2 – низька 

інтенсивність; 6,3-12,7 – середня інтенсивність; 12,8-16,2 – висока та більше 

16,3 – дуже висока інтенсивність карієсу. 

Для оцінки стану тканин пародонта визначали індекс Рамфйорда 

(Ramfjorde, 1959) [86,139,140]. Досліджували тканини пародонта в ділянці 

16,21,24,36,41,44 зубів. Ясна навколо цих зубів оглядали для виявлення змін 

кольору, форми, кровоточивості. Брали до уваги два компоненти: запалення 

(гінгівіт) і деструкцію тканин пародонта (глибину пародонтальних кишень). 

Результати інтерпретували за такити показниками: 

А – для гінгівіту: 

0 балів – запалення відсутнє; 

1 бал – легкий гінгівіт (запалення не поширюється навколо зуба); 

2 бала – гінгівіт середньої тяжкості (охоплює ясна навколо зуба); 

3 бала – важкий гінгівіт (виражена гіперемія, кровоточивість, виразки, але 

епітеліальне прикріплення не порушене); 

В – для пародонтальних кишень: 

4 бала – відстань від дна кишені до емалево-цементної межі не більше 3 

мм; 

5 балів – відстань від дна кишені до емалево-цементної межі від 3 мм до 6 

мм; 

6 балів – відстань від дна кишені до емалево-цементної межі понад 6 мм. 

Індекс Рамфйорда визначають за формулою:  

ІR = Е (А + Б) / 6, 

де Е (А + Б) – сума балів для гінгівіту та пародонтальних кишень біля 

кожного зуба; 

6 – число обстежених зубів. 
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Локалізацію і вираженість запального процесу в яснах визначали пробою 

Шіллєра-Писарєва (1956) [27,86,139,140]. Для об’єктивізації проби Шіллєра-

Писарєва використовували числове значення проби – йодне число Свракова 

[80,83]. Для цього оцінювали забарвлення ясенних сосочків у 2 бала, 

забарвлення краю ясен в 4 бала і забарвлення альвеолярних ясен у 8 балів. 

Отриману загальну суму балів ділили на число зубів, в ділянці яких проведено 

дослідження (зазвичай 6). 

Йодне число = Сума оцінок біля кожного зуба / Число обстежених зубів 

Інтерпретація результатів: 

1 – слабо виражений запальний процес – до 2,3 балів; 

2 – помірно виражений процес запалення – 2,6 – 5,0 балів; 

3 – інтенсивний запальний процес - 5,3 – 8,0 балів. 

Важливе значення в етіології та перебігу захворювань пародонта має 

гігієнічний стан ротової порожнини, який характеризували за індексом (Green- 

Vermillion, ОHI-S, 1964) [89,140]. Для визначення цього індексу зафарбовують 

вестибулярну поверхню 16, 11, 26, 31 і язикову поверхню 46, 36 зубів йод-

йодистокалієвим розчином. Індекс вираховували наступним чином: 

0 – відсутність зубних відкладень; 

1 – відкладення вкривають менше 1/3 поверхні зуба; 

2 – відкладення вкривають від 1/3 до 2/3 поверхні зуба; 

3 – відкладення вкривають більше 2/3 поверхні зуба; 

При нерівномірному розташуванні відкладень оцінювали ту поверхню 

зуба, на якій було більше відкладень. 

Розрахунок проводили за формулою: 

 
6

 S - ОНІ
зубакожногобіляоціноксума

=   

Рівень гігієни ротової порожнини визначали за наступними критеріями: 

0-0,6 балів – добрий рівень гігієни; 

0,7-1,6 балів – задовільний; 

1,7-2,5 балів – незадовільний; 
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більше 2,5 балів – поганий. 

Для виявлення ранніх ознак запалення у тканинах пародонта 

використовували індекс кровоточивості ясен (H.P. Muhlemann, S. Son, 1971) 

[86,139,140]. За наявністю симптому кровоточивості можна визначити ранні 

ознаки запалення тканин пародонта. Для виявлення кровоточивості ясен 

використовували спеціальний зонд із тупим кінцем, який уводили в ясенну 

борозну, а через декілька секунд спостерігали за появою крові. Обстежували 

ясна у ділянках 16, 12, 24, 32, 36, 44 зубів.  

Критерії оцінки:  

0 – немає кровоточивості;  

І ступінь – при зондуванні ясенної борозни з᾿являється точковий 

крововилив;  

ІІ ступінь – поява плями;  

ІІІ ступінь – міжзубний проміжок заповнений кров’ю;  

IV ступінь – сильна кровотеча, кров заповнює ясенну борозну відразу 

після зондування.  

Глибину пародонтальних кишень (ГПК) вимірювали пародонтальним 

зондом із міліметровими поділками в 6 точках та виражали у міліметрах [80]. 

Діагноз захворювань пародонта встановлювали за М.Ф. Данилевським 

(1994) з уточненням Г.Ф.Білоклицької (2010) [38]. 

 

2.3. Біохімічні методи дослідження активності маркерів кісткового 

метаболізму – лужної та кислої фосфатаз у сироватці крові та ротовій 

рідині 

Дослідження проводили 72 вагітним жінкам, хворим на генералізований 

пародонтит на тлі залізодефіцитної анемії. У лабораторних умовах у жінок 

забір проб крові та слини для визначення біохімічних показників проводили 

завжди одночасно, вранці, натще. Периферичну кров (5 мл) відбирали шприцом 

із ліктьової вени і поміщали в скляну пробірку об’ємом 10 мл. Змішану слину  

(5мл) отримували шляхом спльовування без стимуляції в пробірку 
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«Еппендорф» до чистки зубів (для попередження травмування ясен і попадання 

в пробу крові), після обов’язкового полоскання ротової порожнини 

дистильованою водою. Після центрифугування на 3 тис. об/хв протягом 15 хв 

відділену сироватку і надосадкову фракцію слини поміщали в стандартизовані 

пластикові одноразові мікропробірки типу «Еппендорф» об’ємом 1,5 мл., в 

яких визначали досліджувані показники. Визначення біохімічних показників, як 

правило, проводилось у день забору проб. 

Для визначення активності ЛФ у сироватці крові та ротовій рідині 

використовували набір реактивів «Liquick Cor-ALP» фірми «PZ Cormay S. A.» 

(Польща). Застосовували кинетичний метод, розроблений з урахуванням 

досвіду Міжнародної Федерації Клінічної Хімії (IFCC).  

Визначення активності КФ у сироватці крові та ротовій рідині проводили 

за допомогою імуноферментного набору «BoneTRAP Assay» фірми AssayPro 

(США) для визначення активної ізоформи 5b тартрат-резистентної кислої 

фосфатази TRAСТ «методом BoneTRAP» за кінцевою точкою.  

 

2.4.  Методи дослідження вмісту кальцію, заліза, міді, цинку, магнію 

у сироватці крові та ротовій рідині 

Задля  характеристики деяких аспектів тканинного метаболізму у 

вагітних жінок на тлі ЗДА, вивчали концентрацію кальцію, заліза, міді, цинку 

та магнію у сироватці крові та ротовій рідині. Дослідження проводили 72 

вагітним жінкам, хворим на генералізований пародонтит на тлі 

залізодефіцитної анемії. Забір крові та слини проводили загальноприйнятим 

методом. 

Кількісне визначення вмісту біометалів заліза, міді, цинку та магнію у 

сироватці крові та ротовій рідині проводилося за допомогою атомно-

абсорбційної спектрофотометрії із використанням стандартних наборів 

реактивів і контрольних сироваток «Філо-Норм», «Філо-Пат» фірми 

«СпайнЛаб»« (Україна) на атомно-сорбційному спектрофотометрі «Сатурн-3», 

обладнаному електротермічним атомізатором «Графіт-2» за стандартною 
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методикою, описаною в заводській інструкції з експлуатації, відповідно до 

вимог ГОСТ 30178-96. Для встановлення концентрації вказаних біометалів у 

ротовій рідині проводили забір ротової рідини, яку готували за методикою Г.О. 

Бабенка: висушували при t 70-800 С, після чого озолювали у муфельній печі при 

t 450-5000 С. Мінералізацію здійснювали доти, допоки зола позбавлялася 

домішок вугілля. Елементний склад визначали в розчинах золи, 

використовуючи для атомізації горючу суміш «ацетилен-повітря».  

   Принцип методу грунтується на здатності кальцію утворювати 

комплекс синього кольору в нейтральному середовищі з барвником Arsenazo 

III, який вимірюють фотоколориметрично (фотоколориметр КФК-2МП) при 

довжині хвилі 590-650 нм. У нормі вміст загального кальцію в сироватці крові 

складає (2,25-2,75) ммоль/л, у ротовій рідині – (0,97-1,20) ммоль/л, магнію – 

(0,65-1,03 і 0,41-0,93) ммоль/л, заліза – (8,8-27,0 і 0,90-5,95) мкмоль/л, міді – 

(10,25-22,53) мкмоль/л і (0,3-0,8) мкмоль/л; цинку – (10,00-23,00) мкмоль/л і 

(0,10-0,32) мкмоль/л.  

  

2.5.  Методи визначення гематологічних лабораторних показників 

Дослідження проводили 72 вагітним жінкам, хворим на генералізований 

пародонтит на тлі залізодефіцитної анемії. У лабораторних умовах у жінок 

забір проб крові для визначення гематологічних показників проводили завжди 

одночасно, уранці, натще.  

Загальний клінічний аналіз крові – найбільш розповсюджений та 

інформативний аналіз для ствердження чи спростування діагнозу 

«залізодефіцитна анемія», в діагностиці захворювань системи кровотворення 

йому відводиться провідна роль [36,79].  

Загальний аналіз крові включав: 

- вивчення кількісного і якісного складу форменних елементів крові; 

- визначення числа, розмірів, форми та об’єму еритроцитів; 

- визначення гематокриту (співвідношення об’єму плазми і форменних 

елементів); 
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- дослідження рівня гемоглобіну  як основного маркеру анемії; 

- визначення загального числа лейкоцитів і процентного 

співвідношення окремих форм серед них (лейкоцитарна формула) 

- визначення числа тромбоцитів; 

- дослідження швидкості осідання тромбоцитів (ШОЕ). 

Гематологічні дослідження проводили на біохімічному аналізаторі 

автоматичного типу «Сапфір» (США), який дозволяє забезпечити високу 

точність, об’єктивність і швидкість отримання результатів. 

 

2.6.  Методи визначення показників ЗДА в сироватці крові 

Для вивчення стану гемостазу вагітних жінок, хворих на генералізований 

пародонтит, на тлі ЗДА визначали рівні маркерів ЗДА у сироватці крові            

72 вагітних жінок, хворих на генералізований пародонти на тлі 

залізодефіцитної анемії. Феритин є надійним та важливим параметром 

діагностики та контролю лікування залізодефіцитної анемії. Для визначення 

рівня феритину в сироватці крові використовували метод непрямого 

імуноферментного аналізу ІФА за допомогою набору для кількісного 

визначення феритину в сироватці крові «Orgentec» фірми «ВСМ» (Україна). 

Принцип методу: антитіла до людського феритину щеплені на лунки 

мікропланшету; калібратори, контрольні сироватки та нерозведені проби 

пацієнтів додаються разом з буфером для зразків в мікролунки. Якщо молекули 

феритину наявні у зразку, вони зв’язуються з внутрішньою поверхнею 

мікролунок. Після 30-хвилинної інкубації лунки промиваються і промивочний 

розчин видаляє компоненти, що не зв’язалися. Розчин кон’югату феритин-

пероксидаза додається в лунки для визначення феритину, пов’язаного з 

імобілізованими антитілами. Після 15-хвилинної інкубації ферментний 

кон’югат, що не зв’язався, видаляється промивочним розчином. Хромогенний 

розчин субстрату, що містить ТМБ, додається в лунки. протягом 15-хвилинної 

інкубації колір розчину стає блакитним. Розвиток забарвлення зупиняється 

додаванням 1м соляної кислоти в якості стоп-розчину. Оптична густина 
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вираховується при 450 нм. Інтенсивність блакитного забарвлення прямо 

пропорційна концентрації феритину у сироватці крові.  

Для визначення трансферину в сироватці крові застосували метод 

AssayMax Human Transferrin Elisa Kit з використанням набору AssayPro фірми 

AssayPro (США). Даний метод базується на твердофазному кількісному 

конкурентному імуноферментному аналізі, вимірювання трансферину людини 

проводиться менш ніж за 2 години. Поліклональні антитіла, специфічні для 

трансферину, були попередньо нанесені на дно лунок 96-лункового 

мікропланшету зі знімними стріпами. Внесений трансферин в стандартах і 

взірцях конкурує з біотинованим трансферином, фіксованим імобілізованими 

антитілами та кон’югатом стрептадивіну і пероксидази. Усі незв’язані 

компоненти видаляються при змиванні та вноситься кон’югат ферменту 

пероксидази. Розвиток забарвлення зупиняють стоп-розчином та вимірюють 

його інтенсивність. Нормою трансферину у сироватці крові для здорових жінок 

вважається 1,85 – 4,05 мг/мл, насиченості трансферину залізом – 25-30%. 

Для визначення церулоплазміну в сироватці крові застосували метод 

AssayMax Human Ceruloplasmin Elisa з використанням набору AssayPro фірми 

AssayPro (США). Вказаний метод базується на твердофазному кількісному 

конкурентному імуноферментному аналізі, вимірювання церулоплазміну 

проводиться менш ніж за 3 години. Поліклональні антитіла, специфічні для 

церулоплазміну, попередньо наносяться на дно лунок 96-лункового 

мікропланшету зі знімними стріпами. Внесений церулоплазмін в стандартах і 

взірцях конкурує з біотинованим церулоплазміном, фіксованим 

імобілізованими антитілами та кон’югатом стрептадивіну і пероксидази. Усі 

незв’язані компоненти видаляються при змиванні та вноситься кон’югат 

ферменту пероксидази. Розвиток забарвлення зупиняють стоп-розчином та 

вимірюють його інтенсивність. Середньостатичною нормою церулоплазміну в 

сироватці крові для жінок репродуктивного віку вважається (0,20-0,45) г/л. 
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2.7. Методики комплексного лікування вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонтит, на тлі гестаційної залізодефіцитної анемії 

Комплексне лікування генералізованого пародонтиту початкового та І 

ступеня було проведено 72 вагітним жінкам з ЗДА. Хворих було розподілено на 

2 групи. В основну групу (40 осіб), у якій лікування проводилося згідно 

розробленої лікувальної схеми, увійшло 20 хворих (50,00 %) з ГП початкового 

ступеня та 20 осіб з ГП І ступеня – (50,00 %). Контрольну групу (32 особи), де 

хворих лікували за загальноприйнятою методикою згідно «Протоколів МОЗ 

України» надання медичної допомоги за спеціальністю «Терапевтична 

стоматологія», склали 17 вагітних жінок (53,12 %) з ГП початкового ступеня та 

15 осіб з ГП І ступеня (46,88 %). 

 Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у вагітних жінок із 

залізодефіцитною анемією основної групи складалося з декількох етапів:  

- перший етап включав професійну гігієну ротової порожнини – після 

антисептичної обробки видаляли над’ясенні і під’ясенні зубні відкладення 

ультразвуковим скейлером. Усували місцеві фактори, що сприяють 

накопиченню і активації дії мікробного фактора (пломбування каріозних 

порожнин, усунення дефектів пломб, відновлення міжзубних контактних 

пунктів). Також за показаннями проводили функціональне вибіркове 

пришліфування, ліквідацію супраконтактів для виключення травматичної 

оклюзії, що підтримують запалення. 

 - другий етап включав навчання правилам гігієни ротової порожнини з 

наступним контролем; призначення індивідуального гігієнічного режиму 

ротової порожнини, індивідуальний підбір зубної пасти і щітки. Для 

гігієнічного догляду за ротовою порожниною хворим основної групи 

рекомендувалась зубна паста «ROCS Біоніка сенситив» (ROCS, Швейцарія). 

Завдяки безпечному і натуральному складу, паста рекомендована жінкам як в 

період вагітності, так і в період лактації. До складу зубної пасти входять 

активні компоненти ефірної олії гвоздичного дерева, солодки та ламінарії 

(морської капусти). Високі концентрації активних компонентів чинять 
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кровоспинний, протизапальний та антисептичний вплив. Ламінарія активізує 

обмін речовин в тканинах пародонта, має протинабрякову дію, хорид калію 

швидко усуває гіперестезію, яка виникає при захворюваннях пародонта. Паста 

не містить фтору, лаурилсульфату натрію, барвників та парабенів. 

 Для місцевої терапії з сучасного арсеналу медикаментозних засобів ми 

обрали антисептик широкого спектру дії на основі октенідину дигідрохлориду 

«Октенісепт», а для аплікацій на  ясна – мукозальний гель «Генгігель». Розчин 

«Октенісепт» ( Шюльке і Майр Гмбх, Німеччина) володіє широким спектром 

антимікробної, фунгіцидної,та віруліцидної дії за рахунок гідрофобної 

взаємодії октенідину дигідрохлориду і феноксиетанолу з цитоплазматичними 

мембранами патогенних мікроорганізмів. Спектр антимікробної активності 

охоплює спорову та аспорогенну мікрофлору, грампозитивні та грамнегативні 

бактерії (аеробні та анаеробні), гриби роду Candida, ліпофільні віруси, 

мікоплазми, уреаплазми. Резистентність при короткочасному або тривалому 

застосуванні Октенісепту не виробляється. Препарат не має токсичної дії і 

практично не всмоктується через слизові оболонки, шкіру та раневі поверхні, 

знищує мікроорганізми, не пошкоджуючи клітини тканин. Призначали місцево 

антисептичні полоскання розчином «Октенісепт» – розведеним кип’яченою 

водою у співвідношенні 1:3 2 раза на день протягом 5 днів. 

Мукозальний гель «Генгігель» (Ricefarma, Італія) – інноваційний продукт, 

який ефективно сприяє зменшенню вираженості захворювань пародонта, 

володіє адгезивними властивостями, відтворює ефект біологічної плівки, під 

якою створюються оптимальні умови для регенераторних процесів. 

Гіалуронова кислота у складі «Генгігелю» вироблена за патентованою 

біотехнологією, без використання компонентів тваринного походження. 

Призначали аплікації з використанням гелю «Генгігель» (після основного 

прийому їжї) 3 раза на день протягом 3-ох тижнів наносити на поверхню ясен 

та легкими масажними рухами втирати. 

Рекомендували утриматись від їжі та напоїв протягом 30 хвилин після 

процедури. При ГП І ступеня «Генгігель» вносили у пародонтальні кишені.  
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Загальне лікування захворювань тканин пародонта на тлі ЗДА проводили 

з урахуванням ступеня важкості екстрагенітальної патології та терміну гестації. 

Під час лікування схилялись до мінімального, проте ефективного 

медикаментозного навантаження для вагітної жінки.  

Для загального лікування ГП початкового та І ступеня на тлі ЗДА 

гематологами спільно з нами було призначено феротерапію. Використовували 

комбінований препарат заліза і аскорбінової кислоти «Сорбіфер Дурулес». 

Залізовмісний препарат «Сорбіфер Дурулес» дозволяє за рахунок заліза 

сульфату поповнити нестачу заліза в організмі, а в поєднанні з аскорбіновою 

кислотою, покращити його абсорбцію зі шлунково-кишкового тракту. 

Пролонговане вивільнення іонів двовалентного заліза з таблеток перешкоджає 

небажаному підвищенню рівня іонів заліза в щлунково-кишковому тракті та 

запобігає їх подразнювальній дії на слизову оболонку шлунку. Призначали по 1 

таблетці 1 раз на день у ІІ триместрі і по 1 таблетці 2 раза на день у ІІІ 

триместрі за 30 хвилин до їди (тривалість лікування визначалась гематологом за 

індивідуальними даними щодо вмісту заліза в плазмі крові). 

В лікувальну схему був включений полівітамінний препарат «Вітрум 

Пренатал Форте». Вітамін А (у вигляді ретинолу ацетату), що входить до 

складу комплексу, сприяє покращанню зору та зміцненню зубів. Вітаміни В1, 

В2, В6 необхідні для функціонування нервової та серцево-судинної систем. 

Впливають на білковий, жировий та вуглеводний обмін. Вітамін С бере участь 

у окисно-відновних процесах, формуванні кісткової тканини, впливає на 

згортання крові. Вітамін D3 разом з кальцієм та фосфором сприяє формуванню 

кісткової тканини. Вітамін Е впливає на кровотворення, формування м’язевої та 

інших тканин, протидіє ускладненням вагітності. Фолієва кислота знижує ризик 

вроджених вад розвитку у дітей. Мікроелементи впливають на засвоєння 

вітамінів і нормалізують обмін речовин. Призначали по 1 таблетці 1 раз на день 

протягом місяця у ІІ триместрі, та по 1 таблетці 2 раза на день у ІІІ триместрі. 

Важливим фактором у виборі даних препаратів для загального та 

місцевого лікування генералізованого пародонтиту у вагітних жінок було те, 
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що вони не чинять токсичної та тератогенної дії, і можуть використовуватись 

під час вагітності та лактації. 

У пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта, які склали контрольну 

групу, лікування проводилось згідно «Протоколів МОЗ України надання 

медичної допомоги» за спеціальністю «Терапевтична стоматологія». Клінічна 

оцінка ефективності лікування проводилась за критеріями: «нормалізація», 

«покращення», «прогресування». «Нормалізація» характеризувалась 

відсутністю у хворих скарг, зникненням явищ запалення у тканинах пародонта; 

«покращення» – відсутність запального процесу у яснах, наближення до норми 

показників лабораторних досліджень; «прогресування» – відсутність ефекту від 

лікування, прогресування запального процесу у віддалені терміни. Оцінка 

результатів лікування у групах спостереження проводилась через 1 місяць після 

закінчення повного курсу лікування та у віддалені терміни – через 6 та 12 

місяців. 

 

2.8. Статистичні методи дослідження 

Для об’єктивної оцінки ступеня достовірності результатів досліджень 

проведена статистична обробка отриманих даних з використанням 

загальноприйнятих методів варіаційної статистики за допомогою 

персонального комп’ютера Pentium II з застосуванням пакетів статистичних 

програм «Statіstika 7.0» і офісних програм «Microsoft Excel 2000». Статистичну 

обробку отриманих результатів проводили, обчислюючи середню арифметичну 

величину (М), середнє квадратичне відхилення (Ϭ), середню похибку (m). 

Ступінь достовірності (р) отриманих результатів визначали за t-критерієм 

Стьюдента. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ВАГІТНИХ 

ЖІНОК, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ НА ТЛІ 

ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ 

 

3.1. Стан твердих тканин зубів у вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонти, на тлі залізодефіцитної анемії 

Результати дослідження поширеності карієсу у групах спостереження 

свідчать про значне ураження зубів вагітних жінок каріозним процесом на тлі 

ЗДА (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Поширеність карієсу у групах спостереження 

Стан 

твердих 

тканин 

зубів 

Основна група 

(n = 141) 

Група порівняння 

(n = 98) 

абс. 

число 

М±m,% абс. 

число 

М±m,% 

Інтактні 

Зуби 
32 22,70±3,53*• 43 43,88±5,01 

З карієсом  
109 77,30±3,53*• 55 56,12±5,01 

Примітки: *p < 0,01 – достовірність різниці стосовно показників порівняльної 

групи; • p < 0,01 – достовірність різниці між показниками основної групи. 

 

Аналіз таблиці 3.1 свідчить, що в осіб основної групи поширеність 

карієсу склала (77,30±3,53) % (p<0,01), що було у 1,38 раза більше даних 

порівняльної групи, де цей показник склав (56,12±5,01) % (p<0,01). Інтактні 

зуби в основній групі зустрічались лише у (22,70±3,53) % обстежених, що було 

у 3,4 раза менше кількості осіб, уражених карієсом у цій групі (p<0,01). У 

вагітних жінок без ЗДА, що увійшли у порівняльну групу, поширеність карієсу 

мала поміркований характер та складала (56,12±5,01) %, що було у 1,3 раза 

більше осіб з інтактними зубами (43,88±5,01) % (p>0,05). 

Поширеність карієсу у групах спостереження залежно від віку 

представлена у таблиці 3.2 та на рис.3.1.  
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Таблиця 3.2 

Поширеність карієсу в групах спостереження залежно від віку 

Вік 

(роки) 

Основна група (n=141) Група порівняння (n=98) 

Кількість 

обстежених 

Серед них з 

карієсом 

Кількість 

обстежених 

Серед них з 

карієсом 

абс. 

число 

М±m,% абс. 

число 

М±m,% 

18-26 77 59 76,62±4,82** 53 30 56,60±6,81 

27-35 64 50 78,12±5,17** 45 25 57,78±7,36 

Всього 141 109 77,30±3,53* 98 55 56,12±5,01 

Примітки: *p < 0,01, ** p < 0,05 – достовірність різниці значень стосовно даних 

порівняльної групи; 

 

В основній групі у віковому сегменті 18-26 років поширеність карієсу 

склала (76,62±4,82) % і була у 1,3 раза вищою стосовно групи порівняння 

(56,60±6,81) % (p<0,05). У віці 27-35 років поширеність каріозного процесу в 

основній групі перевищувала показники групи порівняння у 1,4 раза зі 

значеннями (78,12±5,17) % та (57,78±7,36) % відповідно (p<0,01). Загалом, 

серед 141 обстежених основної групи карієс виявили у 109 осіб, що у 

відсотковому співвідношенні дорівнювало (77,30±3,53) % (p<0,01). У групі 

порівняння з           98 обстежених вагітних жінок карієсом було уражено лише 

55 пацієнток (56,12±5,01) % (p<0,01). Відповідно до наведених даних, досить 

чітко окреслені два фактори, що сприяють ураженості зубів карієсом: 

вагітність, ускладнена ЗДА, та віковий фактор (рис. 3.1). 
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Рис.3.1. Поширеність карієсу у групах спостереження залежно від віку 

 

Поряд з поширеністю, ми вивчали інтенсивність каріозного процесу в 

групах спостереження за показниками індексу КПВ (табл.3.3). 

Таблиця 3.3 

Інтенсивність карієсу зубів в обстежених жінок у віковому аспекті (M±m) 

 Вік 

(роки) 

Основна група 

(n=141) КПВ 

Група порівняння 

(n=98) КПВ 

К П В К П В 

18-26 6,78 

±0,25* 

6,51 

±0,14* 

3,28 

±0,21* 

16,57 

±0,95*• 

4,25 

±0,33 

4,32 

±0,41 

1,78 

±0,18 

10,35 

±0,68 

27-35 8,21 

±0,42* 

9,92 

±0,43* 

5,65 

±0,37* 

23,78 

±1,12*• 

 5,70 

±0,54 

 7,02 

±0,53 

2,38 

±0,19 

15,10 

±0,93 

Середнє 

значення 

 7,50 

±0,59* 

 8,22 

±0,74* 

 4,46 

±0,42* 

 20,18 

±1,08*• 

 4,80 

 ±0,62 

5,67± 

0,31 

 2,08 

±0,20 

 12,72 

±0,97 

Примітки: *p < 0,01 – достовірність різниці між даними основної та 

порівняльної груп;• p < 0,01– достовірність різниці між показниками основної 

групи. 
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Вивчення структури КПВ у віковому аспекті засвідчило, що у жінок 

основної групи обох вікових інтервалів достовірно переважала кількість усіх 

компонентів індексу. Скажімо, у віці 18-26 років кількість каріозних зубів на 

одну обстежену вагітну жінку дорівнювала (6,78±0,25) (p<0,01). Кількість 

запломбованих зубів на одну особу у цій віковій групі склала (6,51±0,14) 

(p<0,01). Видалених зубів в основній групі у віковому інтервалі 18-26 років 

було (3,28±0,21) на одну обстежену особу (p<0,01). Інтенсивність карієсу за 

індексом КПВ у віці 18-26 років в основній групі дорівнювала (16,57±0,95) на 

одну обстежену особу (p<0,01). 

У віковому проміжку 26-35 років в основній групі зафіксовано суттєво 

вищі показники інтенсивності карієсу зубів. Так, компонента К (кількість 

каріозних зубів) зустрічалася у (8,21±0,42) випадків на одну обстежену 

(p<0,01). У віці 26-35 років в осіб основної групи зареєстровано (9,92±0,43) 

запломбованих зубів на одну особу (p<0,01). Кількість видалених зубів на одну 

обстежену особу відповідала цифровому значенню (5,65±0,37) (p<0,01). 

Показник інтенсивності за індексом КПВ у цій віковій групі дорівнював 

(23,78±1,12)  (p<0,01) і був у 1,2 раза вищим від середнього значення 

(20,18±1,08)  (p<0,01)  (рис. 3.2). 
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Рис 3.2. Структура інтенсивності карієсу (за індексом КПВ) у основній групі 

залежно від віку. 
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У порівняльній групі спостерігали достовірно нижчі показники 

інтенсивності в обох вікових групах. Для прикладу, каріозних зубів на одну 

обстежену вагітну жінку віком 18-26 років виявлено  (4,25±0,33) (p < 0,01), що 

було у 1,6 раза менше, ніж в основній групі. У 1,5 раза нижчим було число 

запломбованих зубів на одну особу в групі порівняння стосовно аналогічного 

вікового інтервалу основної групи: (4,32±0,41) напртивагу (6,51±0,21) (p<0,01). У 

віці 18-26 років на одну обстежену вагітну жінку порівняльної групи виявлено 

лише (1,78±0,18) видалених зубів, тоді як у основній групі цей показник склав 

(3,28±0,34) (p <0,01). Загальне значення індексу КПВ у віковому проміжку 18-26 

років у порівняльній групі було у 1,6 раза меншим стосовно показників основної 

групи: (10,35±0,65) та (16,57±0,95) відповідно, на одну обстежену пацієнтку, з 

достовірністю p < 0,01.  

З віком у порівняльній групі також спостерігали підвищення усіх 

компонентів індексу КПВ. Компонента К (кількість каріозних зубів на одну особу) 

склала (5,70±0,54) і була у 1,4 раза меншою порівняно з основною групою: 

(8,21±0,42)  (p<0,01). Компонента П (кількість запломбованих зубів на одну особу) 

із значенням (7,02±0,53) була у 1,4 раза нижчою за аналогічну в основній групі 

(9,92±0,43) (p < 0,01). Суттєво нижчою, у 2,4 раза, порівняно з основною групою, 

виявилась і кількість видалених зубів на одну обстежену вагітну жінку 

порівняльної групи віком 27-35 років: (2,38±0,19) напротивагу (5,65±0,37) 

(p<0,01). Інтенсивність карієсу за індексом КПВ у порівняльній групі була на 1,6 

раза нижчою стосовно значення основної групи: (12,72±0,97) та (20,18±1,08) 

відповідно на одну обстежену особу, з достовірністю (p < 0,01) (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Структура інтенсивності карієсу (за індексом КПВ) у порівняльній 

групі залежно від віку. 

Вище наведені показники свідчать про те, що залізодефіцитна анемія 

вагітності та віковий фактор сприяють зниженню резистентності зубів до 

карієсу, підвищенню поширеності та інтенсивності карієсу зубів. 

 

3.2. Особливості клінічного перебігу генералізованого пародонтиту в 

жінок груп спостережень 

 

Результати дослідження поширеності захворювань пародонта у вагітних 

жінок представлено в таблиці 3.4.  

Таблиця 3.4 

Розподіл пацієнтів груп спостереження в залежності від ступеня важкості 

генералізованого пародонтиту 

 

Ступінь важкості 

ГП 

 

Основна група 

(n = 141) 

Група порівняння 

(n = 98) 

абс. 

число 

М±m,% абс. 

число 

М±m,% 

ГП початкового 

cтупеня 

62 43,97±4,18* 58 59,18±4,96 

ГП  

І ступеня 

79 59,18±4,96* 40 40,82±4,96 

Примітки. *p<0,05 – достовірність різниці значень стосовно даних порівняльної 

групи. 
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Так, в основній групі генералізований пародонтит початкового ступеня 

зустрічався у (43,97±4,18) % обстежених, що було у 1,3 раза менше, ніж у групі 

порівняння (p<0,05). Проте кількість випадків генералізованого пародонтиту І 

ступеня в основній групі перевищувала у 1,4 раза аналогічний показник групи 

порівняння із значеннями (59,18±4,96) % та (40,82±4,96) % відповідно (p<0,05). 

Аналіз поширеності початкових ступенів генералізованого пародонтиту у 

вагітних жінок залежно від віку представлено у таблиці 3.5.  

Таблиця 3.5 

Поширеність генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня у групах 

спостереження залежно від віку 

 

Ступінь 

 ГП 

Основна група 

(n=141) 

Група порівняння 

(n=98) 

18-26 р 

(n=77) 

27-35р 

(n=64) 

18-26 р 

(n=53) 

27-35р 

(n=45) 

ГП 

початкового 

ступеня 

37 

48,05±5,69* 

25 

39,06±6,10• 

36 

67,92±6,41•• 

22 

48,89±7,45 

ГП  

І ступеня 

40 

51,95±5,69* 

32 

60,94±6,10 

17 

32,08±6,41 

23 

51,11±7,45 

Примітки: *p<0,05 – достовірність різниці значень стосовно показників 

порівняльної групи;•p<0,05 – достовірність різниці значень показників основної 

групи; •• p<0,01 – достовірність різниці значень показників порівняльної групи. 

 

У віці 18-26 років генералізований пародонтит початкового ступеня в осіб 

основної групи діагностувався у 1,4 раза менше, ніж у обстежених групи 

порівняння (48,05±5,69) % напротивагу (67,92±6,41) % (p<0,05). У віковому 

інтервалі 27-35 років в основній групі генералізований пародонтит початкового 

ступеня реєстрували у (39,06±6,10) % обстежених, що було у 1,3 раза меншим 

від показника групи порівняння (48,89±7,45) %  (p>0,05).  

Генералізований пародонтит І ступеня у пацієнток основної групи віком 

18-26 років зафіксовано у (51,95±5,69) % обстежених, що достовірно 

перевищувало цей показник групи порівняння у 1,6 раза (32,07±6,41) %  

(p<0,01). Зі збільшенням віку до 27-35 років кількість випадків 
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генералізованого пародонтиту І ступеня в основній групі перевищувала 

аналогічну кількість групи порівняння у 1,2 раза: (60,93±6,10) % та (51,11±7,45) 

% відповідно (p>0,05). 

Поширеність генералізованого пародонтиту у основній групі у віковому 

аспекті була наступною: в  основній групі у віці 18-26 років кількість випадків 

генералізованого пародонтиту І ступеня несуттєво перевищувала кількість 

діагностованого генералізованого пародонтиту початкового ступеня: 

(51,95±5,69) % проти (48,05±5,69) % відповідно (p>0,05). Проте у віковому 

проміжку 27-35 років генералізований пародонтит І ступеня перев ажав 

генералізований пародонтит початкового ступеня у 1,6 разів із достовірністю 

(р<0,05). 

Іншою була динаміка поширеності початкових ступенів генералізованого 

пародонтиту у віковому аспекті групи порівняння. У віці 18-26 років 

спостерігали у 2 раза вищу захворюваність на початковий ступінь 

генералізованого пародонтиту (67,92±6,41) % та (32,07±6,41) % відповідно, 

(p<0,01). Зі зростанням віку до 35 років у порівняльній групі переважав 

генералізований пародонтит І ступеня (48,89±7,45) % проти (51,11±7,45) %, 

(p>0,05). Таким чином, у вагітних жінок із ЗДА виявлено вищу поширеність та 

інтенсивність захворювань пародонта порівняно з вагітними жінками без 

ускладнень вагітності.  

Аналіз об’єктивних симптомів перебігу генералізованого пародонтиту у 

пацієнтів груп дослідження засвідчив, що у вагітних жінок із залізодефіцитною 

анемією клінічна картина ГП була суттєво виразнішою, ніж у жінок з 

неускладненим перебігом вагітності (табл.3.6). 

В основній групі виражена (63,12 %) кровоточивість ясен у 1,8 рази 

переважала аналогічну в групі порівняння – 35,71 %, (p<0,01) (рис. 3.4). 

Помірна кровоточивість в жінок основної групи зустрічалась у 1,8 раза менше 

(36,88) %, ніж  осіб грубі порівняння – (64,29) %, (p<0,01). На болючість ясен 

вказувало (66,67) % обстежених основної групи на противагу (40,82) % осіб 

групи порівняння (р<0,01). 
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Таблиця 3.6 

Частота клінічних симптомів ГП у жінок обстежених груп (М±m,%) 

Г
р

у
п

и
 

д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
 Кровоточи-

вість ясен 

Болісність 

ясен 

Гіперемія  

ясен 

Гноєтеча з 

ясен 

Пародонталь-

ні кишені 

Патологічна 

рухомість 
в
и

р
аж

ен
а 

п
о

м
ір

н
а 

п
р

и
су

тн
я
 

в
ід

су
тн

я 

в
и

р
аж

ен
а 

н
ез

н
ач

н
а 

п
р

и
су

тн
я
 

в
ід

су
тн

я 

1
-2

 м
м

 

2
-3

м
м

 

п
р

и
су

тн
я
 

в
ід

су
тн

я 

Основ-

на 

група 

n=141 

Абс. 

число 

89 52 94 47 92 49 76 65 61 80 52 89 

% 63,12±

4,06* 

36,88±

4,06* 

66,67±

3,97* 

33,33±

3,97* 

65,25±

4,01* 

34,75±

4,01* 

53,90±

4,20* 

46,09±

4,20* 

43,26±

4,17* 

56,74±

4,17* 

36,88±

4,06** 

63,12±

4,06** 

Порів-

няльна 

група 

n=98 

Абс. 

число 

35 63 40 58 43 55 24 74 64 34 20 78 

% 35,71±

4,84 

64,29±

4,84 

40,82±

4,96 

59,18±

4,96 

43,88±

5,01 

56,12±

5,01 

24,49±

4,34 

75,51±

4,34 

65,31±

4,81 

34,69±

4,81 

20,41±

4,07 

79,59±

4,07 

Примітки:*p<0,01, **p<0,05 – достовірність різниці значень стосовно даних 

порівняльної групи. 

 

 

Рис. 3.4. Зовнішній вигляд вестибулярної ділянки із кровоточивістю ясен 

 ( Пацієнтка П., 30р., основна група, № карти 39). 

 

Відсутність больових відчуттів у яснах відзначало (33,33) % пацієнток із 

ЗДА і (59,18) % досліджуваних групи порівняння. У вагітних жінок основної 

групи виражена гіперемія ясен зустрічалась в 1,5 раза частіше на противагу 

групі порівняння (65,25) % і (43,88) % відповідно (р<0,01). У той же час 

незначна гіперемія ясен визначалась у 1,6 раза частіше у жінок без ускладнень 
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вагітності, ніж у вагітних із ЗДА (56,12) % і (34,75) % відповідно (р<0,01).         

76 пацієнток (53,90) % основної групи відзначали серозно-гнійні виділення із 

пародонтальних кишень, що було в 2,2 раза більше стосовно значень 

порівняльної групи (24,49) %  (р<0,01). Проте у (75,51) % обстежених основної 

та (46,09) % осіб порівняльної групи гноєвиділення із пародонтальних кишень 

не об’єктивізували  (р<0,01). Вартує зазначити, що у вагітних жінок на тлі ЗДА 

діагностували в 1,6 раза більше (56,74) % пародонтальних кишень, глибших за 

2 мм, ніж у жінок із фізіологічним перебігом вагітності (34,69) %, (р<0,01). У 

той же час пацієнток із пародонтальними кишенями глибиною до 2 мм в 

основній групі було в 1,5 раза менше, на противагу показникам у групі 

порівняння  (65,31) % і (43,26) % відповідно (р<0,01). 

В осіб основної групи патологічна рухомість зубів зустрічалась у    

(36,88) % спостережень, що було в 1,8 раза менше (20,41) % аналогічного жінок 

групи порівняння (р<0,01) (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Зовнішній вигляд вестибулярної ділянки тканин пародонта 

(Пацієнтка К., 34 років, основна група; № карти 117. Генералізований 

пародонтит І ступеня хронічного перебігу). 

Таким чином, у результаті проведеного аналізу стану тканин пародонта 

встановлено, що у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії поширеність, 

інтенсивність та виразність клінічних симптомів генералізованого пародонтиту 

була значно вищою, ніж у жінок з генералізованим пародонтитом без 

ускладнень вагітності. 
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3.3. Індексна оцінка стану тканин пародонта у вагітних жінок із 

генералізованим пародонтитом на тлі ЗДА 

 

З огляду на мету та завдання дослідження, аналіз гігієнічного стану 

ротової порожнини та індексну оцінку стану тканин пародонта ми з’ясовували 

у 141 вагітної жінкиз генералізованим пародонтитом на тлі ЗДА (62 особи з ГП 

початкового ступеня та 79 осіб з ГП І ступеня). Отримані показники 

порівнювали з результатами обстеження 98 жінок з генералізованим 

пародонтитом без ускладнень вагітності (58 осіб з ГП початкового ступеня та 

40 осіб з ГП І ступеня). Зважаючи на те, що вагітним жінкам не рекомендовано 

проводити рентгенологічне дослідження, діагноз захворювання тканин 

пародонта ми ставили на підставі клінічного обстеження. 

Для об’єктивної оцінки стану тканин пародонта визначали індекс 

Рамфйорда (PDI, Ramfjord, 1959) та індекс кровоточивості ясенних сосочків 

(H.P. Muhlemann, S. Son, 1971), динаміка яких у групах спостереження залежно 

від віку представлена у таблиці 3.7.  

Таблиця 3.7  

Значення індексу Рамфйорда та індексу кровоточивості ясенних сосочків 

у осіб з ГП початкового ступеня залежно від віку (M±m, бали) 

 

Вік (роки) 

 

Основна група (n=62) Група порівняння (n=58) 

Індекс 

Рамфйорда 

Індекс 

кровоточивості 

Індекс 

Рамфйорда 

Індекс 

кровоточивості 

18-26 2,98±0,17* 1,64±0,09* 2,23±0,06 1,25±0,03 

27-35 3,52±0,21** 1,92±0,11* 3,02 ±0,12 1,48±0,06 

Середнє 

значення 
3,25±0,19** 1,78±0,10* 2,62±0,09 1,37±0,04 

Примітки:*p<0,01, **p<0,05 – достовірність різниці значень стосовно даних 

порівняльної групи. 
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Встановлено, що при ГП початкового ступеня зі збільшенням віку 

зростали значення індексу Рамфйорда. У пацієнтів основної групи у віці 12-26 

років, показник індексу Рамфйорда дорівнював (2,98±0,17) бала та зріс до 

(3,52±0,21) бала у 27-35-річних пацієнток. Середній показник цього індексу 

дорівнював (3,25±0,19) бала. В оглянутих групи порівняння значення індексу 

Рамфйорда збільшувалось від (2,23±0,06) бала у 18-26- річному віці до 

(3,02±0,12) бала в осіб віком 27-35 років  (p<0,05). Загалом у пацієнток основної 

групи показник індексу Рамфйорда дорівнював (3,25±0,19) бала і був в 1,2 раза 

вищим, ніж у групі порівняння (2,62±0,09) бала (p<0,05) при ГП початкового 

ступеня. 

В обстежених пацієнток з ГП початкового ступеня зі збільшенням віку 

відзначали зростання індексу кровоточивості ясенних сосочків (Ікр). Якщо у 

віці 18-26 років у жінок основної групи значення Ікр дорівнювало (1,64±0,09) 

бала, то вже у віковому проміжку 27-35 зросло в 1,2 раза до (1,92±0,11) бала 

(p<0,01). 

У пацієнтів порівняльної групи значення індексу Рамфйорда зростало від 

(2,23±0,09) бала у віці 18-26 років (p<0,01) до (3,02±0,12) бала у віці 27-35 років 

(p<0,05). Середнє значення індексу Рамфйорда в осіб порівняльної групи було в 

1,2 раза меншим за значення основної групи – (3,25±0,19) бала напротивагу 

(2,62±0,09) бала (p<0,05). 

Цифрові значення проби Шіллєра-Писарєва (йодне число Свракова, ЧС) 

зростали з віком у пацієнток обох груп дослідження (табл.3.8). 

У віковому інтервалі 18-26 років ЧС дорівнювало (3,12±0,23) бала та було 

в 1,4 раза вищим, ніж у групі порівняння – (2,23±0,06) бала (p<0,01). У віковому 

проміжку 27-35 років цифрове значення проби Шіллєра-Писарєва зросло до 

позначки (3,48±0,12) бала, що було в 1,2 раза більше показника групи 

порівняння – (3,02±0,08) бала (p<0,01). Середнє цифрове значення проби 

Шіллєра-Писарєва в основній групі (3,30±0,17) бала було в 1,3 раза вищим за 

аналогічне у групі порівняння (2,62±0,09) бала (p<0,01), але за критеріями 

оцінки ЧС в обох групах відповідало помірно вираженому процесу запалення. 
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У пацієнток з ГП початкового ступеня зі збільшенням віку зростала 

глибина пародонтальних кишень (ГПК) (див. табл. 3.8).  

Таблиця 3.8  

Показники йодного числа Сваракова  та глибини пародонтальних кишень у 

хворих із ГП початкового ступеня залежно від віку (M±m) 

 

Вік(роки) 

 

Основна група (n=62) Група порівняння (n=58) 

Йодне число 

Свракова,бали 

Глибина 

пародонтальних 

кишень,мм 

Проба 

Шіллєра-

Писарєва,бала 

Глибина 

пародонтальних 

кишень,мм 

18-26 3,12±0,23* 1,32±0,04* 2,23±0,06 0,52±0,02 

27-35 3,48±0,12* 1,79±0,05* 3,02 ±0,08 1,20±0,04 

Середнє 

значення 
3,30±0,17* 1,55±0,09* 2,62±0,09 0,86±0,03 

Примітки:*p<0,01– достовірність різниці значень стосовно даних групи 

порівняння.  

 

В осіб основної групи у віці 18-26 років ГПК дорівнювала (1,32±0,04) мм 

і була в 2,5 раза більшою, ніж ГПК групи порівняння цього ж віку      

(0,52±0,02) мм (p<0,01). При зростанні віку до 27-35 років пародонтальні 

кишені в осіб основної групи збільшувались до (1,79±0,05) мм, що було більше 

ГПК жінок групи порівняння в 1,5 раза – (1,20±0,04) мм (p<0,01). Загалом 

глибина пародонтальних кишень вагітних жінок із ЗДА при ГП початкового 

ступеня основної групи була в 1,8 раза більшою, ніж у вагітних жінок без 

соматичної патології порівняльної групи – (1,55±0,09) мм на противагу 

(0,86±0,03) мм (p<0,01). 

При дослідженні ГП І ступеня у пацієнток обох груп дослідження 

фіксували суттєво вищі показники індексу Рамфйорда у віковому аспекті      

(табл. 3.9). 

У віковому інтервалі 18-26 років цифрове значення індексу Рамфйорда 

дорівнювало (3,69±0,17) бала і було в 1,2 раза вищим, ніж у групі порівняння: 

(3,19±0,08) бала (p<0,01). Зі збільшенням віку від 27 до 35 років показник 



74 
 

індексу зріс до (4,55±0,20) бала в основній групі напротивагу (3,74±0,11) бала 

групи порівняння (p<0,01). Середнє значення індексу Рамфйорда в осіб 

основної групи перевищувало аналогічне у групі порівняння в 1,2 раза при ГП І 

ступеня (p<0,01).  

                                                                                                         Таблиця 3.9  

Значення індексу Рамфйорда та індексу кровоточивості ясенних сосочків в осіб 

з ГП І ступеня залежно від віку (M±m, бала) 

Вік(роки) 

Основна група (n=79) Група порівняння (n=40) 

Індекс 

Рамфйорда 

Індекс 

кровоточивості 

Індекс 

Рамфйорда 

Індекс 

кровоточивості 

18-26 3,69±0,17* 2,18±0,11* 3,19±0,08 2,86±0,05 

27-35 4,55±0,20* 2,93±0,13* 3,74±0,11 2,02±0,07 

Середнє 

значення 
4,12±0,18* 2,55±0,12* 3,46±0,09 1,79±0,06 

Примітки: *p<0,01 – достовірність різниці значень стосовно показників 

порівняльної групи.  

 

Із віком збільшилась кровоточивість ясенних сосочків у осіб групи 

спостереження. Скажімо в основній групі у віковому інтервалі 18-26 років 

показник Ікр зріс до (2,18±0,11) бала при (1,56±0,05) бала у групі порівняння 

(p<0,01). У віці 27-35 років цифрове значення Ікр підвищилось до (2,93±0,13) 

бала, що було в 1,5 раза більшим від групи порівняння: (2,02±0,07) бала 

(p<0,01). Загалом при ГП І ступеня кровоточивість ясенних сосочків була 

достовірно вищою у 1,2 раза в основній групі (3,88±0,18) бала на противагу: 

(3,15±0,09) бала, р˂0,01). 

При об’єктивізації проби Шіллєра-Писарєва та вимірюванні глибини 

пародонтальних кишень у вагітних жінок з ГП І ступеня також фіксували вищі 

значення даних показників зі збільшенням віку (табл. 3.10). 

У віці 18-26 років у осіб основної групи цифрове значення проби 

Шіллєра-Писарєва дорівнювало (3,74±0,11) бала і перевищувало значення 

групи порівняння (3,13±0,06) бала в 1,2 раза (p<0,01). У віковому проміжку 27-
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35 років цифровий показник проби в основній групі зріс до (4,35±0,13) бала, 

проте перевищував у 1,3 раза показник групи порівняння (3,13±0,060) бала 

(p<0,01). 

Таблиця 3.10 

Значення проби Шіллєра-Писарєва та глибини пародонтальних кишень в осіб з 

ГП І ступеня залежно від віку (M±m) 

 

Вік (роки) Основна група (n=62) Група порівняння (n=58) 

Проба 

Шіллєра-

Писарєва, 

бала 

Глибина 

пародонтальних 

кишень, мм 

Проба 

Шіллєра-

Писарєва, 

бала 

Глибина 

пародонтальних 

кишень, мм 

18-26 років 3,12±0,23* 1,32±0,04* 2,23±0,06* 0,52±0,02* 

27-35 років 3,48±0,12* 1,79±0,05* 3,02±0,08* 1,20±0,04* 

Середнє 

значення 

3,30±0,17* 1,55±0,09* 2,62±0,09* 0,86±0,03* 

Примітки:*p<0,01– достовірність різниці значень стосовно показників групи 

порівняння. 

 

Загалом цифрове значення проби Шіллєра-Писарєва при ГП І ступеня 

було більшим у 1,2 раза в основній групі стосовно групи порівняння (4,03±0,12) 

бала та (3,27±0,07) бала відповідно (p<0,01), але в обох групах відповідало 

помірно вираженому запальному процесу. 

При ГП І ступеня досліджували збільшення глибини пародонтальних 

кишень із віком. У 18-26 річних пацієнток основної групи ГПК дорівнювала 

(2,32±0,06) мм на противагу (1,98±0,03) мм групи порівняння того ж віку 

(p<0,01). У віковому проміжку 27-35 мм ГПК у осіб основної групи складала 

(2,94±0,08) мм і була у 1,4 раза більшою, ніж у групі порівняння – (2,15±0,04) 

мм, (p<0,01). Загалом, пародонтальні кишені при ГП І ступеня у пацієнток 

основної групи були у 1,3 раза глибшими, ніж у осіб порівняльної групи: 

(2,63±0,07) мм та (1,98±0,05) мм відповідно (p<0,01). 

На підставі проведених досліджень параклінічних індексів у групах 

обстеження відзначали суттєво вищі показники пародонтальних індексів у 
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вагітних жінок на тлі ЗДА в порівнянні з жінками без ускладнень вагітності, що 

свідчило про агресивніший перебіг генералізованого пародонтиту в осіб, 

вагітність яких обтяжена анемією (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Середні значення параклінічних індексів у групах спостереження 

 

3.4. Стан гігієни ротової порожнини у вагітних жінок із 

генералізованим пародонтитом на тлі ЗДА 

Згідно з даними  опитування, регулярний догляд за ротовою порожниною 

здійснювали (41,85±4,15) % опитуваних основної групи та (56,12±5,01) % групи 

порівняння (p<0,05). Несистематичний догляд за ротовою порожниною 

визнавали (50,35±4,21) % вагітних жінок із ЗДА, що було у 1,2 раза більше, ніж 

у групі вагітних жінок без соматичної патології: (41,85±4,98) % (p>0,05). У той 

же час відсутню гігієну ротової порожнини констатували у (7,80±4,98) % 

основної групи та лише у (2,04±1,43)  % групи порівняння (p<0,05) (табл. 3.11). 

                     

 

 

 



77 
 

  Таблиця 3.11 

Регулярність догляду за ротовою порожниною в осіб груп спостереження  

Догляд за 

ротовою 

порожниною  

Основна група 

n=141 

Група порівняння 

n=98 

абс.число (M±m, %) абс.число (M±m, %) 

Регулярний 59 41,85±4,15* 55 56,12±5,01 

Нерегулярний 71 50,35±4,21 41 41,84±4,98 

Відсутній 11 7,80±2,26* 2 2,04±1,43 

Примітка: * р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної 

групи. 

Інтерпретація індексних балів засвідчила, що «добрий» стан гігієни 

порожнини рота наявний у 24 осіб основної групи (17,02) %, що було у 1,9 раза 

менше стосовно середніх значень у досліджуваних групи порівняння (32,65) %,   

(р <0,01). «Задовільний» стан гігієни ротової порожнини відзначали у (60,99) % 

вагітних жінок із ЗДА та у (62,25) % жінок із неускладненим перебігом вагітності, 

(р <0,01). У той же час «незадовільну» гігієну ротової порожнини за індексом 

OHI–S констатували в 31 обстеженої основної групи (21,99) % та в 5 обстежених 

порівняльної групи (5,10) %  (р<0,01). «Поганий» рівень гігієни ми не зустрічали у 

обстежених обох груп. Цей факт свідчить про те, що вагітні жінки дбайливо 

ставляться до свого здоров’я та здоров’я майбутньої дитини (табл. 3.12). 

                                                                   Таблиця 3.12 

Оцінка рівня гігієни ротової порожнини у пацієнток за індексом ОНІ-S 

Зачення індексу 
ОНІ-S 

Основна група 
n=141 

Група порівняння 
n=98 

абс.число (M±m, %) абс. число (M±m, %) 

0 – 0,6  
Добрий 

24 17,02±3,36* 32 32,65±4,75 

0,7 – 1,6  
Задовільний 

86 60,99±4,11* 61 62,25±4,90 

1,7 – 2,5 
Незадовільний 

31 21,99±3,49* 5 5,10±2,22 

>2,6 
Поганий 

- - - - 

Примітка: *р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно показників 

порівняльної групи. 
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У віковому аспекті при ГП початкового ступеня у групах дослідження 

спостерігали зростання цифрових значень індексу OHI-S з віком. У віці 18-26 

років у пацієнток основної групи значення індексу дорівнювало (1,08±0,07) 

бала («задовільна» гігієна ротової порожнини) та перевищувало в 1,3 раза 

показник групи порівняння (0,98±0,05) бала, але також засвідчувало 

«задовільний» рівень гігієни ротової порожнини (р>0,05). У віковому проміжку 

27-35 рівень гігієни за критеріями оцінки індексу OHI-S відповідав 

«задовільній» гігієні ротової порожнини в обох групах: із цифровим значенням 

(1,56±0,09) бала в основній групі та  (1,22±0,07) бала у групі порівняння 

(р<0,01). Загалом, цифровий показник індексу OHI-S при ГП початкового 

ступеня відповідав «задовільній» гігієні ротової порожнини в основній групі 

(1,32±0,08) та у 1,2 раза перевищував показник групи порівняння (1,10±0,06), 

який теж засвідчував «задовільний» рівень гігієни ротової порожнини (р<0,05). 

При генералізованому пародонтиті І ступеня спостерігали зниження рівня 

гігієни ротової порожнини за індексом OHI-S, що відображалось у зростанні 

числових значень  цього індексу з віком в обох групах дослідження (таб.3.13). 

Таблиця 3.13 

Показники  гігієнічного індексу ротової порожнини обстежених із ГП 

початкового ступеня залежно від віку за індексом OHI-S (M±m, бала) 

Вік (роки) Основна група 

(n=62) 

Група порівняння 

(n=59) 

OHI-S OHI-S 

18-26 1,08±0,07 0,98±0,05 

27-35 1,56±0,09** 1,22±0,07 

Середнє значення 1,32±0,08* 1,10±0,06 

Примітка: *р<0,05, **р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно показників 

порівняльної групи. 

 

У віковому інтервалі 18-26 років у пацієнток обох груп цифрові значення 

індексу відповідали «незадовільній» гігієні ротової порожнини (2,04±0,11) бала 

та (1,82±0,07) бала відповідно (р>0,05). Зі збільшенням віку до 35 років дещо 

зросли значення гігієнічного індексу OHI-S: (2,48±0,13) бала в основній групі та 
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(1,96±0,09) бала у групі порівняння, але в обох групах відповідали критерію 

«незадовільна» гігієна (р<0,05). Середній показник індексу OHI-S у вагітних 

жінок із ЗДА був у 1,2 раза вищим за показник групи порівняння (р<0,01) (табл. 

3.14). 

Таблиця 3.14 

Показники  гігієнічного індексу ротової порожнини обстежених із ГП І ступеня 

залежно від віку за індексом OHI-S (M±m, бали) 

 

Вік (роки) 

Основна група 

(n=79) 

Група порівняння 

(n=40) 

OHI-S OHI-S 

18-26 2,04±0,11 1,82±0,07 

27-35 2,48±0,13* 1,96±0,09 

Середнє значення 2,26±0,12* 1,89±0,08 

Примітки: *р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно показників 

порівняльної групи. 

 

Вагітність є критичним періодом для стоматологічного здоров'я жінки. 

Проведені дослідження свідчать про суттєву роль у розвитку захворювань 

тканин пародонта місцевих факторів ротової порожнини, тому основними 

профілактичними заходами в період вагітності є індивідуальна та професійна 

гігієна ротової порожнини. Регулярне чищення зубів є основою індивідуальної 

гігієни ротової порожнини. Результати проведених спостережень у жінок із 

ЗДА свідчать про залежність негативної динаміки показників гігієни ротової 

порожнини від фонового захворювання. 

 

3.5. Зміни лабораторних показників у вагітних жінок із 

генералізованим пародонтитом на тлі ЗДА 

Клінічна картина ЗДА складається з загальноанемічного та 

сидропенічного синдромів, що пов’язані зі складним патогенезом, розвитком 

оксидантного стресу. Враховуючи дискутабельність патогенетичних механізмів 

виникнення дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонта на тлі 
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залізодефіцитної анемії, у групах дослідження був проведений моніторинг 

загального аналізу крові. Для вирішення поставленої мети, у групах 

спостереження з’ясовували окремі показники крові: рівень гемоглобіну (Нb), 

еритроцити (RBC), колірний показник (КП), середній об’єм еритроцитів 

(MCV), гематокрит (Ht), тромбоцити (PLT), лейкоцити (WBC), базофіли (BA%), 

еозинофіли (ЕО%), нейтрофіли (NE%), паличкоядерні та сегментоядерні), 

лімфоцити (LYM%), моноцити (MON%), ретикулоцити (RC%), швидкість 

осідання еритроцитів (ШОЕ) у залежності від ступеня важкості ЗДА та 

генералізованого пародонтиту. Результати досліджень порівнювали із 

середньостатистичною нормою для жінок. 

Критерієм діагностики ЗДА є рівень гемоглобіну. Ступінь важкості анемії 

визначають на підставі зниження концентрації гемоглобіну. Цей показник 

відображає рівень функціонального заліза в організмі. Розрізняють 3 ступені 

залізодефіцитної анемії: легку, середню і важку (ВООЗ, 2004). Зниження 

кількість еритроцитів залежить від ступеня ЗДА (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Ступені важкості залізодефіцитної анемії 

Ступінь важкості анемії Рівень Нb крові Кількість еритроцитів 

млрд/л 

Легка 110-90г/л >3 

Середня 90-70г/л 3 – 2 

Важка < 70г/л <2 

 

Так, легкою вважається ступінь анемії, при якій рівень гемоглобіну 

знаходиться в межах 110-90 г/л, а кількість еритроцитів складає більше              

3 млрд/л. Зі зниженням гемоглобіну в крові до 90-70 г/л та зменшенням 

кількості еритроцитів до 3-2 млрд/л констатують середню ступінь 

залізодефіцитної анемії. Важким вважають ступінь анемії, коли рівень 

гемоглобіну в крові падає менше 70 г/л, а кількість еритроцитів зменшується 

менше 2 млрд/л. 

Інтерпретація показників розширеного аналізу крові в групах 
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дослідження за референтними значеннями ствердила діагноз ЗДА в основній 

групі за показником гемоглобіну, у середньому (92,39±4,68) г/л на противагу 

(134,52±6,96) г/л середньостатистичного значення (p<0,01) та за кількістю 

еритроцитів (2,82±0,28) млн/мкл порівняно до (4,30±0,42) млн/мкл 

середньоститистичної норми, (p<0,01) (табл.3.16).  

Таблиця 3.16  

 Референтні (середні) значення лабораторних показників у групах дослідження 

Лабораторний показник Основна 

група  

(n=141) 

Порівняльна 

 група 

(n=98) 

Середньо-

статистична 

норма 

Гемоглобін, г/л 92,39±4,68* 128,68±6,34* 134,52±6,96* 

Еритроцити, млн/мкл 2,82±0,28* 4,03±0,40* 4,30±0,42* 

Середній об’єм ер-тів, фл 62,50±3,07* 90,00±3,18* 94,00±3,24* 

Колірний показник 0,76±0,12* 1,00±0,14* 1,10±0,17* 

Гематокрит, % 26,00±2,08* 39,00±2,13* 41,00±2,15* 

Ретикулоцити, % 1,95±0,20* 0,90±0,08* 1,10±0,12* 

ШОЕ, мм/год 34,00±2,65* 22,00±2,13* 15,00±2,05* 

Лейкоцити, млрд/л 12,00±1,59* 9,00±1,32* 6,50±1,14* 

Нейтрофіли: 

паличкоядерні % 

4,00±0,38* 3,20±0,26* 3,00±0,24* 

сегментоядерні,% 66,00±4,47* 69,00±4,49* 70,00±4,51* 

Лімфоцити, % 15,75±2,12* 29,50±2,46* 31,00±2,52* 

Моноцити, % 8,00±1,20* 6,00±1,14* 6,50±1,15* 

Еозинофіли, % 2,50±0,20* 2,70±0,32* 2,75±0,34* 

Базофіли, % 1,35±0,18* 0,60±0,12* 0,55±0,08* 

Тромбоцити, млрд/л 139,87±5,52* 245,12±9,03* 252,32±9,45* 

Примітки: p<0,01 - достовірна різниця стосовно даних групи порівняння та 

середньостатистичної норми; 
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Зміна об’єму еритроцитів, загалом 62,50±3,07 фл на противагу 

середньостатистичному показнику (94,00±3,24) фл (p<0,01) вказує на наявність 

мікроцитарної анемії; зменшення колірного показника до (0,76±0,12) (p<0,01) у  

порівнянні зі середньостатистичною нормою (1,10±0,17) свідчить про наявність 

гіпохромної анемії та дефіциту заліза у  жінок з ускладненим перебігом 

вагітності при ГП початкового та І ступеня важкості. Інгібування 

ретикулоцитозу (1,95±0,20) % при середньостатистичній нормі (1,10±0,12%), 

(p<0,01) відображає сповільнення процесів кровотворення, що зумовлено 

наявністю ЗДА в осіб основної групи. Гематокритне число (26,00±2,08) % було 

у 1,6 раза менше за середньостатистичну норму в жінок (41,00±2,15) % і 

свідчило про зменшення об’єму форменних елементів крові до об’єму плазми 

(p<0,01). Збільшення кількості ретикулоцитів (1,95±0,20) % при нормі 

(1,10±0,12) % є однією з  ознак залізодефіцитної анемії (p<0,01). Референтне 

значення ШОЕ в основній групі (34,00±2,65) мм/год у 2,3 рази перевищувало 

показник середньостатистичної норми – (15,00±2,05) мм/год (p<0,01).  

Підвищення ШОЕ при анемії вагітних має певні патогенетичні особливості: 

еритроцити, які беруть участь у фетоплацентарному кровообігу, руйнуються 

швидше, проте утворення нових сповільнюється внаслідок підвищення витрат 

мікроелементів та вітамінів. У другій половині вагітності зростання ШОЕ 

зумовлено підвищенням рівня фібриногену в крові. 

В основній групі спостерігали помірну тромбоцитопенію: (139,87±5,52) 

млрд/л при (250,32±9,45) млрд/л середньостатичної норми (p<0,01), яка є 

результатом зниження рівня гемоглобіну, що відповідає за транспортування 

кисню до органів та систем, на тлі ЗДА.  

Помірний лейкоцитоз (12,00±1,59) млрд/л є характерним для другої 

половини вагітності (при середньостатистичній нормі для здорових невагітних 

жінок (6,50±1,14) млрд/л (p<0,01)). Звичним явищем є нейтрофілія вагітних, коли 

дещо підвищується вміст цих клітин, але входить у рамки нейтрофілезу. В осіб 

основної групи спостерігали збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів 

(4,00±0,38) % при референтному значенні (3,00±0,24) % (p<0,01), що 
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демонструвало зсув лейкоцитарної формули вліво. Це свідчить про запальний 

процес в організмі та захворювання крові. Рівень сегментоядерних клітин 

знаходився у межах норми: (66,00±4,47) %  (p<0,01). У вагітних жінок на тлі ЗДА 

спостерігали зниження числа лімфоцитів до (15,75±2,12) % на противагу 

(31,75±2,52) % середньостатистичної норми (p<0,01), що свідчило про зниження 

клітинного імунітету в цього контингенту хворих. Дані лабораторних досліджень 

зафіксували підвищення рівня моноцитів: (8,00±1,20) % порівняно з (6,50±1,15) % 

(p<0,01), а також базофілів: (1,35±0,18) % порівняно з (0,55±0,08) % (p<0,01), що 

могло вказувати на наявність запального процесу в тканинах пародонта. Кількість 

еозинофілів (2,50±0,20) % була у 1,1 раза меншою за середньостатистичну норму 

(2,75±0,34) % (p<0,01). Таким чином, розгорнутий аналіз крові продемонстрував 

дисбаланс елементів гемограми у вагітних жінок із ГП початкового та першого 

ступеня на тлі ЗДА. 

У групі порівняння референтні значення лабораторних показників 

виглядали наступним чином: рівень гемоглобіну дорівнював (128,68±6,34) г/л, що 

було в 1,4 раза більше, ніж в основній групі: (92,39±4,68) г/л (p<0,01) при 

середньостатичній нормі (134,52±6,96) г/л (p<0,01). Кількість еритроцитів була в 

1,4 раза вищою в порівнянні з основною групою: 4,03±0,40 млн/мкл на противагу 

(2,82±0,28) млн/мкл (p<0,01) при середньостатистичному значенні (4,30±0,42) 

млн/мкл (p<0,01). Середній об’єм еритроцитів був у межах норми зі значенням 

(90,00±3,18) фл і перевищував аналогічне значення у основній групі у 1,4 раза 

(62,50±3,07) фл, (p<0,01). Колірний показник дорівнював (1,00±0,14) при нормі у 

здорових жінок (1,10±0,17). Концентрація гематокриту (39,00±2,13) % була у 1,5 

раза більшою, ніж в основній групі: (26,00±2,08) % при середньостатистичному 

значенні (41,00±2,15) % (p<0,01). Рівень ретикулоцитів у жінок із неускладненим 

перебігом вагітності був у 2,2 раза меншим за аналогічний показник у жінок на тлі 

ЗДА – (0,90±0,08) % та (1,95±0,20) відповідно (p<0,01), що могло вказувати на 

меншу інтенсивність запального процесу в пародонті в означеного контингенту. 

ШОЕ у групі порівняння дорівнювала (22,00±2,13) мм/год та була нижчою у 1,5 

раза від ШОЕ основної групи – (4,00±2,65) мм/год (p<0,01) при референтному 
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значенні (15,00±2,05) мм/год (p<0,01), що також може свідчити про меншу 

вираженість запальних явищ в тканинах пародонта в жінок, вагітність яких не 

ускладнена ЗДА. Кількість лейкоцитів 9,00±1,32 млрд/л у осіб порівняльної групи 

виявилась у 1,3 раза меншою, ніж у жінок основної групи – (12,00±1,59) млрд/л 

(p<0,01) та була нормальною для другої половини вагітності при (6,50±1,14) 

млрд/л середньостатистичної норми (p<0,01). Рівень паличкоядерних нейтрофілів 

у лейкограмі жінок порівняльної групи зі значенням (3,20±0,26) % був у 1,3 раза 

нижчим за даний показник основної групи – (4,00±0,38) %, (p<0,01); кількість 

сейментоядерних нейтрофілів у осіб порівняльної групи була на 4,3 % більшою, 

ніж у основній групі – (69,00±4,49) % порівняно з (66,00±4,47) %, (p<0,01), при 

середньостатистичній нормі (70,00±4,51) % (p<0,01). У жінок групи порівняння 

спотерігали кількість лімфоцитів, наближену до середньостатистичної норми 

(29,50±2,46) % проти (31,75±2,52) % (p<0,01), що у 1,9 раза більше показників 

основної групи  та може свідчити про кращий стан клітинного імунітету вагітних 

жінок із неускладненим перебігом вагітності. Рівень моноцитів, еозинофілів та 

базофілів у осіб порівняльної групи був наближений до середньостатистичної 

норми (6,00±1,14) %, (2,70±0,32) %, (0,60±0,12) % на противагу (6,50±1,15) %, 

(2,75±0,34) % (0,55±0,08) %, (p<0,01), а також та достовірно відрізнявся від 

аналогічних показників основної групи. У результаті проведених лабораторних 

досліджень встановлено, що показники гемограми у жінок без ускладнень 

вагітності при ГП початкового та І ступеня незначною мірою відрізнялись від 

значень середньостатистичної норми та були суттєво відмінними від цифрових 

значень аналізу крові вагітних жінок з ГП початкового та І ступеня на тлі ЗДА.  

Інтерпретація гемограми залежно від ступеня важкості генералізованого 

пародонтиту та ступеня важкості ЗДА  осіб основної групи представлена у таблиці 

3.17.  

При ГП початкового ступеня та легкому ступеню ЗДА рівень гемоглобіну 

крові дорівнював (104,29±6,20) г/л та був у 1,2 раза вищим, ніж при середньому 

ступеню ЗДА (90,34±5,31) г/л (р<0,01). Кількість еритроцитів при ГП початкового 

ступеня і легкому ступеню ЗДА була в 1, 1 раза більшою, ніж при середньому 
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ступеню ЗДА (3,30±0,34) млн/мкл на противагу (3,00±0,34) млн/мкл (p<0,01). 

Середній об’єм еритроцитів зменшувався з (70,00±3,12) фл при легкому ступені 

ЗДА до (65,00±3,08) фл при середньому ступеню ЗДА (p<0,01), на тлі ГП 

початкового ступеня. Колірний показник при легкому ступеню ЗДА зі значенням 

(0,82±0,14) відповідав нормохромній анемії; з розвитком ЗДА до середнього 

ступеня колірний КП знизився до гіпохромної анемії з цифровим значенням 

(0,78±0,12) (p<0,01). Об’єм гематокриту знижувався з (30,00±2,12) % при легкому 

ступені ЗДА до (28,00±2,08) % при середньому ступеню ЗДА, на тлі ГП 

початкового ступеня, (р<0,01).  

Таблиця 3.17 

Лабораторні показники гемограми у вагітних жінок, хворих га генералізований 

пародонтит на тлі ЗДА (M±m) 

Сту-

пінь 

важ-

кості 

ЗДА 

Ступінь 

важкості 

ГП 

Гемо-

глобін 

г/л 

Еритро-

цити 

млн/мкл 

КП 

(колір-

ний 

показ-

ник) 

Гематок

рит 

% 

MCV 

(середні

й об’єм 

ер-тів) 

Фл 

Ретику-

лоцити 

% 

ШОЕ 

мм/год 

Г
П

 п
о
ч

ат
к
о

в
о
го

 

С
ту

п
ен

я 

Легкий 104,29 

±6,20* 

3,30 

±0,34* 

0,82 

±0,14* 

30,00 

±2,12* 

70,00 

±3,12* 

1,60 

±0,15* 

31,00 

±2,86* 

Середній 90,34 

±5,31* 

3,00 

±0,32* 

0,78 

±0,12* 

28,00 

±2,08* 

65,00 

±3,08* 

1,80 

±0,19* 

34,00 

±2,88* 

Середнє 

значення 

97,31 

±5,75* 

3,15 

±0,33* 

0,80 

±0,13* 

29,00 

±2,10* 

67,50 

±3,10* 

1,70 

±0,17* 

32,00 

±2,87* 

Г
П

 І
 с

ту
п

ен
я
 

Легкий 

 

96,12 

±4,12* 

2,70 

±0,29* 

0,74 

±0,11* 

27,00 

±2,07* 

60,00 

±3,06* 

2,10 

±0,19* 

35,00 

±2,43* 

Середній 

 

78,82 

±3,10* 

2,30 

±0,25* 

0,70 

±0,10* 

25,00 

±2,06* 

55,00 

±3,04* 

2,30 

±0,25* 

37,00 

±2,44* 

 

 

Середнє 

значення 

87,47 

±3,61* 

2,50 

±0,24* 

0,72 

±0,11* 

26,00 

±2,06* 

57,50 

±3,05* 

2,20 

±0,22* 

36,00 

±2,43* 

Примітки: p<0,01 – достовірна різниця стосовно показників основної групи при 

ГП початкового та І ступеня. 

При ГП початкового ступеня посилення ретикулоцитозу з (1,60±0,15) % при 

легкому ступеню ЗДА до (1,80±0,19) % (p<0,01) при середньому ступені, 
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відображає сповільнення процесів кровотворення при прогресуванні 

залізодефіцитної анемії. ШОЕ при легкому ступені ЗДА була у 1,09 раза меншою, 

ніж при середньому ступені ЗДА (31,00±2,86) мм/год та (34,00±2,88) мм/год 

(р<0,01).  

При ГП І ступеня в осіб основної групи спостерігалась наступна динаміка 

показників гемограми: рівень гемоглобіну при легкій формі ЗДА зі значення 

(96,12±4,12) г/л знизився до (78,82±3,10) г/л (p<0,01). Кількість еритроцитів при 

легкому ступеню ЗДА була у 1,2 раза більшою, ніж при середньому ступеню  ЗДА 

(2,70±0,29) млн/мкл у порівнянні з (2,30±0,25) млн/мкл (p<0,0). Середній об’єм 

еритроцитів зменшився з 60,00±3,06 фл при легкому ступеню ЗДА до (55,00±3,04) 

фл при середньому ступеню ЗДА (p<0,01). Колірний показник при легкому та 

середньому ступеню ЗДА зі значеннями (0,74±0,11) та (0,70±0,10) (p<0,01) 

відповідав критерію оцінки «гіпохромнаанемія». Об’єм гематокриту знижувався з 

(27,00±2,07) % при легкому ступені ЗДА до (25,00±2,06) % при середньому 

ступені ЗДА, на тлі ГП І ступеня, (p<0,01). В осіб основної групи при ГП І ступеня 

спостерігали подальше посилення ретикулоцитозу з (2,10±0,19) % при легкому 

ступеню ЗДА до (2,30±0,25) % (p<0,01). При ГП І ступеня досліджували 

підвищення ШОЕ з розвитком ЗДА до (37,00±2,44) г/л (p<0,01), що вказувало на 

взаємообтяжування перебігу цих двох нозологій. 

Аналіз лейкоцитарної формули в залежності від ступеня ГП та ЗДА 

представлено у таблиці 3.18.  

При ГП початкового ступеня в осіб основної групи лейкоцитоз повільно 

наростав з (10,00±0,19) млрд/л при ЗДА легкого ступеня до (12,00±1,60) млрд/л 

при ЗДА середнього ступеня, (p<0,01), що свідчило про прогресування 

запально-дистрофічного процесу в тканинах пародонта. Нейтрофілія 

посилювалась із розвитком ЗДА: паличкоядерних нейтрофілів було 

спостережено (2,00±0,22) % при легкому ступеню ЗДА та (4,00±0,28) % при 

середньому ступеню (p<0,01); також досліджували ріст цифрових значень 

вмісту сегментоядерних нейтрофілів від загального числа лейкоцитів – 

(62,00±4,45) % на противагу (64,00±4,46) % (p<0,01). Із прогресуванням анемії 
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розвивалась лімфоцитопенія: (18,00±2,14) % при легкому ступеню та 

(17,00±2,14) % при середньому ступеню, (p<0,01). Відповідно до аналізу крові, 

в осіб основної групи спостерігали прогресію моноцитозу (5,00±1,12) % при 

легкому ступеню до (7,00±1,12) % при середньому ступеню (p<0,01). При ГП 

початкового ступеня спостерігали еозинофілію та базофілію з розвитком ЗДА: 

кількість еозинофілів збільшилась від (1,00±0,08) % до (2,00±0,16) % (p<0,01); 

кількість базофілів зросла з (1,20±0,15) % до (1,40±0,19) % (p<0,01). Рівень 

тромбоцитів поступово знижувався з (160,00±5,26) млрд/л при легкому 

ступеню ЗДА до (140,00±5,24) млрд/л при середньому супеню (p<0,01), що 

підтверджувало прогресування ЗДА. 

Таблиця 3.18  

Лабораторні показники лейкограми у вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонтит, на тлі ЗДА 

Сту-

пінь 

важ-

кості 

ГП 

Ступінь 

важкості 

ЗДА 

 

Лейко-

цити 

млрд/л 

 

Нейтро-

філи % 

паличко-

ядерні 

Лімфо-

цити % 

 

 

Моно-

цити 

% 

 

Еозино-

філи 

% 

 

Базо-

філи 

% 

 

Тромбо-

цити 

млрд/л 

Сегменто-

ядерні 

Г
П

 п
о
ч

ат
к
о

в
о
го

 

С
ту

п
ен

я 

Легка 

 

10,00 

±1,52* 

2,00 

±0,22* 

18,00 

±2,14* 

5,00 

±1,12* 

1,00 

±0,08* 

1,20 

±0,15* 

164,42 

±8,26* 

62,00 

±4,45* 

Середня 12,00 

±1,60* 

4,00 

±0,28* 

17,00 

±2,12* 

7,00 

±1,18* 

2,00 

±0,16* 

1,40 

±0,19* 

148,37 

±6,48* 

64,00 

±4,46* 

Середнє 

значення 

11,00 

±1,56* 

3,00±0,25* 17,50 

±2,13* 

6,00 

±1,15* 

1,50 

±0,12* 

 

1,30 

±0,17* 

156,39 

±7,37* 63,00 

±4,45* 

Г
П

 

І 
ст

у
п

ен
я Легка 

 

12,00 

±1,60* 

4,00 

±0,42* 

15,00 

±2,11* 

8,00 

±1,20* 

3,00 

±0,24* 

1,30 

±0,17* 

130,12 

±4,23* 

68,00 

±4,48* 

 

Продовження таблиці 3.18 
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 Середня 14,00 

±1,64* 

6,00 

±0,62* 

13,00 

±2,10* 

12,00 

±1,32* 

4,00 

±0,32* 

1,50 

±0,21* 

116,59 

±3,11* 

70,00 

±4,50* 

Середнє 

значення 

13,00 

±1,62* 

5,00 

±0,52* 

14,00 

±2,11* 

10,00 

±1,26* 

3,50 

±0,28* 

1,40 

±0,19* 

123,35 

±3,67* 

69,00 

±4,49* 

Примітки: p<0,01 - достовірна різниця стосовно даних основної групи при ГП 

початкового та І ступеня. 

 

При ГП І ступеня лейкоцитоз підвищувався з (12,00±0,19) млрд/л при 

ЗДА легкого ступеня до (14,00±1,64) млрд/л при ЗДА середнього ступеня 

(p<0,01), що засвідчило прогресування запально-дистрофічного процесу в 

тканинах пародонта. Із розвитком ЗДА зростала нейтрофілія: паличкоядерних 

нейтрофілів було спостережено (4,00±0,42) % при легкому ступені ЗДА та 

(6,00±0,62) % при середньому ступеню (p<0,01); також досліджували ріст 

цифрових значень вмісту сегментоядерних нейтрофілів від загального числа 

лейкоцитів – (68,00±4,48) % порівняно з (70,00±4,50) % (p<0,01). З 

прогресуванням анемії розвивалась лімфоцитопенія: 15,00±2,11% при легкому 

ступеню та (13,00±2,10) % при середньому ступені, (p<0,01). Згідно з 

показниками крові, в осіб основної групи спостерігали прогресію моноцитозу 

(8,00±1,20) % при легкому ступеню до (12,00±1,32) % при середньому ступені, 

(p<0,01). При ГП І ступеня спостерігали еозинофілію та базофілію з розвитком 

ЗДА: кількість еозинофілів збільшилась від (3,00±0,24) % до (4,00±0,32) % 

(p<0,01); кількість базофілів зросла з (1,30±0,17) % до (1,50±0,21) %, (p<0,01). 

Рівень тромбоцитів поступово знижувався з 130,12±4,23 млрд/л при легкому 

ступеню ЗДА до (116,59±3,11) млрд/л при середньому ступеню (p<0,01), що 

підтверджувало прогресування ЗДА. 

Підсумовуючи показники проведених досліджень, можна стверджувати 

про значне ураження зубів вагітних жінок каріозним процесом на тлі ЗДА. В 

основній групі поширеність карієсу склала (77,30±3,53) % (p<0,01), що було у 

1,38 раза більше даних порівняльної групи, де цей показник склав       
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(56,12±5,01) % (p<0,01). Інтактні зуби в основній групі зустрічалась лише у 

(22,70±3,53) % обстежених, що було у 3,4 раза менше кількості осіб, уражених 

карієсом у цій групі (p<0,01). У вагітних жінок без ЗДА, що увійшли у 

порівняльну групу, поширеність карієсу мала поміркований характер та 

складала (56,12±5,01) %, що було у 1,3 раза більше осіб з інтактними зубами – 

(43,88±5,01) % (p>0,05). Результати дослідження поширеності захворювань 

пародонта у вагітних жінок свідчать, що в основній групі генералізований 

пародонтит початкового ступеня зустрічався у (43,97±4,18) % обстежених, що 

було у 1,3 раза менше, ніж у групі порівняння (p<0,05). Проте кількість 

випадків генералізованого пародонтиту І ступеня в основній групі 

перевищувала у 1,4 раза аналогічний показник групи порівняння зі значеннями 

(59,18±4,96) % та (40,82±4,96) % відповідно (p<0,05). Таким чином, у вагітних 

жінок із ЗДА виявлено вищу поширеність та інтенсивність захворювань 

пародонта порівняно з вагітними жінками без ускладнень вагітності. Аналіз 

об’єктивних симптомів перебігу генералізованого пародонтиту у пацієнтів груп 

дослідження показав, що у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією 

клінічна картина ГП була суттєво виразнішою, ніж у жінок з неускладненим 

перебігом вагітності. Відсутність больових відчуттів у яснах зазначало 33,33 % 

пацієнток із ЗДА і 59,18 % досліджуваних групи порівняння. У вагітних жінок 

основної групи виражена гіперемія ясен зустрічалась у 1,5 раза частіше 

стосовно даних групи порівняння  – 65,25 % і  43,88 % відповідно (р<0,01). У 

той же час, незначна гіперемія ясен визначалась у 1,6 раза частіше у жінок без 

ускладнень вагітності, ніж у вагітних із ЗДА –56,12 %  і 34,75 % відповідно 

(р<0,01). У 76 пацієнток (53,90 %) основної групи відзначали серозно-гнійні 

виділення з ясенних кишень, що було у 2,2 раза більше стосовно значень 

порівняльної групи 24,49 % (р<0,01). 

У основній групі виражена 63,12 % кровоточивість ясен у 1,8 раза 

переважала аналогічну в групі порівняння 35,71 % (p<0,01). Помірна 

кровоточивість у основній групі зустрічалась у 1,8 раза менше (36,88 %), ніж у 

групі порівняння 64,29 % (p<0,01). На болючість ясен вказувало 66,67 % 
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обстежених основної групи проти 40,82 % осіб групи порівняння, (р<0,01). Для 

об’єктивної оцінки стану тканин пародонта визначали індекс Рамфйорда (PDI, 

Ramfjord, 1959) та індекс кровоточивості ясенних сосочків (H.P. Muhlemann,    

S. Son, 1971). Встановлено, що при ГП початкового ступеня, зі збільшенням 

віку зростали значення індексу Рамфйорда. В пацієнтів основної групи, у віці 

12-26 років показник індексу Рамфйорда дорівнював 2,98±0,17 бала та зріс до 

(3,52±0,21) бала у 27-35 – річних пацієнток. Середній показник цього індексу 

дорівнював (3,25±0,19) бала. У оглянутих групи порівняння значення індексу 

Рамфйорда збільшувалось від (2,23±0,06) бала у 18-26- річному віці до 

(3,02±0,12) бала в осіб віком 27-35 років (p<0,05). Загалом, у пацієнток основної 

групи показник індексу Рамфйорда дорівнював (3,25±0,19) бала та був у 1,2 

раза вищим, ніж у групі порівняння (2,62±0,09) бала (p<0,05) при ГП 

початкового ступеня. 

В обстежених пацієнток з ГП початкового ступеня зі збільшенням віку 

відзначали зростання індексу кровоточивості ясенних сосочків (Ікр). Якщо у 

віці 18-26 років у жінок основної групи значення Ікр дорівнювало (1,64±0,09) 

бала, то вже у віковому проміжку 27-35 зросло у 1,2 раза – до (1,92±0,11) бала 

(p<0,01). 

У пацієнтів порівняльної групи значення індексу Рамфйорда зростало від 

(2,23±0,09) бала у віці 18-26 років (p<0,01) до (3,02±0,12) бала у віці 27-35 

років, (p<0,05). Середнє значення індексу Рамфйорда в осіб порівняльної групи 

було у 1,2 раза меншим за значення основної групи – (3,25±0,19) бала на 

противагу (2,62±0,09) бала (p<0,05).  

Цифрові значення проби Шілєра-Писарєва (йодне число Свракова, ЧС) 

зростали з віком у пацієнток обох груп дослідження. У віковому інтервалі 18-26 

років ЧС дорівнювало (3,12±0,23) бала та було у 1,4 раза вищим, ніж у групі 

порівняння  – (2,23±0,06) бала (p<0,01). У віковому проміжку 27-35 років 

цифрове значення проби Шіллєра-Писарєва зросло до позначки (3,48±0,12) 

бала, що було у 1,2 раза більше показника групи порівняння – (3,02±0,08) бала 

(p<0,01). У пацієнток груп дослідження з ГП початкового ступеня, зі 
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збільшенням віку, зростала глибина пародонтальних кишень (ГПК). У 

середньому, глибина пародонтальних кишень вагітних жінок із ЗДА при ГП 

початкового ступеня основної групи була у 1,8 раза більшою, ніж у вагітних 

жінок без соматичної патології порівняльної групи – (1,55±0,09) мм на 

противагу (0,86±0,03) мм (p<0,01). 

При дослідженні ГП І ступеня в пацієнток обох груп дослідження 

фіксували суттєво вищі показники індексу Рамфйорда у віковому аспекті. У 

віковому інтервалі 18-26 років цифрове значення індексу Рамфйорда 

дорівнювало (3,69±0,17) бала і було у 1,2 раза вищим, ніж у групі порівняння: 

(3,19±0,08) бала (p<0,01). Зі збільшенням віку від 27 до 35 років показник 

індексу зріс до (4,55±0,20) бала  в основній групі порівняно з (3,74±0,11) бала 

групи порівняння (p<0,01). Згідно з проведеними дослідженями параклінічних 

індексів у групах обстеження, відзначали суттєво вищі показники 

пародонтальних індексів у вагітних жінок на тлі ЗДА в порівнянні з жінками 

без ускладнень вагітності, що свідчило про агресивніший перебіг 

генералізованого пародонтиту в осіб, вагітність яких обтяжена анемією. 

На основі показників лабораторних досліджень, спостерігаючи дисбаланс 

гематологічного гомеостазу, можна стверджувати, що яскраво виражені 

анемічні процеси при ЗДА сприяють виникненню гіпоксії в органах та 

тканинах, зокрема в зубоутримуючих, сприяючи розвиткові та прогресуванню 

захворювань пародонта у вагітних жінок. З іншого боку, генералізований 

пародонтит і залізодефіцитна анемія є взаємообтяжуючими захворюваннями, 

які ускладнюють перебіг один одного (при прогресуванні генералізованого 

пародонтиту змінюються в негативний бік лабораторні показники аналізу крові 

вагітних жінок). 
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РОЗДІЛ 4 

ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА РОТОВОЇ РІДИНИ У 

ВАГІТНИХ ЖІНОК, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ 

НА ТЛІ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ 

 

4.1. Особливості процесів кісткового ремоделювання та резорбції за 

показниками активності фосфатаз у вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонтит на тлі ЗДА 

Біохімічні дослідження крові та ротової рідини були проведені                

42 вагітним жінкам, хворим на ГП на тлі ЗДА (основної групи) та 34 вагітним 

жінкам, хворим на ГП без ускладнень вагітності (групи порівняння).  

Незважаючи на рiзнобiчнiсть встановлених сьогодні етiологiчних 

чинників ГП, розлади кісткового обміну слід визнати одним із центральних 

механiзмiв патогенезу генералiзованого пародонтиту, тому що остеопоротичнi 

змiни в комірковій кiстцi, резорбцiя її кортикального шару та атрофія 

мiжзубних перегородок розглядаються як патогномонiчнi ознаки захворювання. 

До ферментів, які беруть участь у регуляції фосфорно-кальцієвого обміну і 

мають безпосередній вплив на постійно протікаючі  у кістці процеси резорбції 

та регенерації (як фізіологічної, так і репаративної), відносять кислу і лужну 

фосфатази. Як відомо, ЛФ, що локалізується в остеобластах, відіграє важливу 

роль у процесах мінералізації та ремоделювання кісткової тканини, оскільки 

каталізує перенесення іонів фосфорної кислоти від ефіру до компонентів 

органічного матриксу кістки. За рівнем ЛФ можна визначити, чи адекватно 

проходить фосфорно-кальцієвий обмін у крові вагітної жінки. Фермент є 

активним учасником  формування та росту кісткової тканини. КФ, як маркер 

резорбції кісткової тканини, синтезується остеобластами й зумовлює процеси 

руйнування фосфоапатитів, викликаючи демінералізацію кісткової тканини. 

Активність ЛФ та КФ у крові та ротовій рідині у жінок основної групи в 



94 
 

залежності від ступеня важкості генералізованого пародонтиту та 

залізодефіцитної анемії представлена у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Показники активності фосфатаз у крві та родовій рідині у вагітних жінок, 

хворих на генералізований пародонтит, на тлі ЗДА (M±m, Од/л) 

Ступінь 

важкості 

ГП 

Ступінь 

важкості 

ЗДА 

ЛФ у 

сироватці 

крові (Од/л) 

ЛФ у ротовій 

рідині 

(Од/л) 

КФ у 

сироватці 

крові (Од/л) 

КФ у ротовій 

рідині 

(Од/л) 

Г
П

 

п
о
ч

ат
к
о

в
о

го
 

 с
ту

п
ен

я
 

(n
=

2
2

) 

Легка 74,23±4,20* 12,21±1,34* 3,82±0,14* 21,10±1,42* 

Середня 62,34±3,82* 10,14±1,32* 4,28±0,12* 23,21±1,50* 

Середнє 

значення 

68,28±4,01* 11,12±1,33* 4,05±0,13* 22,15±1,46* 

Г
П

 

І 
ст

у
п

ен
я 

(n
=

2
0

) 

  

Легка 

 

58,16±3,42* 8,74±1,29* 5,24±0,16* 24,28±1,57* 

Середня 34,22±2,40* 6,32±1,25* 5,82±0,18* 26,34±1,64* 

Середнє 

значення 

46,19±2,91* 7,53±1,24* 5,53±0,17* 25,31±1,61* 

Примітки: p<0,01 - достовірна різниця стосовно даних основної групи 

при ГП початкового та І ступеня. 

 

Отримані показники свідчать, що в тканинах пародонта за впливу ЗДА 

відбулися компенсовані процеси резорбції кістки. Динаміка активності лужної 

фосфатази у сироватці крові жінок основної групи з прогресуванням 

генералізованого пародонтиту та залізодефіцитної анемії мала тенденцію до 

зниження, але знаходилась у межах нижньої межі норми для другої половини 

вагітності. При ГП початкового ступеня та легкій формі ЗДА показник ЛФ у 

сироватці крові складав (74,23±4,20) Од/л (р<0,01). При середньому ступеню 

важкості ЗДА значення ЛФ знизилось до (62,34±3,82) Од/л (р<0,01). 

Референтне значення вмісту ЛФ у сироватці крові вагітних жінок при 

генералізованому пародонтиті початкового ступеня склало (68,28±4,01) Од/л, 

(р<0,01).  

При ГП І ступеня спостерігали поглиблення запально-дистрофічного 

процесу в тканинах пародонта, обтяжене анемією, що відображалось у 
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зменшенні активності ЛФ у сироватці крові. При легкій формі ЗДА показник 

ЛФ становив (58,16±3,42) та був у 1,3 раза меншим аналогічного показника 

при ГП початкового ступеня – (74,23±4,20) Од/л (р<0,01). При середньому 

ступені ЗДА значення ЛФ у сироватці крові становило (34,22±2,40) Од/л 

(р<0,01) і було достовірно меншим від даного значення при ГП початкового 

ступеня (74,23±4,20) Од/л, (р<0,01). Середнє значення активності ЛФ у 

сироватці крові осіб основної групи при ГП І ступеня (46,19±2,91) Од/л було у 

1,5 раза нижчим за середнє значення активності ЛФ при ГП початкового 

ступеня (68,28±4,01) Од/л, (р<0,01). 

Активність ЛФ у ротовій рідині поступово зменшувалась при 

прогресуванні генералізованого пародонтиту та фонового захворювання. При 

початковому ступені ГП і легкій формі ЗДА показник ЛФ у ротовій рідині 

вагітних жінок складав (12,21±1,24) Од/л (р<0,01). При середньому ступені 

ЗДА активність ЛФ знизилась до (10,14±1,32) Од/л, (р<0,01). Середнє значення 

активності ЛФ у ротовій рідині вагітних жінок на тлі ЗДА при ГП початкового 

ступеня у (11,12±1,33) Од/л у 1,5 раза перевищувало аналогічне при ГП І 

ступеня (р<0,01). При ГП І – був у 1,4 раза меншим за цей показник при ГП 

початкового ступеня – (12,21±1,34) Од/л (р<0,01). Цифрове значення 

активності ЛФ у ротовій рідині при середньому ступеню ЗДА становило 

(6,32±1,25) Од/л (р<0,01). Референтне значення показника ЛФ у ротовій рідині 

при ГП І ступеня (7,53±1,24) Од/л було у 1,5 раза нижчим за аналогічне при 

ГП початкового ступеня (11,12±1,33) Од/л, (р<0,01).  

Рівень КФ у сироватці крові при ГП початкового ступеня та легкому 

ступеню ЗДА становив (3,82±0,14) Од/л (р<0,01). При середньому ступеню 

ЗДА вміст КФ зріс до (4,28±0,12) Од/л (р<0,01). Референтне значення 

показника КФ у сироватці крові вагітних жінок із ЗДА при генералізованому 

пародонтиті початкового ступеня склало (4,05±0,13) Од/л (р<0,01). При ГП І 

ступеня на тлі ЗДА легкого ступеня рівень КФ у сироватці крові підвищився 

до (5,24±0,16) Од/л (р<0,01) та був у 1,4 раза більшим за аналогічний показник 

при ГП початкового ступеня (р<0,01). При середньому ступеню ЗДА значення 
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КФ дорівнювало (5,82±0,18) Од/л (р<0,01). Референтне значення вмісту КФ у 

сироватці крові у вагітних жінок на тлі ЗДА при ГП І ступеня (5,53±0,17) Од/л 

перевищувало аналогічне при ГП початкового ступеня у 1,4 раза (р<0,01).  

Вміст КФ у ротовій рідині вагітних жінок при ГП початкового ступеня і 

легкій формі ЗДА складав у цифровому еквіваленті (21,10±1,42) Од/л (р<0,01). 

При середньому ступені ЗДА спостерігали зростання вмісту КФ до 

(23,21±1,50) Од/л (р<0,01). Середнє значення показника при ГП початкового 

ступеня склало (22,15±1,46) Од/л (р<0,01). При ГП І ступеня спостерігали 

подальше зростання показника КФ у ротовій рідині вагітних жінок на тлі ЗДА. 

Так, якщо при легкому ступеню ЗДА показник дорівнював (24,28±1,57) Од/л 

(р<0,01), то вже при середньому ступеню ЗДА підвищився до (26,34±1,64) 

Од/л (р<0,01). Середнє значення вмісту КФ у ротовій рідині вагітних жінок із 

анемією при ГП І ступеня перевищувало аналогічне при ГП початкового 

ступеня у 1,1 раза (р<0,01).  

Динаміка референтних значень активності лужної та кислої фосфатаз у 

біологічних рідинах груп дослідження відображена у таблиці 4.2. 

 Таблиця 4.2 

Референтні значення активності фосфатаз  у крові та ротової рідині жінок груп 

дослідження (M±m, Од/л)  

 

 

 Показник 

 Основна група (n=42) 

 

 Група порівняння(n=34) 

ГП 

початкового 

ступеня 

ГП І ступеня 

 

ГП 

початкового 

ступеня 

ГП І ступеня 

 

ЛФ у сироватці 

крові  

 

68,28±4,01* 

 

46,19±2,91* 

 

184,15±8,26 

 

120,34±6,35 

ЛФ у ротовій 

рідині (Од/л) 

 

11,12±1,33* 

 

7,53±1,24* 

 

26,48±2,23 

 

15,52±1,98 

КФ у сироватці 

крові (Од/л) 

 

4,05±0,34* 

 

5,53±0,42* 

 

2,14±0,18 

 

3,45±0,23 

КФ у ротовій 

рідині (Од/л) 

 

22,15±1,46* 

 

25,31±1,61* 

 

13,36±1,15 

 

16,54±1,22 

Примітки: *p<0,01 – достовірна різниця значень стосовно показників групи 

порівняння. 
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У групі порівняння, як і основній групі, активність ЛФ у сироватці крові 

мала тенденцію до зниження з розвитком генералізованого пародонтиту. При 

ГП початкового ступеня рівень ЛФ у сироватці крові жінок із фізіологічним 

перебігом вагітності наближувався до верхнього маргінезу норми 

(184,15±8,26) Од/л та у 2,7 раза перевищував даний показник у вагітних жінок 

на тлі ЗДА (68,28±4,01) Од/л, який був у межах нижньої границі норми, 

(р<0,01). При ГП І ступеня активність ЛФ у сироватці крові досліджуваних 

обох груп достовірно знижувалась: (46,19±2,91) Од/л у основній групі та 

(120,34±6,35) Од/л у групі порівняння, що може свідчити про наростання 

запально-деструктивного процесу в пародонті (р<0,01).  

Вміст ЛФ у ротовій рідині у вагітних жінок основної групи при ГП 

початкового ступеня був у 2,4 раза меншим, ніж у групі порівняння 

(11,12±1,33) Од/л проти (26,48±2,23) Од/л, (p<0,01). При ГП І ступеня 

активність ЛФ у ротовій рідині осіб основної групи знизилась до (7,53±1,24) 

Од/л, та була у 2 раза меншою показника групи порівняння (15,52±1,98) Од/л, 

(p<0,01). 

Активність КФ у сироватці крові обстежених основної та порівняльної 

групи мала тенденцію до зростання. Рівень КФ у сироватці крові обстежених 

основної групи при ГП початкового ступеня наближувався до верхньої границі 

норми із значенням (4,05±0,34) Од/л, (р<0,01). У групі порівняння даний 

показник знаходився у середньому діапазоні середньостатичної норми 

(2,14±0,18) Од/л і був у 1,9 раза нижчим, ніж у основній групі, (р<0,01). При 

ГП І ступеня у осіб основної групи показник КФ у сироватці крові із 

значенням (5,53±0,42) Од/л перевищив верхню межу норми, що свідчило про 

переважання процесів резорбції кісткової тканини. У групі порівняння даний 

показник зріс до (3,45±0,23) Од/л, (р<0,01).  

При ГП початкового ступеня вміст КФ у ротовій рідині жінок основної 

групи дорівнював (22,15±1,46) Од/л, перевищував межі норми, та був у 1,7 

раза більшим, ніж у жінок групи порівняння (13,36±1,15) Од/л, (p<0,01). При 

наростанні явищ генералізованого пародонтиту рівень КФ у ротовій рідині 
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достовірно збільшився в обох групах спостереження: (25,31±1,61) Од/л у 

основній групі та (16,54±1,22) Од/л у порівняльній групі (р<0,01), що може 

вказувати на дистрофічні зміни в кістці при наростанні генералізованого 

пародонтиту. 

Простежені суттєві зміни рівня активності маркерів кісткового 

метаболізму в жінок основної групи; зокрема зниження ЛФ та підвищення КФ 

у біологічних рідинах вагітних жінок, дають підстави стверджувати про 

негативний вплив ЗДА на процеси кісткового ремоделювання у вагітних 

жінок, хворих на генералізований пародонтит. 

 

4.2. Результати дослідження мінерального обміну крові та ротової 

рідини вагітних жінок, хворих на генералізований пародонтит на тлі 

залізодефіцитної анемії 

Вагітність, навіть за умов її фізіологічного перебігу, супроводжується 

посиленням усіх видів обміну, у тому числі і макро- та мікроелементного. 

Особливі вимоги під час вагітності ставляться до кальцію, який зумовлює 

механічні властивості і міцність твердих тканин (кісток, зубів), бере участь у 

згортанні крові, суттєво впливає на міжклітинні контакти. Дисбаланс металів 

тісно пов’язаний з активністю деяких ензимів, вітамінів і металобіотиків 

(залізо, магній, мідь, цинк). Порушення обміну мікроелементів, висока 

біологічна активність яких пов’язана з впливом на обмін речовин, процеси 

кровотворення, тканинного дихання, визначають їх важливу роль у патогенезі 

низки захворювань, у тому числі і пародонтиту. У зв’язку з цим, забезпечення 

мінерального гомеостазу набуває особливого значення у період вагітності, 

особливо ускладненої ЗДА. 

  Результати дослідження показників мінерального обміну сироватки крові 

у вагітних жінок, хворих на ГП на тлі ЗДА, представлені в таблиці 4.3.  
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Таблиця 4.3.  

Показники мінерального обміну сироватки крові вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонтит, на тлі ЗДА (M±m) 

Ступінь 

важкості 

ГП 

Ступінь 

важкості 

ЗДА  

Са 

(ммоль/л) 

Fe 

(мкмоль/л) 

Сu 

(мкмоль/л) 

Zn 

(мкмоль/л) 

 

Mg 

(ммоль/л) 

Г
П

 

п
о
ч

ат
к
о

в
о

го
 

 с
ту

п
ен

я
 

(n
=

2
2

) 

Легка 

 

2,58±0,20* 8,24±0,46* 11,32±0,98* 14,10±0,44* 0,73±0,08* 

Середня 2,32±0,13* 7,26±0,32* 10,18±0,82* 12,21±0,50* 0,64±0,06* 

Середнє 

значення 

2,41±0,16* 7,75±0,39* 10,75±0,90* 13,15±0,47* 0,68±0,07* 

Г
П

 

І 
ст

у
п

ен
я 

(n
=

2
0

) 

Легка 2,24±0,12* 6,64±0,29* 8,24±0,64* 10,18±0,55* 0,58±0,06* 

Середня 2,12±0,10* 5,12±0,25* 7,82±0,42* 7,64±0,62* 0,52±0,05* 

Середнє 

значення 

2,18±0,11* 5,88±0,27* 8,03±0,53* 8,91±0,58* 0,55±0,05* 

Примітки: p<0,01 - достовірна різниця стосовно показників основної 

групи при ГП початкового та І ступеня; 

 

При ГП початкового ступеня і легкій формі ЗДА рівень кальцію у 

сироватці крові знаходився в межах норми і складав (2,58±0,20) ммоль/л 

(р<0,01). Із розвитком анемії показник сироваткового кальцію знизився до 

(2,32±0,13) ммоль/л (р<0,01), але ще був на нижній межі фізіологічної норми. 

Середнє значення вмісту кальцію у сироватці крові  вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонтит початкового ступеня на тлі ЗДА, склало 

(2,41±0,16) ммоль/л (р<0,01). 

При ГП І ступеня та легкому ступеню ЗДА вміст Са у сироватці крові 

знизився нижче маргінезу норми зі значенням (2,24±0,12) ммоль/лю і був у 1,2 

раза меншим, ніж аналогічний показник при ГП початкового ступеня, p<0,01. 

При середньому ступені ЗДА рівень кальцію у сироватці крові вагітних жінок 

складав (2,12±0,10) ммоль/л (р<0,01). Референтне значення вмісту кальцію у 

сироватці крові вагітних жінок при ГП І ступеня було у 1,1 раза меншим, ніж 

при ГП початкового ступеня з достовірністю (2,18±0,11) ммоль/л і (2,41±0,16) 

ммоль/л відповідно (p<0,01) та було меншим нижньої межі норми. Отже, у 
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сироватці крові вагітних жінок спостерігали наростаючу гіпокальціемію з 

розвитком генералізованого пародонтиту та прогресуванням залізодефіцитної 

анемії. 

При ГП початкового ступеня та легкому ступеню ЗДА рівень 

сироваткового заліза складав (8,24±0,46) мкмоль/л при нормі (8,8-27,25) 

мкмоль/л. Із прогресуванням анемії показник опустився до 7,26±0,32 мкмоль/л 

і був меншим нижньої границі норми (р<0,01). Середнє значення вмісту 

сироваткового заліза при ГП початкового ступеня дорівнювало (7,75±0,39) 

мкмоль/л (р<0,01). Із розвитком І ступеня пародонтиту та легкому ступеню 

ЗДА спостерігали прогресування гіпоферемії до (6,64±0,29) мкмоль/л, 

(р<0,01). При середньому ступені ЗДА вміст заліза у сироватці крові знизився 

до (6,64±0,29) мкмоль/л (р<0,01). Референтне значення вмісту заліза у 

сироватці крові жінок із ускладненим перебігом вагітності при ГП І ступеня 

було достовірно меншим у 1,4 раза супроти аналогічного показника при ГП 

початкового ступеня (5,88±0,27) мкмоль/л та (7,75±0,39) мкмоль/л (p<0,01). 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що закономірний дефіцит 

сироваткового заліза у вагітних жінок із розвитком анемії підсилювався  

прогресуванням запально-дистрофічного процесу в пародонті.  

При дослідженні вмісту міді в сироватці крові вагітних жінок, хворих на 

ГП на тлі ЗДА, спостерігали наступне: при ГП початкового ступеня та легкому 

ступеню ЗДА рівень міді зі значенням (11,32±0,98) мкмоль/л знаходився в 

межах фізіологічної норми: (10,25-22,53) мкмоль/л. При прогресуванні ЗДА 

показник знизився до (10,18±0,82) мкмоль/л (р<0,01). Середнє значення вмісту 

міді у сироватці крові вагітних жінок з ускладненим перебігом вагітності 

становило (10,75±0,90) мкмоль/л (р<0,01). При ГП І ступеня та легкій формі 

ЗДА рівень міді спустився нижче межі норми до значення (8,24±0,64) 

мкмоль/л (р<0,01). При середньому ступені ЗДА вміст міді у сироватці крові 

становив (7,82±0,42) мкмоль/л (р<0,01). Референтне значення вмісту міді у 

сироватці крові вагітних жінок при ГП І ступеня із цифровим значенням 

(8,03±0,53) мкмоль/л було у 1,3 раза нижчим, ніж це значення при ГП 
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початкового ступеня, із статистичною достовірністю (р<0,01). Отже, з 

розвитком пародонтиту в сироватці крові вагітних жінок на тлі 

залізодефіцитної анемії спостерігали помірну гіпокуприемію. 

Вміст цинку у сироватці крові вагітних жінок при ГП початкового 

ступеня і легкому ступеню ЗДА становив (14,10±0,44) мкмоль/л (р<0,01). При 

середньому ступені анемії показник цинку зменшився до (12,21±0,50) 

мкмоль/л (р<0,01). Середнє значення вмісту цинку в сироватці крові вагітних 

жінок з ускладненим перебігом вагітності при ГП початкового ступеня 

становило (13,15±0,47) мкмоль/л і знаходилось на нижній межі фізіологічної 

норми. Іншою була картина при ГП І ступеня: вже при легкому ступені ЗДА 

вміст цинку знаходився нижче межі норми зі значенням (10,18±0,55) мкмоль/л, 

а при середньому ступені ЗДА знизився до позначки (7,64±0,62) мкмоль/л 

(р<0,01). Середнє значення вмісту цинку у вагітних жінок, хворих на ГП І 

ступеня, було у 1,5 раза меншим, ніж у жінок, хворих на ГП початкового 

ступеня (р<0,01). 

Рівень сироваткового магнію у вагітних жінок з ГП початкового ступеня 

на тлі легкого ступеня ЗДА складав (0,73±0,08) ммоль/л (р<0,01). Із розвитком 

ЗДА вміст цього елемента сягнув нижньої межі норми із цифровим значенням 

(0,64±0,06) ммоль/л (р<0,01). Референтне значення рівня цинку в сироватці 

крові вагітних жінок, хворих на ГП початкового ступеня, на тлі анемії 

дорівнювало (0,68±0,07) ммоль/л та знаходилось в межах нижнього маргінезу 

норми (р<0,01). При ГП І ступеня спостерігали гіпомагніемію: при легкому 

ступеню важкості ЗДА показник складав (0,58±0,06) ммоль/л, а при 

середньому ступеню – (0,52±0,05) ммоль/л p<0,01. Середнє значення вмісту 

магнію у сироватці крові вагітних жінок на тлі ЗДА при ГП І ступеня було у 

1,2 раза меншим за значення при ГП початкового ступеня (0,55±0,05) ммоль/л 

та (0,68±0,07) ммоль/л відповідно (р<0,01). 

Дослідження мінерального обміну сироватки крові вагітних жінок 

довело, що дисбаланс мікроелементів (мікроелементоз) є важливим 
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компонентом патогенезу ЗДА у вагітних та посилюється з розвитком 

генералізованого пародонтиту. 

Згідно таблиці 4.4, при ГП початкового ступеня референтне значення 

вмісту кальцію у сироватці крові було у 1,13 раза меншим, ніж у групі 

порівняння (2,41±0,16) ммоль/л, (р<0,01).  

  Таблиця 4.4 

Референтні (середні) значення мінерального обміну сироватки крові у 

жінок  групах спостереження (M±m) 

 

 Показник 

Основна група (n=42) Група порівняння (n=34) 

ГП 

початкового 

ступеня (n=22) 

ГП І 

ступеня(n=20) 

ГП 

початкового 

ступеня (n=18) 

ГП І ступеня 

(n=16) 

Са (ммоль/л) 2,41±0,16*  2,18±0,11*  2,72±0,17  2,55±0,13  

Fe (мкмоль/л) 7,75±0,39*  5,88±0,27*  20,48±0,56 18,51±0,44 

Сu (мкмоль/л)  10,75±0,90*  8,03±0,53*  24,25±1,02 29,42±1,07 

Zn (мкмоль/л)  13,15±0,47*  8,91±0,58*  19,26±0,82 16,82±0,64 

Mg (ммоль/л) 0,68±0,07* 0,55±0,05* 0,92±0,08 0,84±0,06 

Примітки. *p<0,01 - достовірна різниця значень стосовно даних групи 

порівняння. 

 

Рівень заліза d осіб основної групи був у 2,73 раза нижчим, ніж у групі 

порівняння – (7,75±0,39) мкмоль/л ceпроти (20,48±0,56) мкмоль/л (р<0,01). При 

ГП початкового ступеня вміст міді у сироватці крові вагітних жінок із ЗДА був 

у 2,26 раза нижчим порівняно з жінками без ускладнень вагітності –

(10,75±0,90) мкмоль/л та (24,25±1,02) мкмоль/л відповідно (р<0,01). Вміст 

цинку в сироватці крові пацієнток основної групи (13,15±0,47) мкмоль/л був у 

1,46 раза меншим, ніж у порівняльній групі (19,26±0,82) мкмоль/л (р<0,01). При 

ГП початкового ступеня вміст магнію в крові осіб основної групи знаходився 

на рівні, у 1,35 раза нижчому за аналогічний у групі порівняння –       

(0,68±0,07) ммоль/л та 0,92±0,08 ммоль/л відповідно (р<0,01).  
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 При ГП І ступеня середні значення показників мінерального обміну 

сироватки крові були наступними у групах спостереження: у групі порівняння 

вміст кальцію був у 1,17 раза більшим за основну групу – (2,55±0,13) ммоль/лта 

(2,18±0,11) ммоль/л відповідно (р<0,01). Рівень сироваткового заліза осіб 

порівняльної групи (18,51±0,44) мкмоль/л також достовірно перевищував у 3,15 

раза аналогічний показник основної групи (5,88±0,27) мкмоль/л (р<0,01). Вміст 

міді у сироватці крові в осіб основної групи був у 3,66 раза меншим за показник 

групи порівняння (р<0,01). Кількість цинку в сироватці крові осіб основної 

групи (8,91±0,58) мкмоль/л була у 1,89 раза меншою, ніж у групі порівняння, 

(р<0,01). При ГП І ступеня вміст магнію у сироватці крові вагітних жінок із 

ЗДА був у 1,53 раза меншим за аналогічний показник у жінок без ускладнень 

вагітності. Відповідно до результатів проведених досліджень, можна 

стверджувати, що у жінок на тлі ЗДА спостерігали суттєві порушення 

мінерального обміну сироватки крові, особливо гострим виявився дефіцит 

біометалів заліза та міді, які вкрай необхідні під час вагітності. З розвитком 

генералізованого пародонтиту спостерігали поступове зниження вмісту 

біометалів у сироватці крові обох груп дослідження. 

Динаміка показників мінерального гомеостазу ротової рідини вагітних 

жінок з ЗДА в залежності від ступеня ГП унаочнена у таблиці 4.5. 

 Таблиця 4.5  

Показники мінерального обміну ротової рідини вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонтит на тлі ЗДА 

Ступінь 

важкості 

ГП 

Ступінь 

важкості 

ЗДА  

Са 

(ммоль/л) 

Fe 

(мкмоль/л) 

Сu 

(мкмоль/л) 

Zn 

(мкмоль/л) 

Mg 

(ммоль/л) 

 

Г
П

 

п
о
ч

ат
к
о

в
о

го
 

 с
ту

п
ен

я
 

(n
=

2
2

) 

Легка 1,12±0,04* 1,07±0,06* 0,42±0,05* 0,18±0,03* 0,45±0,04 

Середня 1,06±0,02* 0,96±0,04* 0,34±0,03* 0,16±0,02* 0,40±0,02* 

Середнє 

значення 

1,09±0,03* 1,01±0,05* 0,38±0,04* 0,17±0,02* 0,42±0,03* 

 Г
П

  

 І
 

ст
у

п

ен
я 

 (n
=

2

0
) 

Легка 1,01±0,03* 0,86±0,04* 0,26±0,04* 0,14±0,02* 0,37±0,02 

Продовження таблиці 4.5 
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 Середня 

 

0,96±0,01* 0,72±0,03* 0,16±0,02* 0,10±0,01* 0,30±0,01* 

Середнє 

значення 

0,98±0,02* 0,79±0,03* 0,21±0,03* 0,12±0,01* 0,33±0,01* 

Примітки: *p<0,01, **p<0,05 – достовірна різниця стосовно даних 

основної групи при ГП початкового та І ступеня 

  

При ГП початкового ступеня та легкому ступеню важкості ЗДА 

показник кальцію у ротовій рідині був у 1,11 раза більшим за аналогічний 

показник при ГП І ступеня – (1,12±0,04) ммоль/л та (1,01±0,03) ммоль/л 

відповідно (p<0,01). Із прогресуванням ЗДА до середнього ступеня вміст 

кальцію знижувався до (1,06±0,02) ммоль/л, але був у 1,1 раза вищим за 

аналогічний показник при ГП І ступеня 0,96±0,01 ммоль/л (p<0,01). Вміст 

заліза в ротовій рідині осіб основної групи при ГП початкового ступеня та 

легкому ступені ЗДА (1,07±0,06) мкмоль/л був у 1,24 раза вищим за 

аналогічний показник при ГП І ступеня (0,86±0,04) мкмоль/л (р<0,01). При ГП 

початкового ступеня з прогресуванням ЗДА вміст заліза зменшився до 

(0,96±0,04) мкмоль/л, але перевищував вміст заліза при ГП І ступеня у 1,33 

раза (р<0,01). При ГП початкового ступеня та легкому ступені ЗДА вміст міді 

в ротовій рідині в основній групі складав (0,42±0,05) мкмоль/л, але достовірно 

перевищував цей показник при ГП І ступеня (0,26±0,04) мкмоль/л (р<0,01). 

При середньому ступеню ЗДА та ГП початкового ступеня вміст міді 

знижувався до (0,34±0,03) мкмоль/л, але був у 2,12 раза вищим від показника 

при ГП І ступеня (р<0,01). Рівень цинку при ГП початкового ступеня та 

легкому ступеню ЗДА дорівнював (0,18±0,03) мкмоль/л та був у 1,14 раза 

вищим за аналогічний показник при ГП І ступеня в осіб основної групи 

(р<0,01). Із розвитком ЗДА вміст цинку в ротовій рідині при ГП початкового 

ступеня знижувався, але перевищував цей рівень при ГП І ступеня у 1,6 раза 

(0,16±0,02) та (0,10±0,01) (p<0,01). Динаміка вмісту магнію у ротовій рідині як 

при ГП початкового, так і при ГП І ступеня мала тенденцію до зниження при 

розвитку ЗДА, але середній показник при ГП початкового ступеня достовірно 
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перевищував у 1,3 раза показник при ГП І ступеня (р<0,01). Відповідно до 

отриманих даних, можна зробити висновок, що з розвитком ЗДА та 

генералізованого пародонтиту простежується зниження вмісту макро- та 

мікроелементів у ротовій рідині вагітних жінок.  

У таблиці 4.6 представлені референтні значення показників 

мінерального гомеостазу у групах спостереження залежно від ступеня 

важкості генералізованого пародонтиту. 

Таблиця 4.6 

Референтні значення показників мінерального обміну ротової рідини у групах 

дослідження (M±m) 

Показник Основна група (n=42) 

 

Група порівняння (n=34) 

ГП 

початкового 

ступеня (n=22) 

ГП І ступеня 

(n=20) 

ГП 

початкового 

ступеня (n=18) 

ГП І ступеня 

(n=16) 

Са 

(ммоль/л) 

1,09±0,03* 0,98±0,02* 1,17±0,04* 1,15±0,03* 

Fe 

(мкмоль/л) 

1,01±0,10* 0,79±0,05* 2,65±1,03 2,04±0,86 

Сu 

(мкмоль/л) 

0,38±0,07* 0,21±0,03* 0,64±0,09 0,53±0,11 

Zn 

(мкмоль/л) 

0,17±0,02* 0,12±0,01* 0,29±0,06 0,20±0,04 

Mg 

(ммоль/л) 

0,42±0,07* 0,33±0,05* 0,89±0,10* 0,75±0,08* 

Примітки: *p<0,01 – достовірна різниця значень стосовно показників групи 

порівняння. 

 

При ГП початкового ступеня середній вміст кальцію у сироватці крові 

складав у осіб основної групи (1,09±0,03) ммоль/л, що було у 1,07 раза менше 

групи порівняння (1,17±0,04) ммоль/л (р<0,01). Рівень заліза у ротовій рідині 

осіб основної групи був меншим у 2,62 раза, ніж в групі порівняння (1,01±0,10) 

мкмоль/л та (2,65±1,03) мкмоль/л відповідно, (р<0,01). При ГП початкового 

ступеня вміст міді у ротовій рідині жінок основної групи (0,38±0,07) мкмоль/л 
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був у 1,68 раза меншим за показник групи порівняння (0,64±0,09) мкмоль/л 

(р<0,01). Вміст цинку у ротовій рідині жінок без ЗДА у 1,7 раза перевищував 

аналогічний у жінок з анемією (р<0,01). У 2,1 раза перевищував у групі 

порівняння вміст магнію при ГП початкового ступеня (р<0,01). При ГП І 

ступеня спостерігали зниження біометалів у ротовій рідині обох груп 

дослідження. Так, рівень кальцію у жінок без анемії (1,15±0,03) ммоль/л у 1,17 

раза перевищував рівень у жінок із ЗДА. Рівень заліза у ротовій рідині 

(2,04±0,86) мкмоль/л у порівняльній групі перевищував показник основної 

групи у 1,17 раза (р<0,01). Вміст міді при ГП І ступеня в осіб порівняльної 

групи у 2,5 раза перевищував аналогічний у основній групі (р<0,01). Кількість 

міді у ротовій рідині осіб групи порівняння була у 1,66 раза більшою, ніж у 

основній групі (р<0,01). При ГП І ступеня у жінок без ускладнень вагітності 

вміст магнію у ротовій рідині був у 2,3 раза вищим за аналогічний показник у 

жінок з ЗДА (р<0,01). Отже, залізодефіцитна анемія призводить до порушень 

мінерального гомеостазу ротової рідини, а прогресування ГП підсилює дефіцит 

мікроелементів у ротовій рідині. 

 

4.3. Визначення показників залізодефіцитної анемії у сироватці крові 

вагітних жінок, хворих на генералізований пародонтит 

Специфічними гематологічними маркерами ЗДА є феритин, трансферин, 

насиченість трансферину залізом та церулоплазмін. Феритин – білковий 

комплекс, де зберігається залізо, основною функцією якого під час вагітності є 

формування гемоглобіну та передача заліза плоду. Дослідження рівня феритину 

дозволяє визначити рівень як загального заліза, так і резервного.  

Трансферин – білок плазми крові, що здійснює транспорт іонів заліза до 

органів та тканин. Він є тестом для диференційної діагностики анемій. 

Насиченість трансферину залізом є важливою ознакою залізодефіцитної анемії. 

Церулоплазмін – білок-глікопротеїн, що містить до 95 % загальної кількості 

міді в організмі та є одним із важливих маркерів ЗДА. 
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Дослідження показників ЗДА у сироватці крові жінок основної групи в 

залежності від ступеня ГП представлено у таблиці 4.7. 

Таблиця 4.7  

Гематологічні показники ЗДА у сироватці крові вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонти (M±m) 

Ступінь 

важкості 

ГП 

Ступінь 

важкості 

ЗДА 

Феритин 

(нг/мл) 

Трансферин 

(мг/мл) 

Насиченість 

трансферину 

залізом, % 

Церулоплазмін 

(г/л) 

 

Г
П

 п
о
ч

ат
к
о

в
о
го

 

 с
ту

п
ен

я
 

(n
=

2
2

) 

Легка 32,58±3,20* 3,92±0,36* 16,04±3,42 0,22±0,06* 

Середня 24,32±3,03* 3,98±0,32* 14,12±2,23 0,20±0,05* 

Середнє 

значення 

28,45±3,11* 3,95±0,34* 15,08±2,82* 0,21±0,05* 

Г
П

 

І 
ст

у
п

ен
я 

(n
=

2
0

) 

Легка 26,24±3,08* 4,04±0,48* 15,34±2,35* 0,17±0,04* 

Середня 

 

22,12±2,98* 4,12±0,54* 13,56±2,20* 0,12±0,03* 

Середнє 

значення 

24,18±3,03* 4,08±0,51* 14,45±2,28* 0,14±0,03* 

Примітки: p<0,01 – достовірна різниця стосовно показників основної 

групи при ГП початкового та І ступеня. 

 

При ГП початкового ступеня та легкому ступеню анемії рівень феритину 

у сироватці крові жінок із ЗДА склав (32,58±3,20) нг/мл, що було у 1,24 раза 

більше аналогічного показника при ГП І ступеня (26,24±3,08) нг/мл (р<0,01). Із 

розвитком анемії рівень феритину знизився до (24,32±3,03) нг/мл, але 

достовірно перевищував цей рівень при ГП І ступеня (р<0,01). Середнє 

значення вмісту феритину в сироватці крові вагітних жінок із ГП початкового 

ступеня достовірно перевищувало аналогічне при ГП І ступеня у 1,18 раза 

(р<0,01). При ГП початкового ступеня та легкому ступеню ЗДА рівень ТФ в 

сироватці крові вагітних жінок складав (3,92±0,36) мг/мл та був у 1,03 раза 

меншим за показник при ГП І ступеня та легкому ступеню ЗДА (4,04±0,48) 

мг/мл (р<0,01). При розвитку ЗДА у середній ступінь показник ТФ в сироватці 
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крові вагітних жінок зріс до (3,98±0,32) мг/мл та був у 1,01 раза меншим, ніж 

показник при ГП І ступеня (4,04±0,48) мг/мл (р<0,01). 

Середнє значення вмісту ТФ у сироватці крові при ГП початкового ступеня 

було у 1,01 раза меншим від аналогічного при ГП І ступеня (р<0,01). 

Насиченість трансферину залізом при легкому ступені ЗДА в осіб 

основної групи з ГП початкового ступеня складала (16,04±3,42) % та у 1,05 

раза перевищувала аналогічний показник при ГП І ступеня (15,34±2,35) % 

(р<0,01). При середньому ступеню ЗДА при ГП початкового ступеня 

спостерігали зниження насиченості трансферину залізом до (14,12±2,23) %, що 

було у 1,04 раза вищим за дані при ГП І ступеня (13,56±2,20) %. Референтне 

значення насиченості трансферину залізом у жінок із ЗДА при ГП початкового 

ступеня у 1,04 раза перевищувала аналогічне значення при ГП І ступеня 

(р<0,01). 

Вміст ЦП в сироватці крові вагітних жінок при ГП початкового ступеня 

та легкому ступеню ЗДА складав (0,22±0,06) г/л та був у 1,3 раза більшим, ніж 

при ГП І ступеня (р<0,01). Із прогресуванням анемії вміст ЦП в сироватці 

крові осіб основної групи з ГП початкового ступеня знизився до       

(0,20±0,05) г/л, але був у 1,18 раза більшим за показник при ГП І ступеня 

(0,12±0,03) г/л (р<0,01). Середнє значення ЦП в сироватці крові вагітних жінок 

із ЗДА при ГП початкового ступеня (0,21±0,05) г/л було у 1,5 раза нижчим за 

аналогічне при ГП І ступеня (0,14±0,03) г/л, що пов’язано з прогресуючим 

дефіцитом міді при генералізованому пародонтиті, обтяженому ЗДА. 

Вивчення активності ЛФ та КФ у крові та ротовій рідині у жінок 

основної групи в залежності від ступеня важкості ГП та ЗДА, що свідчить, що 

в тканинах пародонта за впливу ЗДА компенсовані процеси резорбції кістки 

переважають над процесами кісткоутворення. Суттєвими є зміни рівня 

активності маркерів кісткового метаболізму в жінок основної групи: зниження 

лужної та підвищення кислої фосфатази у біологічних рідинах вагітних жінок 

дають підстави стверджувати про негативний вплив ЗДА на процеси 

кісткового ремоделювання у вагітних жінок, хворих на ГП. Відповідно до 
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отриманих показників, можна зробити висновок, що з розвитком зниження 

вмісту ЗДА та ГП простежується значне макро- та мікроелементів у ротовій 

рідині вагітних жінок. Підсумовуючи дані проведених лабораторних 

досліджень, можна зазначити, що у вагітних жінок на тлі ЗДА відбувається 

дисбаланс білків плазми крові, які відповідають за транспортування заліза та 

міді в органи та системи, який ускладнюється з прогресуванням захворювань 

пародонта. 

 

Результати розділу 4 опубліковані в таких наукових працях: 

 

1. Бойчук-Товста ОГ. Зміна активності маркерів кісткового метаболізму у 

вагітних жінок з генералізованим пародонтитом на тлі залізодефіцитної анемії. 

Український журнал медицини, біології та спорту 2018; Т3,5(14): 198. [22]. 
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО 

ПАРОДОНТИТУ У ВАГІТНИХ ЖІНОК НА ТЛІ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ 

АНЕМІЇ 

 

5.1. Індексна оцінка стану тканин пародонта у вагітних жінок із 

генералізованим пародонтитом на тлі ЗДА після комплексного лікування 

Комплексне лікування генералізованого пародонтиту початкового та І 

ступеня було проведено 72 вагітним жінкам із ЗДА. Хворих було розподілено 

на 2 групи. В основну групу (40 осіб), у якій лікування проводилося згідно 

розробленої лікувальної схеми, увійшло 20 хворих з ГП початкового ступеня та 

20 осіб з ГП І ступеня. Контрольну групу (32 особи), де хворих лікували за 

загальноприйнятою методикою згідно «Протоколів МОЗ України» надання 

медичної допомоги за спеціальністю «Терапевтична стоматологія», склали 17 

вагітних жінок (53,12 %) з ГП початкового ступеня та 15 осіб із ГП І ступеня 

(46,88 %). 

Клінічна оцінка ефективності лікування проводилась за критеріями 

«нормалізація», «покращення», «без змін». Оцінка найближчих результатів 

лікування проводилась клінічно із розрахунком параклінічних показників через 

місяць. Ефективність лікування у віддалених термінах спостереження 

фіксували через 6 місяців, та 12 місяців після лікування. Пародонтологічний 

статус оцінювали за індексами Рамфйорда (ІР), Індексом кровоточивості ясен 

(Ікр), цифрового визначення проби Шиллєра-Писарева (ЧС), глибиною 

пародонтальних кишень (ГПК). Гігієну ротової порожнини визначали згідно з 

індексом OHI-S. Після комплексного лікування ГП у хворих основної групи 

зникали ознаки запалення, припинялась кровоточивість та виділення із 

пародонтальних кишень; ясна набували природнього рожевого кольору, ясенні 

сосочки набирали щільної фактури, щільно прилягали до зубів, зменшувалась 

патологічна рухомість зубів. 
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У контрольній групі позитивна клінічна динаміка, як результат 

загальноприйнятого лікування, була менш вираженою. 

Через 1 місяць після лікування генералізованого пародонтиту в основній 

групі спостерігали усунення ознак запалення у 21 хворого (52,50±7,89) %, у 

контрольній групі «нормалізацію» тканин пародонта відзначили лише в           

10 хворих (31,25±8,58) %, ( р>0,05). «Покращення» стану пародонта 

зафіксовано у 12 хворих (30,00±7,24) % основної та 6 хворих (18,75±6,90) % 

контрольної групи, р>0,05. Недостатньо ефективним у найближчі терміни 

спостереження виявилось лікування у 7 хворих (17,50±6,72) % та 16 хворих 

(50,00±8,84) % контрольної групи (р<0,05) (рис. 5.1). 

Контрольна група (n=32)

Основна група (n=40)

31,25

52,5

18,75

30

50

17,5

Нормалізація Покращення Без змін

 
 

Рис 5.1. Критерії клінічної оцінки стану тканин пародонта вагітних жінок із 

ЗДА через місяць після лікування. 

 

  Після 6-місячного терміну спостереження в основній групі зросла 

кількість осіб із «нормалізацією» стану тканин пародонта до 26 осіб 

(65,00±7,54) % супроти 7 пацієнтів (21,87±7,31) % групи контролю (р>0,05). 

Несуттєвим було «покращення» тканин пародонта в обох групах у цей термін: у 

9 пацієнтів основної групи (22,50±6,60) % та 5 осіб (15,63±6,42) % контрольної 

групи (р>0,05). Без видимих змін залишився стан пародонта у (12,50±5,23 ) % 

хворих основної групи та у (62,50±8,56) % (р<0,01) (рис. 5.2). 
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Контрольна група (n=32)
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Рис 5.2. Критерії клінічної оцінки стану тканин пародонта вагітних жінок з ЗДА 

через 6 місяців після лікування. 

  

Через 12 місяців після лікування стійку ремісію зафіксовано у 

(82,50±6,00) % пролікованих основної групи при (15,63±6,42) % у контрольній 

(р<0,01), а покращення без повної нормалізації стану пародонта – у  

(12,50±5,23) % основної та у (12,50±5,85) % контрольної груп (р>0,05). 

Лікування виявилось неефективним у (5,00±3,45) % основної групи та 

(71,87±7,95) % групи контролю, (р<0,01) (рис. 5.3). 

0 20 40 60 80

Контрольна група (n=32)

Основна група (n=40)
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Нормалізація Покращення Без змін

 
Рис 5.3. Критерії клінічної оцінки стану тканин пародонта у вагітних жінок із 

ЗДА через 12 місяців після лікування. 
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Нормалізація клінічного стану тканин пародонта була підтверджена 

показниками індексних оцінок. Аналіз параклінічних індексів у вагітних жінок, 

хворих та ГП, на тлі ЗДА, дає підстави стверджувати, що в осіб основної групи 

в всіх лікувальних інтервалах при застосуванні патогенетично спрямованого 

комплексного лікування спостерігається виражена тенденція покращення даних 

означених індексів (табл. 5.1). 

Через місяць після лікування в основній групі при ГП початкового 

ступеня спостерігали значне зниження індексних оцінок: ІР=3,25±0,19 бала 

(р<0,01); ІКР=0,86±0,09 бала (р<0,01); ЧС=2,48±0,11 бала (р<0,01); 

ГПК=0,98±0,07 мм (р<0,01); ОНІ-S=0,53±0,05 бала (р<0,01) (рис. 5.4).  
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Рис 5.4. Динаміка зміни індексу ІР у осіб основної та контрольної груп з ГП 

початкового ступеня. 

 

 

У контрольній групі зменшення показників параклінічних індексів було 

несуттєвим: ІР=2,49±0,08 бала (р<0,01); ІКР=1,39±0,03 бала (р<0,01); 

ЧС=2,71±0,14 бала (р<0,05); ГПК=1,23±0,06 мм (р<0,01); ОНІ-S=1,22±0,05 бала 

(р>0,05). У жінок із ГП початкового ступеня позитивна динаміка зі значеннями 

ІР= 1,90±0,10 бала (р<0,01); ІКР=0,74±0,06 бала (р<0,01); ЧС=2,42±0,10 бала 

(р<0,01); ГПК=0,74±0,05 мм (р<0,01); ОНІ-S=0,48±0,03 бала (р<0,01) 

утримувалась і через 6 місяців після лікування. 
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Таблиця 5.1  

Динаміка параклінічних індексів у групах спостереження (M±m) 

Терміни 

спостере-

ження 

Основна група Контрольна група 

ГП початкового ступеня ГП І ступеня ГП початкового ступеня ГП І ступеня 

ІР ІКР ЧС 
ГПК OHІ-

S 
ІР ІКР ЧС ГПК 

OHІ-

S 
ІР ІКР  ЧС 

ГПК OHІ-

S 
ІР ІКР ЧС ГПК 

OHІ-

S 

До 

лікування 

3,25± 

0,19 

1,78± 

0,10 

3,30± 

0,17 

1,55± 

0,09 

1,32± 

0,08 

4,12± 

0,18 

2,55± 

0,12 

4,03± 

0,12 

2,63± 

0,07 

2,26± 

0,12 

3,25± 

0,19* 

1,78± 

0,10 

3,30± 

0,17 

1,55± 

0,09 

1,32± 

0,08 

4,12± 

0,18 

2,55± 

0,12 

4,03± 

0,12 

2,63± 

0,07 

2,26± 

0,12 

Після 

лікування 

1,86± 

0,08* 

0,86± 

0,09* 

2,48± 

0,12* 

0,98± 

0,07* 

0,53± 

0,05* 

2,74± 

0,11* 

1,73± 

0,15* 

3,22± 

0,06* 

1,84± 

0,06* 

1,60± 

0,08* 

2,49± 

0,08• 

1,39± 

0,03• 

2,71± 

0,14•• 

1,23± 

0,06 

1,22± 

0,05 

3,36± 

0,11• 

2,34± 

0,08 

3,89± 

0,08 

2,42± 

0,05•• 

1,98± 

0,04•• 

Через 6 

місяців 

після 

лікування 

1,90± 

0,10* 

0,74± 

0,06* 

2,42± 

0,10* 

 

0,74± 

0,05* 

0,48± 

0,03* 

2,36± 

0,09* 

1,24± 

0,09* 

3,03± 

0,05* 

1,63± 

0,04* 

1,33± 

0,05* 

2,83± 

0,13 

1,66± 

0,05 

2,94± 

0,16 

1,44± 

0,10 

1,48± 

0,06 

3,91± 

0,15 

2,29± 

0,04•• 

3,86± 

0,11 

2,66± 

0,08 

2,03± 

0,06 

Через 12 

місяців 

після 

лікування 

1,79± 

0,07* 

0,58± 

0,02* 

2,29± 

0,06* 

0,70± 

0,02* 

0,49± 

0,04* 

2,44± 

0,12* 

1,32± 

0,14* 

2,98± 

0,08* 

1,34± 

0,03* 

1,23± 

0,03* 

3,54± 

0,21 

1,84± 

0,13 

3,28± 

0,19 

1,66± 

0,12 

1,63± 

0,07 

4,18± 

0,21 

2,46± 

0,10 

4,07± 

0,14 

 

2,81± 

0,13 

2,45± 

0,10 

Примітки: * р<0,01 – достовірна різниця значень основної групи стосовно даних до лікування; 
• р<0,01, •• р<0,05 – достовірна різниця значень контрольної групи стосовно даних до лікування.

1
1
4
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У хворих групи контролю у цей термін значення індексних оцінок 

наблизились до вихідних даних. Через 12 місяців після лікування у пацієнтів 

основної групи з ГП початкового ступеня значення індексних оцінок були 

наступними: ІР=1,79±0,07 бала (р<0,01); ІКР=0,58±0,02 бала (р<0,01); 

ЧС=2,29±0,06 бала (р<0,01); ГПК=0,70±0,02 мм (р<0,01); ОНІ-S=0,49±0,04 бала 

(р<0,01) (рис. 5.5-5.8). У пацієнток контрольної групи з ГП початкового ступеня 

у віддалені терміни спостереження значення індексних оцінок ІР=3,54±0,21 

бала, р>0,05; ІКР=1,84±0,13 бала, р>0,05; ЧС=3,28±0,19 бала, р>0,05; 

ГПК=1,66±0,12 мм, р>0,05; ОНІ-S=1,63±0,07 бала, р>0,05 дорівнювали та 

перевищували показники до лікування, що свідчило про неефективність 

проведеного лікування. 
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Рис 5.5. Динаміка індексу ІКР у осіб основної та контрольної груп з ГП 

початкового ступеня. 

 

При ГП І ступеня через 1 місяць після лікування в осіб основної групи 

нормалізація стану тканин пародонта підтверджувалась показниками індексних 

оцінок: ІР=2,74±0,11 бала (р<0,01); ІКР=1,73±0,15 бала (р<0,01); ЧС=3,22±0,06 

бала (р<0,01);  ГПК=1,84±0,06 мм (р<0,01); ОНІ-S=1,60±0,08 бала (р<0,01) (рис. 

5.9-5.13). Через 6 місяців після лікування у жінок основної групи стабілізація 

стану тканин пародонта зберігалась зі значеннями ІР=2,36±0,09 бала (р<0,01); 

ІКР=1,24±0,09 бала (р<0,01); ЧС=3,03±0,05 бала (р<0,01); ГПК=1,63±0,05 мм 

(р<0,01); ОНІ-S=1,33±0,04 бала (р<0,01). Позитивний вплив лікувальної схеми 

підтверджується при співставленні отриманих показників з індексними оцінками  
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Рис 5.6. Динаміка індексу ЧС у осіб основної та контрольної групз ГП 

початкового ступеня 
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Рис 5.7. Динаміка індексу ГПК у осіб основної та контрольної груп з ГП 

початкового ступеня. 

 

до лікування: ІР=4,12±0,18 бала (р<0,01); ІКР=2,55±0,12 бала (р<0,01); 

ЧС=4,03±0,12 бала (р<0,01); ГПК=2,63±0,07 мм (р<0,01); ОНІ-S=2,26±0,12 бала 

(р<0,01). 

В осіб контрольної групи з ГП І ступеня незначне покращення індексних 

показників зафіксовано тільки у найближчий термін спостереження: ІР=3,36±0,11 

бала (р<0,01); ІКР=2,34±0,08 бала (р>0,05); ЧС=3,89±0,08 бала (р>0,05); 

ГПК=2,42±0,05 мм (р<0,05); ОНІ-S=1,98±0,04 бала (р<0,05). Через 6 місяців у 

контрольній групі показники індексів дорівнювали ІР=3,91±0,15 бала (р>0,05);  
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Рис 5.8. Динаміка індексу ОНІ-S у осіб основної та контрольної груп з ГП 

початкового ступеня. 
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Рис 5.9. Динаміка індексу ІР у осіб основної та контрольної груп з ГП І ступеня 
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Рис 5.10. Динаміка індексу ІКР у осіб основної та контрольної груп з ГП І 

ступеня. 
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Рис 5.11. Динаміка індексу ЧС у осіб основної та контрольної груп з ГП І 

ступеня. 
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Рис 5.12. Динаміка індексу ГПК у осіб основної та контрольної груп з ГП І 

ступеня. 

 

 

ІКР=2,29±0,04 бала (р<0,05); ЧС=3,86±0,11 бала (р>0,05); ГПК=2,66±0,08 мм 

(р>0,05); ОНІ-S=2,03±0,06 бала (р>0,05). Через 12 місяців після лікування в осіб 

контрольної групи з ГП І ступеня індексні значення дорівнювали або 

перевищували вихідні показники, що свідчило про недостатню ефективність 

проведеного лікування. 
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Рис 5.13. Динаміка індексу OHI-S у осіб основної та контрольної групз ГП І 

ступеня. 

 

5.2. Динаміка лабораторних показників вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонтит на тлі ЗДА, у різні терміни спостереження 

після лікування 

Згідно з показниками розширеного аналізу крові, в основній групі за 

референтними значеннями показник гемоглобіну до лікування був у середньому 

(92,39±4,68) г/л супроти (134,52±6,96) г/л середньостатистичного значення, 

(p<0,01), а кількість еритроцитів становила 2,82±0,28 млн/мкл порівняно з 

(4,30±0,42) млн/мкл середньоститистичної норми (p<0,01) (табл. 5.2).  

Зміна об’єму еритроцитів, у середньому (62,50±3,07) фл супроти 

середньостатистичного показника (94,00±3,24) фл (p<0,01) вказувала на наявність 

мікроцитарної анемії; зменшення колірного показника до (0,76±0,12) (p<0,01) 

супроти середньостатистичної норми (1,10±0,17) свідчило про наявність 

гіпохромної анемії та дефіциту заліза у жінок із ускладненим перебігом вагітності 

при ГП початкового та І ступеня важкості. Інгібування ретикулоцитозу   

(1,95±0,20) % при середньостатистичній нормі (1,10±0,12) % (p<0,01) відображало 

сповільнення процесів кровотворення, що зумовлено наявністю ЗДА в осіб 

основної групи. Гематокритне число (26,00±2,08) % було у 1,6 раза меншим за 

середньостатистичну норму в жінок (41,00±2,15) % і свідчило про зменшення 

об’єму форменних елементів крові до об’єму плазми (p<0,01). 
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Таблиця 5.2.  

Референтні значення показників гемограми у жінок основної групи до 

лікування 

Лабораторний показник Основна група  Середньостатистична 

норма 

Гемоглобін, г/л 92,39±4,18* 134,00±4,26* 

Еритроцити, млн/мкл 2,82±0,28* 4,30±0,42* 

Середній об’єм еритроцитів, фл 62,50±3,07* 94,00±3,24* 

Колірний показник 0,76±0,12* 1,10±0,17* 

Гематокрит, % 26,00±2,08* 41,00±2,15* 

Ретикулоцити, % 1,95±0,20* 1,10±0,12* 

ШОЕ, мм/год 34,00±2,65* 15,00±2,05* 

Лейкоцити, млрд/л 12,00±1,59* 6,50±1,14* 

Нейтрофіли: паличкоядерні, %  4,00±0,38* 3,00±0,24* 

сегментоядерні,% 66,00±4,47* 70,00±4,51* 

Лімфоцити, % 15,75±2,12* 31,00±2,52* 

Моноцити, % 8,00±1,20* 6,50±1,15* 

Еозинофіли, % 2,50±0,20* 2,75±0,34* 

Базофіли, % 1,35±0,18* 0,55±0,08* 

Тромбоцити, млрд/л 135,00±5,23* 250,00±6,45* 

Примітки: p<0,01 – достовірна різниця стосовно даних середньостатистичної 

норми.  

 

Збільшення кількості ретикулоцитів (1,95±0,20) % при нормі (1,10±0,12) % є 

одніє з ознак залізодефіцитної анемії (p<0,01). Референтне значення ШОЕ в 

основній групі (34,00±2,65) мм/год у 2,3 раза перевищувало показник 

середньостатистичної норми (15,00±2,05) мм/год (p<0,01). В основній групі 

спостерігали помірну тромбоцитопенію: (139,87±5,52) млрд/л при  

(250,32±9,45) млрд/л середньостатичної норми (p<0,01), яка є результатом 

зниження рівня гемоглобіну, що відповідає за транспортування кисню до 
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органів та систем, на тлі ЗДА. Помірний лейкоцитоз (12,00±1,59) млрд/л був 

характерним для другої половини вагітності (при середньостатистичній нормі 

для здорових невагітних жінок (6,50±1,14) млрд/л (p<0,01). У осіб основної 

групи до лікування спостерігали збільшення кількості паличкоядерних 

нейтрофілів 4,00±0,38% при референтному значенні (3,00±0,24) % (p<0,01), що 

демонструвало зсув лейкоцитарної формули вліво, що свідчило про запальний 

процес в організмі та захворювання крові. Рівень сегментоядерних клітин 

знаходився у межах норми: (66,00±4,47) % (p<0,01). У вагітних жінок на тлі 

ЗДА до лікування спостерігали зниження числа лімфоцитів до (15,75±2,12) % 

супроти (31,75±2,52) % середньостатистичної норми (p<0,01), що свідчило про 

зниження клітинного імунітету у даного контингенту хворих. Показники 

лабораторних досліджень зафіксували підвищення рівня моноцитів    

(8,00±1,20) % супроти (6,50±1,15) % (p<0,01) та базофілів (1,35±0,18) % 

супроти (0,55±0,08) % (p<0,01), що могло вказувати на наявність запального 

процесу в тканинах пародонта. Кількість еозинофілів (2,50±0,20) % була у 1,1 

раза меншою за середньостатистичну норму (2,75±0,34) % (p<0,01). Таким 

чином, розгорнутий аналіз крові продемонстрував дисбаланс елементів 

гемограми у вагітних жінок з ГП початкового та першого ступеня на тлі ЗДА до 

лікування. 

Після проведеного комплексного лікування ГП вагітним жінкам на тлі 

ЗДА, спостерігали наступну динаміку гематологічних показників у групах 

дослідження: у найближчий термін спостереження, через 1 місяць після 

лікування, рівень гемоглобіну в жінок основної групи підвищився у 1,18 раза до 

(109,82±6,83) г/л, що свідчило про ефективність застосованого нами лікувально 

комплексу. У групі контролю, де лікування проводилось за традиційними 

методиками, гемоглобін у крові зріс лише у 1,06 раза до (98,12±4,68) г/л 

(р<0,01) (табл.5.3).  

Через місяць після лікування вміст еритроцитів у крові осіб основної 

групи збільшився у 1,2 раза до (3,46±0,36) млрд/л (р<0,01), а у групі контролю у 

1,07 раза до (3,03±0,20) млрд/л, (р<0,01). Середній об’єм еритроцитів у вагітних  
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Таблиця 5.3 

Динаміка лабораторних показників гемограми у групах дослідження у різні терміни спостереження 

Терміни та 

групи 

спостереження 

Лабораторний показник 

Гемоглобін 

(г/л) 

Еритроцити 

(млн/мкл) 

Сер.об’єм 

еритроцитів 

(фл) 

Колірний 

показник 

 

Гематокрит 

(%) 

Ретикулоцити 

(%) 

ШОЕ 

(мм/год) 

 

До лікування 92,39±4,68 2,82±0,28 62,50±3,07 0,76±0,12 26,00±2,08 1,95±0,20 34,00±2,65 

Через 1 місяць після лікування 

основна 109,82±6,83* 

 

3,46±0,36 * 

 

78,00±4,28 * 

 

0,88±0,15 * 

 

31,00±2,12* 

 

1,42±0,09 * 

 

28,00±2,19* 

 

контрольна 98,12±5,34• 3,03±0,20• 65,75±3,10• 0,79±0,13• 28,00±2,10 • 1,82±0,14 • 29,00±2,43• 

Через 6 місяців після лікування 

основна 111,53±6,95* 

 

3,64±0,42 * 

 

66,25±4,02 * 

 

0,91±0,20 * 

 

28,00±2,05* 

 

1,54±0,07 * 

 

20,00±2,07 

 

контрольна 91,25±4,22• 2,71±0,14• 61,00±3,20• 0,68±0,04• 22,00±2,06• 2,01±0,25• 29,00±2,20• 

Через 12 місяців після лікування 

основна 106,74±6,16* 3,28±0,30 * 

 

66,50±4,14 * 

 

0,81±0,16 * 

 

32,00±2,16* 

 

1,37±0,11* 

 

22,00±2,16* 

 

контрольна 87,52±4,05• 2,53±0,11• 59,75±2,28• 0,70±0,11• 20,00±2,03• 2,00±0,21• 33,00±2,36• 

Примітки: *p<0,01– достовірність різниці стосовно показників до лікування у основній групі; 
•р1<0,01 – достовірність різниці стосовно показників до лікування у групі контролю. 

1
2
2
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жінок основної групи зріс до (78,00±4,28) фл, тобто у 1,25 раза, у групі 

контролю – у 1,05 раза (65,75±3,10) фл (р<0,01). У найближчий термін 

спостереження після лікування значення колірного показника, що відображає 

відносний вміст гемоглобіну в еритроциті в основній групі зросло у 1,16 раза і 

стало відповідати діагнозу «нормохромна» анемія (0,88±0,15) (р<0,01). У групі 

контролю значення колірного показника хоча і зросло у 1,04 раза до 

(0,79±0,13), але відповідало «гіпохромній» анемії, р<0,01. Гематокритне число в 

основній групі зросло у 1,19 раза, у групі порівняння – у 1,07 раза, р<0,01. 

Через місяць після проведеного комплексного лікування рівень ретикудоцитів 

знизився в основній групі у 1,4 раза, у групі контролю – у 1,07 раза    

(1,42±0,09) % та (1,82±0,14) % відповідно), р<0,01. ШОЕ достовірно знизилась 

у обох групах у найближчі терміни спостереження після лікування до значення 

(28,00±2,19) мм/год та (29,00±2,42) мм/год, що свідчило про зменшення 

запального процесу в тканинах пародонта. 

Через 6 місяців після проведеного лікування рівень гемоглобіну крові 

вагітних жінок основної групи зріс і дорівнював (111,53±6,95) г/л та був у 1,2 

раза вищим від рівня до лікування, р<0,01, що доводило ефективність 

застосування феротерапії в комплексному лікуванні генералізованого 

пародонтиту на тлі ЗДА. Іншою була динаміка в групі контролю: вміст 

гемоглобіну крові впав нижче вихідного значення (91,25±4,22) г/л супроти 

(92,39±4,68) г/л (р<0,01). Вміст еритроцитів у крові зріс у 1,3 раза порівняно з 

показниками до лікування: (3,64±0,42) млн/мкл (р<0,01), тоді як у групі 

контролю кількість еритроцитів опустилася нижче вихідного рівня зі значенням 

(2,71±0,14) млн/мкл (р<0,01). Значення колірного показника в основній групі 

достовірно піднялось до (0,91±0,20) в групі контролю опустилось нижче рівня 

«до лікування» і відповідало «гіпохромній анемії» із цифровим показником 

(0,68±0,04) (р<0,01). Об’єм гематокриту у основній групі дещо знизився до 

(28,00±2,05) % (р<0,01), що може бути пов’язане з фізіологічним плином 

вагітності та зростаючими потребами плода. У вагітних жінок, які отримували 

традиційне лікування, об’єм гематокриту був достовірно нижчим від вихідного 
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рівня зі значенням (22,00±2,06) % (р<0,01). Через півроку після лікування у 

основній групі спостерігали незначне посилення ретикулоцитозу до    

(1,54±0,07) %, але показник був у 1,3 раза меншим, ніж до лікування (р<0,01). У 

групі контролю рівень ретикулоцитів сягнув вище вихідних значень  

(2,01±0,25) % проти (1,95±0,20) %  (р<0,01). ШОЕ через 6 місяців після 

лікування впала в основній групі у 1,7 раза порівняно з вихідними значенями 

(20,00±2,07) мм/год (р<0,01). У групі контролю ШОЕ піднялось до позначки 

(29,00±2,20) мм/год (р<0,01), що засвідчувало повторне прогресування 

запально-дистрофічного процесу в пародонті у віддалені терміни 

спостереження.Через 12 місяців після проведеного лікування спостерігали 

наступну динаміку лабораторних показників гемограми в групах дослідження: 

в основній групі рівень гемоглобіну зі значенням (106,74±6,16) г/л знаходився 

на верхній межі «легкого ступеня» ЗДА (р<0,01). У групі контролю цифрове 

значення гемоглобіну (87,52±4,05) г/л відповідало «середньому ступеню» 

анемії (р<0,01). Кількість еритроцитів у основній групі дещо знизилась до 

(3,28±0,30) млн/мкл, але у 1,6 раза перевищувала вихідне значення до 

лікування, (р<0,01). У групі контролю кількість еритроцитів продовжувала 

знижуватися і сягнула показника (2,53±0,11) млн/мкл (р<0,01). Середній об’єм 

еритроцитів у жінок, що отримували лікування за розробленою схемою, у 1,06 

раза перевищував аналогічний показник до лікування (66,50±4,14) фл (р<0,01). 

В осіб групи контролю середній об’єм еритроцитів був у 1,05 раза меншим від 

вихідного значення, (р<0,01). Гематокритне число в основній групі у 1,23 раза 

перевищувало дані до лікування із значенням (32,00±2,16) %, що стверджувало 

ефективність запропонованого лікування. У групі контролю об’єм гематокриту 

знизився у 1,3 раза стосовно вихідних значень,(р<0,01). Рівень ретикулоцитів у 

жінок основної групи знизився у 1,4 раза, а в групі контролю залишався суттєво 

вищим вихідних показників (р<0,01). Через 12 місяців після лікування ШОЕ у 

жінок основної групи стало у 1,6 раза меншим, а у жінок групи контролю 

піднялось до вихідного рівня (22,00±2,16) % та (33,00±2,36) %, (р<0,01). 

Аналізуючи показники гемограми у групах спостереження, можна 
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стверджувати про ефективність застосування розробленої схеми лікування, що 

включала феро- та вітамінотерапію у вагітних жінок основної групи у 

найближчі і віддалені терміни спостереження за лабораторними показниками. 

Традиційна схема лікування, яку застосовували у групі контролю, виявилась 

недостатньо ефективною у віддалені терміни спостереження.  

Динаміка показників лейкограми у групах спостереження представлена у 

таблиці 5.4.   

Через місяць після лікування рівень лейкоцитів у осіб основної групи 

складав (10,50±1,12) млрд/л, що було у 1,14 раза менше, ніж до лікування 

(12,00±1,59) млрд/л та засвідчувало зменшення запального процесу в пародонті 

(р<0,01). В осіб контрольної групи рівень лейкоцитів через 1 місяць після 

лікування знизився у 1,07 раза та склав (11,25±1,43) млрд/л, що також свідчило 

про стихання явищ пародонтиту (р<0,01). Рівень паличкоядерних нейтрофілів у 

осіб основної групи знизився у 1,23 раза відносно показника до лікування 

(4,00±0,38) % та склав (3,25±0,26) % (р<0,01). В осіб контрольної групи рівень 

паличкоядерних нейтрофілів був у (3,75±0,20), що було у 1,07 менше, ніж до 

лікування (р<0,01). Рівень сегментоядерних нейтрофілів у осіб основної групи 

зріс у 1,04 раза відносно показника до лікування (66,00±4,47) % та склав 

(69,00±4,51)% (р<0,01). В осіб контрольної групи рівень сегментоядерних 

нейтрофілів був у 1,03 більшим, ніж до лікування зі значенням (67,00±4,45) % 

(р<0,01). Через місяць після лікування рівень лімфоцитів у осіб основної групи 

становив (22,00±2,51) %, що було у 1,4 раза більшим, ніж до лікування 

(15,75±2,12) % (р<0,01). В осіб контрольної групи рівень лімфоцитів також 

збільшився у найближчий термін спостереження у 1,1 раза (17,50±2,33) % 

порівняно з показниками до лікування (15,75±2,12) %. Рівень моноцитів у осіб 

основної групи став у 1,3 раза меншим, ніж до лікування (6,00±1,14) % та 

(8,00±1,20) % відповідно (р<0,01). В осіб контрольної групи цей показник 

зменшився у 1,1 раза (7,00±1,18) % порівняно з показником до лікування. 
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Таблиця 5.4  

Динаміка показників лейкограми у групах спостереження у різні терміни спостереження 

Терміни та 

групи 

спостережень 

Лабораторний показник 

Лейкоцити 

(млрд/л) 

Нейтрофіли 

паличкояд. 

(%) 

Нейтрофіли 

сегментояд. 

(%) 

Лімфоцити 

(%) 

 

Моноцити 

(%) 

Еозинофіли 

(%) 

Базофіли 

(%) 

Тромбоцити 

(млрд/л) 

 

До лікування 12,00±1,59 4,00±0,38 66,00±4,47 15,75±2,12* 8,00±1,20 2,50±0,20 1,35±0,18 139,87±5,52 

Через 1 місяць після лікування 

основна 10,50±1,12* 

 

3,25±0,26 * 

 

69,00±4,51* 

 

22,00±2,51* 

 

6,00±1,14* 

 

2,80±0,42* 0,95±0,07* 96,34±8,23* 

 

контрольна 11,25±1,43• 3,75±0,20• 67,00±4,45* 17,50±2,33* 7,00±1,18 * 2,60±0,24 * 1,25±0,10* 54,12±7,64* 

Через 6 місяців після лікування 

основна 9,25±1,23* 

 

3,00±0,24 * 

 

70,00±4,62 * 

 

24,50±2,62 * 

 

6,50±1,16 * 

 

2,70±0,37 * 0,75±0,05* 204,93±8,07 
* 

контрольна 12,50±1,72• 4,25±0,44* 63,00±4,28* 16,75±2,14* 7,50±1,19 * 2,40±0,16* 1,30±0,12* 143,91±6,22* 

Через 12 місяців після лікування 

основна 

 

8,75±1,17 * 

 

3,25±0,26* 

 

68,00±4,54 * 

 

21,50±2,44* 

 

6,00±1,14 * 

 

2,75±0,34 * 0,65±0,04* 174,74±7,96* 

 

контрольна 13,25±1,68• 4,75±0,24* 60,00±4,12* 14,50±2,02* 9,00±1,34* 2,30±0,13* 1,40±0,21* 121,28±5,18* 

Примітки: *p<0,01– достовірність різниці стосовно даних до лікування у основній групі; 
•р1<0,01 – достовірність різниці стосовно даних до лікування у групі контролю. 

1
2
6
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Через 1 місяць після лікування спостерігали збільшення еозинофілів у жінок 

основної групи у 1,12 раза (2,80±0,42) % порівняно з показником до лікування     

(2,50±0,20) %. В осіб контрольної групи рівень еозинофілів збільшився у 1,04 раза 

(2,60±0,24) %, (р<0,01). Базофілія, наявна до лікування (1,35±0,18) %, у осіб 

основної зменшилась у 1,42 раза, а у осіб контрольної групи в 1,08 раза 

(1,25±0,10) %, (р<0,01). Кількість тромбоцитів збільшилася у осіб основної групи 

у 1,4 раза до показника (196,34±8,23) млрд/л, а у осіб контрольної групи у 1,10 

раза (154,12±7,64) млрд/л, порівняно з вихідними даними: (139,87±5,52) млрд/л 

(р<0,01). 

Через 6 місяців після лікування спостерігали наступну динаміку показників 

лейкограми: рівень лейкоцитів у осіб основної групи продовжував помірно 

знижуватись до цифрового значення (9,25±1,23) млрд/л та був у 1,3 раза меншим, 

ніж до лікування (12,00±1,59) млрд/л (р<0,01), що свідчило про подальше 

зменшення запалення у пародонті.  

Іншою була динаміка у віддалені терміни спостереження в осіб контрольної 

групи: спостерігали лейкоцитоз, рівень лейкоцитів зріс у 1,04 раза порівняно з 

вихідними значеннями та склав (12,50±1,72) млрд/л (р<0,01). Кількість 

паличкоядерних нейтрофілів у осіб основної групи знизилась у 1,3 раза відносно 

показника до лікування (4,00±0,38 )  % та склала (3,00±0,24) %  (р<0,01).  

У вагітних жінок, які отримували традиційне лікування, рівень 

паличкоядерних нейтрофілів складав (4,25±0,44), що у 1,06 раза перевищувало 

вихідні показники. Відсоток сегментоядерних нейтрофілів у осіб основної групи 

зріс у 1,06 раза відносно показника до лікування (66,00±4,47) % та склав 

(70,00±4,62) % (р<0,01). У жінок контрольної групи рівень сегментоядерних 

нейтрофілів відповідав цифровому значенню (63,00±4,28) % та був у 1,05 раза 

меншим, ніж до лікування (р<0,01).  

Кількість лімфоцитів у пацієнток основної групи дорівнювала     

(24,50±2,62) %, що було у 1,56 раза більше, ніж до лікування (15,75±2,12) % 

(р<0,01). У контрольній групі через 6 місяців після проведеного лікування 

спостерігали лімфоцитоз: рівень лімфоцитів збільшився у 1,06 раза (16,75±2,14) % 
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порівняно з показниками до лікування (15,75±2,12) % (р<0,01). Кількість 

моноцитів у аналізі крові жінок основної групи знизилась до (6,50±1,16) %, що 

було у 1,23 раза менше, ніж до лікування (8,00±1,20) % (р<0,01). Рівень моноцитів 

у осіб контрольної групи наближався до вихідного значення (7,50±1,19) %              

(р<0,01). Відсоток еозинофілів у осіб основної групи збільшився в 1,08 раза 

(2,70±0,37) % порівняно з показником до лікування (2,50±0,20) % (р<0,01). Іншою 

була динаміка у контрольній групі: рівень еозинофілів знизився у 1,04 раза 

(2,40±0,16) %. Рівень базофілів у осіб основної групи впав у 1,8 раза (0,75±0,05) % 

супроти даних до лікування (1,35±0,18) % (р<0,01).  

У жінок контрольної групи рівень базофілів знизився лише у 1,04 раза 

(1,30±0,12) % (р<0,01). Через 6 місяців після лікування кількість тромбоцитів 

зросла у основній групі у 1,5 раза (204,93±8,07) млрд/л (р<0,01), а у контрольній 

групі - у 1,03 раза (143,91±6,22) млрд/л (р<0,01), ніж було до лікування 

(139,87±5,52) млрд/л (р<0,01.). 

Через 12 місяців після лікування у вагітних жінок, що отримували лікування 

за розробленою патогенетичною схемою, спостерігали зменшення у 1,4 раза рівня 

лейкоцитів до 8,75±1,17 млрд/л (р<0,01), порівняно з показниками до лікування 

(12,00±1,59) млрд/л, що засвідчувало стійку ремісію запального процесу.  

Проте у віддалені терміни спостереження у контрольній групі лейкоцитоз 

наростав до значення (13,25±1,68) млрд/л (р<0,01) і був у 1,10 раза вищим 

вихідних показників, що вказувало на рецидивування генералізованого 

пародонтиту. Рівень паличкоядерних нейтрофілів знизився в осіб основної групи 

у 1,23 раза відносно показника до лікування (4,00±0,38) % та склав (3,25±0,26) 

(р<0,01).  

У контрольній групі кількість паличкоядерних нейтрофілів сягнула 

значення (4,75±0,24), що було у 1,2 раза більше, ніж до лікування, (р<0,01). 

Збільшився у 1,03 раза відсоток сегментоядерних нейтрофілів у пацієнток 

основної групи відносно показника до лікування (68,00±4,54) % проти 

(66,00±4,47) % (р<0,01). У осіб контрольної групи рівень сегментоядерних 

нейтрофілів складав (60,00±4,12) %, що у 1,01 раза менше, ніж до лікування. 
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Достовірно зріс відсоток лімфоцитів у жінок основної групи до    

(21,50±2,44) %, що було у 1,4 раза більше, ніж до лікування (15,75±2,12) % 

(р<0,01).У жінок контрольної групи рівень лімфоцитів зменшився у 1,09 раза 

(14,50±2,02) % порівняно з рівнем до лікування (15,75±2,12) % (р<0,01). Рівень 

моноцитів у осіб основної групи склав(6,00±1,14) %  що було у 1,33 раза менше, 

ніж до лікування (8,00±1,20) % (р<0,01).  

Кількість моноцитів у жінок контрольної зріс у 1,25 раза (9,00±1,34) %  

порівняно з показником до лікування (р<0,01). Відсоток еозинофілів у осіб 

основної групи збільшився у 1,1 раза (2,75±0,34) % порівняно з показником до 

лікування (2,50±0,20) % (р<0,01). У вагітних жінок групи контролю рівень 

еозинофілів зменшився у 1,87 раза (2,30±0,13) % (р<0,01). Рівень базофілів у осіб 

основної групи знизився у 1,82 раза (0,65±0,04) % ніж було до лікування 

(1,35±0,18) % (р<0,01). В осіб контрольної групи рівень базофілів збільшився у 

1,37 разів (1,40±0,21). Через 12 місяців після лікування кількість тромбоцитів у 

жінок основної групи збільшилася у 1,25 раза (174,74±7,96) млрд/л, а у жінок 

контрольної групи зменшилася у 1,15 раза (121,28±5,18) млрд/л ніж було до 

лікування (139,87±5,52) млрд/л (р<0,01). 

Запропонована схема лікування генералізованого пародонтиту початкового 

та І ступеня у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії, яка включала 

системні призначення препарату заліза «Сорбіфер Дурулес» та вітамінного 

комплексу «Вітрум Пренатал Форте», сприяла позитивній динаміці показників 

аналізу крові у вагітних жінок як у найближчі, так і у віддалені терміни 

спостереження. У групі контролю, де жінок лікували за загальноприйнятою 

схемою, позитивну динаміку показників гемо- та лейкограми відзначали лише у 

найближчі терміни спостереження, проте у віддалені терміни після лікування 

динаміка лабораторних показників аналізу крові набувала негативного характеру. 
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5.3. Динаміка активності кислої та лужної фосфатаз у крові та ротовій 

рідині в динаміці комплексного лікування 

Після проведеного комплексного лікування ГП на тлі ЗДА спостерігали 

наступну динаміку маркерів кісткового метаболізму – кислої та лужної фосфатаз 

у сироватці крові вагітних жінок у найближчі та віддалені терміни (табл. 5.5).  

Таблиця 5.5  

Динаміка активності фосфатаз у біологічних рідинах у групах спостереження 

після лікування (M±m, Од/л) 

Терміни та 

групи 

спостереження 

Показник активності фосфатаз 

ЛФ у 

сироватці 

крові  

ЛФ у ротовій 

рідині  

КФ у сироватці 

крові  

КФ у ротовій 

рідині  

До лікування 57,23±3,46 9,32±1,29 4,79±0,38 23,73±1,54 

Через 1 місяць після лікування 

основна 83,01±5,23* 16,78±3,01 * 2,39±0,21 * 8,63±0,92* 

Контрольна 68,26±4,25• 11,29±2,20• 3,82±0,34• 15,52±1,13• 

Через 6 місяців після лікування 

основна 96,43±6,65* 21,84±3,30 * 1,86±0,18* 6,42±0,44 * 

Контрольна 62,44±3,82• 12,71±2,86• 4,02±0,29• 19,84±1,05• 

Через 12 місяців після лікування 

основна 93,82±6,23 * 18,92±3,14 * 1,62±0,13 * 7,68±0,63 * 

контрольна 53,28±3,15• 10,24±1,53• 5,16±0,49• 24,28±1,22• 

Примітки: *p<0,01– достовірність різниці стосовно показників до лікування у 

основній групі; •р1<0,01 – достовірність різниці стосовно показників до лікування 

у групі контролю. 

 

Через 1 місяць після лікування в основній групі відзначали зростання ЛФ у 

сироватці крові вагітних жінок у 1,45 раза (83,01±5,23) Од/л проти       

(57,23±3,46) Од/лр (р<0,01), що засвідчувало активізацію процесів кісткового 

ремоделювання у пародонті. У групі контролю у найближчі терміни 

спостереження теж констатували збільшення ЛФ у сироватці крові у 1,19 раза. 

Через 6 місяців у осіб основної групи спостерігали подальший ріст показника ЛФ 
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у 1,7 раза порівняно до вихідних показників (96,43±6,65) Од/л та          

(57,23±3,46) Од/л відповідно, (р<0,01). У групі контролю, навпаки, спостерігали 

зниження кількості ЛФ у сироватці крові, яка наближалась до вихідного рівня зі 

значенням (62,44±3,82) Од/л, (р<0,01). Через 12 місяців після лікування у жінок, 

яких лікували за розробленою схемою, показник ЛФ у сироватці крові складав 

(93,82±6,23) Од/л, (р<0,01) та був у 1,6 раза більшим від вихідних даних. У групі 

контролю у віддалені терміни спостереження значення ЛФ опустилося нижче 

вихідного рівня, що свідчило про запальний процес у пародонті.  

Через місяць після лікування кількість ЛФ у ротовій рідині жінок основної 

групи достовірно зросла у 1,8 раза до (16,78±3,01) Од/л (р<0,01), у жінок 

контрольної групи – у 1,2 раза стосовно показників до лікування (р<0,01), що 

засвідчувало позитивну динаміку в тканинах пародонта обстежених обох груп. 

Через 6 місяців після лікування рівень ферменту в осіб основної групи зріс у 2,3 

раза, в осіб контрольної групи – у 1,4 раза. У віддалені терміни спостереження у 

жінок основної групи спостерігали стабілізацію рівня ЛФ у ротовій рідині до 

значення (18,92±3,14) Од/л (р<0,01), що вказувало на позитивний ефект 

лікування. У групі контролю показник наближався до вихідного значення 

(10,24±1,53) Од/л  (р<0,01), що свідчило про неефективність проведеного 

лікування.  

 У найближчі терміни спостереження в результаті проведеного лікування 

рівень КФ у сироватці крові жінок основної групи зменшився у 2 раза    

(2,39±0,21) Од/л (р<0,01). У контрольній групі цей показник знизився у 1,25 раза. 

Цей факт свідчить про достовірне зменшення процесів кісткової резорбції у жінок 

обох груп. Через 6 місяців після лікування показник КФ у сироватці крові ще 

знизився до позначки (1,86±0,18) Од/л (р<0,01). У групі контролю спостерігали 

наближення рівня КФ у сироватці крові до вихідного значення (4,39±0,21) Од/л 

(р<0,01). Через 12 місяців після лікування в основній групі спостерігали зниження 

рівня КФ у 2,96 раза порівняно з показниками до лікування, що підтвердило 

ефективність лікування ГП в осіб цієї групи. 
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У жінок групи контролю рівень КФ у сироватці крові у віддалені терміни 

спостереження зріс вище вихідних значень, що доводило неадекватність 

традиційного лікування. 

Через 1 місяць після лікування активність КФ у ротовій рідині знизилась у 

2,7 раза до (8,63±0,92) Од/л, що засвідчувало переважання процесів кісткового 

відновлення над процесами резорбції. У групі контролю в найближчі терміни 

спостереження відзначали динаміку зниження активності цього ферменту в 

ротовій рідині. Через піврічний проміжок часу спостерігали подальше зниження 

вмісту КФ у ротовій рідині в осіб основної групи у 3,7 раза стосовно вихідних 

показників. У групі контролю показник активності ферменту наближався до 

вихідного рівня. Через 12 місяців після лікування значення КФ у ротовій рідині 

було меншим за вихідне у 3,09 раза (7,68±0,63) Од/л (р<0,01). 

У групі контролю показник активності КФ у ротовій рідині достовірно 

перевищував аналогічний показник до лікування у 1,02 раза.  

Здійснивши аналіз динаміки лужної та кислої фосфатаз, як маркерів 

кісткового метаболізму, у біологічних рідинах вагітних жінок груп дослідження, 

можна стверджувати, що в результаті комплексного лікування у вагітних жінок 

основної групи відбулись процеси активізації остеогенезу та пригнічення 

процесів кісткової резорбції у найближчі та віддалені терміни спостереження. У 

групі контролю позитивна динаміка кісткового метаболізму простежена лише у 

найближчі терміни після лікування, у віддалені терміни спостерігали наростання 

дистрофічного процесу  тканин пародонта за показниками активності цих 

ферментів. 

 

5.4. Динаміка вмісту макро- та мікроелементів у крові та ротовій рідині 

вагітних жінок з ЗДА за впливу лікування 

 Після проведеного лікування у групах спостереження фіксували наступну 

динаміку мікро- та макроелементного складу сироватки крові у найближчі та 

віддалені терміни (табл. 5.6).  
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Таблиця 5.6 

Динаміка показників мінерального обміну сироватки крові у групах 

спостереження після лікування (M±m) 

Терміни та 

групи 

спостереже

ння 

Показник мінерального обміну сироватки крові  

Са 

(ммоль/л) 

Fe 

(мкмоль/л) 

Сu 

(мкмоль/л) 

Zn 

(мкмоль/л) 

Mg 

(ммоль/л) 

До 

лікування 

2,29±0,13 6,82±0,33  9,39±0,72 11,03±0,53 0,62±0,06 

Через 1 місяць після лікування 

основна  2,61±0,35* 11,59±1,12 *  16,35±1,21 * 17,62±1,12* 0,96±0,28* 

контрольна 2,34±0,24• 7,23±0,97•  10,03±1,04• 12,84±1,05• 0,81±0,16• 

Через 6 місяців після лікування 

основна  2,66±0,38*  12,63±1,27 * 15,86±1,18* 18,43±1,21 * 0,92±0,25* 

контрольна 2,28±0,10• 6,75±0,84•  9,18±0,59• 11,81±0,72• 0,75±0,14• 

Через 12 місяців після лікування 

основна  2,52±0,32 * 11,32±1,09 * 15,02±1,13 * 16,69±1,10 * 0,90±0,15* 

контрольна 2,22±0,09•  6,02±0,21•  8,26±0,69• 10,02±0,34 • 0,58±0,05• 

Примітки: *p<0,01– достовірність різниці стосовно показників до лікування у 

основній групі; •р1<0,01 – достовірність різниці стосовно показників до лікування 

у групі контролю. 

 

 Через 1 місяць після лікування вміст кальцію в сироватці крові жінок 

основної групи складав (2,61±0,35) ммоль/л і був у 1,14 раза більшим за показник 

до лікування, (р<0,01). У групі контролю вміст кальцію у найближчий термін 

спостереження склав (2,34±0,24) ммоль/л, що було у 1,02 раза більше від 

вихідного значення, р<0,01. Вміст сироваткового заліза в жінок, що отримували 

лікування згідно з розробленою схемою, зріс у 1,7 раза у порівнянні з 

показниками до лікування (11,59±1,12) мкмоль/л супроти (6,82±0,33) мкмоль/л 

(р<0,01). У жінок, яких лікували загальноприйнятними методиками, вміст заліза у 
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сироватці крові також зріс у 1,06 раза щодо вихідних результатів, р<0,01. Через 

місяць після лікування вміст міді у сироватці крові осіб основної групи зріс у 1,74 

раза до позначки (16,35±1,21) мкмоль/л (р<0,01). Дещо поміркованішим було 

зростання міді у 1,06 раза у групі контролю. Через місяць після лікування 

реєстрували підвищення рівня цинку в 1,6 раза в осіб основної групи    

(17,62±1,12) мкмоль/л (р<0,01), у групі контролю вміст цинку зріс у 1,07 раза, 

(р<0,01). У найближчі терміни спостереження у жінок основної групи вміст 

магнію піднявся у 1,55 раза до цифрового значення (0,96±0,28 ) ммоль/л (р<0,01), 

у контрольній групі – у 1,31 раза (0,81±0,16) ммоль/л  (р<0,01). 

  Через 6 місяців після проведеного лікування рівень сироваткового кальцію в 

осіб основної групи дещо зріс до значення (2,66±0,38) ммоль/л  (р<0,01). У групі 

контролю спостерігали зниження кальцію у сироватці крові через 6 місяців 

порівняно з вихідним рівнем. Рівень сироваткового заліза у віддалені терміни 

спостереження продовжував поступово зростати і зі значенням             

(12,63±1,27) мкмоль/л перевищував показники до лікування у 1,85 раза, що ми 

пов’язуємо з проведеною феро- та вітамінотерапією в основній групі. У 

контрольній групі рівень заліза у сироватці крові у даний термін наближався до 

вихідних значень. Вміст міді в осіб основної групи через 6 місяців після лікування 

дещо знизився до (15,86±1,18) мкмоль/л, але був у 1,68 раза більшим від 

вихідного показника (р<0,01). У групі контролю рівень міді у сироватці крові був 

нижчим, ніж до лікування – (9,18±0,59) мкмоль/л  (р<0,01). 

Через 12 місяців спостережень вміст кальцію у сироватці крові вагітних 

жінок основної групи у 1,1 раза перевищував показники до лікування    

(2,52±0,32) ммоль/л (р<0,01), що дуже важливо для жінок у другій половині 

вагітності. У групі контролю показник кальцію у сироватці крові був нижчим від 

аналогічного показника до лікування (2,22±0,09) ммоль/л (р<0,01). Рівень 

сироваткового заліза у віддалені терміни спостереження в осіб основної групи був 

у 1,6 раза вищим від вихідних показників (11,32±1,09) мкмоль/л (р<0,01), що 

доводило ефективність запропонованого лікувального комплексу. 
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У групі контролю рівень сироваткового заліза через 12 місяців був у 1,13 

раза меншим за вихідний рівень до лікування (p<0,01). Через 12 місяців у осіб 

основної групи вміст міді в сироватці крові у 1,6 раза перевищував аналогічний до 

лікування (0,43±1,13) мкмоль/л та (9,39±0,72) мкмоль/л відповідно (р<0,01). У 

жінок контрольної групи реєстрували дефіцит міді: значення (8,26±0,69) мкмоль/л 

було у 1,14 раза меншим за вихідне значення (р<0,01).  

У віддалені терміни спостереження вміст цинку в сироватці крові жінок 

основної групи складав (16,69±1,10) мкмоль/л, та був достовірно у 1,5 раза вищим 

за вихідний рівень до лікування (р<0,01). Іншою була динаміка цього біометалу в 

групі контролю: рівень цинку в сироватці крові був у 1,5 раза нижчим за 

аналогічний до лікування (р<0,01). У віддалені терміни після лікування вміст 

магнію у сироватці крові вагітних жінок основної групи в 1,5 раза перевищував 

рівень до лікування (0,90±0,15) мкмоль/л та (0,62±0,06) мкмоль/л відповідно 

(р<0,01). Проте у групі контролю у віддалені терміни спостережень реєстрували 

гіпомагніемію: вміст магнію був у 1,07 раза нижчим за вихідні показники. 

Отже, ефективність розробленого алгоритму лікування генералізованого 

пародонтиту початкового та І ступеня на тлі ЗДА у вагітних жінок основної групи 

була доведена позитивною динамікою макро- та мікроелементного гомеостазу 

сироватки крові у вищеозначеній групі як у найближчі, так і у віддалені терміни 

спостережень. Традиційні схеми лікування, які не включали загальних призначень 

препаратів заліза та раціональної вітамінотерапії, продемонстрували позитивну 

динаміку показників мінерального обміну сироватки крові лише у короткі терміни 

після лікування. 

 Зміни мінерального складу ротової рідини у групах дослідження в різні 

терміни спостереження унаочнено у таблиці 5.7. 

Через 1 місяць після лікування вміст кальцію у ротовій рідині жінок 

основної групи зі значенням (1,16±0,03) ммоль/л був у 1,13 раза більшим за 

показник до лікування, (р<0,05). У групі контролю вміст кальцію у найближчий 

термін спостереження склав (1,10±0,02) ммоль/л, що було у 1,07 раза більше 
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відвихідного значення, (р<0,05). Рівень заліза у ротовій рідині через місяць після 

лікування у жінок, що отримували лікування згідно з розробленою схемою, зріс у 

1,7 раза в порівнянні з показниками до лікування (1,52±0,12) мкмоль/л супроти 

(0,90±0,08) мкмоль/л (р<0,01). 

Таблиця 5.7  

Динаміка показників мінерального обміну ротової рідини у групах спостереження 

після лікування (M±m) 

Терміни та 

групи 

спостереження 

Показник мінерального обміну ротової рідини 

Са 

(ммоль/л) 

Fe 

(мкмоль/л) 

Сu 

(мкмоль/л) 

Zn 

(мкмоль/л) 

Mg 

(ммоль/л) 

До лікування 1,03±0,02 0,90±0,08  0,29±0,05 0,15±0,02 0,38±0,03 

Через 1 місяць після лікування 

основна  1,16±0,03**  1,52±0,12 * 0,45±0,06** 0,26±0,04** 0,56±0,04* 

контрольна 1,10±0,02••  1,03±0,10 0,33±0,05 0,19±0,04 0,41±0,03 

Через 6 місяців після лікування 

основна  1,19±0,03**  1,63±0,17 * 0,52±0,08** 0,28±0,05** 0,61±0,05* 

контрольна 1,04±0,12  0,94±0,09  0,28±0,05  0,13±0,04 0,34±0,02 

Через 12 місяців після лікування 

основна  1,17±0,02 * 1,58±0,16 * 0,43±0,04** 0,22±0,02** 0,52±0,03* 

контрольна  0,94±0,01••  0,82±0,06•  0,26±0,04  0,10±0,02 0,31±0,03 

Примітки: *p<0,01,**p<0,05 – достовірність різниці стосовно показників до 

лікування у основній групі; •p<0,01, ••p<0,05 – достовірність різниці стосовно 

показників до лікування у основній групі. 

 

У жінок, яких лікували загальноприйнятними методиками, вміст заліза у 

ротовій рідині також зріс у 1,14 раза щодо вихідних даних, р>0,05. Через місяць 

після лікування вміст міді у ротовій рідині осіб основної групи зріс у 1,55 раза до 

(0,45±0,06) мкмоль/л (р<0,05). Менш суттєвим було зростання міді в 1,13 раза у 

групі контролю, р>0,05. Через місяць після лікування реєстрували підвищення 

рівня цинку у ротовій рідині у 1,73 раза в осіб основної групи                  
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(0,26±0,04) мкмоль/л (р<0,05), в групі контролю вміст цинку зріс у 1,27 раза, 

(р>0,05). У найближчі терміни спостереження у жінок основної групи вміст 

магнію у ротовій рідині зріс у 1,47 раза до цифрового значення (0,56±0,04) 

ммоль/л (р<0,01), в контрольній групі – в 1,08 раза (0,41±0,03) ммоль/л (р>0,05). 

  Через 6 місяців після проведеного лікування рівень кальцію в ротовій рідині 

осіб основної групи зріс у 1,15 раза зі значенням (1,16±0,03) ммоль/л (р<0,05). У 

групі контролю рівень кальцію через 6 місяців наблизився до вихідного значення, 

(р>0,05). Рівень заліза в ротовій рідині у віддалені терміни спостереження 

продовжував поступово зростати і зі значенням (1,63±0,17) мкмоль/л перевищував 

показники до лікування у 1,8 раза, що ми пов’язуємо з проведеною феро- та 

вітамінотерапією в основній групі.  

У контрольній групі рівень заліза у ротовій рідині у даний термін 

наближався до вихідних значень. Вміст міді у ротовій рідині жінок основної 

групи через 6 місяців після лікування піднявся до (0,52±0,08) мкмоль/л і був у 1,8 

раза більшим від вихідного показника, (р<0,05).  

У групі контролю рівень міді у сироватці крові наближався до вихідних 

значень (0,28±0,05) мкмоль/л (р>0,05). Через 6 місяців після лікування у жінок 

основної групи вміст цинку в ротовій рідині зріс у 1,87 раза до (0,28±0,05) 

мкмоль/л (р<0,05).  

У групі контролю показник цинку в ротовій рідині (0,13±0,04) мкмоль/л був 

у 1,15 раза меншим порівняно з показниками до лікування, (р>0,05). У віддалені 

терміни спостереження кількість магнію у ротовій рідині пацієнток основної 

групи дорівнювала (0,61±0,05) ммоль/л та була у 1,6 раза вищою за вихідний 

рівень, (р<0,01).  

У жінок групи контролю вміст магнію в ротовій рідині через півроку після 

лікування наблизився до аналогічного значення до лікування, (р>0,05). 

Через 12 місяців спостережень вміст кальцію у ротовій рідині вагітних 

жінок основної групи у 1,14 раза перевищував показники до лікування   

(1,03±0,02) ммоль/л (р<0,01), що дуже важливо для жінок у другій половині 



138 
 

вагітності. У групі контролю показник кальцію у ротовій рідині був нижчим від 

аналогічного показника до лікування (0,94±0,01) ммоль/л (р<0,05). Рівень заліза в 

ротовій рідині у віддалені терміни спостереження в осіб основної групи був у 1,75 

раза вищим від вихідних даних (1,58±0,16) мкмоль/л (р<0,01), що доводило 

ефективність запропонованого лікувального комплексу. Вміст міді у ротовій 

рідині осіб основної групи збільшувався через 12 місяців спостережень у 1,48 раза 

стосовно вихідних показників (0,43±0,04) мкмоль/л (р<0,05). У контрольній групі 

вміст цього біометалу був нижчий від показника до лікування із цифровим 

значенням (0,26±0,04) мкмоль/л (р>0,05).  

У віддалені терміни спостереження кількість цинку в ротовій рідині 

пацієнток основної групи була у 1,46 раза вищою за показник до лікування          

(р <0,05). Проте у групі контролю показник цинку був у 1,5 раза меншим за 

вихідне значення, (р>0,05). У віддалені терміни після лікування в осіб основної 

групи спостерігали зростання вмісту магнію у 1,37 раза: (0,52±0,03) мкмоль/л 

(р<0,01), а в групі контролю показник міді у ротовій рідині був у 1,22 раза 

нижчим від вихідного значення, (0,43±0,04) мкмоль/л (р<0,05).  

Отже, у хворих основної групи комплексне лікування ГП згідно з 

розробленою патогенетично скерованою схемою призвело до стабілізації 

мінерального гомеостазу ротової рідини у найближчі та віддалені терміни 

спостереження. У групі контролю мінеральний обмін ротової рідини несуттєво 

покращився тільки у найближчі терміни спостереження, що свідчить про 

неадекватність даного лікування. 

 

5.5. Оцінка ефективності проведеного лікування за гематологічними 

показниками ЗДА у групах спостереження 

Динаміка специфічних показників ЗДА у найближчі та віддалені терміни 

спостереження представлена у таблиці 5.8. 

У найближчий термін спостереження, через місяць після лікування, рівень 

феритину крові у хворих основної групи зріс у 1,23 раза порівняно з вихідним 
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рівнем (32,60±3,23) мг/мл супроти (26,31±3,07) мг/мл (р<0,01). У групі контролю 

фіксували помірне зростання рівня феритину в 1.04 раза. Вміст трансферину у 

жінок основної групи знизився в 1,34 раза, у жінок контрольної групи – в 1,15 

раза, (р<0,01). Насиченість трансферину залізом зросла в основній групі через 

місяць після лікування в 1,12 раза (16,58±2,61) % супроти (14,76±2,55) % (р<0,01), 

а у контролі - у 1,02 раза, (р<0,01). Вміст церулоплазміну у крові жінок основної 

групи зріс у 1,8 раза, у контрольній – у 1,2 раза, (р<0,01).  

Таблиця 5.8 

Динаміка показників ЗДА у групах спостереження після лікування (M±m) 

Терміни та 

групи 

спостереження 

Показник ЗДА 

Феритин 

(мг/мл) 

Трансферин(мг/мл) Трансферин 

(насиченість 

залізом), % 

Церулоплазмін 

(г/л) 

 

До лікування 26,31±3,07 4,01±0,42 14,76±2,55 0,20±0,05 

Через 1 місяць після лікування 

основна 32,60±3,23* 2,98±0,38 * 16,58±2,61 * 0,36±0,06** 

контрольна 27,28±2,25• 3,47±0,26• 15,02±2,37• 0,24±0,06•• 

Через 6 місяців після лікування 

основна 34,89±3,65* 2,84±0,30 * 17,16±2,54* 0,38±0,15 ** 

контрольна 25,45±2,82• 3,72±0,34• 14,42±2,26• 0,21±0,05•• 

Через 12 місяців після лікування 

основна 30,68±3,13 * 2,72±0,24 * 16,02±2,39 * 0,32±0,09 ** 

контрольна 22,01±2,04• 3,99±041• 13,33±2,18• 0,16±0,02 

Примітки: *p<0,01, **р<0,05– достовірність різниці стосовно показниіків до 

лікування у основній групі; •р1<0,01, ••р1<0,05 – достовірність різниці стосовно 

показників до лікування у групі контролю. 

 

Через 6 місяців спостерігали подальше збільшення феритину в сироватці 

крові осіб основної групи у 1,3 раза (34,89±3,65) мг/мл (р<0,01), у жінок 

контрольної групи рівень феритину опустився нижче вихідного значення.  
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Рівень трансферину в осіб основної групи у віддалений термін 

спостереження поступово знижувався в 1,4 раза до (2,84±0,30) мг/мл (р<0,01. У 

контрольній групі динаміка трансферину була іншою: спостерігали наближення 

трансферину до вихідних значень. Насиченість трансферину залізом зросла через 

6 місяців після лікування в основній групі в 1,16 раза, проте у групі контролю цей 

показник виявився нижчим за дані до лікування, р<0,01.  

Спостерігали зростання рівня церулоплазміну у жінок основної групи у 1,9 

раза (0,38±0,15) г/л, (р<0,05), у групі контролю цей показник був нижчим за 

вихідний (0,16±0,02 г/л). 

Через 12 місяців спостерігали стабілізацію рівня феритину в хворих 

основної групи зі значенням (30,68±3,13) мг/мл, шо було вище від вихідного 

значення в 1,17 раза, (p<0,01). У групі контролю показник феритину сироватки 

крові був у 1,19 раза меншим за аналогічний показник до лікування, (22,01±2,04). 

Рівень трансферину в сироватці крові у віддалений термін спостереження у 

жінок основної групи був у 1,5 раза меншим за вихідний, а у групі контролю 

означений показник дорівнював вихідному. Насиченість трансферину залізом 

зросла в 1,08 раза в основній групі (16,02±2,39) % (p<0,01), проте у групі 

контролю цей показник опинився нижче від рівня до лікування, (13,33±2,18) % 

(p<0,01).  

Рівень церулоплазміну у віддалені терміни спостереження в основній групі 

зріс у 1,6 раза, а у групі контролю знизився у 1,25 раза порівняно зі значеннями до 

лікування, (p<0,01). Ефективність лікувальних заходів, що включали феротерапію 

та призначення вітамінного комплексу у вагітних жінок основної групи, була 

підтверджена позитивною динамікою специфічних показників залізодефіцитної 

анемії у найближчі та віддалені терміни спостереження. Традиційне лікування 

виявилось неефективним щодо показників ЗДА у групі контролю.  

Підсумовуючи, можна стверджувати, що ефективність проведеного 

лікування була підтверджена показниками клінічного обстеження та 

параклінічних індексів. Через 1 місяць після лікування ГП у осіб основної групи 
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спостерігали усунення ознак запалення у 21 хворої (52,50±7,89) %, у контрольній 

групі «нормалізацію» тканин пародонта відзначили лише у 10 хворих   

(31,25±8,58) %  (р>0,05). «Покращення» стану пародонта зафіксовано в 12 хворих 

(30,00±7,24) % основної та 6 хворих (18,75±6,90) % контрольної групи, (р>0,05). 

Недостатньо ефективним у найближчі терміни спостереження виявилось 

лікування у 7 хворих основної (17,50±6,72) % та 16 хворих (50,00±8,84) % 

контрольної груп, (р<0,05).  

Після комплексного лікування ГП у хворих основної групи зникало 

запалення, припинялась кровоточивість та виділення з пародонтальних кишень; 

ясна набували природнього рожевого кольору, ясенні сосочки набирали щільної 

фактури, щільно прилягали до зубів, зменшувалась рухомість зубів. У 

контрольній групі позитивна клінічна динаміка, як результат загальноприйнятого 

лікування, була менш вираженою. Отже, запропонована схема лікування 

генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня у вагітних жінок на тлі 

залізодефіцитної анемії, яка включала системні призначення препарату заліза 

«Сорбіфер Дурулес» та вітамінного комплексу «Вітрум Пренатал Форте», 

позитивно відзначилась на змінах лабораторних та специфічних показниках 

аналізу крові у найближчі та віддалені терміни спостереження. 

 

Результати розділу 5 опубліковані в таких наукових працях: 
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генералізованого пародонтиту у вагітних жінок із ЗДА. Вісник наукових 

досліджень 2017; 1(86): 109-111 [18]. 

2. Бойчук-Товста ОГ, Рожко ММ. Ефективність застосування лікувально-

профілактичного комплексу «Сорбіфер Дурулес» та «Вітрум Пренатал 

форте» у хворих на генералізований пародонтит вагітних жінок із ЗДА. 

Вісник Вінницького національного медичного університету 2017; 14,Т.21: 

289-291 [19]. 
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4. Бойчук-Товста ОГ. Оцінка ефективності застосування препарату 
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від науки до практики». Івано-Франківськ 2017: 16 [22]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

Значну увагу науковців привертає завдання дослідження як збереження 

здоров’я матері та плода в цілому, так і вивчення стану ротової порожнини в 

період вагітності з метою попередження утворення «стоматогенного 

хроніосептичного» вогнища. Актуальним залишається вивчення питання 

стоматологічної захворюваності у вагітних із соматичною патологією. Це 

зумовлено багатьма факторами, зокрема: значною поширеністю захворювань 

пародонта серед населення, зростанням частоти екстрагенітальних захворювань у 

вагітних, впливом інфекції на організм вагітної та плода.  

Під час вагітності в організмі жінки відбуваються зміни, за яких досить 

складно відмежувати власне фізіологічні компенсаторні механізми від 

патологічних проявів. Частим ускладненням вагітності є залізодефіцитна анемія 

(ЗДА), яка посідає перше місце серед усіх ускладнень гестаційного періоду. В 

Україні ЗДА складає 601,2 випадка на 100 тис. населення. ЗДА – це клініко-

гематологічний синдром, що характеризується зниженням кількості заліза в 

організмі (крові, кістковому мозку і депо), при якому порушується синтез гема, а 

також білків, що містять залізо (міоглобіну, залізовмісних тканинних ферментів). 

Автори розглядають залізодефіцитну анемію як тотальну органну патологію, що 

призводить до функціональних і морфологічних змін усіх органів і тканин.  

З метою вивчення поширеності та особливостей клінічного перебігу 

генералізованого пародонтиту початкового та І ступенів нами було обстежено 352 

жінки ІІ-ІІІ триместру вагітності віком 18-35 років. Із загальної кількості 

обстежених жінок у 220 осіб (62,5 %) діагностовано залізодефіцитну анемію 

середнього та легкого ступеня згідно з аналізом гемограми. У 132 вагітних (37,5 

%) з числа обстежених анемію не виявляли. Початкові форми генералізованого 

пародонтиту спостерігали у 141 особи із залізодефіцитною анемією середнього та 

легкого ступеня, які сформували основну групу. Групу порівняння склали 98 

вагітних жінок із генералізованим пародонтитом початкового та І ступеня без 

супутньої залізодефіцитної анемії. Найбільший відсоток у групах обстеження 
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склали вагітні жінки віком 18 - 26 років: 54,61 % в основній групі та 45,39 % у 

групі порівняння. Дані обстеження заносили в розроблену модифіковану карту-

протокол. 

Для визначення стану твердих тканин зубів у обстежених вивчали такі 

показники: розповсюдженість карієсу зубів основної та порівняльної груп, яку 

визначали відсотком осіб, які мають каріозні, пломбовані та видалені зуби, до 

загальної кількості обстежених; інтенсивність карієсу визначали за індексом КПВ 

(К – карієс постійного зуба, П – запломбований постійний зуба, В –видалений) 

(Кузьміна Є.М., 1999, ВООЗ, 1962) [27,86,139,140]. Для оцінки стану тканин 

пародонта визначали індекс Рамфйорда (Ramfjorde, 1959) [86,139,140]. 

Локалізацію і вираженість запального процесу в яснах визначали пробою 

Шиллера-Писарєва. Для об’єктивізації проби Шіллєра-Писарєва використовували 

числове значення проби – йодне число Свракова. Важливе значення в етіології та 

перебігу захворювань пародонта має гігієнічний стан порожнини рота, який 

характеризували за індексом (Green- Vermillion, ОHI-S, 1964) [89,140]. Для 

виявлення ранніх ознак запалення у тканинах пародонта використовували індекс 

кровоточивості ясен (H.P. Muhlemann, S. Son, 1971) [86,139,140]. Глибину 

пародонтальних кишень (ПК) вимірювали пародонтальним зондом із 

міліметровими поділками в 6 точках та виражали у міліметрах. Діагноз 

захворювань пародонта встановлювали за М.Ф. Данилевським (1994) з 

уточненням Г.Ф.Білоклицької (2010). 

Біохімічні дослідження сироватки крові та ротової рідини проводили 42 

вагітним жінкам, хворим на генералізований пародонтит на тлі залізодефіцитної 

анемії та 34 вагітним жінкам з пародонтитом без ускладнень вагітності. У 

лабораторних умовах у жінок забір проб крові та слини для визначення 

біохімічних показників проводили завжди одночасно, уранці, натще. Визначення 

біохімічних, як правило, проводилось у день забору проб. 

Для визначення активності ЛФ у сироватці крові та ротовій рідині 

застосовували кінетичний метод, розроблений з урахуванням вимог Міжнародної 

Федерації Клінічної Хімії (IFCC). Визначення активності КФ у сироватці крові та 
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ротовій рідині проводили за допомогою імуноферментного набору «BoneTRAP 

Assay» фірми AssayPro (США) для визначення активної ізоформи 5b тартрат-

резистентної кислої фосфатази TRAСТ «методом BoneTRAP» за кінцевою 

точкою.  

З метою вивчення деяких аспектів тканинного метаболізму у вагітних жінок 

на тлі ЗДА, вивчали концентрацію кальцію, заліза, міді, цинку та магнію в 

сироватці крові та ротовій рідині. Кількісне визначення вмісту біометалів заліза, 

міді, цинку та магнію у сироватці крові та ротовій рідині за допомогою атомно-

абсорбційної спектрофотометрії із використанням стандартних наборів реактивів і 

контрольних сироваток «Філо-Норм», «Філо-Пат» фірми «СпайнЛаб»« (Україна) 

на атомно-сорбційному спектрофотометрі «Сатурн-3», оснащеному 

електротермічним атомізатором «Графіт-2» за стандартною методикою, описаною 

в заводській інструкції з експлуатації, відповідно до вимог ГОСТ 30178-96. 

Визначення кількості кальцію в сироватці крові та ротовій рідині проводили з 

використанням набору для визначення кальцію в біологічних рідинах (науково-

виробнича фірма «Simko Ltd, Львів).  

Пацієнткам груп обстеження здійснювали загальний клінічний аналіз крові 

– найбільш розповсюджений та інформативний аналіз для ствердження чи 

спростування діагнозу «залізодефіцитна анемія». Гематологічні дослідження 

проводили на біохімічному аналізаторі автоматичного типу «Сапфір» (США), 

який дозволяє забезпечити високу точність, об’єктивність та швидкість отримання 

результатів. 

Для вивчення стану гемостазу вагітних жінок, хворих на генералізований 

пародонтит, на тлі ЗДА, визначали рівні маркерів ЗДА у сироватці крові вагітних 

жінок. Для визначення рівня феритину в сироватці крові використовували метод 

непрямого імуноферментного аналізу ІФА за допомогою набору для кількісного 

визначення феритину в сироватці крові «Orgentec» фірми «ВСМ» (Україна). Для 

визначення трансферину в сироватці крові застосували метод AssayMax Human 

Transferrin Elisa Kit з використанням набору AssayPro фірми AssayPro (США).  
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Для об’єктивної оцінки ступеня достовірності результатів досліджень 

проведена статистична обробка отриманих показників із використанням 

загальноприйнятих методів варіаційної статистики за допомогою персонального 

комп’ютера Pentium II з застосуванням пакета статистичних програм «Statgraphic 

2.3» і «Microsoft Excel 2000».  

 Показники проведених клінічних досліджень свідчать про значне ураження 

зубів вагітних жінок каріозним процесом на тлі ЗДА. В основній групі 

поширеність карієсу склала (77,30±3,53) %, що було у 1,38 раза більше від даних 

порівняльної групи, де цей показник склав (56,12±5,01) % (p<0,01). Інтактні зуби в 

основній групі зустрічались лише у (22,70±3,53) % обстежених, що було у 3,4 раза 

менше від кількості осіб, уражених карієсом у цій групі (p<0,01). У вагітних жінок 

без ЗДА, що увійшли в порівняльну групу, поширеність карієсу мала 

поміркований характер та складала (56,12±5,01) %, що було в 1,3 раза більше за 

осіб з інтактними зубами – (43,88±5,01) %. Вищенаведені показники свідчать про 

те, що залізодефіцитна анемія вагітності та віковий фактор сприяють зниженню 

резистентності зубів до карієсу, підвищенню поширеності й інтенсивності карієсу 

зубів. 

Результати дослідження поширеності захворювань пародонта у вагітних 

жінок продемонстрували наступне: в основній групі генералізований пародонтит 

початкового ступеня зустрічався у (43,97±4,18) % обстежених, що було в 1,3 раза 

менше, ніж у групі порівняння (p<0,05). Проте кількість випадків 

генералізованого пародонтиту І ступеня в основній групі перевищувала в 1,4 раза 

аналогічний показник групи порівняння із значеннями (59,18±4,96) % та 

(40,82±4,96) % відповідно. Таким чином, у вагітних жінок із ЗДА виявлено вищу 

поширеність та інтенсивність захворювань пародонта порівняно з вагітними 

жінками без ускладнень вагітності. 

Аналіз об’єктивних симптомів перебігу генералізованого пародонтиту в 

пацієнтів груп дослідження засвідчив, що у вагітних жінок із залізодефіцитною 

анемією клінічна картина ГП була суттєво виразнішою, ніж у жінок із 

неускладненим перебігом вагітності. В основній групі виразна (63,12) % 
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кровоточивість ясен у 1,8 разів переважала аналогічну в групі порівняння    

(35,71) % (p<0,01). Помірна кровоточивість у основній групі зустрічалась у 1,8 

раза менше (36,88) %, ніж у групі порівняння (64,29) %  (p<0,01). На болючість 

ясен вказувало (66,67) % обстежених основної групи супроти (40,82) % осіб групи 

порівняння, (р<0,01). 

Таким чином, у результаті проведеного аналізу стану тканин пародонта 

встановлено, що у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії поширеність, 

інтенсивність та виразність клінічних симптомів генералізованого пародонтиту 

була значно вищою, ніж у жінок з генералізованим пародонтитом без ускладнень 

вагітності.  

З огляду на мету та завдання дослідження, аналіз гігієнічного стану ротової 

порожнини та індексну оцінку стану тканин пародонта ми з’ясовували у 141 

вагітної жінки з генералізованим пародонтитом на тлі ЗДА (62 особи з ГП 

початкового ступеня та 79 осіб з ГП І ступеня). Отримані показники порівнювали 

з результатами обстеження 98 жінок із генералізованим пародонтитом без 

ускладнень вагітності (58 осіб з ГП початкового ступеня та 40 осіб з ГП І 

ступеня). Зважаючи на те, що вагітним жінкам не рекомендовано проводити 

рентгенологічне дослідження, діагноз захворювання тканин пародонта ми ставили 

на підставі скарг та параклінічних індексів.  

Для об’єктивної оцінки стану тканин пародонта визначали індекс 

Рамфйорда (PDI, Ramfjord, 1959) та індекс кровоточивості ясенних сосочків (H.P. 

Muhlemann, S. Son, 1971). Встановлено, що при ГП початкового ступеня зі 

збільшенням віку зростали значення індексу Рамфйорда. У пацієнтів основної 

групи, у віці 12-26 років показник індексу Рамфйорда дорівнював            

(2,98±0,17) бала та зріс до (3,52±0,21) бала у 27-35 річних пацієнток. Середній 

показник цього індексу дорівнював (3,25±0,19) бала. В оглянутих групи 

порівняння значення індексу Рамфйорда збільшувалось від (2,23±0,06) бала у 18-

26 річному віці до (3,02±0,12) бала у осіб віком 27-35 років, (p<0,05). Загалом, у 

пацієнток основної групи показник індексу Рамфйорда дорівнював        
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(3,25±0,19) бала, та був у 1,2 раза вищим, ніж у групі порівняння (2,62±0,09) бала 

(p<0,05) при ГП початкового ступеня. 

В обстежених пацієнток із ГП початкового ступеня зі збільшенням віку 

відзначали зростання індексу кровоточивості ясенних сосочків (Ікр). Якщо у віці 

18-26 років у жінок основної групи значення Ікр дорівнювало (1,64±0,09) бала, то 

вже у віковому проміжку 27-35 зросло в 1,2 раза до (1,92±0,11) бала (p<0,01). 

У пацієнтів порівняльної групи значення індексу Рамфйорда зростало від 

(2,23±0,09) бала у віці 18-26 років (p<0,01) до (3,02±0,12) бала у віці 27-35 років, 

(p<0,05). Середнє значення індексу Рамфйорда в осіб порівняльної групи було у 

1,2 раза меншим за значення основної групи (3,25±0,19) бала супроти (2,62±0,09) 

бала (p<0,05).  

Цифрові значення проби Шіллєра-Писарєва (йодне число Свракова, ЧС) 

зростали з віком у пацієнток обох груп дослідження. У віковому інтервалі 18-26 

років ЧС дорівнювало (3,12±0,23) бала та було в 1,4 раза вищим, ніж у групі 

порівняння (2,23±0,06) бала (p<0,01). У віковому проміжку 27-35 років цифрове 

значення проби Шіллєра-Писарєва зросло до позначки (3,48±0,12) бала, що було у 

1,2 раза більше від показника групи порівняння – (3,02±0,08) бала (p<0,01). У 

пацієнток груп дослідження з ГП початкового ступеня зі збільшенням віку 

зростала глибина пародонтальних кишень (ГПК). Загалом, глибина 

пародонтальних кишень вагітних жінок із ЗДА при ГП початкового ступеня 

основної групи була в 1,8 раза більшою, ніж у вагітних жінок без соматичної 

патології порівняльної групи (1,55±0,09) мм проти (0,86±0,03) мм (p<0,01). 

 При дослідженні ГП І ступеня у пацієнток обох груп дослідження 

фіксували суттєво вищі показники індексу Рамфйорда у віковому аспекті. У 

віковому інтервалі 18-26 років цифрове значення індексу Рамфйорда дорівнювало 

(3,69±0,17) бала і було у 1,2 раза вищим, ніж у групі порівняння: (3,19±0,08) бала, 

p<0,01. Зі збільшенням віку від 27 до 35 років показник індексу зріс до (4,55±0,20) 

бала в основній групі супроти (3,74±0,11) бала групи порівняння, (p<0,01).  

Згідно з проведеними дослідженнями параклінічних індексів у групах 

обстеження, можемо відзначити суттєво вищі показники пародонтальних індексів 
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у вагітних жінок на тлі ЗДА в порівнянні з жінками без ускладнень вагітності, що 

свідчило про агресивніший перебіг генералізованого пародонтиту у осіб, 

вагітність яких обтяжена анемією. 

 Інтерпретація показниківданих розширеного аналізу крові у групах 

дослідження за референтними значеннями ствердила діагноз ЗДА в основній 

групі за показником гемоглобіну, у середньому (92,39±4,68) г/л супроти 

(134,52±6,96) г/л середньостатистичного значення, (p<0,01) та за кількістю 

еритроцитів (2,82±0,28) млн/мкл порівняно до (4,30±0,42) млн/мкл 

середньоститистичної норми, (p<0,01). Зміна об’єму еритроцитів, у середньому 

(62,50±3,07) фл супроти середньостатистичного показника (94,00±3,24) фл, 

(p<0,01), вказує на наявність мікроцитарної анемії; зменшення колірного 

показника до (0,76±0,12) (p<0,01) супроти середньостатистичної норми 

(1,10±0,17) свідчить про наявність гіпохромної анемії та дефіциту заліза у жінок з 

ускладненим перебігом вагітності при ГП початкового та І ступеня важкості. 

Гематокритне число (26,00±2,08) % було у 1,6 раза меншим за 

середньостатистичну норму в жінок (41,00±2,15) % і свідчило про зменшення 

об’єму форменних елементів крові до об’єму плазми, (p<0,01). Збільшення 

кількості ретикулоцитів (1,95±0,20) % при нормі (1,10±0,12) % є одною з ознак 

залізодефіцитної анемії, (p<0,01).  

Референтне значення ШОЕ в основній групі (34,00±2,65) мм/год, у 2,3 раза 

перевищувало показник середньостатистичної норми (15,00±2,05) мм/год 

(p<0,01). В основній групі спостерігали помірну тромбоцитопенію:     

(139,87±5,52) млрд/л при (250,32±9,45) млрд/л середньостатичної норми, (p<0,01) 

яка є результатом зниження рівня гемоглобіну. Спостерігали помірний 

лейкоцитоз (12,00±1,59) млрд/л. В осіб основної групи помітний зсув 

лейкоцитарної формули вліво. Таким чином, розгорнутий аналіз крові 

продемонстрував дисбаланс елементів гемограми у вагітних жінок із ГП 

початкового та першого ступеня на тлі ЗДА. 

 При ГП початкового ступеня в осіб основної групи лейкоцитоз повільно 

наростав із (10,00±0,19) млрд/л при ЗДА легкого ступеня до (12,00±1,60) млрд/л 
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при ЗДА середнього ступеня, (p<0,01), що свідчило про прогресування запально-

дистрофічного процесу в тканинах пародонта. Нейтрофілія посилювалась із 

розвитком ЗДА: паличкоядерних нейтрофілів було спостережено (2,00±0,22) % 

при легкому ступені ЗДА та (4,00±0,28) % при середньому ступені, (p<0,01); 

також досліджували ріст цифрових значень вмісту сегментоядерних нейтрофілів 

від загального числа лейкоцитів (62,00±4,45) % супроти (64,00±4,46) % (p<0,01). 

Із прогресуванням анемії розвивалась лімфоцитопенія: (18,00±2,14) % при 

легкому ступені та (17,00±2,14) % при середньому ступені, (p<0,01). Згідно з 

аналізом крові, в осіб основної групи спостерігали прогресію моноцитозу 

(5,00±1,12) % при легкому ступеню до (7,00±1,12) % при середньому ступеню, 

(p<0,01).  

При ГП початкового ступеня спостерігали еозинофілію та базофілію з 

розвитком ЗДА: кількість еозинофілів збільшилась від (1,00±0,08) % до 

(2,00±0,16) % (p<0,01); кількість базофілів зросла з (1,20±0,15) % до (1,40±0,19)% 

(p<0,01). Рівень тромбоцитів поступово знижувався з (160,00±5,26) млрд/л при 

легкому ступеню ЗДА до (140,00±5,24) млрд/л при середньому супеню, (p<0,01), 

що підтверджувало прогресування ЗДА.  

При ГП І ступеня лейкоцитоз підвищувався з 12,00±0,19 млрд/л при ЗДА 

легкого ступеня до (14,00±1,64) млрд/л при ЗДА середнього ступеня, (p<0,01), що 

свідчило про прогресування запально-дистрофічного процесу в тканинах 

пародонта. Із розвитком ЗДА зростала нейтрофілія: паличкоядерних нейтрофілів 

було спостережено (4,00±0,42) % при легкому ступеню ЗДА та (6,00±0,62) % при 

середньому ступеню, (p<0,01); також досліджували ріст цифрових значень вмісту 

сегментоядерних нейтрофілів від загального числа лейкоцитів (68,00±4,48) % 

супроти (70,00±4,50) % (p<0,01).  

З прогресуванням анемії розвивалась лімфоцитопенія: (15,00±2,11) % при 

легкому ступені та (13,00±2,10) % при середньому ступені, (p<0,01). Рівень 

тромбоцитів поступово знижувався з (130,12±4,23) млрд/л при легкому ступеню 

ЗДА до (116,59±3,11) млрд/л при середньому ступеню, (p<0,01), що 

підтверджувало прогресування ЗДА.  
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Вивчення активності лужної та кислої фосфатаз у крові та ротовій рідині у 

жінок основної групи в залежності від ступеня важкості генералізованого 

пародонтиту та залізодефіцитної анемії свідчить, що в тканинах пародонта за 

впливу ЗДА відбулися компенсовані процеси резорбції кістки.  

При ГП початкового ступеня та легкій формі ЗДА показник ЛФ у сироватці 

крові складав (74,23±4,20) Од/л (р<0,01). При середньому ступеню важкості ЗДА 

значення ЛФ знизилось до (62,34±3,82) Од/л (р<0,01).  

При ГП І ступеня спостерігали поглиблення запально-дистрофічного 

процесу в тканинах пародонта, обтяжене анемією, що відображалось у зменшенні 

активності ЛФ у сироватці крові.  

При легкій формі ЗДА показник ЛФ становив (58,16±3,42) та був у 1,3 раза 

меншим від аналогічного показника при ГП початкового ступеня          

(74,23±4,20) Од/л (р<0,01). При середньому ступені ЗДА значення ЛФ у сироватці 

крові становило (34,22±2,40) Од/л (р<0,01) і було достовірно меншим від цього 

значення при ГП початкового ступеня (74,23±4,20)Од/л (р<0,01). При 

початковому ступені ГП і легкій формі ЗДА показник ЛФ у ротовій рідині 

вагітних жінок складав (12,21±1,24) Од/л (р<0,01). При середньому ступені ЗДА 

активність ЛФ знизилась до (10,14±1,32) Од/л (р<0,01). Середнє значення 

активності ЛФ у ротовій рідині вагітних жінок на тлі ЗДА при ГП початкового 

ступеня  (11,12±1,33) Од/л в 1,5 раза перевищувало аналогічне при ГП І ступеня, 

(р<0,01). При ГП І ступеня та легкому ступеню ЗДА показник ЛФ складав 

(8,74±1,29) Од/л та був у 1,4 раза меншим за цей показник при ГП початкового 

ступеня (12,21±1,34) Од/л (р<0,01). Цифрове значення активності ЛФ у ротовій 

рідині при середньому ступені ЗДА становило (6,32±1,25) Од/л (р<0,01).  

Рівень КФ у сироватці крові при ГП початкового ступеня та легкому 

ступеню ЗДА становив (3,82±0,14) Од/л (р<0,01). При середньому ступеню ЗДА 

вміст КФ зріс до (4,28±0,12) Од/л (р<0,01). Референтне значення вмісту КФ у 

сироватці крові у вагітних жінок на тлі ЗДА при ГП І ступеня (5,53±0,17) Од/л 

перевищувала аналогічне при ГП початкового ступеня в 1,4 раза (р<0,01).  
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Вміст КФ у ротовій рідині вагітних жінок при ГП початкового ступеня і 

легкій формі ЗДА складав у цифровому еквіваленті (21,10±1,42) Од/л (р<0,01). 

При середньому ступені ЗДА спостерігали зростання вмісту КФ до      

(23,21±1,50) Од/л (р<0,01). Середнє значення вмісту КФ у ротовій рідині вагітних 

жінок із анемією при ГП І ступеня перевищувало аналогічне при ГП початкового 

ступеня в 1,1 раза, (р<0,01). Отже, простежені суттєві зміни рівня активності 

маркерів кісткового метаболізму в жінок основної групи (зниження ЛФ та 

підвищення КФ у біологічних рідинах вагітних жінок) дають підстави 

стверджувати про негативний вплив ЗДА на процеси кісткового ремоделювання у 

вагітних жінок, хворих на генералізований пародонтит. 

 Результати дослідження показників мінерального обміну сироватки крові у 

вагітних жінок, хворих на генералізований пародонтит на тлі ЗДА, засвідчили 

наступне: середнє значення вмісту кальцію у сироватці крові у вагітних жінок, 

хворих на генералізований пародонтит початкового ступеня, на тлі ЗДА склало 

(2,41±0,16) ммоль/л (р<0,01). Референтне значення вмісту кальцію у сироватці 

крові вагітних жінок при ГП І ступеня було у 1,1 раза меншим, ніж при ГП 

початкового ступеня із достовірністю (2,18±0,11) ммоль/л та (2,41±0,16) ммоль/л 

відповідно,( p<0,01) та було меншим нижньої межі норми.  

Середнє значення вмісту сироваткового заліза при ГП початкового ступеня 

дорівнювало (7,75±0,39) мкмоль/л (p<0,01). Референтне значення вмісту заліза в 

сироватці крові жінок із ускладненим перебігом вагітності при ГП І ступеня було 

достовірно меншим в 1,4 раза супроти аналогічного показника при ГП 

початкового ступеня (5,88±0,27) мкмоль/л та (7,75±0,39) мкмоль/л (p<0,01).  

При дослідженні вмісту міді в сироватці крові вагітних жінок, хворих на ГП 

на тлі ЗДА, спостерігали наступне: середнє значення вмісту міді у сироватці крові 

вагітних жінок з ускладненим перебігом вагітності становило (10,75±0,90) 

мкмоль/л (p<0,01). Референтне значення вмісту міді в сироватці крові вагітних 

жінок при ГП І ступеня із цифровим значенням (8,03±0,53) мкмоль/л було в 1,3 

раза нижчим, ніж дане значення при ГП початкового ступеня, із статистичною 

достовірністю (p<0,01).  
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Середнє значення вмісту цинку у сироватці крові вагітних жінок з 

ускладненим перебігом вагітності при ГП початкового ступеня становило 

(13,15±0,47)мкмоль/л і перебувало на нижній межі фізіологічної норми. Іншою 

була картина при ГП І ступеня: вже при легкому ступені ЗДА вміст цинку 

знаходився нижче межі норми зі значенням (10,18±0,55) мкмоль/л, а при 

середньому ступені ЗДА знизився до позначки (7,64±0,62) мкмоль/л (p<0,01). 

Середнє значення вмісту цинку у вагітних жінок, хворих на ГП І ступеня, було у 

1,5 раза меншим, ніж у жінок, хворих на ГП початкового ступеня, (p<0,01). 

Референтне значення вмісту цинку у сироватці крові вагітних жінок, хворих 

на ГП початкового ступеня, на тлі анемії дорівнювало (0,68±0,07) ммоль/л та 

перебувало у межах нижнього маргінезу норми, (p<0,01). Середнє значення 

вмісту магнію в сироватці крові вагітних жінок на тлі ЗДА при ГП І ступеня було 

у 1,2 раза меншим за значення при ГП початкового ступеня (0,55±0,05) ммоль/л та 

(0,68±0,07) ммоль/л відповідно, (p<0,01). 

Вивчення динаміки показників мінерального гомеостазу ротової рідини 

вагітних жінок із ЗДА в залежно від ступеня ГП продемонструвало наступне: при 

ГП початкового ступеня та легкому ступеню важкості ЗДА показник кальцію у 

ротовій рідині був у 1,11 раза більшим за аналогічний показник при ГП І ступеня 

(1,12±0,04) ммоль/л та (1,01±0,03) ммоль/л відповідно, (p<0,01). Із 

прогресуванням ЗДА до середнього ступеня вміст кальцію знижувався до 

1,06±0,02 ммоль/л, але був у 1,1 раза вищим за аналогічний показник при ГП І 

ступеня (0,96±0,01) ммоль/л (p<0,01).  

Вміст заліза в ротовій рідині осіб основної групи при ГП початкового 

ступеня та легкому ступеню ЗДА (1,07±0,06) мкмоль/л був у 1,24 раза вищим за 

аналогічний показник при ГП І ступеня (0,86±0,04) мкмоль/л (p<0,01). При ГП 

початкового ступеня з прогресуванням ЗДА вміст заліза зменшився до (0,96±0,04) 

мкмоль/л, але перевищував вміст заліза при ГП І ступеня у 1,33 раза, (p<0,01). 

При ГП початкового ступеня та легкому ступеню ЗДА вміст міді в ротовій 

рідині у основній групі складав (0,42±0,05) мкмоль/л, але достовірно перевищував 

даний показник при ГП І ступеня (0,26±0,04) мкмоль/л (p<0,01). При середньому 
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ступеню ЗДА та ГП початкового ступеня вміст міді знижувався до (0,34±0,03) 

мкмоль/л, але був у 2,12 раза вищим від показника при ГП І ступеня, (p<0,01).  

Рівень цинку при ГП початкового ступеня та легкому ступеню ЗДА 

дорівнював (0,18±0,03)мкмоль/л та був у 1,14 раза вищим за аналогічний 

показник при ГП І ступеня у осіб основної групи, (p<0,01). Із розвитком ЗДА 

вміст цинку в ротовій рідині при ГП початкового ступеня знижувався, але 

перевищував даний рівень при ГП І ступеня в 1,6 раза (0,16±0,02) та (0,10±0,01), 

(p<0,01).  

Динаміка вмісту магнію у ротовій рідині як при ГП початкового, так і при 

ГП І ступеня мала тенденцію до зниження при розвитку ЗДА, але середній 

показник при ГП початкового ступеня достовірно перевищував у 1,3 раза 

показник при ГП І ступеня, (p<0,01). Згідно з отриманими показниками, можна 

зробити висновок, що з розвитком ЗДА та генералізованого пародонтиту 

простежується зниження вмісту макро- та мікроелементів у ротовій рідині 

вагітних жінок.  

У результаті досліджень, скерованих на визначення показників 

залізодефіцитної анемії у сироватці крові вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонтит, отримали такі показники: середнє значення вмісту 

феритину в сироватці крові вагітних жінок із ГП початкового ступеня достовірно 

перевищувало аналогічне при ГП І ступеня у 1,18 раза, (р<0,01). Середнє значення 

вмісту трансферину в сироватці крові при ГП початкового ступеня було в 1,01 

раза меншим від аналогічного при ГП І ступеня, (р<0,01). Референтне значення 

насиченості трансферину залізом у жінок з ЗДА при ГП початкового ступеня у 

1,04 раза перевищувала аналогічне значення при ГП І ступеня, (p<0,01). 

Середнє значення церулоплазміну в сироватці крові вагітних жінок з ЗДА 

при ГП початкового ступеня (0,21±0,05) г/л було ву 1,5 раза нижчим за аналогічне 

при ГП І ступеня (0,14±0,03) г/л, що пов’язано з прогресуючим дефіцитом міді 

при генералізованому пародонтиті, обтяженому ЗДА. 

Підсумовуючи результати проведених досліджень, можна зазначити, що 

при ГП у вагітних жінок на тлі ЗДА відбувається дисбаланс білків плазми крові, 
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які відповідають за транспортування заліза та міді в органи та системи, що 

ускладнюється  прогресуванням захворювань пародонта. 

Комплексне лікування генералізованого пародонтиту початкового та І 

ступеня було проведено 72 вагітним жінкам із ЗДА. Хворих було розподілено на 2 

групи. В основну групу (40 осіб), у якій лікування проводилося згідно 

розробленої лікувальної схеми, увійшло 20 хворих з ГП початкового ступеня та 

20 осіб з ГП І ступеня. Контрольну групу (32 особи), де хворих лікували за 

загальноприйнятою методикою згідно «Протоколів МОЗ України» надання 

медичної допомоги за спеціальністю «Терапевтична стоматологія», склали 17 

вагітних жінок (53,12 %) з ГП початкового ступеня та 15 осіб з ГП І ступеня 

(46,88 %).  

Для місцевої терапії з сучасного арсеналу медикаментозних засобів ми 

обрали антисептик широкого спектру дії на основі октенідину дигідрохлориду 

«Октенісепт», а для аплікацій на слизову оболонку ясен – мукозальний гель 

«Генгігель».  

Пародонтологічний статус оцінювали за індексами Рамфйорда (ІР), Індексу 

кровоточивості ясен (Ікр), цифрового визначення проби Шиллєра-Писарева (ЧС), 

глибиною пародонтальних кишень (ГПК). Гігієну порожнини рота 

характеризували згідно з індексом OHI-S. 

 Після проведеного комплексного лікування генералізованого пародонтиту 

вагітним жінкам на тлі ЗДА спостерігали наступну динаміку гематологічних 

показників у групах дослідження: у найближчий термін спостереження, через 1 

місяць після лікування, рівень гемоглобіну в жінок основної групи підвищився в 

1,18 раза до (109,82±6,83) г/л, що свідчило про ефективність застосованого нами 

лікувально комплексу. Через місяць після лікування вміст еритроцитів у крові 

осіб основної групи збільшився в 1,2 раза до (3,46±0,36) млрд/л (р<0,01), а у групі 

контролю в 1,07 раза до (3,03±0,20) млрд/л (р<0,01). Середній об’єм еритроцитів у 

вагітних жінок основної групи зріс до (78,00±4,28) фл, тобто в 1,25 раза, у групі 

контролю – в 1,05 раза (65,75±3,10) фл (р<0,01). Гематокритне число в основній 

групі зросло в 1,19 раза, у групі порівняння – в 1,07 раза, (р<0,01). Через місяць 
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після проведеного комплексного лікування рівень ретикулоцитів знизився у 

основній групі в 1,4 раза, у групі контролю – в 1,07 раза (1,42±0,09) % та 

(1,82±0,14) % відповідно, (р<0,01).  ШОЕ достовірно знизилась у обох групах 

спостереження у найближчі терміни спостереження після лікування до значення 

(28,00±2,19) мм/год та (29,00±2,42) мм/год.  

Гематокритне число в основній групі у 1,23 раза перевищувало показники 

до лікування зі значенням (32,00±2,16) %, що стверджувало ефективність 

запропонованого лікування. У групі контролю об’єм гематокриту знизився в 1,3 

раза стосовно вихідних значень, р<0,01. Рівень ретикулоцитів у жінок основної 

групи знизився в 1,4 раза, а у групі контролю залишався суттєво вищим від 

вихідних результатів (р<0,01). Через 12 місяців після лікування ШОЕ у жінок 

основної групи стало у 1,6 раза меншим, а у жінок групи контролю піднялось до 

вихідного рівня (22,00±2,16) % та (33,00±2,36) %  (р<0,01).  

Отже, запропонована схема лікування генералізованого пародонтиту 

початкового та І ступеня у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії, яка 

включала системні призначення препарату заліза «Сорбіфер Дурулес» та 

вітамінного комплексу «Вітрум Пренатал Форте», позитивно відображалась на 

лабораторних показниках аналізу крові вагітних жінок як у найближчі, так і у 

віддалені терміни спостереження.  

Після проведеного комплексного лікування генералізованого пародонтиту 

на тлі ЗДА спостерігали наступну динаміку маркерів кісткового метаболізму – 

кислої та лужної фосфатаз у сироватці крові вагітних жінок у найближчі та 

віддалені терміни. Через 1 місяць після лікування у основній групі відзначали 

зростання ЛФ у сироватці крові вагітних жінок у 1,45 раза (83,01±5,23) Од/л 

супроти (57,23±3,46) Од/л (р<0,01), що засвідчувало активізацію процесів 

кісткового ремоделювання у пародонті. Через 12 місяців після лікування в жінок, 

яких лікували за розробленою схемою, показник ЛФ в сироватці крові складав 

(93,82±6,23) Од/л (р<0,01) та був в 1,6 раза більшим вихідних результатів. У групі 

контролю у віддалені терміни спостереження значення ЛФ опустилося нижче 

вихідного рівня, що свідчило про запальний процес в пародонті.  
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Після проведеного лікування у групах спостереження фіксували наступну 

динаміку мікро- та макроелементного складу сироватки крові у найближчі та 

віддалені терміни. Через 1 місяць після лікування вміст кальцію у сироватці крові 

жінок основної групи складав (2,61±0,35) ммоль/л і був у 1,14 раза більшим за 

показник до лікування, (р<0,01). У групі контролю вміст кальцію у найближчий 

термін спостереження склав (2,34±0,24) ммоль/л, що було у 1,02 раза більше від 

вихідного значення, (р<0,01). Вміст сироваткового заліза у жінок, що отримували 

лікування згідно з розробленою схемою, зріс у 1,7 раза в порівнянні з даними до 

лікування (11,59±1,12) мкмоль/л супроти (6,82±0,33) мкмоль/л (р<0,01). У жінок, 

яких лікували загальноприйнятними методиками, вміст заліза в сироватці крові 

також зріс в 1,06 раза у порівнянні з вихідними показниками, (р<0,01). Через 

місяць після лікування вміст міді у сироватці крові осіб основної групи зріс в 1,74 

раза до позначки (16,35±1,21) мкмоль/л (р<0,01). Дещо поміркованішим було 

зростання міді в 1,06 раза у групі контролю. Через місяць після лікування 

реєстрували підвищення рівня цинку в 1,6 раза у осіб основної групи   

(17,62±1,12) мкмоль/л (р<0,01), в групі контролю вміст цинку зріс в 1,07 раза, 

(р<0,01). У найближчі терміни спостереження у жінок основної групи вміст 

магнію піднявся у 1,55 раза до цифрового значення 0,96±0,28 ммоль/л, р<0,01, у 

контрольній групі – у 1,31 раза (0,81±0,16) ммоль/л (р<0,01). 

Динаміка специфічних показників ЗДА у найближчі та віддалені терміни 

спостереження представлена у таблиці. У найближчий термін спостереження, 

через місяць після лікування,  рівень феритину крові в осіб основної групи зріс у 

1,23 раза порівняно до вихідного рівня (32,60±3,23) мг/мл супроти        

(26,31±3,07) мг/мл (р<0,01). Насиченість трансферину залізом зросла в основній 

групі через місяць після лікування в 1,12 раза (16,58±2,61) % супроти (14,76±2,55) 

% (р<0,01), а у контролній – в 1,02 раза, (р<0,01). Вміст церулоплазміну у крові 

жінок основної групи зріс в 1,8 раза, у контрольній – в 1,2 раза, (р<0,01). Через 12 

місяців спостерігали стабілізацію рівня феритину у осіб основної групи із 

значенням (30,68±3,13) мг/мл, шо було вище вихідного значення в 1,17 раза, 

(p<0,01). У групі контролю показник феритину сироватки крові був в 1,19 раза 
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меншим за аналогічний показник до лікування, (22,01±2,04). Рівень трансферину 

у сироватці крові у віддалений термін спостереження у жінок основної групи був 

в 1,5 раза меншим за вихідний, а у групі контролю означений показник 

дорівнював вихідному. Насиченість трансферину залізом зросла в 1,08 раза в 

основній групі (16,02±2,39) % (p<0,01), проте у групі контролю цей показник 

опинився нижче рівня до лікування, (13,33±2,18) % (p<0,01).  

Ефективність лікувальних заходів, що включали феротерапію та 

призначення вітамінного комплексу у вагітних жінок основної групи була 

підтверджена позитивною динамікою специфічних показників залізодефіцитної 

анемії у найближчі та віддалені терміни спостереження. Традиційне лікування 

виявилось неефективним щодо показників ЗДА у групі контролю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на основі клінічних та лабораторних досліджень 

представлено науково обгрунтоване вирішення актуального завдання сучасної 

стоматології, що полягає в підвищенні ефективності лікування та профілактики 

генералізованого пародонтиту у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії. 

1. Встановлено, що у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії 

поширеність карієсу становила (77,30±3,53) %, (p<0,05). У жінок з ускладненням 

вагітності генералізований пародонтит початкового ступеня (основна група) 

спостерігався у (43,97±4,18) % обстежених, проте кількість випадків 

генералізованого пародонтиту І ступеня в основній групі перевищувала в 1,4 раза 

аналогічний показник групи порівняння зі значеннями (59,18±4,96) % та 

(40,82±4,96) % відповідно (p<0,05).  

2. Виявлено дисбаланс гематологічних показників у вагітних жінок, хворих 

на генералізований пародонтит на тлі залізодефіцитної анемії. При ускладненні 

вагітності рівень гемоглобіну складав (92,39±4,68) г/л, кількість еритроцитів 

становила (2,82±0,28 х 1012 г/л). Зменшення кольорового показника до (0,76±0,12), 

(p<0,01) свідчило про наявність гіпохромної анемії та дефіциту заліза в жінок із 

генералізованим пародонтитом та анемією. В основній групі спостерігали помірну 

тромбоцитопенію: (139,87±5,52 х 109 г/л), лейкоцитоз (12,00±1,59 х 109 г/л) та зсув 

лейкоцитарної формули вліво, що свідчить про запальний процес в організмі та 

захворювання крові. 

3. У вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії має місце дисбаланс 

специфічних маркерів, білків сироватки крові, відповідальних за транспортування 

заліза та міді в органи і системи, який ускладнюється в разі прогресування 

захворювань тканин пародонта. Зокрема рівень феритину складав (26,31±3,07) 

нг/мл, трансферину – (4,01±0,42) мг/мл, церулоплазміну – (0,17±0,04) г/л, у 

порівнянні з показниками в здорових, відповідно. 
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4. Активність лужної фосфатази в сироватці крові вагітних жінок із 

залізодефіцитною анемією була в 2,7 раза нижчою, ніж у жінок без ускладнень 

вагітності і склала (57,23±3,46) Од/л, порівняно з (152,24±7,31) Од/л (p<0,05). 

Рівень кислої фосфатази в сироватці крові жінок основної групи зі значенням 

(4,79±0,38) Од/л в 1,7 раза перевищував показник групи порівняння. 

5. Вміст кальцію, заліза, міді, цинку, магнію в сироватці крові був 

відповідно в 1,15; 2,86; 2,86; 1,63 раза меншим за показники в жінок без 

ускладнень вагітності (р<0,05). У ротовій рідині вагітних жінок із 

залізодефіцитною анемією ці показники також були нижчими відповідно в 1,13, 

2,6, 2,0 і 1,7 раза (р<0,05) відповідно, ніж у групі порівняння. 

6. Після проведеного комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту й анемії, спостерігали підвищення рівня феритину в сироватці крові 

вище вихідного рівня в 1,17 раза (p<0,05), а рівень трансферину у віддалений 

термін спостереження поступово знижувався і через 12 міс був в 1,5 раза меншим 

за вихідний, насиченість трансферину залізом зросла в 1,08 раза (p<0,05), рівень 

церулоплазміну зріс в 1,6 раза, порівняно до значень до лікування (p<0,05). Через 

1 міс після проведеного лікування відзначали зростання активності ЛФ у 

сироватці крові в 1,45 раза (p<0,05) У ротовій рідині відзначали стабілізацію 

активності ЛФ до значення (18,92±3,14) Од/л, (p<0,05). Аналізуючи показник 

активності КФ встановили, що вона достовірно знизилась в основній групі, 

порівняно даних до лікування, що підтвердило ефективність лікування 

генералізованого пародонтиту у хворих основної групи.  

7. Через 1 міс після лікування генералізованого пародонтиту в жінок 

основної групи відмічено відсутність ознак запалення в 21 хворої (52,50±7,89 ) %. 

«Покращення» стану тканин пародонта зафіксовано в 12 хворих (30,00±7,24) %, 

недостатньо ефективним виявилось лікування в 7 хворих (17,50±6,72 %). Через 12 

міс після лікування стійку ремісію зафіксовано у (82,50±6,00) % пролікованих 

основної групи, (р<0,05), покращення без повної нормалізації стану пародонта – у 

(12,50±5,23) %, (р>0,05). Лікування виявилось неефективним у (5,00±3,45) % 

хворих основної групи, (р<0,05). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для профілактики захворювань тканин пародонта і попередження 

розвитку ускладнень, рекомендовано жінок із залізодефіцитною анемією виділяти 

в групу ризику зі збільшенням кратності оглядів один раз у два місяці. Дані хворі 

підлягають обов'язковій диспансеризації в післяпологовому періоді. 

2. Необхідно проводити профілактичні заходи щодо попередження 

розвитку ЗДА у вагітних: жінкам, які протягом багатьох років мали рясні та 

тривалі менструації; жінкам, що мали залізодефіцитну анемію до вагітності; 

вагітним із рівнем гемоглобіну в I триместрі менше 110 г/л; багатодітним; 

вагітним із багатоплідністю. 

3. Рекомендовано проводити навчання правилам гігієни ротової 

порожнини з наступним контролем; визначати індивідуальний гігієнічний режим 

ротової порожнини, індивідуальний підбір зубної пасти і щітки. Для гігієнічного 

догляду за ротовою порожниною рекомендована зубна паста «ROCS Біоніка 

сенситив» (ROCS, Швейцарія), завдяки безпечному і натуральному складу, паста 

може застосовуватись жінками як у період вагітності, так і в період лактації. 

4. Рекомендовано гематологами для загального лікування ГП на тлі ЗДА 

спільно зі стоматологами призначати феротерапію, комбінований препарат заліза 

і аскорбінової кислоти «Сорбіфер Дурулес» 1 таблетка 1 раз на добу до 

нормалізації показників гемограми. У лікувальну схему включати полівітамінний 

препарат «Вітрум Пренатал Форте» по 1 таблетці 1 раз на добу протягом ІІ 

триместру та по 1 таблетці 2 рази на добу протягом ІІІ триместру вагітності. Для 

місцевої терапії ГП призначати антисептик широкого спектру дії на основі 

октенідину дигідрохлориду «Октенісепт» розведений кип᾿яченою водою у 

співвідношенні 1:3 2 рази на день протягом 5 діб, а для аплікацій на слизову 

оболонку ясен – мукозальний гель «Генгігель» – 3 рази на день протягом 3 

тижнів. 
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