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АНОТАЦІЯ 

Кімак Г.Б. Клініко-імунологічні і біохімічні зміни стану тканин 

пародонта у хворих на генералізований пародонтит молодого віку та їх 

комплексна корекція. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.22 „Стоматологія”. – Івано-Франківський 

національний медичний університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019 

рік.  

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету, Івано-Франківськ, 2019. 

Робота присвячена вивченню особливостей перебігу генералізованого 

пародонтиту (ГП) хронічного (ХГП) і загостреного (ЗХГП) перебігу 

початкового-І ступеня розвитку в соматично здорових молодих людей віком 

18-25 років (130 осіб) та розробці способу підвищення ефективності його 

лікування. 

Актуальність. Захворювання тканин пародонта є однією з 

найактуальніших проблем стоматології, яка набуває високого соціального 

значення, що зумовлено значною поширеністю, важкими змінами в тканинах 

пародонта й організму хворого загалом та ураженням осіб молодого віку. 

Установлено, що крім порушень мікробіоценозу ротової порожнини, значне 

місце в розвитку ГП має дисбаланс імунокомпетентних і барʼєрних систем, 

нервової і гормональної регуляції, порушення трофіки тканин пародонта та 

рівноваги в системі перекисне окиснення ліпідів-перекисне окиснення 

білків/антиоксидантний захист (ПОЛ-ПОБ/АОЗ), але ще не всі аспекти цієї 

проблеми вивчено, як і стан вуглеводного обміну. Проблема комплексного 

лікування ГП у молодих осіб може вирішуватися на основі вивчення 

прогностичної інформативності психоемоційних, імунологічних і 

біохімічних маркерів, які можна розглядати в якості основних інтегральних 

показників, що характеризують стан здоров’я людини. Зважаючи на 

вищенаведене, питання ранньої діагностики, розробка способу лікування і 
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профілактики ГП в осіб молодого віку з використанням природних засобів на 

основі вивчення деяких незʼясованих механізмів патогенезу є актуальними. 

Мета – підвищення ефективності лікування молодих людей, хворих на 

ГП хронічного і загостреного перебігу початкового-І ступеня розвитку, на 

основі вивчення змін клінічних, імунологічних і біохімічних показників 

ротової рідини та їхньої регуляції шляхом застосування в комплексному 

лікуванні рослинних медикаментозних засобів із широким спектром дії. 

Завдання дослідження. Проаналізувати стан тканин пародонта в осіб 

молодого віку, здорових та хворих на хронічний ГП (ХГП) і загострений 

ХГП (ЗХГП) початкового-І ступеня розвитку у взаємозвʼязку з їхнім рівнем 

стресостійкості. Вивчити співвідношення про- і протизапальних 

інтерлейкінів у ротовій рідині хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І ступеня. 

Визначити стан про- та антиоксидантної (АО) системи за показниками 

перекисного окиснення ліпідів і білків та антиоксидантного захисту в ротовій 

рідині хворих на ГП початкового-І ступеня за різних варіантів перебігу 

хвороби. Установити особливості змін деяких показників вуглеводного 

обміну в ротовій рідині хворих у разі ХГП і ЗХГП. Дослідити ефективність 

запропонованого комплексного лікування хворих на ХГП і ЗХГП за 

клінічними, імунологічними і біохімічними показниками в найближчі та 

віддалені терміни спостереження. 

Методи дослідження. Визначення рівня самооцінки стресостійкості 

тестуванням. Клінічні: скарги, анамнез, огляд, індекси: гігієни (ІГ), 

папілярно-маргінально-альвеолярний (РМА), кровоточивості ясенних 

сосочків (РВІ), число Свракова (ЧС), комплексний періодонтальний індекс 

(КПІ), глибина пародонтальних кишень (ПК) та рентгенологічні (прицільні 

рентгенограми і ортопантомограми) – із метою вивчення стану пародонта і 

ступеня розвитку ГП; імуноферментні: рівень інтерлейкінів (ІЛ) – ІЛ-18 та 

ІЛ-10 у ротовій рідині для оцінки місцевої імунної резистентності; біохімічні: 

вмісту показників ПОЛ – дієнових конʼюгатів (ДК) і тіобарбітуровокислих 

активних продуктів (ТБК-АП) та ПОБ – окисної модифікації білків (ОМБ), 
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активності АО ферментів: каталази, церулоплазміну (ЦП), 

глутатіонпероксидази (ГПО), глутатіонредуктази (ГР) та деяких показників 

вуглеводного обміну: глюкози, пірувату, лактату, активності 

лактатдегідрогенази (ЛДГ) в ротовій рідині для зʼясування взаємозвʼязків між 

патогенетичними ланками ГП; біофармацевтичні з метою вибору 

оптимального носія для стоматологічного гелю; статистичні – для оцінки 

вірогідності та кореляції результатів дослідження. 

Висновки. У хворих віком 18-25 років у випадку ХГП початкового-І 

ступеня встановлено, що індекси ІГ, РМА, РВІ, ЧС, КПІ та глибина ПК 

становлять відповідно (1,56±0,08) бала, (46,10±1,43) %, (1,15±0,05), 

(1,76±0,12) і (3,28±0,09) бала та (3,07±0,06) мм, а в разі ЗХГП значно 

збільшуються в 1,28, 1,60, 2,17, 2,04, 1,02 і 1,08 раза відповідно. Клінічні зміни 

супроводжуються середнім і зниженим (за ХГП) та зниженим і низьким (за 

ЗХГП) рівнем стресостійкості, що свідчить про психоемоційну напругу, яка 

корелює з перебігом хвороби. Виявлено суттєве підвищення рівня ІЛ-18 – у 

1,43 і 1,74 раза та зниження ІЛ-10 − у 2,12 і 3,42 раза в ротовій рідині хворих 

на ХГП та ЗХГП порівняно зі здоровими (р<0,05; р<0,001). При цьому вміст 

ІЛ-18 в осіб ІІ групи був на 26,60 % вищим (р>0,05), а ІЛ-10 − на 61,60 % 

нижчим (р<0,05), ніж у І, вказуючи на суттєвий дисбаланс у місцевому 

клітинному і гуморальному імунітеті, особливо при загостренні ГП. У 

ротовій рідині хворих на ХГП зафіксовано значне підвищення рівня ДК − на 

8,28 %, ОМБ різних фракцій – від 40,82 до 68,75 % і активності ГР – на 13,04 

% та зниження активності каталази – на 14,03 % і ГПО – на 33,33 % (р<0,05-

0,001). У разі ЗХГП порушення в про- і АО системі було ще суттєвішим та 

проявлялося більшими змінами цих показників порівняно з даними хворих на 

ХГП, а різниця склала: за вмістом ДК – 1,24, ТБК-АП – 1,08, ОМБ356 – 1,10, 

ОМБ430 − 1,15 раза та за активністю каталази, ГПО, ЦП і ГР відповідно 1,13, 

1,33, 1,22 і 1,69 раза (р<0,01-0,001). У хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І 

ступеня в ротовій рідині достовірно зростали деякі показники вуглеводного 

обміну: рівень глюкози − у 2,14 і 2,71, пірувату − у 1,41 і 1,97, лактату − у 
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1,62 і 1,76, активність ЛДГ − у 1,52 і 2,11 раза відповідно (р<0,001), що 

засвідчує участь цих процесів у патогенезі хвороби, особливо за ЗХГП. 

Запропонована комплексна терапія хворих на ХГП і ЗХГП сприяла 

поліпшенню клінічних показників, унормуванню місцевого імунного захисту 

за рахунок зменшення вмісту ІЛ-18 і збільшення ІЛ-10, а також  

врегулюванню процесів ПОЛ-ПОБ/АОЗ завдяки зниженню рівня ДК, ТБК-

АП, ОМБ усіх пулів, активності ГР і ЦП та підвищенню активності каталази і 

ГПО у ротовій рідині. Водночас лікування сприяло значному зниженню 

кількості глюкози, пірувату, лактату й активності ЛДГ. Через 6 і 12 міс. 

спостереження результати, досягнуті в ІА і ІІА підгрупах, пролікованих 

розробленим нами способом, зберігалися або й поліпшувалися за більшістю 

показників, у тому числі й за рахунок підвищення рівня стресостійкості, а в 

порівняльних ІБ і ІІБ підгрупах, пролікованих традиційно, – лише до півроку. 

Різниця між показниками хворих у ІА і ІБ та ІІА і ІІБ підгрупах через 12 міс., 

була достовірною за всіма клінічними параметрами і більшістю біохімічних 

показників. Через рік клініко-рентгенологічна стабілізація хвороби 

спостерігалася в 96,43 і 92,59 % хворих ІА і ІІА підгруп, у той час, як у ІБ і 

ІІБ підгрупах вона була у 87,2 і 80,0 % хворих. 

Наукова новизна проведених досліджень. Уперше апробовано тест 

самооцінки стресостійкості С. Коухена і Г. Вілліансона в молодих людей, 

хворих на ГП початкового-І ступеня розвитку, та на підставі аналізу анкет 

встановлено в них зниження рівня стресостійкості, особливо в разі 

загострення хвороби. 

У хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І ступеня розвитку доповнено 

дані щодо кількості прозапального ІЛ-18 і протизапального ІЛ-10 у ротовій 

рідині та встановлено суттєвий дисбаланс у місцевому клітинному і 

гуморальному імунітеті, особливо за ЗХГП, про що свідчило підвищення 

рівня ІЛ-18 в 1,77 (p<0,05) раза та зниження ІЛ-10 − у 3,38 (p<0,001) раза. 

Констатовано, що рівень ІЛ-18 у випадку ЗХГП був на 24,15 % вищим, ніж за 

ХГП, а ІЛ-10 − на 53,56 % нижчим (р<0,05). 
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Уперше в клінічній пародонтології комплексно досліджено показники 

ПОЛ і ПОБ у ротовій рідині та встановлено їхні односпрямовані зміни. 

Зокрема, у хворих на ХГП і ЗХГП було суттєве підвищення вмісту ДК – на 

6,21 % (р<0,05) і 22,73 % (р<0,001) та ОМБ, особливо ОМБ430 – на 75,0 % і 

100% відповідно (р<0,001). Доповнено наукові дані щодо змін ферментної  

ланки АОЗ: установлено зниження активності каталази і ГПО на 16,22 % 

(р<0,05) і 33,33 % (р<0,001) у разі ХГП та на 29,66 % і 77,77 % (р<0,001) у 

разі ЗХГП, а також підвищення активності ЦП і ГР, особливо за ЗХГП – на 

26,95 % і 91,30 % (р<0,001). 

Уперше зафіксовано суттєві зміни окремих показників вуглеводного 

обміну за обох варіантів перебігу ГП: у ротовій рідині зростав уміст глюкози, 

пірувату, лактату й активність ЛДГ: за ХГП − у 2,14, 1,41, 1,62 і 1,52 

(р<0,001) раза, за ЗХГП – у 2,71, 1,97, 1,76 і 2,11 (р<0,01) раза відповідно.  

Уперше розроблено спосіб комплексного лікування молодих людей, 

хворих на ХГП і ЗХГП, із використанням імуномодулюючих препаратів 

(патенти на корисну модель № 73992 і № 79209, інформаційний лист № 121-

2013) та доведено, що його застосування сприяє нормалізації всіх вивчених 

показників. Так, рівень ІЛ-18 знижувався в 1,73 (p1<0,05) і 1,71 (p1<0,001) 

раза за ХГП і ЗХГП, а ІЛ-10 – підвищувався в 1,59 і 1,62 (p1<0,05) раза 

відповідно, а це, ймовірно, вплинуло на підвищення рівня стресостійкості. 

Уперше встановлено АО дію застосованих імуномодуляторів на 

підставі врегулювання показників ПОЛ, ПОБ та АОЗ. Зокрема, за ХГП і 

ЗХГП активність каталази і ГПО підвищувалася на 15,64 % (р1<0,001) і 8,99% 

(р1<0,01) та 33,33 % (р1<0,01) і 66,66 % (р1<0,001) відповідно, а активність 

ЦП і ГР знижувалася на 7,17 % (р1<0,05) і 26,60 % (р1<0,001) та 13,04 % 

(р1<0,05) і 91,30 % (р1<0,001) відповідно. Доведено вплив запропонованого 

лікування на нормалізацію деяких показників вуглеводного обміну, про що 

свідчило вагоме зниження кількості пірувату в 1,53 і 2,06 (р1<0,001) раза і 

лактату в 1,28 (р1<0,05) і 1,70 (р1<0,001) раза та активності ЛДГ в 1,58 і 1,69 

(р1<0,001) раза за ХГП і ЗХГП відповідно. Досягнуті показники коливалися в 
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межах норми та утримувалися на цьому рівні й у віддалені терміни 

спостереження (р4<0,001). 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено, 

обґрунтовано, апробовано і впроваджено в практику новий спосіб 

комплексного лікування молодих людей, хворих на ХГП і ЗХГП 

початкового-І ступеня, при якому призначали імуномодулюючі препарати 

рослинного походження: усередину – Імуно-тон у вигляді сиропу; місцево − 

аплікації й інстиляції в ПК гелю на основі настоянок ехінацеї пурпурової і 

звіробою продірявленого та ентеросгелю, дієвість якого підтверджено 

біофармацевтичними дослідженнями. 

Клініко-лабораторні дослідження засвідчили ефективність 

запропонованого нами способу комплексного лікування, який завдяки 

позитивному впливу на клінічні, імунологічні та біохімічні показники сприяє 

досягненню стабілізації у 96,43 % хворих на ХГП і 92,59 % хворих на ЗХГП, 

на відміну від 87,5 і 80,0 % хворих, пролікованих традиційним способом, що 

дозволяє рекомендувати його для широкого впровадження в практику. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, ротова рідина, 

інтерлейкіни, біохімічні показники, комплексне лікування, рослинні 

препарати.  
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The work is devoted: to the study of the peculiarities of the course of 

generalized periodontitis (GP) chronic (CGP) and exacerbated (ECGP) course of 
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the initial-I degree of development in somatically healthy young people aged 18-25 

years (130 people), and to the development of a method of improvement of the 

effectiveness of its treatment. 

Topicality. Diseases of periodontal tissues are one of the most urgent 

problems of dentistry, which are of high social importance, due to the high 

prevalence, severe changes in the tissues of the periodontium and the patient’s 

body in general and the damage to the young people. It is determined, that in 

addition to disorders of oral microbiocenosis, the imbalance of immune and barrier 

systems, nervous and hormonal regulation, disorder of periodontal tissue trophism 

and equilibrium in lipid peroxidation of proteins/antioxidant protection system 

(LPO-POP/AOP) are important in the development of GP, but not all the aspects of 

this problem have been studied, as well as the state of carbohydrate metabolism. 

The problem of complex treatment of GP in young people can be solved on the 

basis of studying the prognostic information of psycho-emotional, immunological 

and biochemical markers, which can be considered as the main integral indicators 

characterizing the state of human health. In view of the above-mentioned, the 

issues of early diagnosis, the development of a method of treatment and prevention 

of GP in young people using natural means based on the study of some 

unexplained mechanisms of pathogenesis are topical. 

The aim – is to increase the effectiveness of treatment of young people with 

chronic GP and acute course of the initial-I degree of development, based on the 

study of changes in clinical, immunological and biochemical parameters of the oral 

fluid and their regulation through the use in the complex treatment of herbal 

medicines with a broad spectrum of action.  

Objectives of the study. To analyze the condition of periodontal tissues in 

young people, healthy and ill with chronic GP (CGP) and exacerbated CGP 

(ECGP) of the initial-I degree of the development in relation to their level of 

stress-resistance. To study the ratio of pro- and anti-inflammatory interleukins in 

the oral fluid of patients with CGP and ECGP of the initial-I degree. To determine 

the status of the pro- and antioxidant (AO) system according to the indicators of 
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lipid and protein peroxidation and antioxidant protection (LPO-POP/AOP) in the 

oral fluid of patients with the initial-I degree of GP in different variants of the 

disease. To determine the peculiarities of alterations of some indices of 

carbohydrate metabolism in the oral fluid of patients in CGP and ECGP. To study 

the effectiveness of the offered complex treatment of patients with CGP and ECGP 

according to the clinical, immunological and biochemical parameters in the near 

and long-term of observation. 

Methods of study. Determination of the level of self-esteem by stress 

resistance testing. Clinical methods: complaints, anamnesis, examination, indices: 

hygiene (IH), papillary-marginal-alveolar (PMA), bleeding gums papillae (РВІ), 

number of Svrakov (NS), complex periodontal index (KPI), depth of periodontal 

pockets (PP) and radiological (enlargement X-ray and orthopantomograms) – to 

study the condition of the periodontium condition and the degree of GP 

development; immunoenzymometric: interleukin level (IL) – IL-18 and IL-10 in 

the oral fluid for assessment of local immune resistance; biochemical: content of 

indicators of LPO – diene conjugates (DC) and thiobarbituric acidic active 

products (TBA-AP)  and POP – oxidative modification of proteins (OMP), activity 

of AO enzymes: catalase, ceruloplasmin (CP), glutathione peroxidase (GPO), 

glutathione reductase (GR) and some indices of carbohydrate metabolism: glucose, 

pyruvate, lactate, lactate dehydrogenase (LDG) activity in the oral fluid to 

determine the relationship between the pathogenic units of GP; biopharmaceutical 

ones to select the optimal carrier for dental gel; statistical methods – to estimate the 

likelihood and correlation of study results. 

Conclusions. In patients aged 18-25 years with CGP of the initial-I degree it 

was determined, that the indices of IH, PMA, РВІ, NS, KPI and PP depth are 

respectively (1,56±0,08) points, (46,10±1,43) %, (1,15±0,05), (1,76±0,12) and 

(3,28±0,09) points and (3,07±0,06) mm; and in ECGP they increase 1,28-, 1,60-, 

2,17-, 2,04-, 1,02- and 1,08-fold, respectively. Clinical changes are accompanied 

by medium and low (in CGP) and decreased and low (in ECGP) levels of stress 

resistance, which indicates a psycho-emotional stress that correlates with the 
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disease. There was found the significant increase of IL-18 level – 1,43-fold and 

1,74-fold and decrease of IL-10 – 2,12-fold and 3,42-fold in the oral fluid of 

patients with CGP and ECGP compared with healthy patients (p<0,05; p<0,001). 

At the same time, the content of IL-18 in the people of the group II was at 26,60 % 

higher (р>0,05), and the IL-10 – at 61,60 % lower than (p<0,05) in the group I, 

indicating a significant imbalance in local cellular and humoral immunity, 

especially with exacerbation of GP. In the oral fluid of patients with CGP there 

was the significant increase of the level of DC – at 8,28 %, OMP of different 

fractions – from 40,82 to 68,75 % and GR activity – at 13,04 % and a decrease of 

catalase activity – at 14,03% and GPO at 33,33 % (p<0,05-0,001). In ECGP, the 

disturbance in the pro- and AO system was even more significant and was 

manifested by greater changes of these indicators compared to the data of patients 

with CGP, and the difference was: according to the content of DC – 1,24, TBA-AP 

– 1,08, OMP356 – 1,10, OMP430 – 1,15 times, the activity of catalase, GPO, CP and 

GR, respectively 1,13, 1,33, 1,22 and 1,69 times (p<0,01-0,001). In patients with 

CGP and ECGP of the initial-I degree of the development in the oral fluid, some 

indicators of carbohydrate metabolism significantly increased: glucose level – 

2,14- and 2,71-fold, pyruvate – 1,41- and 1,97-fold, lactate – 1,62- and 1,76-fold, 

LDG activity – 1,52- and 2,11-fold, respectively (p<0,001), which indicates the 

involvement of these processes in the pathogenesis of the disease, especially in 

ECGP. The offered complex therapy of patients with CGP and ECGP contributed 

to the improvement of clinical parameters, the normalization of local immune 

protection by reduction of the content of IL-18 and increase of IL-10, as well as to 

the regulation of the processes of LPO-POP/AOP due to the reduction of the level 

of DC, TBA-AP, OMP of all pools, GR and CP activity, and increase of catalase 

activity and GPO in the oral fluid. At the same time, the treatment facilitated the 

significant reduction of the amount of glucose, pyruvate, lactate and LDG activity. 

After 6 and 12 months of observation, the results achieved in IA and IIA 

subgroups treated with the use of our developed method, were maintained or 

improved according to the most indices, including the increase of the level of stress 
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resistance; and in comparative IB and IIB subgroups treated traditionally – only up 

to six months. The difference between patients’ indices in IA and IB and IIA and 

IIB subgroups after 12 months was reliable according to all clinical parameters and 

most biochemical indices. A year later, clinical-radiological stabilization of the 

disease was observed in 96,43 and 92,59 % of patients of IA and IIA subgroups, 

while in IB and IIB subgroups it was in 87,2 and 80,0 % of patients. 

Scientific novelty of the obtained results. The test of self-assessment of 

stress resistance of S.Cohen and G.Willianson in young people with GP of the 

initial-I degree of development was first tested, and on the basis of the 

questionnaire analysis they were found to reduce the level of stress resistance, 

especially in case of exacerbation of the disease. Patients with CGP and ECGP of 

the initial-I degree of the development were supplemented with data on the amount 

of pro-inflammatory IL-18 and anti-inflammatory IL-10 in the oral fluid and a 

significant imbalance in local cellular and humoral immunity was found, especially 

in ECGP, as evidenced by an increase of the level of IL-18 – 1,77-fold (p<0,05) 

and decrease of IL-10 – 3,38-fold (p<0,001). The IL-18 level in ECGP was found 

to be 24,15 % higher than in CGP, and the IL-10 level was 53,56 % lower 

(p<0,05). For the first time in clinical periodontology, indices of LPO and POP in 

the oral fluid have been comprehensively studied and their unidirectional changes 

were determined. In particular, patients with CGP and ECGP had a significant 

increase of the content of DC – at 6,21 % (p<0,05) and at 22,73 % (p<0,001) and 

OMP, especially OMP430 – at 75,0 % and 100 %, respectively (p<0,001). Scientific 

data on changes in the AOP enzyme link were added: a 16,22 % (p<0,05) and 

33,33 % (p<0,001) decrease of the activity of catalase and GPO in CGP, and a 

29,66% and 77,77 % (p<0,001) decrease in ECGP and the increase of the activity 

of CP and GR, especially in ECGP – at 26,95 % and 91,30 % (p<0,001). For the 

first time, significant changes of individual carbohydrate metabolism indices were 

recorded in both variants of the GP course: glucose, pyruvate, lactate and LDH 

activity increased in the oral fluid: in CGP – 2,14-, 1,41-, 1,62- and 1,52-fold (p< 

0,001), in ECGP – 2,71-, 1,97-, 1,76- and 2,11-fold (p<0.01), respectively. For the 
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first time, a method of complex treatment of young people with CGP and ECGP 

with the use of immunomodulatory medicines (utility model patent № 73992 and 

№ 79209, information letter № 121-2013) has been developed, and it has been 

proved that its application contributes to the normalization of all the studied 

parameters. Thus, the level of IL-18 decreased 1,73-fold (p1<0,05) and 1,71-fold 

(p1<0,001 in CGP and ECGP, and IL-10 – increased 1,59-fold and 1,62-fold (p1< 

0,05), which probably contributed to an increase of the level of stress resistance. 

For the first time the AO action of the applied immunomodulators on the basis of 

regulation of indicators of LPO, POP and AOP was determined. In particular, in 

CGP and ECGP the activity of catalase and GPO increased at 15,64 % (p1<0,001) 

and at 8,99 % (p1<0,01) and at 33,33 % (p1<0,01) and at 66,66 % (p1<0,001), 

respectively; and the activity of CP and GR decreased at 7,17 % (p1<0,05) and at 

26,60 % (p1<0,001) and at 13,04 % (p1<0,05) and at 91,30 % (p1<0,001), 

respectively. The effect of the offered treatment on the normalization of some 

indices of carbohydrate metabolism was proved, as evidenced by a significant 

decrease of the amount of pyruvate 1,53- and 2,06-fold (p1<0,001) and lactate 

1,28-fold (p1<0,05) and 1,70-fold (p1<0,001) and LDH activity 1,58- and 1,69-fold 

(p1<0,001) in CGP and ECGP, respectively. The achieved indices varied within the 

normal range and were maintained at this level in a long-term observation 

(p4<0,001). 

The practical value of the obtained results. A new method of complex 

treatment of young patients with CGP and ECGP of the initial-I degree was 

developed, substantiated, tested and introduced into practice, in which 

immunomodulatory medicines of plant origin were administered: per os – 

Immuno-tone in the form of syrup; locally – applications and instillations of gel 

based on tinctures of purple echinacea and St. John’s wort and Enterosgel into PP, 

the effectiveness of which has been confirmed by the biopharmaceutical 

investigations. Clinical-laboratory studies have demonstrated the effectiveness of 

the offered by us method of complex treatment, which, thanks to its positive 

influence on the clinical, immunological and biochemical parameters, contributes 
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to the achievement of stabilization in 96,43 % of patients with CGP and in 92,59 % 

of patients with ECGP, as opposed to 87,5 and 80,0 % of patients treated in the 

traditional way, which allows us to recommend it for the widespread introduction 

into practice. 

Key words: generalized periodontitis, oral fluid, interleukins, biochemical 

parameters, complex treatment, herbal preparations. 
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АОЗ – антиоксидантний захист 

АФК – активні форми кисню 

ВРО – вільнорадикальне окиснення 

ВГ ‒ відновлений глутатіон  

ГР ‒ глутатіонредуктаза 

ГП – генералізований пародонтит 

ГПО ‒ глутатіонпероксидаза 

ДК ‒ дієнові кон̓югати  

ЗХГП – загострення хронічного генералізованого пародонтиту 

ІГ – індекс гігієни Стеларда 

ІЛ ‒ інтерлейкін 

КПІ  – комплексний періодонтальний індекс за П.А. Леусом 

ЛДГ ‒ лактатдегідрогеназа 

ОМБ – окисні модифікації білків 

ПК – пародонтальна кишеня  

ПОБ – перекисне окиснення білків 

ПОЛ – перекисне окиснення ліпідів 

СОД – супероксиддисмутаза 

ТБК-АП – тіобарбітуровокислі активні продукти 

ФНП – фактор некрозу пухлини 

ХГП – хронічний генералізований пародонтит 

ЧС – число Свракова  

ЦП ‒ церулоплазмін 

РВІ – індекс кровоточивості ясенних сосочків  

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс  

 

 

 



 

 
20 

ВСТУП 

Актуальність теми. Захворювання тканин пародонта є однією з 

найактуальніших проблем стоматології, яка набуває високого соціального 

значення, що зумовлено значною поширеністю, важкими змінами в тканинах 

пародонта й організму хворого загалом та ураженням осіб молодого віку. 

Маючи періоди ремісії і загострення, ці хвороби  часто значно порушують 

функції зубо-щелепної системи через резорбцію кісткової тканини та 

пошкодження утримуючого апарату зубів [15; 36; 134; 277; 281;193], тому 

питання вдосконалення їхнього лікування, незважаючи на численні 

дослідження, залишаються актуальними.  

За даними ВООЗ, ураження тканин пародонта виявлені у 95 % людей 

дорослого віку [310], а їхня поширеність в молодих людей віком 18-22 роки 

сягає 92 % [57]. У віці 19-26 років різке зростання пародонтологічної 

захворюваності відбувається за рахунок генералізованого пародонту (ГП) 

[103; 170]. Незважаючи на сучасні спрямування стоматології та новітні 

медичні технології, суттєвого зниження пародонтологічної захворюваності 

серед населення України у віці 19-33 роки не простежується [4; 173; 231]. 

Установлено, що крім порушень мікробіоценозу ротової порожнини, 

значне місце в розвитку ГП має дисбаланс імунокомпетентних і барʼєрних 

систем, нервової і гормональної регуляції, порушення трофіки тканин 

пародонта та рівноваги в системі перекисне окиснення ліпідів-перекисне 

окиснення білків/антиоксидантний захист (ПОЛ-ПОБ/АОЗ) [32; 48; 126; 133; 

201; 232; 255], але ще не всі аспекти цієї проблеми вивчено. На сьогодні 

виявлено зміни показників білкового обміну, які мають місце в разі ГП [144; 

166], але даних щодо стану вуглеводного обміну в таких хворих небагато 

[178; 285]. 

Проблема комплексного лікування ГП у молодих осіб може 

вирішуватися на основі вивчення прогностичної інформативності 

психоемоційних, імунологічних і біохімічних маркерів, які можна розглядати 

в якості основних інтегральних показників, що характеризують стан здоров’я 
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людини [62; 106; 182; 195; 240; 262; 284]. Створений на їхній базі 

комплексний підхід до діагностичної, лікувальної і профілактичної допомоги 

може відкрити нові перспективи в боротьбі з цим захворюванням [6; 130; 

184; 223; 233]. 

Зважаючи на вищенаведене, питання ранньої діагностики, розробка 

способу лікування і профілактики захворювань пародонта в осіб молодого 

віку з використанням природних засобів на основі вивчення деяких 

незʼясованих механізмів патогенезу є актуальними та стали метою нашого 

дослідження. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету „Сучасні підходи до збереження стоматологічного здоров’я у 

населення Прикарпаття” (номер держреєстрації 0115U001535, 2014-2020 рр.). 

Здобувач є безпосереднім виконавцем фрагмента даної теми.  

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування молодих 

людей, хворих на ГП хронічного і загостреного перебігу початкового-І 

ступеня розвитку, на основі вивчення змін клінічних, імунологічних і 

біохімічних показників ротової рідини та їхньої регуляції шляхом 

застосування в комплексному лікуванні рослинних медикаментозних засобів 

із широким спектром дії. 

Завдання дослідження:  

1. Проаналізувати стан тканин пародонта в осіб молодого віку, 

здорових та хворих на хронічний ГП (ХГП) і загострений ХГП (ЗХГП) 

початкового-І ступеня розвитку у взаємозвʼязку з їхнім рівнем 

стресостійкості. 

2. Вивчити співвідношення про- і протизапальних інтерлейкінів у 

ротовій рідині хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І ступеня.  

3. Визначити стан про- та антиоксидантної (АО) системи за 

показниками перекисного окиснення ліпідів і білків та антиоксидантного 
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захисту в ротовій рідині хворих на ГП початкового-І ступеня за різних 

варіантів перебігу хвороби. 

4. Установити особливості змін деяких показників вуглеводного 

обміну в ротовій рідині хворих у разі ХГП і ЗХГП. 

5. Дослідити ефективність запропонованого комплексного лікування 

хворих на ХГП і ЗХГП за клінічними, імунологічними і біохімічними 

показниками в найближчі та віддалені терміни спостереження. 

Об’єкт дослідження: патогенетичні ланки та клінічний перебіг ГП 

хронічного і загостреного перебігу початкового-І ступеня розвитку в осіб 

молодого віку. 

Предмет дослідження: ефективність комплексного патогенетичного 

лікування молодих людей із проявами ГП хронічного і загостреного перебігу 

початкового-І ступеня розвитку при використанні імуномодулятора Імуно-

тон і місцевого гелю на основі рослинних препаратів.  

Методи дослідження. Визначення рівня самооцінки стресостійкості 

тестуванням. Клінічні: скарги, анамнез, огляд, індекси: гігієни (ІГ), 

папілярно-маргінально-альвеолярний (РМА), кровоточивості ясенних 

сосочків (РВІ), число Свракова (ЧС), комплексний періодонтальний індекс 

(КПІ), глибина пародонтальних кишень (ПК) та рентгенологічні (прицільні 

рентгенограми і ортопантомограми) – із метою вивчення стану пародонта і 

ступеня розвитку ГП; імуноферментні: рівень інтерлейкінів (ІЛ) – ІЛ-18 та 

ІЛ-10 у ротовій рідині для оцінки місцевої імунної резистентності; біохімічні: 

вмісту показників ПОЛ – дієнових конʼюгатів (ДК) і тіобарбітуровокислих 

активних продуктів (ТБК-АП) та ПОБ – окисної модифікації білків (ОМБ), 

активності АО ферментів: каталази, церулоплазміну (ЦП), 

глутатіонпероксидази (ГПО), глутатіонредуктази (ГР) та деяких показників 

вуглеводного обміну: глюкози, пірувату, лактату, активності 

лактатдегідрогенази (ЛДГ) у ротовій рідині для зʼясування взаємозвʼязків 

між патогенетичними ланками ГП; біофармацевтичні з метою вибору 
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оптимального носія для стоматологічного гелю; статистичні – для оцінки 

вірогідності та кореляції результатів дослідження. 

Наукова новизна проведених досліджень. Уперше апробовано тест 

самооцінки стресостійкості С. Коухена і Г. Вілліансона в молодих людей, 

хворих на ГП початкового-І ступеня розвитку, та на підставі аналізу анкет 

встановлено в них зниження рівня стресостійкості, особливо в разі 

загострення хвороби. 

У хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І ступеня розвитку доповнено 

дані щодо кількості прозапального ІЛ-18 і протизапального ІЛ-10 у ротовій 

рідині та встановлено суттєвий дисбаланс у місцевому клітинному і 

гуморальному імунітеті, особливо за ЗХГП, про що свідчило підвищення 

рівня ІЛ-18 в 1,77 (p<0,05) раза та зниження ІЛ-10 − у 3,38 (p<0,001) раза. 

Констатовано, що рівень ІЛ-18 у випадку ЗХГП був на 24,15 % вищим, ніж за 

ХГП, а ІЛ-10 − на 53,56 % нижчим (р<0,05). 

Уперше в клінічній пародонтології комплексно досліджено показники 

ПОЛ і ПОБ у ротовій рідині та встановлено їхні односпрямовані зміни. 

Зокрема, у хворих на ХГП і ЗХГП було суттєве підвищення вмісту ДК – на 

6,21 % (р<0,05) і 22,73 % (р<0,001) та ОМБ, особливо ОМБ430 – на 75,0 % і 

100% відповідно (р<0,001). Доповнено наукові дані щодо змін ферментної  

ланки АОЗ: установлено зниження активності каталази і ГПО на 16,22 % 

(р<0,05) і 33,33 % (р<0,001) у разі ХГП та на 29,66 % і 77,77 % (р<0,001) у 

разі ЗХГП, а також підвищення активності ЦП і ГР, особливо за ЗХГП – на 

26,95 % і 91,30 % (р<0,001). 

Уперше зафіксовано суттєві зміни окремих показників вуглеводного 

обміну за обох варіантів перебігу ГП: у ротовій рідині зростав уміст глюкози, 

пірувату, лактату й активність ЛДГ: за ХГП − у 2,14, 1,41, 1,62 і 1,52 

(р<0,001) раза, за ЗХГП – у 2,71, 1,97, 1,76 і 2,11 (р<0,01) раза відповідно.  

Уперше розроблено спосіб комплексного лікування молодих людей, 

хворих на ХГП і ЗХГП, із використанням імуномодулюючих препаратів 

(патенти на корисну модель № 73992 і № 79209, інформаційний лист № 121-
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2013) та доведено, що його застосування сприяє нормалізації всіх вивчених 

показників. Так, рівень ІЛ-18 знижувався в 1,73 (p1<0,05) і 1,71 (p1<0,001) 

раза за ХГП і ЗХГП, а ІЛ-10 – підвищувався в 1,59 і 1,62 (p1<0,05) раза 

відповідно, а це, ймовірно, вплинуло на підвищення рівня стресостійкості. 

Уперше встановлено АО дію застосованих імуномодуляторів на 

підставі врегулювання показників ПОЛ, ПОБ та АОЗ. Зокрема, за ХГП і 

ЗХГП активність каталази і ГПО підвищувалася на 15,64 % (р1<0,001) і 8,99% 

(р1<0,01) та 33,33 % (р1<0,01) і 66,66 % (р1<0,001) відповідно, а активність 

ЦП і ГР знижувалася на 7,17 % (р1<0,05) і 26,60 % (р1<0,001) та 13,04 % 

(р1<0,05) і 91,30 % (р1<0,001) відповідно. Доведено вплив запропонованого 

лікування на нормалізацію деяких показників вуглеводного обміну, про що 

свідчило вагоме зниження кількості пірувату в 1,53 і 2,06 (р1<0,001) раза і 

лактату в 1,28 (р1<0,05) і 1,70 (р1<0,001) раза та активності ЛДГ в 1,58 і 1,69 

(р1<0,001) раза за ХГП і ЗХГП відповідно. Досягнуті показники коливалися в 

межах норми та утримувалися на цьому рівні й у віддалені терміни 

спостереження (р4<0,001). 

Практичне значення досліджень. Розроблено, обґрунтовано, 

апробовано і впроваджено в практику новий спосіб комплексного лікування 

молодих людей, хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І ступеня, при якому 

призначали імуномодулюючі препарати рослинного походження: усередину 

– Імуно-тон у вигляді сиропу; місцево − аплікації й інстиляції в ПК гелю на 

основі настоянок ехінацеї пурпурової і звіробою продірявленого та 

ентеросгелю, дієвість якого підтверджено біофармацевтичними 

дослідженнями. 

Клініко-лабораторні дослідження засвідчили ефективність 

запропонованого нами способу комплексного лікування, який завдяки 

позитивному впливу на клінічні, імунологічні та біохімічні показники сприяє 

досягненню стабілізації у 96,43 % хворих на ХГП і 92,59 % хворих на ЗХГП, 

на відміну від 87,5 і 80,0 % хворих, пролікованих традиційним способом, що 

дозволяє рекомендувати його для широкого впровадження в практику. 
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Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

реалізуються на практиці в: терапевтичному відділенні Центру стоматології 

університетської клініки Івано-Франківського національного медичного 

університету (затв. 5.09.2018 р.); університетському Стоматологічному 

медичному центрі Львівського національного медичного університету ім. 

Данила Галицького (затв. 06.09.2018 р.); університетському 

стоматологічному центрі Харківського національного медичного 

університету (затв. 12.09.2018 р.); КНП „Міська стоматологічна поліклініка 

№2” Харківської міської ради (затв. 27.09.2018 р.); КУ „Полтавський 

обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка” (затв. 

25.01.2019 р.); ТОВ „Університетська стоматологічна поліклініка” м. 

Ужгород (затв. 29.01.2019 р.). 

Матеріали дисертації використовуються в навчальній і лікувальній 

роботі кафедр стоматології: навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти Івано-Франківського національного медичного університету (затв. 

5.09.2018 р.); факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького (затв. 20.12.2018 р.); 

післядипломної освіти Ужгородського національного університету (затв. 

29.01.2019 р.) та терапевтичної стоматології Харківського національного 

медичного університету (затв. 20.12.2018 р.) і Української медичної 

стоматологічної академії (затв. 25.01.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів є 

основним і полягає в самостійному проведенні патентно-інформаційного 

пошуку, організації дослідження, клінічному обстеженні і лікуванні хворих, 

формуванні бази даних, її статистичній обробці і написанні дисертації. Разом 

із науковим керівником обрано напрямок і складено план досліджень, 

визначено мету та завдання дослідження, сформульовано висновки і 

практичні рекомендації. У наукових розробках, опублікованих спільно зі 

співавторами, участь здобувача є визначальною.  
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Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи 

апробовані на науково-практичних конференціях: „Стоматологія – вчора, 

сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку” (Івано-Франківськ, 2010); 

„Інноваційні технології в стоматології” (Тернопіль: ТДМУ, 2013); „Сучасні 

досягнення стоматологічної науки, практики та освіти” (Харків, 2013); 

„Бабенківські читання” (Івано-Франківськ, 2017), ІІІ Міжнародний науковий 

конгрес молодих вчених Європи „Схід-Захід” (Відень, 2019).  

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 13 наукових 

праць, із них 5 статей у фахових наукових виданнях України (у т. ч. 1 – в 

іноземному виданні і 1 − у виданні, що входить до наукометричної бази), 5 

тез у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій; пріоритетність 

розробок підтверджена 2 патентами України на корисну модель і 1 

інформаційним листом. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ 

В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ. МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ В 

КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Взаємозвʼязок захворювань тканин пародонта з 

психоемоційною напругою  

Сучасне суспільство висуває до індивідуума підвищені вимоги, 

пригнічує й обмежує його права, викликає сильні та повторювані негативні 

емоції загрози, страху і безпорадності. Інформаційні перевантаження, 

прискорення темпу життя, несприятливі умови праці та навчання – це 

чинники, які викликають в організмі стрес-реакції – соціоемоційний дистрес. 

Така психоемоційна дезадаптація значно порушує налагоджену взаємодію 

фізіологічних функцій і сприяє розвитку патофізіологічних процесів, аж до 

органічних пошкоджень [1; 117; 118; 199].  

Першим визначення стресу дав канадський фізіолог Ганс Селье, 

відповідно до якого „стрес – це неспецифічна реакція організму на будь-яку 

вимогу ззовні, це усе, що веде до швидкого старіння організму або викликає 

хвороби” [199]. Сучасні визначення стресу такі: „стрес – це реакція організму 

на значимий подразник, яка за своєю природою є психофізіологічною”; 

„стрес – це спосіб досягнення резистентності (стійкості) організму при дії на 

нього шкідливого чинника”. У фізіології, психології, медицині цей термін 

застосовується для позначення широкого кола станів людини, що виникають 

у відповідь на різноманітні екстремальні впливи [2; 21; 50; 108]. 

Розрізняють гострий і хронічний стрес, а також фізичний та емоційний. 

При гострому стресі механізми захисту включаються на короткий час – на 

момент дії стресора. При хронічному стресі стресор діє довготерміново, тому 

реакція на нього та механізми захисту мають свої особливості. При цьому 

характер впливу стресу на людину залежить від інтенсивності, тривалості і 
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сприйнятливості конкретної людини до певного стресора. Якщо будь-який 

вид стресора перевищує поріг, система стресу є медіатором узагальненої 

відповіді на стрес [117; 250]. 

За оцінками окремих європейських експертів, 70 % захворювань людей 

пов’язані з емоційним стресом, що виникає через емоційну напругу, 

міжособистісні конфлікти, напружені сімейні чи виробничі стосунки. Ці 

чинники порушують функцію сформованих у процесі еволюції механізмів 

підтримання гомеостазу [13; 199].  

Психологічний стрес наділений низкою специфічних ознак – він може 

виникати не лише як реакція на реально діючий подразник, але і як реакція 

на прогнозовані події, які ще не відбулися, проте настання яких суб’єкт 

боїться, тобто, людина реагує не лише на реальну небезпеку, але і на загрозу 

або нагадування про неї [250]. Психологічний стрес може проявлятися у 

змінах різних функціональних систем організму, а інтенсивність порушень 

може коливатися від невеликої зміни емоційного настрою до різних 

захворювань [13]. 

У багатьох сучасних людей формується синдром хронічного стресу, що 

особливо небезпечно в молодому віці, оскільки більшість людей при настанні 

стресу піддаються впливу шкідливих звичок (паління, вживання спиртних 

напоїв тощо), які можуть вплинути на здоровʼя їхньої ротової порожнини 

[39]. Науковцями доведений взаємозв’язок психологічного стресу із 

захворюваннями пародонта [106; 219; 257; 272; 282; 288; 296; 298; 306; 307], 

оскільки тканини пародонта відзначаються високою чутливістю до 

стресогенних впливів [143; 187; 204; 219; 289; 290]. 

У патогенезі стресових ушкоджень пародонта мають значення реакції 

слинних залоз, які реагують зміною секреції гормонів, медіаторів та інших 

біологічно активних речовин, що призводить до змін імунного гомеостазу 

ротової порожнини [216; 219; 259]. Цитокіни та інші гуморальні медіатори 

запалення є потужними активаторами центральної реакції на стрес. 

Глюкокортикоїди, які вивільняються під їхнім впливом, можуть регулювати 
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залучення імунних клітин у запалені тканини, щоб допомогти організму 

впоратися з психологічним стресом [117; 286; 287]. 

Підвищене виділення стероїдних гормонів, зокрема, кортизолу, 

викликає в ротовій порожнині: гангренозні виразки під впливом вірусів і 

бактерій через імунну недостатність; скронево-нижньощелепний бруксизм –

зі скреготом або стисканням зубів; сухість у роті через зниження рівня 

виділення слини; запалення ясен через порушення гігієни (56 % опитаних 

молодих людей зазначили, що стрес вплинув на їхню здатність ефективно 

чистити зуби, як щіткою, так і зубною ниткою) [224; 300; 301]. 

Через імуносупресивну дію стрес призводить також до сповільнення 

загоєння сполучної та кісткової тканини, апікальної міграції сполучного 

епітелію й утворення пародонтальних кишень (ПК) [259]. Він також є однією 

з причин підвищення ПОЛ і послаблення АОЗ і розладу гемоциркуляції, 

зменшення синтезу органічної матриці та посилення резорбції кісткової 

тканини [134; 178; 187; 278].  

Підсумовуючи багаторічні дослідження, Л.М. Тарасенко та Т.А. 

Петрушанко (1999) обґрунтували основні положення щодо ролі стресу в 

ушкодженні тканин пародонта, а саме: тісний зв’язок деструкції та 

дисфункції пародонта з порушеннями нейрогуморальної регуляції; 

експериментальні підтвердження участі провідних механізмів стрес-

синдрому в ушкодженні тканин пародонта, а також тривалий вплив стресу на 

тканини пародонта; клінічне обґрунтування ролі стресових чинників в 

ушкодженні тканин пародонта; захисний ефект стресопротекторних чинників 

на тканини пародонта [219]. 

Установлено, що стрес буває двох видів: корисний (еустрес) і 

шкідливий (дистрес). Уникати еустресу не слід, бо він викликаний 

позитивними емоціями і не приносить шкоди людині, а, навпаки, може 

слугувати стимулом. Для повноцінного гармонійного життя певний рівень 

еустресу просто необхідний [117; 250]. Потрібно уникати дистресу та 

керувати почуттям тривожності, яка при захворюваннях пародонта 
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підвищена [181]. Взаємозв’язок між психоемоційним стресом і 

захворюваннями тканин пародонта слід враховувати комплексному лікуванні 

ГП [48; 79; 106; 180]. У звʼязку з цим дослідження стресостійкості для 

можливості впливу на її підвищення з метою запобігання виникнення і 

прогресування ГП є актуальним. 

 

1.2 Деякі імунологічні аспекти виникнення і розвитку захворювань 

тканин пародонта  

Більшість авторів дотримуються думки, що в основі патогенезу 

захворювань тканин пародонта лежить спільна дія трьох чинників: 

мікрорганізмів, ендогенних факторів і довкілля. Мікрофлора, яка вегетує в 

ротовій порожнині, розглядається як один із найважливіших специфічних 

стимуляторів запуску імунологічних реакцій на слизовій оболонці [228; 232; 

235; 237; 241]. Посилення або послаблення патологічної дії збудника на 

тканини пародонта залежить від стану імунітету, який регулює баланс між 

мікробіоценозом і тканинами слизової оболонки, зокрема, через імунну 

відповідь цитотоксичного типу [16; 86; 168; 169; 259].  

Дослідженням стану імунної системи в дітей, хворих на гінгівіт, 

локалізований пародонтит і ГП, виявлено зміни клітинної і гуморальної 

ланок імунітету навіть за наявності катарального гінгівіту [68; 159]. У разі 

запальних захворювань рельєфніші зсуви спостерігаються в гуморальній 

ланці імунної системи, а розвиток ГП значною мірою характеризується 

послабленням клітинної ланки імунітету [32; 56; 101; 128; 241]. Із 

наростанням ураження тканин пародонта поступово змінюються практично 

всі показники із розвитком декомпенсації імунних механізмів у хворих на ГП 

важкого ступеня [43; 45; 110; 141; 196; 197; 241]. Проте вираженість 

порушень імунної системи у разі ГП є різною навіть за однакового ступеня 

хвороби [49; 68; 101]. При цьому у багатьох хворих імунні зміни можуть 

бути досить легко усунуті відносно слабкими препаратами, або навіть лише 

місцевим лікуванням хвороб пародонта [169; 197; 248].  
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Значення системи захисту (вродженого і набутого імунітету) повʼязано 

з індукцією прозапальної експресії тканинних цитокінів, активацією 

хемоатрактантів і залученням прозапальних клітин, із порушенням 

локального та системного метаболізму, гемодинаміки, імунологічними і 

нейрорегуляторними змінам мікробіоценозу [115; 178; 245; 309]. В останні 

роки увага багатьох дослідників сконцентрована на вивченні механізмів 

функціонування так званої „цитокінової сітки” [100; 141; 155; 159; 188; 195]. 

Цитокіни ‒ білково-пептидні чинники, які продукуються клітинами, 

регулюють міжклітинну і міжсистемну взаємодію (виживання клітин, 

стимуляцію та інгібування їхнього росту) [99]. Їм властива гормоноподібна 

дія, що полягає в забезпеченні взаємодії клітин імунної, кровотворної, 

ендокринної та нервової систем. Сукупність цитокінів, що вивільняються під 

час реалізації імунної відповіді, складає так званий „цитокіновий каскад”. 

Умовно виділяють цитокіни першого покоління (так звані доімунні 

цитокіни), які продукуються клітинами природженої резистентності, і 

цитокіни другого покоління – продукти секреторної активності 

імунокомпетентних клітин. Антигенна стимуляція призводить до секреції 

цитокінів першого покоління (ФНП-α, IЛ-1β і ІЛ-6), які індукують біосинтез 

ІЛ-2, що виступає у ролі центрального регуляторного цитокіна, а також ІЛ-3, 

ІЛ-4, ІЛ-5 та інтерферон-γ (ІФН-γ) (цитокінів другого покоління). Своєю 

чергою, вивільнені цитокіни другого покоління здійснюють коригуючий 

вплив на біосинтез ранніх цитокінів. Такий принцип дії дозволяє залучати до 

імунної відповіді постійно зростаючу кількість клітин [99; 254; 266]. 

За функціональною активністю цитокіни поділяють на про- і 

протизапальні. До прозапальних (резорбтивних) цитокінів належать ФНП-α, 

ІФН-ɣ, ІЛ-1β, ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-12, ІЛ-15, гранулоцитарний-

макрофагальний-колонієстимулюючий фактор (ГМ-КСФ), ІЛ-18, які є 

первинними медіаторами запалення та задіяні в патогенезі багатьох хвороб. 

До протизапальних (антиостеопоротичних) цитокінів відносять ІЛ-4, ІЛ-5, 

ІЛ-10, ІЛ-13 і ΤΦΡ-β  [58; 59; 99; 100; 247]. Баланс про- і протизапальних 
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цитокінів є ключовим моментом, що зумовлює клінічний стан [225; 226], а 

порушення їхньої рівноваги лежить в основі хронізації будь-якого запального 

процесу [169].  

Одним із прозапальних цитокінів є IЛ-18 – неглікозований поліпептид, 

потенційний індуктор синтезу ІФН-ɣ Т-хелперами (Th) і NK-клітинами. 

Незалежно від ІЛ-12, цитокін ІЛ-18, впливаючи на секрецію ІФН-ɣ, модулює 

його функціональну активність, швидко активує клітини 

моноцитарно/макрофагальної системи, що призводить до активації 

антибактеріальних, антипухлинних і антивірусних імунних відповідей. ІЛ-18 

індукується стресовими сигналами (нейрогенного або бактеріального 

походження). У кінцевому результаті ІЛ-18 стимулює ініціалізацію процесів 

апоптозу [99; 100; 263].  

Відомо, що ІЛ-18 належить до родини ІЛ-1 [275; 306] та бере участь в 

активації як Тh1-, так і Тh2-клітинних шляхів активації лімфоцитів [301], 

стимулює утворення ФНП-α, ІЛ-1, ГМ-КСФ тощо імунокомпетентними 

клітинами [264; 296; 297]. 

Як плейотропний імунорегуляторний цитокін, який захищає від 

імунопатології, асоційованої з інфекцією, аутоімунними реакціями та 

алергіями, позиціонується ІЛ-10 [293; 303]. Він пригнічує клітинну імунну 

відповідь, і, натомість, стимулює гуморальну [244; 268], здійснює супресорну 

дію, інгібує продукцію прозапальних цитокінів Тh 1 типу (особливо ІФН-γ й 

ІЛ-2), є антагоністом низки цитокінів. Крім того, ІЛ-10 гальмує 

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

секрецію активованими моноцитами IЛ-1β, ФНП і IЛ-6 та водночас 

стимулює секрецію IgE В-клітинами [100; 308].  

Цитокін ІЛ-10 також мінімізує розвиток відповіді за Тh1-шляхом, 

зменшуючи утворення ІЛ-12 та ІФН-γ, та зумовлює зростання секреції 

цитокінів, які характеризують Тh2-відповідь – ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-13 [262; 271; 

288]. Він призводить до зменшення утворення низки прозапальних цитокінів: 

ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-1β, ГМ-КСФ, ФНП-α та ІФН-γ при антигенній стимуляції чи 
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без неї [262], що знижує дозрівання лейкоцитів, їхній рекруітмент та 

запалення. ІЛ-10 прямо пов’язаний із редукцією анафілактичних реакцій та 

інших потенційно летальних запальних відповідей [280]. 

На сьогодні встановлена роль цитокінів у механізмах розвитку 

хронічного запалення в тканинах пародонта разом з іншими концепціями 

патогенезу ГП („теорія бактеріальної бляшки”, „теорія порушення трофіки 

тканин”) і отримала поширення як „цитокінова концепція” [100]. За нею 

цитокіни відіграють провідну роль у розвитку постійно перебігаючого 

запалення в пародонті, що індукується пародонтопатогенною мікрофлорою, 

яка виступає в ролі пускового механізму в патологічній активації макрофагів 

пародонта і в індукції ними каскаду прозапальних цитокінів, що, своєю 

чергою, викликає пошкодження пародонта і резорбцію кісткової тканини 

[155; 188; 233; 235]. 

Прозапальні цитокіни не тільки несприятливо діють на тканини 

пародонта, а й викликають подальшу активацію клітин, що їх синтезували, та 

пригнічують тканинну репарацію й активують остеокласти, що призводить 

до посилення резорбції кістки коміркового відростка [141; 155]. 

Дослідженнями вмісту інтерлейкінів (ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-8) у хворих на ГП 

із різним клінічним перебігом (умовно „сприятливим” і умовно 

„несприятливим”), а також ФНП-α, ІФН-γ, ІЛ-12 та ІЛ-4 виявлено пряму 

кореляцію їхнього рівня як із клінічними (активність запальної реакції в 

тканинах пародонта), так і з лабораторними показниками в сироватці крові і 

ротовій рідині [141; 183; 188; 302].  

У хворих на ГП активується резорбція кісткової тканини та 

запускається каскад запальних процесів, тісно пов’язаний із порушеннями у 

місцевому імунорезистентному стані, і дисбаланс між протизапальними 

антиостеопоротичними цитокінами (які стимулюють переважно гуморальний 

імунітет і послаблюють клітинний) та резорбтивними (що беруть участь у 

регуляції клітинного імунітету), у бік останніх і призводить до порушення 
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регенерації тканин пародонта, резорбції кістки коміркового відростка й 

утворення ПК [99; 126; 141; 156]. 

Упродовж останніх років ІЛ-18 розглядають як важливий цитокін у 

прогресуванні захворювань пародонта [279; 299; 302]. Відмічений його 

вищий рівень в яснах та ротовій рідині у випадку ГП, порівняно зі здоровими 

особами та хворими на гінгівіт. Виявлено зростання вмісту ІЛ-18 у ротовій 

рідині хворих на ГП тільки при його загостренні, що може бути свідченням 

активації моноцитів/макрофагів та дендритних клітин, які є головним його 

джерелом, у відповідь на мікробну агресію [58; 202; 225; 247; 253; 304]. 

Відсутність протизапального ІЛ-10 призводить до посилення резорбції 

коміркової кістки та зменшення утворення кісткової тканини [58; 126; 202; 

225; 247; 253; 258; 269; 270]. Поліморфізм гена цього цитокіна є важливою 

складовою розвитку ГП. Зокрема, специфічний генотип −819TT/−592AA із 

низькою продукцією ІЛ-10 зумовлює посилення запалення та гіпертрофії 

ясен, а поліморфізм −1082(−1087)A/G, −819(−824)C/T та −592(−597)C/A 

асоційований із ГП та його агресивним перебігом [284; 292; 305; 311]. 

На сьогодні продовжується дослідження рівня цитокінів у разі ГП, 

тому ми вважаєм, що вивчення динаміки показників ІЛ-10 та ІЛ-18 в осіб 

молодого віку, хворих на ГП, залишається актуальним. 

 

1.3 Роль біохімічних порушень в етіопатогенезі генералізованого 

пародонтиту  

1.3.1 Стан про- та антиоксидантних взаємодій у хворих на 

генералізований пародонтит  

Ученими встановлено, що в патогенезі ГП важливе значення має 

порушення рівноваги в системі ПОЛ-ПОБ/АОЗ [125; 145; 178; 201; 217]. 

Надмірне утворення активних форм кисню (АФК) спричиняє гіпоксію тканин 

пародонта, що призводить до активації процесів вільнорадикального 

окиснення (ВРО) [10; 40; 74; 85], які є загальнобіологічним механізмом 

захисту й ушкодження тканин і беруть участь в енергетичних процесах, у 
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транспортуванні електронів у дихальному ланцюзі мітохондрій, проліферації 

та диференціації клітин, у регуляції активності ферментів та є необхідною 

ланкою будь-якого запалення [104; 157]. Генерація АФК у тканинах у нормі 

індукує синтез захисних систем − АО та інших протекторних систем. У 

результаті виникає дисбаланс у системі ВРО/АОЗ з перевагою першого, який 

розвивається лавиноподібно. Підвищується рівень ПОЛ клітинних мембран з 

їхньою деструкцією і руйнуванням та вивільненням ендогенних токсинів, 

порушується клітинний поділ, і накопичуються інертні продукти перекисної 

денатурації ліпідів і білків [64; 273; 291]. Активація ВРО в покривно-

епітеліальному пласті та більш глибоких структурах пародонта є одним із 

чинників, який пригнічує його резистентність до несприятливих впливів, що 

створює умови для практично безбарʼєрного поширення запального процесу 

[26; 72; 84; 122; 214; 283].  

Крім АФК у ротовій рідині і тканинах пародонта накопичуються й інші 

продукти ПОЛ – дієнові і триєнові кон’югати, ТБК-АП, уміст яких корелює з 

перебігом і ступенем розвитку ГП [186]. Зростає кількість субстратів 

перекисного окиснення – арахідонової кислоти, тромбоксанів і лейкотрієнів, 

які зумовлюють гіпоксію тканин пародонта, призводять до змін метаболізму 

та дистрофічних порушень у них. Ці механізми у пародонтології широко 

вивчалися багатьма дослідниками [26; 44; 114; 124; 149; 171; 214; 255]. 

Для оцінки ступеня окисного ушкодження різних компонентів клітини 

за умови розгортання ВРО в останні роки визначають ступінь окисненості 

білків. Установлено, що модифікація білкових молекул за дії АФК спричиняє 

утворення додаткових карбонільних груп у бічних ланцюгах амінокислот, а 

це призводить до їхніх структурних змін, які проявляються агрегацією, 

фрагментацією, а також підвищеною чутливістю до протеолізу [14; 72; 112]. 

Вважається, що ПОБ, яке вивчається за показниками ОМБ, є 

надійнішим і більш раннім маркером окиснювальних пошкоджень тканин, 

ніж ПОЛ, оскільки продукти ОМБ стабільніші порівняно з пероксидами 

ліпідів, які швидко метаболізуються під дією пероксидаз та 
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низькомолекулярних АО.  Відомо, що відновлення окислених білків 

практично не відбувається, бо вони стають мішенню для дії специфічних 

нейтральних та лужних протеаз [12; 44; 122; 267]. 

Через особливості структурної організації білків процес ОМБ має 

складний і специфічний характер, який супроводжується порушенням як 

первинної та вторинної, так і третинної структури. Найважливішим 

результатом посилення ПОЛ і ПОБ, з огляду на біологічний ефект, є 

взаємодія АФК із ДНК. Негативний ефект ОМБ у клітинах пов’язаний із тим, 

що вони є джерелом вільних радикалів, які виснажують запаси клітинних АО 

[44; 73; 122].  

В якості маркерів інтенсивності ВРО білкових біосубстратів вивченням 

показників ОМБ у хворих на ГП займалася низка науковців. Ними 

встановлено, що у хворих на ГП рівень ОМБ значно підвищувався у всіх 

фракціях – альдегідних і кетонових похідних нейтрального (ОМБ356, ОМБ370) 

та основного (ОМБ430, ОМБ530) характеру [73; 104; 126; 145; 157; 158; 200].  

На противагу процесам ПОЛ і ПОБ в організмі людини є специфічна 

система АОЗ. Провідне місце в ній займає внутрішньоклітинний фермент 

каталаза. Крім каталази до основних ферментів АОЗ традиційно зараховують 

СОД, ГПО, глутатіон-S-трансферазу, ГР, ЦП, трансферин, а також 

пероксиредоксини. Неферментна ланка АОЗ представлена низкою 

низькомолекулярних сполук, серед яких найважливішим є глутатіон, 

вітаміни Е, С, А [66]. Активність і рівень більшості цих показників вивчалися 

в пародонтології багатьма дослідниками [14; 126; 144; 149; 166; 183; 201; 

255]. Ними встановлено зниження активності каталази, СОД, трансферину і 

підвищення активності ЦП як у хворих із початковими формами ГП, так і 

при важких ступенях розвитку ГП, особливо у разі загострення хвороби [114; 

126; 143; 144; 154; 171; 201; 214; 243]. 

Менше вивчався глутатіон-ферментний автономний комплекс, до якого 

входять трипептид глутатіон і специфічні АО ферменти ГПО, глутатіон-S-

трансфераза, ГР і глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа [67; 215]. Досліджено, що за 
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умов виникнення ГП відбуваються виражені зміни цих показників 

глутатіонзалежної ферментної системи, що призводить до дисбалансу в 

захисній системі організму [9; 37; 166; 183]. 

ГПО – глутатіонзалежний металофермент, який містить 4 атоми селену 

і відіграє важливу роль у детоксикації гідрогенпероксиду, утвореного в СОД-

реакції, і в такий спосіб запобігає прогресуванню процесів ПОЛ [38; 166]. Він 

слугує каталізатором реакції відновлення перекисних ліпідів із допомогою 

глутатіону, багатократно прискорюючи цей процес. ГПО, як і каталаза, 

здатна руйнувати пероксид водню, але цей фермент більш чутливий до його 

низьких концентрацій. У деяких тканинах (клітинах мозку, серця), у яких 

каталази майже немає, ГПО відіграє роль основного АО фермента [186; 214]. 

Найбільша кількість ГПО зосереджена в печінці, еритроцитах, наднирниках, 

нижніх дихальних шляхах, де вона нейтралізує озон, окис азоту та інші 

активні молекули, які поступають із зовнішнього середовища [161; 236].  

Інший фермент глутатіонової системи – ГР – фермент класу 

оксидоредуктаз, який бере участь у вивільненні звʼязаного глутатіону, 

виступає як коензим у біохімічних реакціях, відіграє важливу роль у 

механізмах формування білків, збільшує пул вітамінів А, С та інших. ГР 

часто розглядається в асоціації з ГПО, активність якої значною мірою 

залежить від вмісту відновленого глутатіону [38; 236]. Виявлено, що в яснах 

хворих на ГП достовірно зростає активність ГР за ІІ і ІІІ ступеня хвороби, 

особливо у випадку ЗХГП [14], а також знижується активність ГПО, 

особливо у разі ХГП важкого ступеня [186].  

Розвиток ГП повʼязують також із порушенням балансу біосинтезу і 

катаболізму внутріклітинного компоненту сполучної тканини, особливо 

неколагенових білків пародонта. У разі ГП зі зниженням активності СОД, 

каталази, ГПО, цитохромоксидази в яснах підвищується рівень 

сульфгідрильних груп, що вказує на розпад білка [37; 166; 171; 203].  

Отже, дослідження стану ПОЛ і більшості ферментів АОЗ широко 

представлені в науковій літературі, а показники рівня ПОБ та активності АО 
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ферментів глутатіонової системи у разі ГП висвітлено в поодиноких роботах. 

Особливо цікаво дослідити показники ПОЛ і ПОБ у сукупності та в 

поєднанні з показниками глутатіонової системи, оскільки вони вивчалися в 

клінічній пародонтології мало. 

 

1.3.2. Зміни показників вуглеводного обміну за генералізованого 

пародонтиту 

Відомо, що динаміка запального процесу в пародонті, його 

генералізація та хронізація визначаються не стільки складом мікрофлори, як 

станом захисних реакцій організму (проатерогенний спектр ліпідів і 

порушення вуглеводного обміну) та реактивністю імунної системи у 

відповідь на патогенний чинник [178]. Найновіші дані з проблем етіології і 

патогенезу захворювань пародонта  вказують також на те, що окрім морфо-

функціональних порушень зубо-щелепної системи наявна низка змін у 

метаболічному статусі організму, зокрема, білкового та вуглеводного обміну 

[14; 178].  

Вуглеводний обмін – це сукупність процесів перетворення вуглеводів в 

організмі людини, який починається з перетравлення їх у ротовій порожнині, 

де відбувається часткове розщеплення крохмалю під дією фермента слини  

амілази [121]. Шляхи регуляції обміну вуглеводів, як і метаболізму в цілому, 

дуже різноманітні і здійснюються на різних рівнях інтеграції організму: 

клітинному, тканинному, органному й організменному. На клітинному рівні 

швидкість перетворення вуглеводів регулюється потребою клітини в енергії в 

кожний даний момент. Інтенсивність шляхів перетворення вуглеводів у 

різних тканинах організму не однакова і визначається особливостями обміну 

в кожній тканині й органі [47; 121]. На рівні цілого організму швидкість 

ферментативних реакцій й обмін вуглеводів регулюється нервовою системою 

і гормонами, яким належить ключова роль в інтеграції метаболізму, що 

свідчить про нейроендокринну регуляцію метаболізму взагалі і вуглеводного 

обміну зокрема [260].  

http://medical-enc.com.ua/slyuna.htm
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Найважливіше значення для організму має підтримання сталого рівня 

глюкози в крові, оскільки вона є основним енергетичним субстратом, у 

першу чергу, для нервової тканини. Яскравим доказом нейрогуморальної 

регуляції вуглеводного обміну є так звана емоційна гіперглікемія і 

глюкозурія [47], що спричинена підвищеною секрецією адреналіну, особливо 

при гострому стресі, та супроводжується швидкою мобілізацією глікогену в 

печінці і мʼязах [178; 289]. 

Розпад глюкози в організмі може відбуватися кількома способами. 

Найважливішими з них є гліколітичний ланцюг і пентозний цикл. 

Розщеплення за гліколітичним ланцюгом в аеробних умовах призводить до 

утворення пірувату (піровиноградної кислоти), а в анаеробних – лактату 

(молочної кислоти). У той же час шляхом зворотного перебігу гліколітичного 

ланцюга організм може здійснити синтез вуглеводів із проміжних продуктів 

обміну, наприклад, із піровиноградної і молочної кислот [121].  

Специфічний вплив вуглеводів на обмін речовин повʼязаний з тим, що 

вони вступають у процеси обміну відразу ж у ротовій порожнині, де умови 

для засвоєння вуглеводів мікрофлорою майже ідеальні: постійна температура 

(~ 37°С), волога, близьке до нейтрального значення рН [61]. Цукор 

(сахароза)  впливає на склад ротовї рідини й обмін речовин у ротовій 

порожнині. Після вживання цих простих вуглеводів відбувається своєрідний 

„вибухˮ обмінних процесів за рахунок мікрофлори і зубного нальоту. 

Мікроби дуже активно використовують вуглеводи для своїх потреб і 

запасають їх про запас у вигляді резервних полісахаридів декстранів. Умови 

для засвоєння вуглеводів мікробами в ротовій порожнині ідеальні [47]. 

Активація гліколізу спричиняє накопиченню в ротовій порожнині 

молочної, піровиноградної та інших кислот, кількість яких  зростає в 9-16 

разів у найближчі 20 хв після вживання цукру, повертаючись до вихідного 

рівня через 60-90 хв, що спричиняє підкислення ротової рідини [174]. 

Піровиноградна кислота (піруват) є одним із центральних проміжних 

метаболітів вуглеводного обміну, яка утворюється в процесі окиснення 
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глюкози і розпаду глікогену в тканинах, при окисненні молочної кислоти, а 

також у результаті перетворення деяких амінокислот. Піровиноградна 

кислота бере участь як у вуглеводному обміні, так і в білковому, тому вміст її 

в біологічних рідинах людини високий [47; 121].  

Ще один продукт вуглеводного обміну – молочна кислота –

утворюється в організмі внаслідок відновлення піровиноградної кислоти в 

анаеробних умовах та за таких умов є кінцевим продуктом гліколізу і 

глікогенолізу. Значна її кількість утворюється в м’язах, всмоктується в кров і 

надходить до печінки, де перетворюється на глюкозу та глікоген. Усі 

чинники, що підвищують уміст піровиноградної кислоти, зазвичай 

зумовлюють паралельне наростання й рівня молочної кислоти. Підвищення її 

концентрації спостерігається при: гіпоксичних станах організму, у тому числі 

при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем, крововтратах, 

тяжких анеміях; ураженнях печінки (гепатити, гепатози, цироз); гострому 

гнійному ураженні тканин; нирковій недостатності; злоякісних 

новоутвореннях; цукровому діабеті; значних фізичних навантаженнях; 

судомах і правці [121]. 

Фермент ЛДГ – це цитозольний фермент, який знаходиться у всіх 

клітинах організму, а  ннайбільше – у скелетних мʼязах, печінці, шкірі, 

слизових оболонках, а також клітинах деяких злоякісних пухлин.  

У біоптатах ясен хворих на ГП вивчена активність деяких ферментів 

дихання і гліколізу та виявлено, що при клінічно здорових тканинах 

пародонта переважають ферменти тканинного дихання над гліколізом, а у 

разі ГП – ферменти гліколізу (піруват і лактат), що знижує активність і 

порушує бар’єрну функцію епітеліальних клітин ясен та викликає порушення 

епітеліального прикріплення і розвиток ПК [9].  

Про зміни вуглеводного обміну у хворих на ГП свідчать давні 

дослідження В.В. Жиліної (1961), Л.І. Фаліна (1963), Є.П. Афанасьєвої і 

співавт. (1977) та інших. На думку Л.І. Фаліна (1960), В.В. Жиліної (1960), I. 

Weinmann зі співавт. (1959), накопичення глікогену в тканинах пародонта 
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свідчить про порушення місцевого вуглеводного обміну через хронічне 

запалення. Метаболічний ацидоз і зниження рН веде до зменшення 

інтенсивності окиснення вуглеводів [169; 183]. 

Зростання активності ЛДГ у ротовій рідині й нейтрофільних 

гранулоцитах пояснюється тим, що основним джерелом її є мікроорганізми 

ротової порожнини, кількість яких у хворих на ГП збільшується [68]. 

Підвищення активності ЛДГ у ротовій рідині може свідчити про активацію в 

тканинах пародонта в умовах запалення анаеробного типу обміну вуглеводів, 

продукти якого (зокрема, лактат), викликають порушення мікроциркуляції зі 

збільшенням проникності судин пародонта для високомолекулярних речовин 

[9]. Установлено, що зростання активності ЛДГ також неминуче призводить 

до змін кислотно-основної рівноваги, що спричиняє зниження рН 

внутрішньоклітинного середовища і має безпосередній вплив на активність 

інших ферментів [174; 255]. Виходячи з цього можна зробити висновок, що 

підвищення активності ЛДГ вказує на те, що при ГП формуються 

передумови до дисбалансу клітинного метаболізму на рівні вуглеводів [154]. 

Отже, у хворих на ГП окремі показники вуглеводного обміну 

змінюються, оскільки при цьому захворюванні завжди розвивається гіпоксія, 

а відомо, що  будь-яка форма гіпоксії призводить до збільшення вмісту 

молочної кислоти [178; 217], проте, як саме змінюються ці показники у 

молодих людей у разі ГП на тлі стресу, до кінця не зʼясовано. 

 

1.4  Сучасні підходи до комплексного лікування 

генералізованого пародонтиту 

Лікування захворювань тканин пародонта вимагає застосування 

різноманітних методів (терапевтичних, хірургічних, ортопедичних, а часто й 

ортодонтичних і фізіотерапевтичних). Воно повинно бути комплексним та 

максимально індивідуалізованим, включати ініціальну пародонтальну 

терапію й усунення травматичних чинників у поєднанні з адекватним 

місцевим і загальним медикаментозним лікуванням [25; 29; 119; 132; 139; 



 

 
42 

147; 179; 184; 230; 234; 243; 276]. Відомо, що формування запальної реакції в 

тканинах пародонта відбувається на стадії гінгівіту і початкових форм ГП, 

тому максимальний ефект консервативної терапії можна отримати лише на 

ранній стадії захворювання [19; 295].  

Для корекції різних патогенетичних механізмів захворювань пародонта 

використовують антибіотикотерапію, нестероїдні протизапальні препарати, 

десенсибілізуючу і вітамінотерапію, засоби тканинної терапії, рослинні 

біостимулятори тощо, однак, незважаючи на сприятливий ефект 

запропонованих засобів, пацієнти повертаються із загостренням запального 

процесу в пародонті [9; 169].  

Постійне і широке та не завжди виправдане використання антибіотиків 

і синтетичних хіміотерапевтичних засобів може призводити до низки 

ускладнень, які знижують можливість їхнього раціонального використання, а 

саме, до: виникнення алергічних реакцій і, як наслідок, – алергізації 

населення; розвитку побічної (токсичної) дії на системи та органи людей і 

медикаментозної резистентності мікроорганізмів до відомих протимікробних 

засобів; порушення нормального стану мікрофлори, що призводить до 

розширення спектру патогенної мікрофлори за рахунок мікроорганізмів, які 

раніше відносилися до умовно-патогенних, та виникнення нових інфекційних 

процесів (дисбактеріози, бактеріоносійство, виділення патогенного збудника 

в оточуюче середовище) [40; 103; 164; 169; 210; 242; 261]. У зв’язку з цим, 

при лікуванні ГП необхідно вибирати ліки, які мають біологічну близькість 

до організму людини, не призводять до побічних явищ і не спричиняють 

звикання навіть при тривалому використанні. Такими препаратами є 

рослинні засоби [46; 147]. 

В останнє десятиліття продовжується інтенсивне вивчення 

властивостей лікарських засобів рослинного походження та обґрунтовується 

доцільність широкого впровадження фітотерапії в клінічну медицину завдяки 

безпечності застосування препаратів рослинного походження та можливості 
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поєднання в одному засобі багатьох властивостей (АО, протизапальних, 

антигіпоксичних, антибактеріальних тощо) [30; 55; 63; 78; 148].  

Особливістю препаратів із лікарських рослин є те, що їхні складові 

компоненти за хімічною структурою подібні чи ідентичні фізіологічно 

активним речовинам організму, зокрема, його метаболітам (амінокислотам, 

вітамінам, ферментам тощо), тому вони сприяють ефективному лікуванню 

захворювань, не дають побічної дії, рідше викликають ускладнення і їх 

можна призначати тривало [55; 189; 239]. 

В якості антисептиків у разі ГП успішно використовуються лікарські 

рослини, що володіють антибактеріальними, протизапальними, 

регенераторними, імуномодулюючими й іншими корисними властивостями. 

Це − настої ромашки, шавлії, евкаліпту, деревію, кореня алтею, 1 % 

спиртовий розчин хлорофіліпту чи офіцинальні рослинні препарати: Ротокан, 

Рекутан, Ромазулан, Новоіманін, Сальвін, Сангвіритин, Тимсал,  Фемодент  і 

настойка календули [147]. 

Препарат Септофіт Дієт – нова розробка на основі уснінату натрію, 

призначений для лікування інфекційно-запальних захворювань горла і 

ротової порожнини, виявляє антибактеріальні, антипротозойні, антивірусні, 

антипроліферативні і знеболювальні властивості, не містить цукру і не 

викликає звикання та з успіхом використовується в пародонтології [201].  

Ще дієвішими є готові лікарські форми, що складаються з композицій 

рослинних препаратів, ефективність яких значно вища [17]. Одним із таких 

препаратів є Стоматофіт, який містить суміш квіток ромашки, кори дуба, 

листя шавлії, трави арніки, кореневища аїру, трави мʼяти перцевої, трави  

чебрецю звичайного і має вʼяжучу, помʼякшувальну, протизапальну, 

антисептичну, антибактеріальну, протигрибкову дію [137; 165].    

У пародонтології доцільно застосувати настоянку, настій і відвар 

звіробою продірявленого чи звичайного – потужного антисептика 

рослинного походження, який має різні спектри дії: в’яжучу, протизапальну, 

обволікуючу, капілярозміцнюючу [49; 55; 147]. У народній медицині звіробій 
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звичайний широко застосовують для лікування виразок, фурункулів, гнійних 

запальних процесів шкіри, що забезпечує швидке їхнє загоювання [140]. 

Звіробій входить до складу багатьох фармацевтичних препаратів, зокрема, до 

препарату Новоіманін, який з успіхом використовується для лікування 

абсцесів та інфікованих ран, опіків, для якнайшвидшого загоєння тріщин 

сосків годуючих матерів і при багатьох інших захворюваннях [55; 140; 147]. 

Експериментальними дослідженнями підтверджено виражений 

пародонтопротекторний ефект витяжки рослинних поліфінолів зі звіробою    

звичайного, хвоща польового, гірчака пташиного за рахунок застосування 

оригінальних технологічних прийомів для її отримання, який проявлявся 

швидшою ліквідацією запальних явищ, зниженням активності резорбтивних 

процесів у тканинах пародонта, нормалізацією біохімічних показників, що 

визначає необхідність залучення їхніх композицій до складу комплексу 

лікувально-профілактичних заходів [166].  

Науковцями обгрунтована доцільність використання в пародонтології 

АО, зокрема, терапевтичних доз вітамінів Е, А і С [252], які сприяють 

нормальному балансу окисно-відновних процесів в організмі: відновленню 

хімічного складу, структури і функції мембран, зменшенню активності ПОЛ і 

ПОБ, активації ферментів АОЗ [40; 124; 167], завдяки чому зменшується 

запальна реакція в тканинах пародонта [84]. 

Серед сучасних вітамінних комплексів, які мають різний спектр дії у 

тому числі й АО, у пародонтології ефективно застосовують комбіновані 

препарати Аевіт, Квадевіт, Вітам, Пангексавіт, Біовіталь та інші [33; 76]. 

Клінінічно та експериментально доведено високу ефективність застосування 

вітамінно-мінерального комплексу Дуовіт у хворих на ГП [88; 154; 166]. 

Перспективними засобами для лікування ГП також є екстракт молочаю 

Палласа (Фішера, мужик-корінь), який має капілярозміцнюючу, 

протизапальну й АО дію [113] та препарати на основі лікарської рослини 

гінкго білоба, які не лише поліпшують кровопостачання, але й пригнічують 

процеси ВРО, мають протизапальну дію, впливають на метаболічні процеси в 
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тканинах, поліпшуючи обмін речовин, оптимізуючи енергетичний обмін 

[144; 171]. Добре себе зарекомендував і вітаміно-мікроелементний препарат з 

АО, імуномодулюючою, гепато- і гепатопротекторною дією, який 

виготовляється з мікроводорості спіруліна, − Спіруліна, що з успіхом 

використовувався для місцевого і загального лікування ГП [147; 153; 154]. 

Оскільки імунна система людини бере участь як у реалізації механізмів 

захисту, так і в процесах деструкції у разі  ГП, імунокорекція (імунотерапія, 

імунопрофілактика) має патогенетичну мотивацію. Впливати на активність 

імунної системи необхідно як на рівні організму, так і на рівні тканин 

пародонта та використовувати препарати спрямованої місцевої 

імуномодулюючої дії [16; 41; 42; 55; 71; 109; 172; 205; 243].  

Залежно від ступеня імунних порушень вчені пропонують різні схеми 

диференційованої імунокорекції з обмеженим застосуванням 

антибактеріальних препаратів [8; 49; 102; 131; 197; 238]. Виявлено 

доцільність проведення профілактичних курсів імунокорекції у здорових 

студентів залежно від їхнього психоемоційного стану, зокрема, при змінених 

показниках неспецифічної резистентності та при знижених показниках 

імунного захисту і підвищенні рівня психоемоційної напруги. Для корекції 

місцевого гуморального імунітету призначали інтерферонотерапію 

Циклофероном або Реофероном із додатковим введенням у профілактичний 

комплекс препаратів собачої кропиви чи таблеток валеріани тим, у кого 

підвищена напруга [142]. 

У пародонтолоії як імунний препарат широко використовується 

Імудон. Це ‒ комбінований мікробний імуномодулятор, що містить 

ліофілізований лізат окремих груп бактерий, які найчастіше зустрічаються в 

зубній бляшці, що сприяє ослабленню напруження захисних механізмів 

ротової порожнин і призводить до нормалізації імунологічних показників 

[107; 136; 147; 222; 243; 249]. Подібну дію має також препарат ІРС-19, який 

підвищує фагоцитарну активність макрофагів та вироблення лізоциму й 

інтерферону [107]. 
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При лікуванні різних імунодефіцитних станів застосовують Імунофан – 

препарат, який, на відміну від інших гормонів тимусу, має імунокорегуючу 

дію на клітини периферичної імунної системи не залежно від продукції 

простагландинів [131]. У літературі накопичений вагомий позитивний 

клініко-експериментальний матеріал щодо застосування імуностимуляторів 

(Декарісу, Діуцифону, Т-активіну) у комплексній терапії ГП. Їхнє 

використання суттєво збільшує період ремісії за рахунок нормалізації 

імунологічних порушень [18; 237], проте є певний ризик розвитку небажаних 

ускладнень, що зумовлює необхідність пошуку ефективних 

імунокоригуючих засобів, які не мають негативного побічного впливу. Цим 

вимогам найбільше відповідають природні імуномодулятори – біогенні 

стимулятори женьшень, лимонник китайський, родіола рожева, ехінацея 

пурпурова та елеутерокок [83; 147; 162; 168].  

Зокрема, ехінацея пурпурова активує клітинний імунітет, підвищує 

неспецифічну резистентність організму, чинить противірусну, 

антибактеріальну і протимікотичну дію [147], стимулює лейкопоез, активує 

лімфоцити і макрофаги [237]. До складу ехінацеї пурпурової входять 

численні полісахариди, ефірні олії, ліпофільні речовини, макро- і 

мікроелементи (натрій, калій, марганець, залізо, мідь, нікель), вітаміни С, А, 

Е, кавова кислота, фавоноїди, які мають АО, мембраностабілізуючу, 

антиалергічну, судинорозширюючу дію [192]. Застосування Настоянки 

ехінацеї пурпурової в стоматології стимулює місцевий імунітет ротової 

порожнини, суттєво скорочує терміни лікування, дозволяє досягти стійкої 

ремісії [65; 81]. Успішно використовують у пародонтології також препарат 

ехінацеї пурпурової – Імунал [175]. 

Ефективним імунокорегуючим препаратом є також елеутерокок. 

Екстракт елеутерокока рідкий володіє тонізуючою дією, стимулює 

центральну нервову систему, підвищує основний обмін, адаптаційні 

властивості організму, має захисну дію при стресових станах. Він діє 

неспецифічно, тобто, незалежно від причини, яка знижує резистентність 
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організму. До складу препарату елеутерококу входять близько 10 глікозидів, 

вітаміни С і Е, смоли, ефірні олії, ліпіди, крохмал тощо, завдяки чому 

активується енергетичний захист організму шляхом прискорення дії 

ферментативних систем і процесів біосинтезу білків і нуклеїнових кислот, 

що, своєю чергою, підвищує рівень фізіологічної адаптації. Препарат 

практично не має побічної дії та протипоказань, оскільки не впливає на 

показники норми, має виражену антитоксичну дію. Установлено високу 

ефективність екстракту при лікуванні ГП [53; 65].   

Для удосконалення засобів патогенетичної та імунокоригуючої терапії 

в Україні триває пошук та розробка нових імуностимуляторів із високим 

фармакологічним потенціалом і широким спектром регуляторної дії на 

продукцію медіаторів запалення і систему інактивації вільнорадикальних і 

перекисних сполук. Таким є сироп Імуно-тон [11], який поєднав у собі 

позитивні властивості настоянок ехінацеї пурпурової і звіробою та екстракту 

елеутерокока рідкого. Цей препарат стимулює імунну систему завдяку 

імуномодулюючому ефекту, підвищує резистентність організму до дії 

несприятливих чинників, злегка тонізує центральну нервову систему, має 

виражену радіопротекторну, стреспротекторну, антидепресантну, 

протизапальну, АО і антигіпоксичну дію, підвищує розумову та фізичну 

працездатність. 

Вивчаючи несприятливі стресогенні чинники, такі як: надмірно 

інтенсивний темп життя, надлишок інформації, дефіцит часу, зниження 

фізичної активності, урбанізація, неадекватне харчування,  що  створює  

умови  для вичерпання адаптивного потенціалу організму за типом дистресу 

та розвитку стресозумовлених порушень, науковці [246] в експерименті 

виявили, що препарат Імуно-тон чинить стреспротекторну дію, знижує рівень 

тривожності стресованих тварин, має стимулюючий вплив на центральну 

нервову систему, що зумовлено фармакологічною дією біологічно активних 

компонентів екстрактів елеутерококу та ехінацеї, які входять до його складу. 
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У стоматології Імуно-тон успішно використовують для лікування 

хронічних стоматитів, зокрема, у разі рецидивуючого афтозного стоматиту 

[107; 239]. Установлено, що адаптогенний препарат Імуно-тон необхідно 

застосовувати в процесі ортодонтичного лікування дітей зі зниженою 

неспецифічною резистентністю [160]. 

Уперше у пародонтології сироп Імуно-тон використаний у хворих на 

ГП II ступеня розвитку із супутньою патологією (ішемічна хвороба серця) 

[211; 212] і виявлено, що під його впливом відновлювалися показники 

неспецифічної резистентності та імунного захисту і зберігалися без змін 

протягом тривалого періоду. Такі позитивні характеристики препарату 

Імуно-тон спонукали нас використати його у нашому дослідженні. 

При загальному і місцевому лікуванні ГП досить часто застосовують 

сорбенти через їхню здатність поглинати із біологічних середовищ організму 

і патологічних вогнищ патогенні мікроорганізми, продукти розпаду тканин, 

надаючи цим протизапальної, протинабрякової, дезінтокскаційної дії [31; 51; 

82]. У тканинах, що оточують вогнище запалення, сорбенти підтримують 

стаціонарний рівень ПОЛ і зберігають АО властивості [147]. Покриваючи 

слизову оболонку, вони захищають її від ерозивних процесів, сприяють 

підвищенню локального імунітету [147].  

Популярним у пародонтології є кремнеземний сорбент (на основі 

оксиду кремнію) під різними назвами – Аеросил, Полісорб, Силлард-П, 

Атоксіл тощо. Ці препарати використовують у комплексній терапії разом з 

іншими лікарськими і профілактичними засобами, у тому числі з 

бактерійними препаратами (біфідум- і лактобактерії та ін.), фітопрепаратами, 

адаптогенами, імуномодуляторами, гепатопротекторами [31; 88; 114; 147; 

171].  

Менше в пародонтології використовувався комбінований 

органомінеральний сорбент на основі кремнію Ентеросгель. Цей 

високоефективный ентеросорбент всмоктує і виводить з організму шкідливі 

речовини, при цьому нормальна мікрофлора не сорбується і не пригнічується 
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[147; 163]. Він добре впливає на показники ендогенної інтоксикації при 

лікуванні хворих із травматичними переломами нижньої щелепи [163]. 

Позитивний вплив детоксикаційної терапії з використанням Ентеросгелю на 

тривалість ремісії ХГП і ЗХГП при застосуванні його в поєднанні з 

імунокоректором Імудон відмітив Максимовский Ю.М. і співавт., 2004. У 

хворих на ЗХГП в якості ендогенного детоксиканта Ентеросгель сприяв 

стабілізації імунних реакцій в організмі [206]. 

У комплексній терапії ерозивно-виразкових захворювань слизової 

оболонки ротової порожнини Ентеросгель застосовувався місцево як 

ополіскувач [208]. Екзогенне застосування його у хворих на ГП із супутньою 

васкулярною патологією [274] та серцево-судинною (разом із 

фітоконцентратом Джерело) [211; 212] також дало добрі результати. Це 

спонукало нас використати Ентеросгель для місцевого лікування у 

комплексній терапії ГП разом із настоянками ехінацеї і звіробою. 

Таким чином, застосування лікарських препаратів на основі рослинної 

сировини в комплексному лікуванні ГП є патогенетично і клінічно 

обґрунтованим, оскільки підвищує ефективність лікування та забезпечує 

довготривалість ремісії, а їхнє поєднання із сорбентом підвищує 

ефективність місцевої терапії.  

 

Висновки до розділу 1 (огляд літератури) 

1. На сьогодні досить актуальною залишається проблема вивчення 

взаємозв’язку різних психоемоційних, імунологічних і біохімічних 

показників із захворюваннями тканин пародонта.  

2. Одним із етіологічних і патогенетичних механізмів розвитку ГП є 

пригнічення клітинної і гуморальної ланок місцевого і загального імунітету, 

зокрема, дисбаланс про- і протизапальних цитокінів, які ще не повною мірою 

вивчені у хворих на ГП. 

3. Дослідження науковців переконливо свідчать про тісний звʼязок між 

порушеннями в імунній системі та системі ПОЛ-ПОБ/АОЗ у хворих на ГП, 
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але ще не всі аспекти цих патогенетичних механізмів до кінця зʼясовані. 

Меншою мірою встановлено роль порушень показників вуглеводного обміну 

в розвитку ГП. Вивчення цих показників у молодих людей, хворих на ГП, що 

розвинувся на тлі стресу, у сукупності з іншими біохімічними показниками є 

актуальним. 

4. Використання препаратів природного походження із широким 

спектром дії на різні патогенетичні механізми розвитку хвороби (стресорні, 

імунні, біохімічні) очевидно дозволить підвищити ефективність лікування 

молодих людей, хворих на ГП. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБʼЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Дизайн дослідження 

Для зʼясування особливостей розвитку і клінічного перебігу ГП у 

молодих людей під спостереженням перебувало 130 осіб, віком 18-25 років, 

студентів Івано-Франківського національного медичного університету та 

інших навчальних закладів м. Івано-Франківськ, які знаходилися на 

амбулаторному лікуванні в Центрі стоматології університетської клініки 

Івано-Франківського національного медичного університету та на базі 

кафедри дитячої стоматології (зав. кафедри – д.мед.н., проф. Г.М. 

Мельничук). Проведено комплексне обстеження із застосуванням клінічних, 

рентгенологічних, імунологічних та біохімічних методів дослідження. 

Імунологічні дослідження ротової рідини здійснювалися в акредитованій 

лабораторії „ПрімаМЕД” (директор ПП „ПрімаМЕД” – Р.С. Стефанишин), а 

біохімічні – у Центрі біоелементології ІФНМУ (директор – д.біол.н., проф. 

Г.М. Ерстенюк). На кафедрі фармації Івано-Франківського національного 

медичного університету (зав. кафедри − д.фарм.н., проф. А.Р. Грицик) 

проводили біофармацевтичні та технологічні дослідження. 

Критеріями включення в дослідження були: наявність у пацієнтів ГП 

хронічного і загостреного перебігу початкового та І ступенів розвитку, 

відсутність соматичних захворювань, добровільне підписання пацієнтом 

інформованої згоди на участь у дослідженні, відсутність протипоказань до 

лікування запропонованими способами і медикаментами.  

Критерії виключення були: хворі на ГП ІІ і ІІІ ступенів, пацієнти з 

патологією прикусу та значними патологічними перевантаженнями 

пародонта, із наявністю: нелікованого або ускладненого карієсу чи часткової 

втрати зубів (більше двох); захворювань слизової оболонки ротової 

порожнини, із наявністю неякісних ортопедичних конструкцій; супутньої 
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соматичної патології – гострих і хронічних захворювань внутрішніх органів і 

систем організму (перебування на диспансерному обліку).  

Розподіл пацієнтів у групи здійснювався на підставі спостереження та  

встановлення діагнозу ГП за класифікацією М.Ф. Данилевського (1994) [52], 

яка узгоджена з міжнародною статистичною класифікацією хвороб 10-го 

перегляду (МКХ-10) – шифр МКХ-10 К 05.31, за допомогою даних клінічних 

та рентгенологічних методів досліджень. Хворих на ГП обстежували до, 

після, через 6 і 12 місяців після лікування. Клінічне дослідження проведено 

відповідно до законодавства України і принципів Гельсінської декларації з 

прав людини (1975 р., перегляд 1983 р.).  

130 відібраних осіб були поділені на ІІІ групи:  

- здорові із санованою або інтактною ротовою порожниною – 30 осіб; 

- І група, у яку ввійшло 48 хворих на хронічний ГП (ХГП); 

- ІІ група, у яку включено 52 особи, хворих на загострення ХГП 

(ЗХГП). 

У межах кожної групи хворі на ГП були поділені на дві підгрупи: 

основну (А) і порівняльну (Б). В основних підгрупах І і ІІ груп – ІА і ІІА (30 і 

32 особи відповідно) застосовувалося розроблене нами комплексне 

лікування. У порівняльних підгрупах І і ІІ груп – ІБ і ІІБ (18 і 20 осіб 

відповідно) комплексне лікування здійснювали за традиційною методикою 

(рис. 2.1).  

 

2.2 Методи клінічного, психологічного і рентгенологічного 

обстеження осіб молодого віку в разі генералізованого пародонтиту 

Обстеження пацієнтів здійснювали за однаковою схемою та за 

загальноприйнятими методиками. При первинному огляді ретельно 

зʼясовували скарги, проводили збір анамнезу, огляд ротової порожнини, 

визначення рівня гігієни ротової порожнини, індексної оцінки 

пародонтального статусу та рентгенологічне обстеження.  
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Рис. 2.1. Розподіл обстежених пацієнтів, здорових та хворих на 

генералізований пародонтит, на групи і підгрупи за діагнозом та за способом 

лікування. 
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Для психологічного дослідження респондентів (студентів у віці 18-25 

років) використовували тест самооцінки стресостійкості С. Коухена і Г. 

Вілліансона (додаток Б) [2; 108; 117; 251]. За його допомогою визначається 

стресостійкість до різних чинників і подій у випробовуваних і при цьому не 

вимагає додаткових клінічних обстежень загального стану організму, а 

питання анкети стосуються лише психоемоційного стану респондента. 

Методика даного тестування полягає у тому, що респонденту 

пропонується відповісти про частоту суттєвих впливів, які створюють певні 

реакції на них, почуттів успіху чи неуспішності, упевненості, самоконтролю. 

Опитувальник складається з 10 тверджень. Респондентам необхідно було 

відповідати на всі пункти, навіть якщо дане твердження до них взагалі не 

відноситься. Оцінки: ніколи – 0, майже ніколи – 1, іноді – 2, досить часто – 3, 

дуже часто – 4 (додаток Б).  

Обробка результатів тестування здійснювалася шляхом підрахунку 

суми балів, набраних респондентами з усіх питань тесту. 40 балів – це 100 %. 

Рівень стресостійкості визначався на підставі кількості балів, які були 

набрані випробовуваним, та інтерпретувався як у балах, так і у відсотках [24; 

250]. Оцінювали результати тесту за розробленими критеріями Я.Н. 

Воробейчик (2004), наведеними в таблиці 2.1, які викладені в нашій 

інтерпретації. 

Таблиця 2.1 

Оцінка стійкості до стресу за тестами самооцінки стресостійкості  

С. Коухена та Г. Вілліансона (для віку 18-29 років) 

 

Показник / 

рівень стійкості  

Інтерпретація даних 

бали  % 

відмінно / високий 0,5 - 6,7 0-20 

добре / підвищений 6,8 - 14,1 21-40 

задовільно  / середній 14,2 - 24,1 41-60 

погано / знижений 24,2 - 34,1 61-80 

дуже погано / низький 34,2 - 40 81-100 
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Чим меншу кількість балів набрав респондент, тим менший вплив на 

нього мають стресогенні чинники. І, навпаки, чим більша кількість балів – 

тим більше обстежений має схильність піддаватися стресам, тривозі, 

негативним думкам, а рівень опірності організму до різних чинників 

зовнішнього середовища буде низьким [24; 250]. 

При обʼєктивному обстеженні визначали наявність неприємного запаху 

з рота (галітоз), дискомфорт, свербіж, печію в яснах, набряк, гіперемію чи 

синюшність ясен, кровоточивість самовільну чи спричинену подразненням, 

характер, локалізацію, інтенсивність, тривалість больових відчуттів, 

рухомість або зміну положення зубів. Виявляли всі місцеві подразнюючі 

чинники, що сприяли виникненню дистрофічно-запальних змін у пародонті 

(особливості прикусу, стан коміркових відростків). Проводили зовнішній 

огляд щелепно-лицевої ділянки, присінку і власне ротової порожнини. 

Звертали увагу на пропорції обличчя, вираженість носогубних і 

підпідборідних складок, стан мімічних м’язів, наявність патологічних змін на 

видимих шкірних покривах та м’яких тканинах щелепно-лицевої ділянки 

(колір, вологість шкіри, наявність патологічних елементів, різноманітних 

аномалій, стан волосяного покриву, колір і форму губ). Пальпуючи місця 

виходу гілок трійчастого нерва на лицевий скелет та регіонарні вузли, 

визначали їхню консистенцію та болючість. Оглядаючи присінок ротової 

порожнини, враховували висоту прикріплення вуздечок верхньої і нижньої 

губ, глибину присінку, ширину прикріплення ясен, керуючись параметрами, 

що присінок вважають мілким, якщо його глибина не перевищує 5 мм, 

середнім – коли вона в межах 8-10 мм, глибоким – більше 10 мм. У нормі 

ширина маргінальних ясен – 0,5-1,5 мм і є відносною величиною, на 

противагу прикріпленим яснам, розміри яких – 1-9 мм. При недостатній 

ширині коміркових ясен напруженість губ і вуздечки можуть призвести до 

рецесії ясен. 

Оцінку пародонтального статусу проводили за такими критеріями: 
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- стан коміркових відростків: рельєф, наявність набряку, гіпертрофії, 

атрофії, звиразкувань, нориць, абсцесів; 

- стан ясен: колір (блідо-рожевий, гіперемія, ціаноз), рельєф ясенного 

краю, загострення верхівок ясенних сосочків, валикоподібне потовщення або 

посіченість ясенних сосочків, відшарування від зубів, консистенція 

(нормальний тонус, набряк, пастозність), виділення ексудату (відсутній, 

виділяється при пальпації, самовільно виділяється); 

- інтенсивність і поширеність дистрофічно-запального процесу в 

тканинах пародонта, його форма; 

- наявність ПК; 

- ступінь рецесії ясен (відстань від емалево-цементної межі до верхівки 

ясенного краю), оголення і чутливість шийок зубів; 

- патологічна рухомість зубів. 

Відмічали також характер і кількість зубних відкладень, стан пломб. 

Для встановлення вихідного стану тканин пародонта та контролю за 

його змінами під впливом лікування в різні терміни спостереження, а також 

для планування лікувально-профілактичних заходів та визначення їхньої 

ефективності використовували індексну оцінку [23; 120; 146]. Отримані 

результати заносили в карту обстеження.  

Із метою встановлення гігієнічного стану ротової порожнини всім 

пацієнтам проводилося визначення індекса Стелларда – модифікованого 

спрощеного індекса гігієни (ІГ) ротової порожнини Гріна-Вермільйона 

[146]. Методика передбачає визначення після зафарбування на 

вестибулярних поверхнях 16, 11, 26, 31 та язикових поверхнях 46, 36 зубів 

індекса зубного нальоту (Debris-index – DI-S) та індекса зубного каменю 

(Calcuius-index – CI-S).  

Інтерпретація індекса: 

0-0,6 балів (низький) – добрий рівень гігієни; 

0,7-1,6 балів (середній) – задовільний рівень гігієни; 

1,7-2,5 балів (високий) – незадовільний рівень гігієни; 
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більше 2,6 балів (дуже високий) – поганий рівень гігієни. 

За допомогою папілярно-маргінально-альвеолярного індекса (РМА) у 

модифікації С. Parma (1960) [146] оцінювали стан ясенних сосочків, ясенного 

краю та коміркових ясен біля кожного зуба. Запалення ясенного сосочка 

оцінювалося в 1 бал, ясенного краю (маргінальних ясен) – у 2 бали, 

коміркових ясен – у 3 бали. Індекс РМА знаходиться в межах 0-3 балів або 0-

100 %. Далі індекс обчислювався діленням суми показників стану пародонта 

біля всіх наявних зубів на загальну кількість зубів і виражався у відсотках.  

Інтерпретація індекса: 

- якщо значення індекса при обмеженій поширеності патологічного 

процесу не перевищує 33 % – це легкий ступінь гінгівіту;  

- якщо при вираженій поширеності та інтенсивності він становить 33-

66 % – це середній ступінь гінгівіту;  

- якщо при подальшому поширенні патологічного процесу і 

збільшенні його важкості індекс складає 66 % і більше – це важкий ступінь 

гінгівіту.  

Індекс кровоточивості ясенних сосочків (Papillary Bleeding Index) – 

РВІ за Saxer, Mühlemann (1975) [23] є об’єктивним клінічним індексом для 

оцінки запалення міжзубних сосочків до і в процесі лікування. Після 

обережного зондування ясенної борозни пародонтальним зондом визначався 

ступінь кровоточивості ясенних сосочків. Зондування здійснювали на 

оральних поверхнях 1 і 3 квадрантів та на вестибулярних поверхнях 2 і 4 

квадрантів. Значення індекса визначали окремо для кожного квадранта і 

потім вираховували середнє значення для всього прикусу.  

Інтерпретація індекса: 

- 0 ст. – нормальні ясна без ознак запалення, забарвлення незмінене, 

кровоточивість відсутня;  

- І ст. – слабке запалення, легка еритема, мінімальне ураження 

поверхні, у міжзубному ясенному трикутнику кровоточивість відсутня;  
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- ІІ ст. – помірне запалення, еритема, при зондуванні – неповне лінійне 

заповнення кров’ю міжзубного ясенного трикутника;  

- ІІІ ст. – сильне запалення, виражена гіперемія і набряк, схильність до 

самовільної кровоточивості, повне заповнення кров’ю міжзубного ясенного 

трикутника, можливе звиразкування;  

- ІV ст. – профузна кровоточивість, відразу після зондування кров 

заповнює міжзубний проміжок, тече по зубах чи яснах. 

Для визначення глибини ураження ясен запаленням ми використали 

число Свракова (ЧС), яке є удосконаленою пробою Шиллєра-Пісарєва, що 

ґрунтується на виявленні глікогену в яснах, уміст якого різко зростає при 

запаленні за рахунок відсутності кератинізації епітелію [23] та оцінюється в 

балах: 

- 2 бали – забарвлення сосочків;  

- 4 бали – забарвлення краю ясен; 

- 8 балів – забарвлення коміркових ясен.  

Отриману загальну суму балів розділяли на 6 (число обстежених зубів).  

Інтерпретація індекса: 

- до 2,3 балів – слабо виражене запалення; 

- 2,67-5,0 – балів помірно виражене запалення; 

- 5,33-8,0 балів – інтенсивний запальний процес  [146]. 

Для визначення пародонтального статусу пацієнтів і оцінки потреби в 

лікуванні ми використали комплексний періодонтальний індекс (КПІ), 

запропонований П.А. Леусом (1988), який враховує основні чинники ризику 

виникнення патології пародонта: зубний наліт, симптоми запалення 

(кровоточивість ясен після легкого зондування, під’ясенний камінь) та 

ознаки глибокої деструкції (ПК, патологічна рухомість зубів). Обстежували 

17/16, 11, 26/27, 37/36, 31, 46/47 зуби і, за наявності декількох ознак, 

реєстрували більш високий бал (важче ураження) за такими кодами:  

- 0 балів – здоровий пародонт, зубний наліт відсутній; 
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- 1 бал – наявність будь-якої кількості мʼякого зубного нальоту в 

пришийковій ділянці чи в міжзубному проміжку; 

- 2 бали – наявність кровоточивості при легкому зондуванні 

зубоясенної борозни; 

- 3 бали – наявність зубного каменю в під’ясенній ділянці; 

- 4 бали – наявність пародонтальної кишені; 

- 5 балів – наявність патологічної рухомості зуба ІІ-ІІІ ступеня.  

Значення індекса КПІ дорівнює частці від суми кодів і кількості 

обстежених зубів (6 зубів). 

Інтерпретація індекса: 

- 0,1-1,0 – ризик виникнення захворювання пародонта; 

- 1,1-2,1 – легкий ступінь ураження пародонта; 

- 2,1-3,5 – середній ступінь ураження пародонта; 

- 3,6-5,0 – важкий ступінь ураження пародонта [146]. 

Глибину і топографію ПК вимірювали градуйованим пародонтальним 

зондом по вертикальній осі зуба зі щічного, язикового та апроксимального 

боків. Використовували прямий метод – вимірювали відстань від краю ясен 

до дна кишені, при цьому зонд вводили в ПК і повільно просували до 

відчуття легкої перешкоди. Проте цей метод є дуже лабільним, що повʼязано 

з його зміною внаслідок запалення та атрофічних процесів, тому, крім 

прямого вимірювання глибини кишені водночас враховували також оголення 

поверхні кореня за рахунок рецесії ясен (відстань від емалево-цементної межі 

до верхівки ясенного краю). Це дало змогу встановити справжню глибину 

кишені – відстань від емалево-цементної межі до дна кишені. Рецесію ясен 

вимірювали в міліметрах від цементно-емалевої межі до краю ясен  (Jahnke et 

al., 1993), що класифікується за Miller (1985) [23]. 

Стан кісткової тканини щелеп на момент обстеження та в динаміці 

лікування оцінювали за допомогою внутрішньоротових рентгенівських 

знимків і ортопантомограм. Аналізуючи рентгенограми, враховували: 

дефекти твердих тканин, локалізацію і обʼєм деструкції кістки 
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(генералізовані зміни, патологію в ділянці окремих зубів і коренів); види 

деструкції кісткової тканини (демінералізацію, резорбцію коміркового краю, 

горизонтальну і вертикальну резорбцію кістки);  величину ураження 

(відстань від краю кістки до емалево-цементної межі, ураження фуркації); 

причини деструкції (надʼясенний і підʼясенний зубний камінь, ятрогенні 

чинники, форму і положення зуба). 

Інтерпретація ступенів деструкції кісткової тканини щелеп: 

- початковий – відсутня компактна пластинка вершин міжкоміркових 

перегородок без зміни їхньої висоти, остеопороз у сусідніх із компактною 

пластинкою ділянках без істотної втрати кісткової маси;  

- І ступінь – деструкція міжкоміркових перегородок у проксимальному 

відділі кореня на 1/3 його довжини; 

- ІІ ступінь – їхня деструкція до 1/2 довжини кореня;  

- ІІІ ступінь – їхня деструкція більша від 1/2 довжини кореня [23; 52]. 

 

2.3 Лабораторні методи дослідження ротової рідини у хворих на 

генералізований пародонтит  

Низкою науковців доведено, що патогенез захворювань пародонта 

залежить від складу і властивостей ротової рідини, а зміни показників ПОЛ і 

АОЗ у ній є чутливішими до впливу негативних чинників, ніж аналогічні 

показники крові [176; 186]. Крім того, компоненти системи ПОЛ/АОЗ 

ротової рідини суттєво впливають на стан місцевого гемостазу, фібринолізу, 

місцевий імунітет і неспецифічну резистентність органів ротової порожнини 

[216; 252], тому для розкриття імунологічних та біохімічних ланок розвитку 

ГП ми обрали ротову рідину як неінвазивний біоматеріал та оптимально 

інформативне джерело дослідження [127]. Водночас цей спосіб приваблює 

простотою забору матеріалу і можливістю багаторазового взяття проб [20]. 

Збір нестимульованої ротової рідини проводили в мірні центрифужні 

пробірки упродовж 5 хв зранку з 8 до 10 год, натще, без ранішньої гігієни, 

через 3 хв після ополіскування рота водою. Після центрифугування (2500 q, 5 
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хв, при 0…+ 5о С) вимірювали об’єм ротової рідини. Відбирали надосадову 

рідину в чисті пробірки і для імунологічних досліджень заморожували (при – 

20… – 25оС ), а для біохімічних – її відразу доставляли в біохімічну 

лабораторію. 

2.3.1 Імунологічні методи дослідження 

Рівень інтерлейкінів протизапального (ІЛ-10) та прозапального (ІЛ-18) 

у ротовій рідині вивчали за допомогою методу твердофазного 

імуноферментного аналізу з використанням комерційного набору фірми 

„Вектор БЕСТ” (Росія) на імуноферментному аналізаторі „Sunrise” (Tecan, 

Австрія), згідно з інструкціями фірм-виробників.  

Принцип тестів ґрунтується на здатності цитокінів  зв’язуватися з 

антитілами на поверхні твердої фази. Концентрація цитокінів у 

досліджуваних зразках визначається за калібровочною кривою, яка 

побудована з урахуванням концентрації стандартних зразків-калібраторів  

[209]. Інтерлейкіни визначали в пг/мл. 

2.3.2 Біохімічні методи дослідження 

Для біохімічного дослідження ротової рідини визначали показники 

системи ПОЛ – за кількістю ДК і ТБК-АП, ПОБ – за рівнем ОМБ, а також 

показників АОЗ – за активністю ферментів каталази, ЦП, ГПО і ГР. 

Для вивчення показників вуглеводного обміну в ротовій рідині 

визначали вміст глюкози, пірувату (піровиноградної кислоти), лактату 

(молочної кислоти) та активність ЛДГ. 

Визначення кількості ДК. Продукти пероксидації – ДК – це проміжні 

продукти ПОЛ, які є кінцевими продуктами розпаду жирних кислот Кількість 

ДК у ротовій рідині визначали за ультрафіолетовим поглинанням гептанових 

та ізопропанольних екстрактів, використовуючи методику В.Б. Гаврилова 

(1988) [28], вимірювали в умовних одиницях (у.о.) в 1 мл. 

Визначення кількості ТБК-АП. Цей показник є кінцевим продуктом 

ПОЛ, основним показником утворених пероксидів. Інтенсивність утворення 
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ТБК-АП у ротовій рідині аналізували за тестом із 2-тіобарбітуровою 

кислотою за методикою Е.Н. Коробейниковой (1989) [190].  

Принцип методу: при нагріванні в кислому середовищі частина 

продуктів ПОЛ розкладається з утворенням малонового диальдегіду, а 

взаємодія його молекули з двома молекулами тіобарбітурової кислоти 

призводить до формування забарвленого комплексу. Концентрацію ТБК-АП 

(в у.о.) розраховували за допомогою рівня регресії:  

С = 0,21 + 26,5 ∆Е, де: 

- С – концентрація ТБК-АП (в наномолях МДА на 1мл рідини); 

- ∆Е – показник Е 535-580 у центрифугаті (в одиницях оптичної 

густини). 

Для вивчення стану ПОБ досліджували показник ушкодження структур 

білкових молекул та біологічно активних сполук білкової природи 

(ферментів, гормонів) – рівень ОМБ – за методикою Е.Е. Дубининой и соавт. 

(1995) [60]. Принцип методу грунтується на взаємодії окиснених 

амінокислотних залишків білків із 2,4-динітрофенілгідразином (2,4-ДНФГ) з 

утворенням похідних 2,4-динітрофенілгідразону. Визначали оптичну густину 

альдегідо- і кетоноподібних динітрофенілгідразонів нейтрального (при 

довжині хвилі 356 нм і 370 нм) та основного (при довжині хвилі 430 нм) 

характеру, реєструючи на спектрофотометрі Specord M-40; виражали її в у.о. 

Кількісне визначення каталази проводили за методикою А.Н. Баха і 

С.В. Зубкової [7], яка базується на тому, що до проби, у якій знаходиться 

фермент, додають певну кількість перекису водню і через визначені 

інтервали часу за допомогою титрування перманганатом калію визначають 

кількість нерозкладеного перекису водню. Різницю між кількістю 

перманганату калію, використаного на титрування 2 мл 1 % розчину 

пероксиду водню (контроль), і кількістю перманганату калію, витраченого на 

титрування досліджуваної проби, використовували для обчислення 

каталазного числа. Кількість каталази вимірювали в мг Н2О2/1мл. 
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Визначення активності ЦП. Активність ЦП у ротовій рідині 

визначали за методикою Г.О. Бабенка [7], яка базується на тому, що ЦП при 

t=370С окиснює парафенілендиамін, змінюючи при цьому зафарбування його 

пропорційно до активності фермента. Цей показник визначали в умовних 

одиницях (у.о.). 

Для якісної характеристики стану окислювально-відновних процесів в 

організмі визначали активність ферментів тіол-дисульфідної системи – ГПО і 

ГР.  

Активність ГПО – фермента, який захищає від окиснювального 

пошкодження відновлений глутатіон, і який необхідний в ендогенному 

звʼязуванні фенолу, визначали фотометричним методом, що грунтується на 

принципі „сендвіч” імуноферментного аналізу відповідно до інструкції його 

тест-системи. Принцип методу полягав у тому, що ГПО, відновлюючи 

гідроперекиси, окиснює відновлений глутатіон, при зменшенні якого в 

середовищі інкубації визначається активність фермента. Екстинцію 

окисненого глутатіону визначали при довжині хвилі 260 нм. Активність ГПО 

вимірювали в мкмоль відновленого глутатіона /мг білка/хв [5; 161; 221] і 

виражали в ммоль/л. 

Активність ГР – фермента, що каталізує реакцію відновлення 

глутатіону з його окисненої форми, визначали кінетичним методом за 

принципом каталітичного відновлення глутатіону в присутності відновленого 

НАДФ-Н (никотинамиддинуклеотид-фосфат відновлений), тобто ГР, за 

участі відновлених форм піридиннуклеотидів переводить окиснену форму 

глутатіону у відновлену. За ступенем збільшення кількості відновленого 

глутатіону в середовищі інкубації визначається активність фермента. 

Швидкість окисненя НАДФН2, реєструється спектрофотометрично за 

зменшенням оптичної щільності при довжині хвилі 340 нм відповідно до 

інструкції тест-системи біохімічного аналізу [190] і виражається в 

ммоль/хв/г. 
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Кількість глюкози в ротовій рідині визначали глюкозооксидазним 

методом. Глюкоза в присутності глюкозооксидази окиснюється киснем 

повітря до глюконової кислоти і перекису водню. Остання в присутності 

пероксидази взаємодіє з фенолом і 4-амінофеназоном з утворенням 

хіноніміну червоно-фіолетового кольору, інтенсивність забарвлення якого 

прямопропорційна концентрації глюкози в пробі і вимірюється 

фотометрично при довжині хвилі 500 (480-520)  нм [87].  

Загальне рівняння гліколізу має такий вигляд: 

Глюкоза + 2Фн + 2АДФ + 2НАД+ → 2 піруват + 2АТФ + 2НАДН + 

2Н+ + 2Н2О. Рівень глюкози виражали в ммоль/л. 

Ферментативний метод визначення вмісту пірувату і лактату 

ґрунтується на оптичному тесті Варбурга за реакцією відновлення пірувату в 

лактат під впливом ЛДГ. При рН 6,9 відбувається майже повне перетворення 

пірувату на лактат, а при рН 9,0 – навпаки. У першому випадку вміст НАДН2 

у реакційному середовищі зменшується, а в другому – збільшується. 

Оскільки реакція стехеометрична, за змінами НАДН2 визначають як вміст 

пірувату, так і лактату [121]. 

Кількість пірувату, який є одним із центральних метаболітів 

вуглеводного обміну, визначали за методом, принцип якого полягає в тому, 

що піровиноградна кислота з 2,4-динітрофенілгідразином (2,4-ДНФГ) у 

лужному середовищі утворює 2,4-динітрофенілгідразони піровиноградної 

кислоти коричнево-червоного забарвлення, інтенсивність якого пропорційна 

концентрації піровиноградної кислоти і визначається колориметрично. 

Концентрацію піровиноградної кислоти вираховують за формулою: 

                   Сдосл = (Сст × Едосл × V) / (Ест × а), де 

Сст – концентрація стандартного розчину піровиноградної кислоти; 

Сдосл – концентрація піровиноградної кислоти у ротовій рідині; 

Едосл – оптична густина стандарту; 

V – загальна кількість ротової рідини; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%94%D0%A4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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а – 0,1 мл ротової рідини, взятої для аналізу [47].  Виражали її в 

ммоль/л. 

Рівень лактату визначали ферментативним методом Бюхнера. При 

цьому попередньо осаджували вуглеводи, додаючи розчин сульфату міді та 

гідроокису кальцію. При нагріванні з концентрованою сульфатною кислотою 

з молочної кислоти утворюється оцтовий альдегід. Останній взаємодіє з 

гідрохіноном і утворює сполуку, що має червоно-коричневе забарвлення [47]. 

Уміст лактату вимірювали в ммоль/л. 

Активність ЛДГ визначали кінетичним ультрафіолетовим методом із 

використанням реактивів ТОВ НВП „Філісіт-Діагностика” (м. Дніпро, 

Україна). Цей метод базується на оптимізованому стандартному методі 

відповідно до вимог „Німецького товариства клінічної хімії” і 

модифікований відповідно до рекомендацій „Скандинавського комітету по 

ензимах”. ЛДГ каталізує зворотнє відновлення пірувату до лактату, в якості 

кофермента використовується НАДН2. Піруват перетворюється в лактат з 

одночасним окиснюванням НАДН2. Швидкість зменшення абсорбції при 340 

нм, що звʼязана з окиснюванням НАДН2, прямо пропорційна активності ЛДГ 

у пробі [47; 121]. Активність ЛДГ виражали в ммоль/хв/л. 

Схематично комплекс проведених нами клініко-лабораторних 

досліджень відображений на рисунку 2.2.  

 

2.4 Біофармацевтичні та технологічні дослідження 

запропонованого пародонтального гелю для місцевого лікування 

генералізованого пародонтиту  

Для забезпечення лікувального ефекту препарату має значення повнота 

та швидкість вивільнення лікарської речовини.  

Для лікарських форм, які діють місцево, важливо, щоб вивільнення 

проходило достатньо повно, тривало та із заданою швидкістю, що дозволяє 

створювати в тканинах необхідні концентрації лікарських препаратів [34; 

213]. Одним із важливих чинників, які впливають на вивільнення лікарських  
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Рис. 2.2. Схема комплексного обстеження хворих на генералізований 

пародонтит.  
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речовин із мʼяких лікарських форм, є природа носія. У звʼязку з цим для 

проведення біофармацевтичних досліджень із метою вибору оптимального 

носія нами розроблено зразки стоматологічного гелю. 

Склад гелю в загальному виглядає наступним чином: 

настоянки ехінацеї пурпурової                1 мл 

настоянки звіробою продірявленого        1 мл 

основи                                                     2,0-3,0 

Першим етапом досліджень з обгрунтування складу стоматологічного 

гелю став вибір типу носія. Для вивчення впливу типу основи гелю на 

ефективність препарату досліджено гідрофільні основи різного складу, які 

використовують у сучасній стоматологічній практиці [105]. Склади основ 

наведено в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

 

Склади гелевих основ та їхні органолептичні характеристики 

 
№ 

з/п 
Склад основи, г 

Органолептична  

характеристика основи 

1. Ентеросгель (кислота 

метилкремнієва)     100,0 

Однорідна безбарвна прозора маса 

пластичної консистенції зі слабким 

специфічним запахом 

2 Поліетиленоксидна основа: 

ПЕО-4000                  50,0 

Гліцерин                    30,0 

Вода очищена           20,0 

Однорідна маса густої консистенції білого 

кольору зі слабким специфічним запахом 

3. Гель натрій 

карбоксиметилцелюлози 5 %: 

Натрій КМЦ                  5,0 

Гліцерин                        10,0 

Води очищеної        до 100,0 

Однорідна прозора безбарвна густа вʼязка 

основа 

4. Карбополовий гель: 

Карбопол                    1,0 

Вода очищена            100,0 

Триетаноламін           1,0 

Однорідна прозора густа вʼязка основа світло 

жовтого кольору 

 

 

Примітка. Усі обрані основи легко і рівномірно намащуються на 

поверхню слизової оболонки та шкіри. 

 

Характеристика компонентів запропонованих основ. Обрані нами 

основи №2, 3 та 4 або їхні компоненти широко використовуються у складі 
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лікарських препаратів, які застосовують у стоматологічній практиці, зокрема, 

до складу основи „Солкосерил дентальної адгезивної пасти” входить натрію 

карбоксиметилцелюлоза (натрію КМЦ). У препараті „Дентол” серед 

допоміжних речовин використовують поліетиленоксиди та гліцерин. 

Найчастіше як основу в стоматологічних гелях використовують 

карбополовий гель, наприклад, у таких: „Дентинол-гель Н”, „Дентагель”, 

„Камістад-гель” [54; 105].  

Із метою розширення асортименту стоматологічних гелів нами 

пропонується використати як основу кислоту метилкремнієву (ентеросгель). 

Кислота метилкремнієва – „Ентеросгель” – препарат є однорідною 

пастоподібною масою білого кольору, без запаху і смаку, нерозчинний у воді. 

При поступовому додаванні води утворюється однорідна гелеподібна маса. 

Препарат може використовуватись у комплексній терапії з іншими 

лікарськими і профілактичними засобами, у т.ч. із бактерійними 

препаратами, фітопрепаратами, адаптогенами, імуномодуляторами. У 

стоматології „Ентеросгель” застосовують при стоматитах, парадонтитах, 

гінгівітах ротової порожнини. Покриваючи слизову оболонку, він захищає її 

від ерозивних процесів, сприяє підвищенню локального імунітету [54]. 

Поліетиленоксиди є полімерами оксиду етилену. Їхні консистенція і 

властивості залежать від ступеня полімеризації. Це – вʼязкі прозорі рідини 

або тверді речовини білого кольору, які добре розчинні у воді і спирті, мало 

чутливі до зміни рН, стабільні при зберіганні, малотоксичні. Основи для 

гелів є сумішшю рідких та твердих поліетиленоксидів, що мають 

вʼязкопластичну консистенцію [54]. 

Гліцерин (трьохатомний спирт) – безбарвна прозора в’язка рідина зі 

слабким специфічним запахом. Він добре розчинний у воді, спирті, дуже 

гігроскопічний, тобто, відрізняється здатністю поглинати воду з поверхні 

шкіри. Гліцерин володіє пом’якшуючими властивостями. Його 

використовують як консервант і як засіб, що попереджує висихання [54]. 
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Карбопол (карбоксивініловий полімер) – це крос-сополімери на основі 

поліакрилової кислоти. Є аморфним порошком у вигляді білих пластівців без 

характерного запаху. Карбопол є гігроскопічним, має слабокислу реакцію, 

набухає у воді, а також в інших полярних розчинниках. Після нейтралізації 

він утворює прозорі гелі вʼязкої консистенції. Гелі на основі карбополу 

мають високу вʼязкість при низьких концентраціях полімеру, термічно і 

мікробіологічно стійкі, стабільні при зберіганні, сумісні з багатьма 

лікарськими речовинами [54]. 

Натрій карбоксиметилцелюлозу (карбоксиметилцелюлоза 

розчинна, натрію-КМЦ) отримують шляхом обробки очищеної лужної 

целюлози натрію монохлорацетатом. Це – білий, без запаху, гранульований 

порошок, який поглинає значну кількість води при температурі до 37°С і 

відносній вологості приблизно 80 %; практично не розчинний в ацетоні, 

спирті (95 %); легко розчиний у воді при будь-якій температурі, з утворенням 

прозорого колоїдного розчину. Тривале зберігання розчину при високих 

температурах призводить до деполімеризації натрій-КМЦ і, відповідно, до 

зменшення в’язкості розчину. У концентрації 4-6 % він входить до складу 

мазей і паст як гідрогелева основа [54]. 

На основі запропонованих носіїв виготовлено зразки стоматологічних 

гелів. Гель на основі №1 – це пластична, вʼязка маса, консистенція якої 

змінюється залежно від кількості настоянок. Це дає змогу отримувати гель як 

для аплікацій на ясна, так і для інстиляцій у ПК. Гель, виготовлений на 

основі №2, – це маса густої консистенції, яку легко наносити на поверхню 

слизової оболонки. При додаванні більшої кількості настоянок 

спостерігається розшарування гелю. Гелі, виготовлені на основі №3 та №4, – 

це вʼязкі розчини, які практично не наносяться на поверхню слизової 

оболонки або стікають, але зручні для закладання в ПК.  

Вивільнення лікарських речовин із модельних зразків ми проводили в 

дослідах in vitro методом дифузії в агаровий гель, відомий за назвою 

„агарових пластинок” [194]. Метод засновано на утворенні забарвленої зони  
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в результаті взаємодії біологічно активних сполук настоянок звіробою та 

ехінацеї з заліза (ІІІ) хлоридом із утворенням чорно-синьої зони на темно-

жовтому фоні. Для цього 3 % агаровий гель із додаванням реактиву 

розливали в чашки Петрі з горизонтальною поверхнею дна двома порціями 

по 20 мл. Після застигання першої порції агару на її поверхню в кожну чашку 

поміщали 3 циліндри з нержавіючої сталі з зовнішнім діаметром 10 мм, потім 

заливали другий шар агару. Після застигання другого шару циліндри 

виймали і в лунках, що утворилися, розміщували досліджувані зразки паст по 

0,2 г. Чашки закривали і витримували в термостаті при температурі 45˚С 

чотири рази по 10 хвилин. Для кожного зразка вимірювали діаметр 

забарвленої зони в мм та розраховували середнє значення. Результати 

експерименту відображено на рисунках 2.3-2.7. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

   Рис. 2.3. Початок експерименту.             Рис. 2.4. Вивільнення через 10 хв. 
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Рис. 2.5. Вивільнення через 20 хв.        Рис. 2.6. Вивільнення через 30 хв. 
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Рис. 2.7. Графічне зображення дифузії активних речовин із модельних 

зразків гелів в агаровий гель. 

 

Динаміка дифузії біологічно активних речовин в агаровий гель 

наведена в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Дифузія біологічно активних речовин із досліджуваних  

гелів в агаровий гель  

Номер 

зразка гелю 

Час дифузії 

Діаметр забарвленої зони, мм, хх  , n = 3 

10 хв 20 хв 30 хв 40 хв 

1 13,3 14,6 16,4 17,8 

2 11,4 12,6 13,0 14,4 

3 13,9 15,0 16,7 18,7 

4 13,6 15,7 17,3 19,2 
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Результати, наведені у табл. 2, свідчать, що з основ №1, №3 та №4 

спостерігається майже однакове вивільнення діючих речовин. Із гелю, 

приготованого на основі №2, вивільнення практично не відбувається. Під час 

проведення біофармацевтичних досліджень встановлено, що гелі на 

поліетиленоксидній, карбополовій та натрій-КМЦ основі (№2-4) втрачають 

свою вʼязку консистенцію та стають текучими, що не дозволяє 

використовувати їх для довготривалого закладання в ПК. Гель на основі 

кислоти метилкремнієвої (основа №1) при нагріванні не втрачав своєї 

консистенції і при цьому не припинялося вивільнення діючих речовин.  

Результати проведених досліджень свідчать, що оптимальною основою 

для виготовлення гелю з настойками звіробою продірявленого та ехінацеї 

пурпурової є гель на основі кислоти метилкремнієвої.  

Розробка технології гелю. На основі проведених біофармацевтичних 

досліджень нами обрано основу гелю та розроблено оптимальну технологію 

приготування. Гель готується таким чином: у фарфорову ступку відважують 

2,0 г кислоти метилкремнієвої (препарат „Ентеросгель”) і поступово додають 

по 1 мл настоянок звіробою продірявленого і ехінацеї пурпурової та 

змішують до утворення однорідної гелеподібної консистенції, де одержана 

кількість гелю становить приблизно 3,0 г. Гель зберігають у холодильнику і 

його можна використовувати за потреби упродовж місяця.  

На описаний вище розроблений нами стоматологічний гель отримано 

патент України на корисну модель №79209 [91]. 

 

2.5 Способи комплексного лікування осіб молодого віку, хворих 

на генералізований пародонтит хронічного і загостреного перебігу 

початкового-І ступеня розвитку 

Комплексне лікування рандомізованих груп хворих на ГП хронічного і 

загостреного перебігу початкового-І ступеня розвитку проводилося за 

складеною нами схемою і включало: первинне пародонтологічне та 

медикаментозне (місцеве і загальне) лікування. На первинному етапі 
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пародонтологічного лікування діагностували й усували місцеві подразнюючі 

чинники, лікували карієс і його ускладнення, навчали правилам гігієни і 

догляду за ротовою порожниною з неодноразовим контролем якості чищення 

зубів і використання засобів індикації зубних відкладень. Проводили 

професійну гігієну ротової порожнини, а саме: після антисептичної обробки 

видаляли над’- і під’ясенні зубні відкладення механічним (за допомогою 

універсальних і зоноспецифічних кюрет Грейсі [22]) і ультразвуковим (за 

допомогою апарату „Woodpecker”) способами, далі шліфували та полірували 

пришийкові ділянки і контактні поверхні зубів та обробляли їх фторумісним 

препаратом (Глуфторед). У випадку травматичної оклюзії усували передчасні 

оклюзійні контакти за методикою B.A. Jenkelson [23] шляхом вибіркового 

пришліфовування зубів, за необхідності  проводили закритий кюретаж ПК.  

Місцеву і загальну медикаментозну терапію хворих на ГП проводили 

залежно від групи дослідження.  

Схему комплексного лікування хворих на ГП відображено на рисунку 

2.8.  

Хворим на ГП основних підгруп І і ІІ груп (ІА і ІІА) застосовували 

розроблений нами спосіб комплексного лікування ГП (патент України на 

корисну модель №79209 [91]), при якому після ініціальної пародонтальної 

терапії призначали ротові ванночки і полоскання зі стандартного розчину 

настоянки звіробою двічі на день 5-7 діб та аплікації на ясна й інстиляції в 

ПК розробленого нами гелю (у складі: настоянка ехінацеї пурпурової – 1 мл; 

настоянка звіробою продірявленого – 1 мл; ентеросгель – 2 г) на 20-30 

хвилин, один раз на день, упродовж 5-7 діб. Усередину призначали сироп 

Імуно-тон (у першій половині дня): по 2 чайні ложки (10 мл) 2 рази на день, 

курс – 7 діб (у разі ХГП) або по 3 чайні ложки (15 мл) 2 рази на день, курс – 

10 діб (у разі ЗХГП) та полівітаміни з мікроелементами Дуовіт по 1 червоній 

таблетці з вітамінами і по 1 блакитній таблетці з мінералами 1 раз на добу, 

після сніданку, запиваючи водою, курс – 3-4 тижні (патент України на 

корисну модель №73992 [89]).  
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Рис. 2.8. Схема комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит хронічного і загостреного перебігу початкового-І ступенів 

розвитку І і ІІ груп. 

 

ІА 

основна 

підгрупа, 

n = 30 
 

І група – 

хворі на 

генералізований 

пародонтит 

хронічного 

перебігу (ХГП) 

початкового-І 

ступеня,  

n = 48 

 

ІБ 

порівняльна 

підгрупа, 

n = 18 
 

 

130  пацієнтів 
 

ІІ група – 

хворі на 

генералізований 

пародонтит 

загостреного 

перебігу (ЗХГП) 

початкового-І 

ступеня,  

n = 52 
 

ІІА 

основна  

підгрупа, 

n = 32 
 

ІІБ 

порівняльна 

підгрупа, 

n = 20 
 

Комплексне лікування: 

- місцеве:  

- ініціальна пародонтальна терапія;  

- ротові ванночки і полоскання 

розчином настоянки звіробою;  

- аплікації на ясна й інстиляції в ПК 

гелю (настоянки ехінацеї пурпурової і 

звіробою продірявленого по 1 мл, 

ентеросгель); 

- загальне:  

- полівітаміни з мікроелементами 

Дуовіт;  

- сироп Імуно-тон.  

Комплексне лікування: 

– місцеве:  

– ініціальна пародонтальна 

терапія; 

–  ротові ванночки і 

полоскання розчином Рекутан;  

– аплікації на ясна й інстиляції 

в ПК розчину Рекутан; 

– загальне: полівітаміни з 

мікроелементами Дуовіт. 

 

Здорові, 

n = 30 
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Хворим на ГП контрольних підгруп І і ІІ групи (ІБ і ІІБ) застосовували 

загальноприйняте лікування: місцево – ініціальну пародонтальну терапію, 

ротові ванночки і полоскання розчином Рекутан (реєстраційне посвідчення: 

№UA/8838/01/01; виробник: Галичфарм, ПАТ, Львів, Україна) двічі на день, 

5-7 днів, аплікації на ясна й інстиляції в ПК розчину Рекутан на 15-20 хвилин 

один раз на день, 5-7 днів, всередину: полівітаміни з мікроелементами Дуовіт 

за такою ж схемою, як в основних підгрупах. 

Сироп Імуно-тон (реєстраційне посвідчення: UA/2179/01/01; виробник: 

АТ „Галичфарм”, м. Львів, Україна) – це імуностимулятор, який виявляє 

комбіновану адаптогенну та імуностимулюючу дію, яка обумовлена 

властивостями біологічно активних речовин ехінацеї, елеутерокока та 

звіробою. Імуно-тон підвищує природні захисні сили організму в 

екстремальних умовах проти дії несприятливих факторів навколишнього 

середовища (в тому числі переохолодження), а також після перенесених 

тяжких захворювань; стимулює імунну систему, виявляє м’який тонізуючий 

ефект на центральну нервову систему. Імуно-тон має виражену 

радіопротекторну, стресопротекторну, антидепресантну, протизапальну, 

актопротекторну (антиоксидантну та антигіпоксичну) дію. Імуно-тон 

оптимізує енергетичні затрати вуглеводно-фосфорного обміну в тканинах 

(збільшується синтез вуглеводів, при цьому синтез жирів гальмується і 

підвищується їх утилізація), збільшує синтез білка, підвищує розумову та 

фізичну працездатність, знижує втомлюваність при психоемоційних та 

фізичних навантаженнях. Імуномодулюючий ефект зумовлений стимуляцією 

переважно клітинного імунітету, збільшенням кількості Т-лімфоцитів, 

підвищенням фагоцитарної активності лейкоцитів, вивільнення деяких 

цитокінів.  

Настоянка ехінацеї пурпурової (реєстраційне посвідчення: 

UA/0767/01/01; виробник: Київське ОДКП „Фармацевтична фабрика”, Київ, 

Україна) – це рослинний біогенний стимулятор, який має адаптогенну та 

імуномодулюючу дію, активує клітинний імунітет та підвищує неспецифічну 
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резистентність організму. Він володіє  противірусними, антибактеріальними і 

протимікотичними властивостями [147]. 

Настоянка звіробою продірявленого (реєстраційне посвідчення: 

UA/12515/01/01; виробник: ПАТ „Галичфарм”, Львів, Україна та ПАТ 

„Київмедпрепарат”, Київ, Україна) – антисептик рослинного походження – 

має в’яжучу, протизапальну, обволікуючу дію, а також знімає спазм 

кровоносних судин, особливо капілярів, та має виражену капілярозміцнюючу 

дію [147].  

Ентеросгель (реєстраційне посвідчення: №UA/4415/02/01; виробник: 

ПрАТ „ЕОФ КРЕОМА-ФАРМ”, Київ, Україна) – комбінований 

органомінеральний сорбент, який завдяки своїм сорбуючим та адсорбуючим 

властивостям має протизапальну, протинабрякову та детоксикаційну дію, 

здатний іммобілізувати лікарські речовини та пролонгувати їхню дію [147]. 

Комбінований препарат Дуовіт (реєстраційне посвідчення: 

UA/4077/01/01; виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словенія) містить 

полівітаміни (вітаміну А (ретинол пальмітат) 5000 МО; вітаміну D3 

(холекальциферол) 200 МО; вітаміну C (кислота аскорбінова) 60 мг; вітаміну 

РР (нікотинамід) 13 мг; вітаміну E (a-токоферолу ацетат) 10 мг; кальцію 

пантотенату 5 мг; вітаміну B6 (піридоксину гідрохлорид) 2 мг; вітаміну B2 

(рибофлавін) 1,2 мг; вітаміну B1 (тіаміну нітрат) 1 мг; кислоти фолієвої 0,4 

мг; вітаміну B12 (ціанокобаламін) 3 мкг) і мікроелементи (магнію (Mg2+ у 

вигляді магнію лактату) 20 мг; кальцію (Са2+ у вигляді кальцію 

гідрофосфату) 15 мг; фосфору (Р5+ у вигляді кальцію гідрофосфату) 12 мг; 

заліза (Fe2+ у вигляді заліза фумарату) 10 мг; цинку (Zn2+ у вигляді цинку 

сульфату) 3 мг; міді (Cu2+ у вигляді міді сульфату) 1 мг; марганцю (Mn2+у 

вигляді марганцю сульфату) 1 мг; молібдену (Mo6+у вигляді натрію 

молібдату) 0,1 мг), які зумовлюють його багатогранну дію. 

Таким чином, спосіб, який пропонується, унаслідок впливу 

запропонованих препаратів може забезпечити довготривалу стабілізацію ГП.  
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2.6 Статистичні методи дослідження 

Обробку отриманих даних проводили за допомогою персонального 

компʼютера з інстильованим програмним пакетом StatSoft, Inc (2011) 

Statistica і Microsoft Excel, 2010 року [27].  

Враховуючи те, що всі досліджувані дані носили характер варіаційних 

рядів зі статистичною сукупністю нормального (симетричного) розподілу, 

при аналізі статистичної характеристики окремих груп застосовували 

загальноприйняті показники описової статистики з визначенням величин у 

вигляді: середня величина (М)  стандартна похибка (м). Порівняння середніх 

величин у різних групах здійснювали за допомогою класичного 

параметричного t-критерію [227]. При співставленні результатів 

використовували оцінку розходжень за методом, адекватним для малих 

вибірок, використовуючи таблицю критерія Стʼюдента. Розходження 

вважали достовірним при р<0,05. Для аналізу взаємозв’язків між 

показниками використано ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена [98]. 

 

Перелік публікацій за темою розділу 2: 

1. Кімак ГБ, Мельничук ГМ, Грицик АР, Грицик ЛМ, Рожко ММ, 

Кононенко ЮГ, винахідники; Івано-Франківський національний медичний 

університет, патентовласник. Спосіб лікування генералізованого 

пародонтиту. Патент України № 73992. 2012 Жов 10 [89]. 

2. Кімак ГБ, Мельничук ГМ, Рожко ММ, Кононенко ЮГ, 

винахідники; Івано-Франківський національний медичний університет, 

патентовласник. Спосіб місцевого лікування генералізованого пародонтиту. 

Патент України № 79209. 2013 Квіт 10 [91]. 

3. Мельничук ГМ, Кімак ГБ. Спосіб загального лікування 

генералізованого пародонтиту. Укрмедпатентінформ МОЗ України. 

Інформаційний лист №121-2013. 2013 [152]. 

4. Кімак ГБ, Мельничук ГМ. Ефективність професійної гігієни ротової 

порожнини у профілактиці захворювань пародонта. Матеріали міжнар. наук.-
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практ. конф. Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки 

розвитку; 2010 Вер 23-24; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 2010. с. 74-75 

[95]. 

5. Мельничук ГМ, Кімак ГБ. Стрес як провокуючий чинник розвитку 

захворювань тканин пародонта в молодих людей та вплив комплексного 

лікування генералізованого пародонтиту на рівень стресостійкості. 

Proceedings of the III international Scientific Forum of Scientifists „East-Westˮ; 

2019 Jan 11; Vienna. Vienna; 2019. s. 484-91 [151]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПСИХОЛОГІЧНІ І ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ХРОНІЧНОГО І 

ЗАГОСТРЕНОГО ПЕРЕБІГУ ПОЧАТКОВОГО-І  

СТУПЕНЯ РОЗВИТКУ 

 

3.1  Результати тестування рівня самооцінки стресостійкості 

обстежених молодих людей 

 

Беручи до уваги такі факти, що „стрес – це спосіб досягнення 

резистентності (стійкості) організму при дії на нього шкідливого чинника” 

[117] і те, що у світі відмічають високу поширеність захворювань пародонта, 

що появляються в осіб молодого віку за даними ВООЗ від 37,6 до 91,6 %, для 

вивчення адаптивних реакцій пародонта ми використали тест самооцінки 

стресостійкості С. Коухена і Г. Вілліансона [2; 108; 117; 250].  

Протестувавши на початку навчального року (вересень-жовтень) 130 

респондентів, ми отримали такі результати (рис. 3.1):  

- 30 здорових молодих людей (100 %) на питання 1, 2, 3 тесту 

самооцінки стресостійкості відповіли: ніколи або майже ніколи; на питання 

4, 5, 6 – досить часто, дуже часто; на питання 7 – ніколи або майже ніколи; на 

питання 8 – досить часто або дуже часто; на питання 9 – ніколи або майже 

ніколи і на питання 10 – ніколи або майже ніколи. У підсумку в них середній 

бал усіх відповідей склав (10,03±0,45), що відповідало підвищеному 

(доброму) рівню стресостійкості (від 6,8 до 14,1 балів), і був у межах від 21 

до 40 %. При цьому високого (відмінного) рівня стресостійкості (0,5-6,7 бала; 

0-20 %) не встановлено ні в кого (див. табл. 2.1);



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Результати психологічного тестування здорових та хворих на хронічний генералізований пародонтит і 

загострений хронічний генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку підгруп А і Б на початку 

навчального року (до лікування). 
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- у 48 респондентів, хворих на ХГП початкового-І ступеня, 

встановлено, що в 31 особи (64,58 %) середній бал відповідей дорівнював 

(21,00±0,65), тобто, рівень стресостійкості був середнім (задовільним);   

(14,2-24,1 балів), умістившись у межах від 41 до 60 %; а в 17 (35,42 %) він 

становив (25,29±0,62) бала, що відповідало зниженому (поганому) рівню 

стресостійкості (24,2-34,1 балів), та був у межах від 61 до 80 %; 

- у 52 хворих на ЗХГП початкового-І ступеня нами відмічено такі 

показники: у 28 (53,85 %) – (27,79±0,66) бала, що свідчило про знижений 

(поганий) рівень стресостійкості (24,2-34,1 балів; від 61 до 80 %), а в 24 

(46,15 %) – (35,42±0,45) бала, що вказувало на низький (дуже поганий) рівень 

стресостійкості (34,2-40 балів; від 81 до 100 %).  

При порівнянні результатів анкетування здорових (у яких рівень 

стресостійкості підвищений) та хворих на ХГП і ЗХГП бачимо, що 

загострення ГП очевидно спричинено зниженим і низьким рівнем 

стресостійкості, у той час, як хронічний перебіг хвороби зумовлений 

середнім і зниженим рівнем стресостійкості. 

Отже, результати анкетування показали, що в молодих людей на 

початку навчального року, у пародонтологічно здорових і хворих на ГП, 

рівень стресостійкості різний. Наявність стресу зумовлює відсутність 

високого рівня стресостійкості навіть у здорових, у яких він підвищений. У 

міру зниження рівня стресостійкості запальний процес у хворих на ГП 

підвищується, бо в разі ЗХГП він гірший, ніж за ХГП. Окрім того, як відомо, 

психоемоційний стан людини впливає на якість і кількість гігієнічних 

процедур в ротовій порожнині [224]. Це вимагає врахування необхідності 

впливу на опірність організму хворих на ГП до стресу при плануванні 

комплексного лікування хвороби відповідними медикаментами, а також на 

необхідність мотивації молодих людей до навчання правил гігієни і 

виконання догляду за ротовою порожниною. 
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3.2 Рівень інтерлейкінів у ротовій рідині обстежених молодих 

людей 

Відомо, що у хворих на ГП змінюються співвідношення про- і 

протизапальних цитокінів  [156], але ще не всі аспекти цієї проблеми вивчені, 

зокрема, мало досліджені в пародонтології зміни вмісту цитокінів ІЛ-18 і ІЛ-

10. Установлення їхніх рівнів, здійснені у хворих на ХГП початкового-І 

ступеня розвитку, наведені в таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1 

Вміст ІЛ-18 та ІЛ-10 у ротовій рідині хворих на хронічний 

генералізований пародонтит (І група) початкового-І ступеня  

розвитку (М±m) 

 

 

Показники 

 

Здорові 

 

Хворі на ХГП  

(І група) 

основна  

підгрупа (ІА) 

порівняльна 

підгрупа (ІБ)  

ІЛ-18,  

пг/мл 

n=8 

279,35±42,11 

n=10 

398,98±43,33 

n=10 

367,48±31,97 

ІЛ-10,  

пг/мл 

n=8 

26,56±2,73 

n=10 

12,97±1,76 *** 

n=10 

12,10±1,06 *** 

 

Примітка: р<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при порівнянні 

даних у хворих із даними у здорових.  

 

Уміст прозапального цитокіну ІЛ-18 у ротовій рідині хворих на ХГП  

основної і порівняльної підгруп відрізнявся від показників у здорових: був у 

1,43 (р>0,05) і 1,31 (р>0,05) раза вищим відповідно, проте невірогідно, що 

пояснюється великим розмахом даних. При цьому рівень ІЛ-10 у ротовій 

рідині хворих на ХГП І групи ІА і ІБ підгруп був суттєво меншим, ніж у 

здорових, – у 2,05 (p<0,001) раза і 2,19 (p<0,001) раза відповідно. Достовірної 

різниці між підгрупами ІА і ІБ за обома показниками не було (р>0,05). 

За умови загострення ХГП (ІІ група) титри ІЛ-18 у ІІА підгрупі зросли 

в 1,77 (p<0,05) раза, а в ІІБ підгрупі – в 1,69 (р<0,05) раза порівняно з даними 

здорових, що продемонстровано в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Вміст ІЛ-18 та ІЛ-10 у ротовій рідині хворих на загострений 

генералізований пародонтит (ІІ група) початкового-І ступеня  

розвитку (М±m) 

 

 

Показники 

 

Здорові  

 

Хворі на ЗХГП  

(ІІ група) 

основна  

підгрупа (ІІА) 

порівняльна 

підгрупа (ІІБ) 

ІЛ-18,  

пг/мл 

n=8 

279,35±42,11 

n=9 

495,33±32,76 * 

n=8 

474,85±24,99 * 

ІЛ-10,  

пг/мл 

n=8 

26,56±2,73 

n=8 

7,86±1,56 *** 

n=8 

7,65±1,58 *** 

 

Примітка: р<0,05 – *, р<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних у хворих із даними у здорових.  

 

У той же час, у хворих на ЗХГП титри ІЛ-10 у ротовій рідині були 

нижчими за референтні значення у здорових у 3,38 (p<0,001) і 3,47 (p<0,001) 

раза в ІІА і ІІБ підгрупах відповідно. Показники обох підгруп за даними 

щодо вмісту ІЛ-18 і ІЛ-10 були близькими (р>0,05). 

Для встановлення відмінностей за показниками вмісту про- і 

протизапальних інтерлейкінів у ротовій рідині хворих на ХГП і ЗХГП ми 

провели порівняння їх між собою у хворих основних підгруп. Так, рівень ІЛ-

18 у разі загострення патологічного процесу в пародонті був на 24,15 % 

вищим, ніж за хронічного перебігу хвороби (рис. 3.2), але різниця була 

недостовірною (р>0,05). 

Водночас концентрація ІЛ-10 у ротовій рідині хворих на ЗХГП була на 

53,56 % нижчою, ніж у випадку ХГП, а різниця –  суттєвою (р<0,05) (рис. 

3.3). 

Отже, у разі ХГП і ЗХГП спостерігається підвищення рівня 

прозапального ІЛ-18 у ротовій рідині всіх хворих, але дещо більше в разі 

загострення хвороби. Водночас кількість протизапального ІЛ-10 суттєво 

знижується у всіх хворих. Це свідчить про дисбаланс у системі цитокінів. 
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Рис. 3.2. Графічне зображення порівняння показників вмісту інтерлейкіну-18  

у ротовій рідині молодих людей основних підгруп І і ІІ групи, хворих на 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку, за різного 

перебігу патології.  

 

 

 

Рис. 3.3. Графічне зображення порівняння показників вмісту інтерлейкіну-10  

у ротовій рідині молодих людей основних підгруп І і ІІ групи, хворих на 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку, за різного 

перебігу патології. 
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3.3 Стан показників про- та антиоксидантної системи в ротовій 

рідині обстежених молодих людей здорових і хворих на генералізований 

пародонтит 

Доведено, що порушення структурно-функціональної організації 

клітинних мембран є одним із важливих механізмів розвитку патології 

пародонта, а дисбаланс у системі ПОЛ ініціює патологічний процес [26], про 

що свідчать зміни показників ПОЛ і ПОБ. Вважається, що рівень ОМБ, як 

інтегральний показник пероксидного ушкодження білкових структур, також 

є інформативним маркером наявності окисного стресу в організмі [104; 126; 

145; 176; 200]. У всіх досліджуваних нами хворих установлено зміни вмісту 

показників ПОЛ і ОМБ. Ці зміни в разі хронічного перебігу хвороби 

наведено в таблиці 3.3.  

Таблиця 3.3 

Показники перекисного окиснення ліпідів та перекисного 

окиснення білків у ротовій рідині хворих на хронічний генералізований 

пародонтит (І група) початкового-І ступеня розвитку (М±m) 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ХГП  

(І група) 

основна  

підгрупа (ІА), 

n=30 

порівняльна 

підгрупа (ІБ), 

 n=18 

ДК, 

у.о. в 1 мл 

1,45±0,03 1,54±0,02* 

 

1,59±0,05* 

 

ТБК-АП, 

нмоль/мл 

3,54±0,09 3,65±0,02 

 

3,77±0,09 

 

ОМБ356, 

у.о. 

0,049±0,002 0,069±0,001*** 

 

0,068±0,001*** 

 

ОМБ370, 

у.о. 

0,046±0,002 0,065±0,001*** 

 

0,064±0,001*** 

 

ОМБ430, 

у.о. 

0,016±0,001 0,028±0,002 *** 

 

0,026±0,001 *** 

 

Примітка: р<0,05 – *, р<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних у хворих із даними у здорових. 

 

Так, кількість ДК у ротовій рідині хворих на ХГП підвищувалася 

відчутно як в основній, так і в порівняльній підгрупі – на 6,21 % та 9,66 % 
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(р<0,05) відповідно, а ТБК-АП – несуттєво. Обидва показники в обох 

підгрупах були близькими (р>0,005).  

Концентрація ОМБ356 у ротовій рідині молодих людей, хворих на ХГП 

початкового-І ступеня, підвищувалася значно – на 40,82 % і 38,78 % 

(р<0,001) в основній і порівняльній підгрупах відповідно. Практично 

однаково в обох досліджуваних підгрупах збільшувався і рівень ОМБ370: на 

41,30 % в ІА і на 39,13 % в ІБ (р<0,001). Щодо показника ОМБ430, то він 

також зростав в основній і порівняльній підгрупах значущо – на 75,0 % та 

62,5% (р<0,001) відповідно. 

У системі АОЗ в обох підгрупах І групи нами було виявлено вірогідне 

зниження активності каталази і ГПО та підвищення активності ГР у ротовій 

рідині (табл. 3.4), а саме: для каталази – на 16,22 % (р<0,001) і 11,92 % 

(р<0,01) відповідно в основній та порівняльній підгрупах, для ГПО – 

однаково в обох підгрупах – на 33,33 % (р<0,01), а для ГР – на 13,04 % 

(р<0,05) також в обох підгрупах.  

Таблиця 3.4 

Показники активності антиоксидантних ферментів у ротовій 

 рідині хворих на хронічний генералізований пародонтит  

(І група) початкового-І ступеня розвитку (М±m) 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ХГП (І група) 

основна  

підгрупа (ІА), 

n=30 

порівняльна 

підгрупа (ІБ), 

 n=18 

Каталаза, 

мг Н2О2/1 мл  

12,11±0,31 10,42±0,11 *** 

 

10,82±0,3 ** 

 

ЦП,  

у.о. 

29,91±0,78 31,53±0,92 

 

31,02±1,15 

 

ГПО, 

ммоль/л 

0,16±0,01 0,12±0,01** 0,12±0,01** 

ГР,  

мкмоль/хв/г 

0,23±0,01 0,26±0,01* 0,26±0,01* 

Примітка: р<0,05 – *, р<0,01 – **, р<0,001 – *** – рівень вірогідності 

значень при порівнянні даних у хворих із даними у здорових. 

 

Підвищення активності ЦП було несуттєвим (р>0,05). Статистично 

достовірної різниці між показниками ІА і ІБ підгруп не було. 
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У разі ЗХГП початкового-І ступеня розвитку зміни показників у 

системі ПОЛ-АОЗ були більш значущими (табл. 3.5). Так, кількість ДК і 

ТБК-АП у ротовій рідині підвищувалася як в основній, так і в порівняльній 

підгрупі – на 22,73 % і 25,16 % (р<0,001) та на 8,49 % і 6,37 % (р<0,001) 

відповідно, а різниця між підгрупами була незначною (р>0,05).  

Таблиця 3.5 

Показники перекисного окиснення ліпідів та перекисного 

окиснення білків у ротовій рідині хворих на загострення  

хронічного генералізованого пародонтиту (ІІ група)  

початкового-І ступеня розвитку (М±m) 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ЗХГП (ІІ група)  

основна  

підгрупа (ІІА), 

n=32 

порівняльна 

підгрупа (ІІБ),  

n=20 

ДК, 

у.о. в 1 мл 

1,45±0,03 1,89±0,04 *** 

 

1,99±0,04 *** 

 

ТБК-АП, 

нмоль/мл 

3,54±0,09 3,96±0,06 *** 

 

4,01±0,12 ** 

 

ОМБ356, 

у.о. 

0,049±0,002 0,075±0,001*** 

 

0,076±0,001*** 

 

ОМБ370, 

у.о. 

0,046±0,002 0,071±0,001*** 

 

0,070±0,001*** 

 

ОМБ430, 

у.о. 

0,016±0,001 0,032±0,002*** 

 

0,030±0,001*** 

 

Примітка: р<0,01 – **, р<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних у хворих із даними у здорових. 

 

Зміни показників ПОБ були ще більше вираженими: концентрація 

ОМБ356  у ротовій рідині підвищувалася переконливо та практично однаково в 

обох досліджуваних підгрупах ІІ групи – у 1,53 і 1,55 (р<0,001) раза 

відповідно. Рівень ОМБ370 також зростав: у 1,54 раза в основній підгрупі та в 

1,52 раза – у порівняльній (р<0,001). Закономірним та значним було 

підвищення вмісту ОМБ430  – у 2,00 і 1,88 (р<0,001) раза у ІІА та ІІБ підгрупах 

відповідно. Показники кількості ОМБ усіх пулів в обох підгрупах були 

близькими (р>0,05). 

Активність АО ферментів у хворих на ЗХГП також змінювалася (табл. 

3.6).  
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Таблиця 3.6 

Показники активності антиоксидантних ферментів у ротовій рідині 

хворих на загострення хронічного генералізованого пародонтиту  

(ІІ група) початкового-І ступеня розвитку (М±m) 

 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ЗХГП початкового-І ступеня  

основна  

підгрупа (ІІА), 

n=32 

порівняльна 

підгрупа (ІІБ),  

n=20 

Каталаза, 

мг Н2О2/1 мл  

12,11±0,31 9,34±0,17 *** 

 

9,41±0,23 *** 

 

ЦП, 

у.о. 

29,91±0,78 

 

37,97±0,42 *** 

 

38,04±0,56 *** 

 

ГПО, 

ммоль/л 

0,16±0,01 0,09±0,005*** 0,09±0,006*** 

ГР,  

мкмоль/хв/г 

0,23±0,01 0,44±0,02*** 0,43±0,02*** 
 

Примітка: р<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при порівнянні 

даних у хворих із даними у здорових. 

 

Так, активність каталази і ГПО в ротовій рідині хворих ІІ групи 

знижувалися виражено: каталази – на 29,66 % в основній підгрупі і на 28,69%  

– у порівняльній (р<0,001), а ГПО – на 77,77 % (р<0,001) в усіх хворих на 

ЗХГП початкового-І ступеня розвитку. Натомість, активність ЦП і ГР, 

навпаки, відчутно зростала – на 26,95 і 27,18 % (р<0,001), а також на 91,3 і 

86,9 % (р<0,001) у ІІА і ІІБ підгрупах відповідно. В обох підгрупах 

достовірної різниці показників при порівнянні їх між собою не виявлено 

(р>0,05).  

Для визначення різниці за досліджуваними показниками у хворих на 

ГП початкового-І ступеня у разі різного перебігу хвороби нами було 

здійснено їхнє порівняння. Співставленням показників ПОЛ основних 

підгруп за різного перебігу хвороби встановлено суттєві відмінності за 

кількістю ДК (рис. 3.4). 

Так, у випадку загостреного перебігу хвороби кількість ДК в основній 

підгрупі була вищою на 22,73 % (р<0,001) порівняно з даними в разі 

хронічного перебігу.  
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Рис. 3.4. Графічне зображення порівняння кількості дієнових кон’югат у 

ротовій рідині молодих людей основних підгруп І і ІІ групи, хворих на 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку, за різного 

перебігу патології. 

 

За ХГП у хворих І групи кількість ТБК-АП була також меншою на 

8,5% (р<0,001), ніж у разі ЗХГП у хворих ІІ групи (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Графічне зображення порівняння кількості тіобарбітуровокислих 

активних продуктів у ротовій рідині молодих людей основних підгруп І і ІІ 

груп, хворих на генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку, 

за різного перебігу патології. 

 

При співставленні показників ОМБ при різній довжині хвилі в ротовій 

рідині молодих людей основних підгруп за хронічного та загостреного 

перебігу хвороби встановлено суттєві відмінності за показником ОМБ356 
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(рис. 3.6): у випадку загостреного перебігу відмічалися помітно вищі 

показники – на 8,7 % (р<0,001).  
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Рис. 3.6. Графічне зображення порівняння вмісту ОМБ356  у ротовій рідині 

молодих людей основних підгруп, хворих на генералізований пародонтит 

початкового-І ступеня розвитку, за різного перебігу патології.  

 

Щодо ОМБ430, то більший рівень цього показника також виявлений у 

ротовій рідині молодих людей, хворих на ЗХГП початкового-І ступеня 

розвитку (рис. 3.7). 
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 Рис. 3.7. Графічне зображення порівняння вмісту ОМБ430 у ротовій 

рідині молодих людей основних підгруп, хворих на генералізований 

пародонтит початкового-І ступеня розвитку, за різного перебігу патології. 

 

Різниця кількості ОМБ430 у ротовій рідині хворих основних підгруп І і 

ІІ груп при порівнянні їх між собою була досить переконливою і становила 

9,23 % (р<0,001). 
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Порівнянням показників ОМБ при довжині хвилі 370 нм у ротовій 

рідині молодих людей підгруп ІА і ІБ не виявлено істотних відмінностей за 

обох варіантів перебігу хвороби. 

Отже, вираженіші зміни за показниками ОМБ356 і ОМБ370 у ротовій 

рідині зафіксовані в разі загострення патології пародонта. 

Нами встановлено, що за показниками активності різних ферментів 

АОЗ дані у хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І ступеня розвитку 

відрізнялися суттєво. Зміни активності каталази за різного перебігу ГП 

початкового-І ступеня розвитку в основних підгрупах відображені на 

рисунку 3.8.  
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Рис. 3.8. Графічне зображення порівняння активності каталази у ротовій 

рідині молодих людей основних підгруп І і ІІ груп, хворих на 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку, за різного 

перебігу патології. 

 

Як видно з даних рисунка 3.8, у разі загострення патологічного процесу 

активність каталази змінювалася вираженіше – була достовірно меншою на 

11,56 % (р<0,001) порівняно з показником, отриманим за ХГП початкового-І 

ступеня розвитку. 

Активність ЦП переконливо підвищувалася лише в разі ЗХГП 

початкового-І ступеня розвитку (рис. 3.9). Через це різниця між показниками 

активності ЦП за різних варіантів перебігу хвороби за даними  основних 

підгруп була суттєвою і становила 20,42 % (р<0,001). 
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Рис. 3.9. Графічне зображення порівняння активності церулоплазміну в 

ротовій рідині молодих людей основних підгруп І і ІІ груп, хворих на ГП 

початкового-І ступеня розвитку, за різного перебігу патології. 

 

Щодо активності ензимів ГПО та ГР за різного перебігу 

генералізованої патології пародонта в молодих людей І і ІІ груп основних 

підгруп, то вона статистично достовірно відрізнялася та була 

різноспрямованою. Так, активність ГПО за ЗХГП початкового-І ступеня 

розвитку була в 1,33 раза нижчою (р<0,01), ніж за ХГП початкового-І 

ступеня розвитку (рис. 3.10).  
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Рис. 3.10. Графічне зображення порівняння активності глутатіонпероксидази 

в ротовій рідині молодих людей основних підгруп І і ІІ груп, хворих на 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку, за різного 

перебігу патології. 

 



 93 

При цьому активність фермента ГР була, навпаки, вищою в 1,69 раза 

(р<0,01), що проілюстровано рисунком 3.11. 
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Рис. 3.11. Графічне зображення порівняння кількості глутатіонредуктази в 

ротовій рідині молодих людей основних підгруп І і ІІ груп, хворих на 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку, за різного 

перебігу патології. 

 

Отже, аналізом отриманих даних виявлено достовірну різницю між 

показниками ПОЛ, ПОБ і АОЗ у ротовій рідині за різного перебігу ГП 

початкового-І ступеня розвитку. Вираженіші зміни за всіма досліджуваними 

показниками були встановлені в разі ЗХГП початкового-І ступеня розвитку. 

 

3.4  Оцінка деяких показників вуглеводного обміну в осіб молодого 

віку у випадку генералізованого пародонтиту 

Відомо, що хронічне вогнище запалення в пародонті, яким є ХГП та 

ЗХГП, викликає порушення всіх видів обміну [14]. Зміни у вуглеводному 

обміні своєю чергою змінюють склад ротової рідини та можуть мати 

діагностичне значення, оскільки ротова рідина відіграє провідну роль у 

повноцінному функціонуванні та підтриманні цілісності всього комплексу 

тканин пародонта [220; 255; 256]. Ці зміни в разі хронічного перебігу 

хвороби наведені в таблиці 3.7. При цьому рівень глюкози і піровиноградної 

кислоти в ротовій рідині молодих людей, хворих на ХГП початкового-І 

ступеня розвитку, підвищувався – у 2,00 і 2,14 раза та в 1,47 (р<0,001) і 1,34 

(р<0,01) раза в підгрупах ІА і ІБ відповідно.  
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Таблиця 3.7 

Деякі показники вуглеводного обміну в ротовій рідині осіб 

молодого віку, хворих на хронічний генералізований пародонтит  

(І група) початкового-І ступеня розвитку (М±m) 

 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ХГП (І група) 

основна  

підгрупа (ІА), 

n=30 

порівняльна 

підгрупа (ІБ), 

 n=18 

Глюкоза, 

ммоль/л 

0,07±0,01 0,14±0,01*** 

 

0,15±0,01*** 

 

Піруват, 

мкмоль/л 

28,17±0,68 41,47±1,31*** 

 

37,78±3,04** 

 

Лактат, 

ммоль/л 

0,29±0,02 0,46±0,04*** 

 

0,47±0,03*** 

 

ЛДГ, 

мкмоль/хв/л 

0,27±0,02 0,41±0,02 *** 

 

0,40±0,03 *** 

 

Примітка: р<0,01 – **, р<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних у хворих із даними у здорових. 

 

Щодо кількості молочної кислоти в ротовій рідині, то вона зростала 

разом зі збільшенням попередніх двох показників у всіх хворих статистично 

достовірно – в 1,59 (р<0,001) і 1,62 (р<0,01) раза в основній та порівняльній 

підгрупах відповідно. Закономірно зростала й активність ЛДГ – в 1,52 

(р<0,001) раза в ІА і в 1,48 (р<0,01) раза в ІБ підгрупах. Порівнянням даних 

основної і порівняльної підгруп між собою переконливої різниці не виявлено 

(р>0,05). 

У випадку ЗХГП початкового-І ступеня розвитку зміни показників 

вуглеводного обміну були більш вираженими (табл. 3.8). Так, кількість 

глюкози в ротовій рідині хворих ІІ групи підвищувалася як в основній, так і в 

порівняльній підгрупі – у 2,71 і 2,57 (р<0,001) раза відповідно, а вміст 

пірувату – в 1,98 і 2,00 (р<0,001) раза відповідно. 

Кількість лактату та активність фермента ЛДГ в ротовій рідині також 

підвищувалися виражено: лактату – в 1,76 і 2,0 (р<0,001) раза у хворих обох 

підгруп, а ЛДГ – у 2,07 раза в підгрупі ІІА та в 2,11 раза (р<0,001) – у 

підгрупі ІІБ відповідно. 
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Таблиця 3.8 

Показники вуглеводного обміну в ротовій рідині осіб молодого віку, 

хворих на загострений хронічний генералізований пародонтит (ІІ група) 

початкового-І ступеня розвитку (М±m) 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ЗХГП (ІІ група) 

основна  

підгрупа (ІІА), 

n=32 

порівняльна 

підгрупа (ІІБ), 

 n=20 

Глюкоза, 

ммоль/л 

0,07±0,01 0,19±0,02*** 

 

0,18±0,02*** 

 

Піруват, 

мкмоль/л 

28,17±0,68 55,69±1,84*** 

 

56,30±2,64*** 

 

Лактат, 

ммоль/л 

0,29±0,02 0,51±0,02*** 

 

0,51±0,04*** 

 

ЛДГ, 

мкмоль/хв/л 

0,27±0,02 0,56±0,03 *** 

 

0,57±0,04 *** 

 

Примітка: р<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при порівнянні 

даних у хворих із даними у здорових. 

 

Зміни показників місцевого вуглеводного обміну в ротовій рідині 

хворих ІІ групи відбувалися подібно в обох досліджуваних підгрупах, а 

відмінності між ними були невірогідними. 

Отже, оцінюючи стан місцевого вуглеводного обміну за ХГП та ЗХГП 

початкового-І ступеня, ми виявили суттєве погіршення всіх досліджуваних 

показників. Рівень глюкози в ротовій рідині молодих людей зростав значущо, 

що є проявом хронічного запалення, яке виникло на тлі стресової ситуації. 

Відповідно до зростання рівня глюкози вірогідно зростав рівень молочної 

кислоти. Закономірно зі зростанням кількості лактату зростала й активність 

ЛДГ, оскільки цей фермент утилізує молочну кислоту, перетворюючи її в 

проміжний продукт вуглеводного обміну – піруват, рівень якого також 

підвищувався достовірно. 

Для зʼясування відмінностей за показниками вуглеводного обміну в 

ротовій рідині хворих на ГП молодих осіб у разі різного перебігу хвороби ми 

порівняли їх в основних підгрупах. При співставленні даних встановлено 

суттєві відмінності за всіма показниками, крім лактату. Зміни рівня глюкози 

відображені на рисунку 3.12.  



 96 

Здорові

Хворі на ХГП 

(ІА підгрупа)

Хворі на ЗХГП 

(ІІА підгрупа)

0

0,1

0,2

0,07±0,01

0,14±0,01

0,19±0,02

Г
л

ю
к

о
за

, 
м

м
о
л

ь
/л

 

Здорові Хворі на ХГП (ІА підгрупа) Хворі на ЗХГП (ІІА підгрупа)

 
Рис. 3.12. Графічне зображення порівняння кількості глюкози в ротовій 

рідині молодих людей основних підгруп, хворих на хронічний 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку, за різного 

перебігу патології. 

 

Як видно з даних рисунка 3.12, рівень глюкози в разі ГП підвищувався 

суттєво за обох варіантів перебігу хвороби. Однак, у випадку загострення 

відмічалися помітно вищі показники – на 26,67 % (р<0,05). 

Щодо пірувату, то більша його кількість виявлена в ротовій рідині 

молодих людей, хворих на ЗХГП початкового-І ступеня (рис. 3.13).  
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Рис. 3.13. Графічне зображення порівняння кількості пірувату в ротовій 

рідині молодих людей основних підгруп, хворих на хронічний 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку, за різного 

перебігу патології. 

 

Різниця показників рівня піровиноградної кислоти між основними 

підгрупами І і ІІ груп була вагомою і становила 40,30 % (р<0,001). 
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Нами встановлено, що відповідно до змін вищезгаданих показників 

відбувалися й закономірні зміни активності ЛДГ у ротовій рідині обстежених 

молодих людей основних підгруп І і ІІ груп, що відображено на рисунку 3.14.  
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Рис. 3.14. Графічне зображення порівняння активності лактатдегідрогенази в 

ротовій рідині молодих людей основних підгруп, хворих на хронічний 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку, за різного 

перебігу патології. 

 

Так, активність ЛДГ за ЗХГП початкового-І ступеня була значно 

більшою порівняно з показником, виявленим у ІІ групі, – на 39,02 % 

(р<0,001).  

Отже, отримані дані дозволили встановити вагому відмінність між 

показниками вуглеводного обміну в ротовій рідині хворих молодого віку за 

різного перебігу ГП. Вираженіші зміни за всіма досліджуваними 

показниками були виявлені у разі ЗХГП початкового-І ступеня. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Результати нашого тестування вказують на задовільний і поганий 

рівень стресостійкості у разі ХГП та поганий і дуже поганий рівень – при його 

загостренні. Ці обставини необхідно враховувати при плануванні 

комплексного лікування хвороби, у яке слід включати препарати, що мають 

регулюючий вплив при розумових навантаженнях і психоемоційній 

перевтомі. 



 98 

2. Дослідження кількості ІЛ-18 та ІЛ-10 у ротовій рідині хворих на 

ХГП і ЗХГП молодих осіб показало суттєвий дисбаланс у місцевому 

клітинному і гуморальному імунітеті, про що свідчило значне підвищення 

рівня ІЛ-18 та зниження вмісту ІЛ-10, особливо у разі загострення хвороби. 

Різниця між показниками вмісту цих інтерлейкінів за ХГП і ЗХГП була 

значною, особливо за кількістю ІЛ-10 (р<0,05). 

3. У разі ХГП (І група) та ЗХГП (ІІ група) початкового-І ступеня 

розвитку у системі ПОЛ відмічено достовірно гірші показники кількості ДК у 

ротовій рідині всіх хворих порівняно зі здоровими. Щодо кількості ТБК-АП, 

то вірогідні зміни в бік погіршення були виявлені лише у разі загострення 

цього патологічного процесу в обох підгрупах ІІ групи. За обома 

показниками ПОЛ у хворих на ХГП і ЗХГП виявлено достовірну різницю 

(р<0,001).  

4. Оцінюючи стан ПОБ за ХГП та ЗХГП початкового-І ступеня, ми 

встановили суттєве підвищення рівня ОМБ при довжинах хвилі  356 нм, 370 

нм і 430 нм у ротовій рідині молодих людей обох досліджуваних груп. 

Відмінності між вмістом ОМБ в основній та порівняльній підгрупах у межах 

кожної з двох досліджуваних груп були невірогідними (р>0,05). Установлено 

суттєві відмінності між показниками рівня ОМБ різних пулів за обох 

варіантів перебігу хвороби (р<0,001).  

5. Переконливі зміни активності ферментів АОЗ у ротовій рідині 

зафіксовано за обох варіантів перебігу хвороби у всіх хворих (за 

виключенням активності ЦП у разі ХГП початкового-І ступеня розвитку). 

Різниця даних у хворих на ХГП і ЗХГП при порівнянні їх між собою була 

істотною за активністю усіх АО ферментів (р<0,01; р<0,001).  

6. За наявності ХГП початкового-І ступеня розвитку, а особливо при 

його загостренні, відбуваються суттєві зміни деяких показників місцевого 

вуглеводного обміну: зростав рівень глюкози, піровиноградної і молочної 

кислот та активність ЛДГ у ротовій рідині. При цьому відмінність за 
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показниками рівня глюкози і пірувату та активності ЛДГ при різних 

варіантах перебігу хвороби була переконливою (р<0,05; р<0,001). 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ПСИХОЛОГІЧНІ, 

КЛІНІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ХВОРИХ НА 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ХРОНІЧНОГО І 

ЗАГОСТРЕНОГО ПЕРЕБІГУ ПОЧАТКОВОГО-І СТУПЕНЯ 

РОЗВИТКУ В РІЗНІ ТЕРМІНИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

4.1 Динаміка показників рівня стресостійкості в молодих людей, 

хворих на генералізований пародонтит, при повторному обстеженні 

Для зʼясування стану рівня стресостійкості в кінці навчального року ми 

здійснили повторне тестування респондентів у період сесії (квітень-травень), 

коли психоемоційне навантаження знову підвищується, у здорових і хворих 

на ГП. Усі хворі на ГП були проліковані восени після первинного тестування 

і комплексного обстеження. У дослідженні взяли участь 120 осіб (частина 

хворих на ГП не зʼявилася на повторне дослідження). Ми отримали такі дані 

(рис. 4.1): 

- серед 30 здорових молодих осіб у 25 (83,33 %) рівень стресостійкості 

був добрим (підвищеним) і середній бал усіх відповідей становив 

(12,04±0,36), а стан пародонта не змінився (див. табл. 2.1); у 5 обстежених 

(16,67 %) рівень стресостійкості був задовільним (середнім) і середній бал 

дорівнював (14,40±0,51), при цьому в них діагностовано хронічний 

катаральний гінгівіт; 

- серед 45 респондентів, хворих на ХГП, у 28 (62,22 %) середній бал 

усіх відповідей склав (13,11±0,54) бала,  що відповідало доброму 

(підвищеному) рівню стресостійкості; у 17 (37,78 %) – (18,18±0,79), 

засвідчуючи задовільний (середній) рівень стресостійкості. При цьому 

клінічний стан тканин пародонта значно поліпшився в усіх обстежених і 

свідчив про досягнення ремісії хвороби; 

- у 45 хворих на ЗХГП виявлені такі показники: у 29 (64,44 %) 

середній бал усіх відповідей склав (22,28±0,54) бала і рівень стресостійкості 
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Рис. 4.1. Результати психологічного тестування здорових та хворих на хронічний генералізований пародонтит і 

загострений хронічний генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку підгруп А і Б в кінці 

навчального року (через 6-7 місяців після лікування). 
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був задовільним (середнім), а в 16 (35,56 %) – (26,31±0,71) бала і рівень 

стресостійкості був поганим (зниженим), проте стан пародонтальних тканин 

у переважної більшості хворих був добрим, засвідчуючи стан ремісії. 

Виявлене нами зниження рівня стресостійкості у 5 пародонтологічно 

здорових молодих людей (із доброго на початку дослідження і до 

задовільного при повторному обстеженні) та розвиток у них хронічного 

катарального гінгівіту свідчить про особливості індивідуального реагування 

обстежених на той стан, у якому вони перебувають. 

Зіставлення результатів тестування, отриманих у хворих на ХГП до і 

після лікування, показало, що в більшості з них рівень стресостійкості став 

підвищеним, у частини – середнім, а зниженого рівня не виявлено ні в кого. 

Порівняння показників тестування у хворих на ЗХГП, одержаних після 

комплексної терапії, із такими до неї показало, що низького рівня 

стресостійкості не виявлено, більшість хворих мали середній рівень 

стресостійкості, а меншість – знижений.  

Результати нашого тестування вказують на те, що рівень стресостійкості 

у хворих на ХГП (середній і знижений) та ЗХГП (знижений і низький) на 

початку навчального року (див. рис. 3.1), у кінці навчального року, незважаючи 

на додатковий стрес через іспити, зростав, бо в разі ХГП ставав підвищеним (у 

2,24 раза частіше) і середнім (рідше), а в разі ЗХГП ставав середнім (у 1,81 раза 

частіше) і зниженим (рідше), що засвідчило позитивний вплив проведеного 

комплексного лікування ГП. Підвищення рівня стресостійкості не залежало 

від способу лікування. 

Отже, наше дослідження підтвердило роль стресу в розвитку 

захворювань тканин пародонта та вплив комплексного лікування на 

гальмування прогресування ГП і досягнення ремісії хвороби завдяки 

підвищенню рівня стресостійкості в осіб молодого віку. Спосіб лікування не 

впливав суттєво на цей показник, проте нами помічено, що додаткове 

призначення препарату Імуно-тон сприяло дещо вищому рівню стресостійкості 
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в хворих ІА і ІІА підгруп (у разі ХГП частіше спостерігався добрий рівень 

стресостійкості, у разі ЗХГП – частіше задовільний). Розвиток хронічного 

катарального гінгівіту в молодих здорових осіб під впливом стресу вказує на 

те, що в якості первинної профілактики захворювань тканин пародонта 

доцільно навчати їх ретельному догляду за ротовою порожниною, за 

необхідності проводити професійну гігієну та призначати всередину вітамінно-

мінеральні комплекси і препарати з імуномодулюючою дією. 

 

4.2 Зміни клінічних показників у хворих на генералізований 

пародонтит хронічного і загостреного перебігу початкового-І ступеня 

розвитку відразу, через 6 і 12 місяців після комплексної терапії 

Під впливом лікування стан тканин пародонта суттєво поліпшувався, 

що підтверджувалося індексною діагностикою, яка ґрунтується на виявленні 

чинників ризику, ранніх ознак захворювання і визначення ступеня його 

важкості. Оцінювався стан тканин пародонта до і після розробленого нами 

способу комплексного лікування у хворих на ХГП (табл. 4.1).  

У хворих на ХГП основної ІА підгрупи під впливом терапії показник ІГ 

зменшився в 8,72 раза і достовірно відрізнявся від такого до лікування 

(p1<0,001). Через 6 місяців він був зменшеним у 5,06 раза, але залишався 

вірогідно нижчим від вихідних даних (p1<0,001; p2<0,05). Через 12 місяців ІГ 

став у 2,34 раза більшим, ніж відразу після терапії (p2<0,001), у 2,16 раза 

більшим, ніж через 6 місяців (p3<0,05), але в 2,24 раза меншим, ніж до 

лікування (p1<0,001). 

Індекс РМА ІА підгрупи зменшився в 4,12 раза відразу після 

завершення наших заходів (p1<0,001). Через 6 місяців він був зниженим вже в 

3,68 раза, але значно відрізнявся від такого до терапії (p1<0,001) і неістотно – 

від вихідних даних (р2>0,05). Через рік індекс РМА став у 1,35 раза більшим, 

ніж відразу після лікування (p2<0,001), та в 1,21 раза вищим, ніж через 6 

місяців (p3<0,05), але залишався в 3,05 раза меншим, ніж до комплексної 

терапії (p1<0,001). 
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Таблиця 4.1 

Динаміка клінічних показників хворих на хронічний 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку під 

впливом комплексної терапії (І група, основна ІА підгрупа), М±m   

 

Показники 

Хворі на ХГП, ІА підгрупа 

до 

лікування, 

n=30 

відразу після 

лікування, 

n=30 

через 6 місяців 

після лікування, 

n=28 

через 12 місяців 

після лікування, 

n=28 

ІГ, 

бали 

1,57±0,09 0,18±0,03 

*** 

0,31±0,06 

*** ▲ 

0,67±0,12 

*** ▲▲▲ • 

РМА, 

% 

46,23±1,44 11,21±0,41 

*** 

12,54±0,69 

*** 

15,12±0,70 

*** ▲▲▲ • 

РВІ, 

бали 

1,14±0,05 0,20±0,01 

*** 

0,37±0,03 

*** ▲ 

0,41±0,04 

*** ▲ 

ЧС, 

бали 

1,78±0,11 0,12±0,04 

*** 

0,18±0,05 

*** 

0,32±0,08 

*** ▲ 

КПІ, 

бали 

3,27±0,10 2,47±0,08 

*** 

2,53±0,06 

*** 

2,57±0,07 

*** ▲ 

глибина 

ПК, мм 

3,06±0,04 2,43±0,03 

*** 

2,48±0,03 

*** 

2,54±0,04 

*** ▲ 

Примітки: 

1. р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих відразу після лікування, із показниками, отриманими до 

лікування. 

2. р2<0,05 – ▲, р2<0,001 – ▲▲▲ – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих через 6 і 12 місяців після лікування, із 

показниками, отриманими відразу після лікування. 

3. р3<0,05 – • – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих через 12 місяців після лікування, із показниками, отриманими 

через 6 місяців. 

 

Унаслідок застосування запропонованого нами комплексу індекс РВІ 

знизився в ІА підгрупі в 5,70 раза, суттєво відрізняючись від показника до 

лікування (p1<0,001). Через 6 місяців він дещо зріс і різниця з даними до 

терапії склала 3,08 (p1<0,001) раза, але була достовірно відмінною до і після 

наших заходів (р2<0,05). Через рік після завершення лікування індекс РВІ 

став у 2,05 (p2<0,05) раза більшим, ніж відразу, і в 1,11 раза вищим, ніж через 

6 місяців після терапії та невірогідно відрізнявся від нього (p3>0,05), 

залишаючись все ж у 2,78 раза меншим від вихідних даних (p1<0,001). 

Про значне зниження запалення в тканинах пародонта свідчить 
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показник ЧС, який зменшився в 14,83 раза відразу після лікування (p1<0,001). 

І хоча через 6 місяців індекс ЧС збільшився, проте суттєво відрізнявся від 

даних до – у 9,89 раза (p1<0,001) і невагомо – від показника після лікування 

(р2>0,05). Через рік цей індекс став у 2,67 раза більшим від такого відразу 

після лікування (p2<0,05), в 1,78 раза вищим від показника через 6 місяців, 

проте відмінність не була статистично значущою (p3>0,05), а різниця в 5,56 

раза з даними до терапії залишалася вірогідною (p1<0,001). 

Дієвість комплексної терапії проявлялася ще й тим, що в підгрупі ІА в 

1,32 раза зменшувався індекс КПІ (p1<0,001). Через 6 місяців він достовірно 

відрізнявся від показника до лікування – в 1,29 (p1<0,001) раза і незначно – 

від даних відразу наших заходів (р2>0,05). Через 12 місяців також відбулося 

зростання індекса КПІ – в 1,04 раза порівняно з даними відразу після 

лікування (p2<0,05) і в 1,02 (p3>0,05) раза порівняно із показником через 6 

місяців. При цьому різниця в 1,27 раза із вихідними даними залишалася 

переконливою (p1<0,001). 

Під впливом наших заходів у підгрупі ІА глибина ПК суттєво 

знизилася в 1,26 (p1<0,001) раза. Через 6 місяців вона була меншою в 1,23 

раза, істотно відрізняючись від даних до лікування (p1<0,001) і не 

відрізняючись від таких після лікування (р2>0,05). У віддалені терміни 

спостереження глибина ПК стала в 1,05 раза більшою, ніж відразу після 

терапії (p2<0,05) і в 1,02 раза більшою, ніж через 6 місяців (p3>0,05), проте 

залишалася в 1,20 раза меншою, ніж до нашого втручання (p1<0,001). 

Отже, отримані дані свідчать про дієвість розробленого нами способу 

комплексного лікування, який сприяв швидкому і різкому зменшенню 

клінічних ознак ГП у хворих, які ввійшли в ІА підгрупу, та про утримання 

досягнутих результатів у достовірно відмінному від вихідних даних стані у 

віддалені терміни спостереження. 

Подібні закономірності в зміні клінічних індексів спостерігалися й у 

хворих порівняльної ІБ підгрупи (табл. 4.2). У ІБ підгрупі показник ІГ після 

лікування істотно зменшився в 9,69 (p1<0,001) раза. Через півроку він був 
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зменшеним у 2,72 раза, проте вірогідно відрізнявся як від показника до 

(p1<0,001), так і від показника після терапії (p2<0,001). Через рік індекс ІГ був 

у 6,38 раза більшим, ніж відразу після лікування (p2<0,001), в 1,79 раза 

більшим, ніж через 6 місяців (p3<0,001), але в 1,52 раза меншим, ніж до 

наших заходів (p1<0,001).  

Таблиця 4.2 

Динаміка клінічних показників хворих на хронічний 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку під 

впливом комплексної терапії (І група, порівняльна ІБ підгрупа), М±m 

 

Показники 

Хворі на ХГП, ІБ підгрупа 

до 

лікування, 

n=18 

відразу після 

лікування, 

n=18 

через 6 місяців 

після лікування, 

n=17 

через 12 місяців 

після лікування, 

n=16 

ІГ, 

бали 

1,55±0,08 

 

0,16±0,03 

*** 

0,57±0,06 

*** ▲ 

1,02±0,10 

*** ▲▲▲ 

РМА, 

% 

45,97±1,42 

 

11,57±0,46 

*** 

16,57±0,65 

*** ▲▲▲ 

21,17±1,23 

*** ▲▲▲ • 

РВІ, 

бали 

1,15±0,05 

 

0,23±0,02 

*** 

0,49±0,06 

*** 

0,68±0,09 

*** ▲▲▲ 

ЧС, 

бали 

1,74±0,12 

 

0,16±0,02 

*** 

0,32±0,08 

*** 

0,57±0,09 

*** ▲▲▲ • 

КПІ, 

бали 

3,29±0,10 2,51±0,08 

*** 

2,59±0,08 

*** ▲ 

2,89±0,11 

*** ▲ • 

глибина 

ПК, мм 

3,07±0,08 

 

2,49±0,05 

*** 

2,55±0,05 

*** 

2,67±0,17 

*** ▲ 

Примітки: 

1. р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих відразу після лікування, із показниками, отриманими до 

лікування. 

2. р2<0,05 – ▲, р2<0,001 – ▲▲▲ – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих через 6 і 12 місяців після лікування, із 

показниками, отриманими відразу після лікування. 

3. р3<0,05 – • – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих через 12 місяців після лікування, із показниками, отриманими 

через 6 місяців. 

 

Запальний індекс РМА внаслідок терапії зменшився в 3,97 раза відразу 

і в 2,77 раза через 6 місяців та достовірно відрізнявся від показника до 

лікування (p1<0,001) і суттєво – від показника відразу після терапії (р2<0,001). 
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Підвищення через рік склало 1,83 раза порівняно з даними після наших дій 

(p2<0,001) та 1,28 раза порівняно із показником через півроку (p3<0,05), але 

він залишався в 2,17 раза меншим, ніж до терапії (p1<0,001).  

Подібні закономірності встановлено й щодо змін індекса РВІ, який 

зменшився в 5,00 раза відразу і в 2,35 раза через 6 місяців (p1<0,001), проте  

переконливо відрізнявся від даних після лікування (р2=0,001). Через 12 

місяців він ще незначно зріс (p3>0,05) і залишався в 1,69 раза меншим від 

вихідних даних (p1<0,001).  

Показник ЧС завдяки здійсненим заходам зменшився в 10,88 (p1<0,001) 

раза. Зростання його через 6 місяців у 2,0 раза порівняно з показником  

відразу після лікування  було мало помітним (р2>0,05). Через 12 місяців 

індекс ЧС став у 3,56 раза більшим, ніж відразу після терапії (p2<0,001) і в 

1,78 раза вищим, ніж через 6 місяців, а різниця вже стала вагомою, хоча 

показник залишався в 3,05 раза меншим, ніж до лікування (p1<0,001).  

Після комплексних заходів індекс КПІ вірогідно зменшився в 1,31 

(p1<0,001) раза. Через 6 місяців відбулось його зростання в 1,03 (р2>0,05) 

раза, проте він достовірно відрізнявся від показника до терапії (p1<0,001). 

Через 12 місяців підвищення показника КПІ в 1,15 і 1,12 раза було істотним 

(p2<0,05; p3<0,05), але різниця з вихідними даними в 1,14 раза залишалася 

статистично значущою (p1<0,001).  

У порівняльній ІБ підгрупі глибина ПК під впливом терапії 

зменшилася в 1,23 (p1<0,001) раза. Через 6 місяців вона дещо збільшилася, 

значно відрізняючись від даних до (p1<0,001) і невагомо (р2>0,05) – від 

показника після лікування. Через 12 місяців цей показник також зріс 

(p2<0,05; p3>0,05), але залишався в 1,15 раза меншим, ніж до лікування 

(p1=0,001).  

Отже, під впливом комплексної терапії у хворих контрольної ІБ 

підгрупи також відбулася суттєва нормалізація клінічних показників. 

У разі ЗХГП початкового-І ступеня розвитку у хворих, які ввійшли в 

основну ІІА підгрупу, здійснені нами лікувальні заходи сприяли змінам 
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вивчених пародонтальних показників (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Динаміка клінічних показників у разі загостреного перебігу хронічного 

генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня розвитку, під 

впливом комплексної терапії (ІІ група, основна ІІА підгрупа), М±m 

 

Показники 

Хворі на ЗХГП, ІІА підгрупа 

до 

лікування, 

n=32 

відразу після 

лікування, 

n=30 

через 6 місяців 

після лікування, 

n=29 

через 12 місяців 

після лікування, 

n=27 

ІГ, 

бали 

1,92±0,09 0,19±0,04 

*** 

0,38±0,06 

*** ▲▲▲ 

0,72±0,07 

*** ▲▲▲ ••• 

РМА, 

% 

68,2±1,95 13,17±0,43 

*** 

14,27±0,64 

*** 

17,22±0,75 

*** ▲▲▲ • 

РВІ, 

бали 

2,46±0,07 0,25±0,02 

*** 

0,42±0,07 

*** ▲ 

0,54±0,07 

*** • 

ЧС, 

бали 

3,57±0,14 0,16±0,04 

*** 

0,24±0,05 

*** ▲ 

0,41±0,09 

*** ▲ 

КПІ, 

бали 

3,35±0,08 2,51±0,07 

*** 

2,56±0,05 

*** 

2,58±0,07 

*** 

глибина 

ПК, мм 

3,28±0,05 2,48±0,03 

*** 

2,61±0,03 

*** 

2,67±0,03 

*** ▲▲▲ 

Примітки: 

1. р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих відразу після лікування, із показниками, отриманими до 

лікування. 

2. р2<0,05 – ▲, р2<0,001 – ▲▲▲ – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих через 6 і 12 місяців після лікування, із 

показниками, отриманими відразу після лікування. 

3. р3<0,05 – •, р3<0,001 – ••• – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих через 12 місяців після лікування, із 

показниками, отриманими через 6 місяців. 

 

Зокрема, після лікування індекс ІГ зменшився в 10,11 раза, а через 6 

місяців – у 5,05 раза (p1<0,001). Після підвищення його в 2,0 раза через 

півроку і в 3,79 раза через рік (p2<0,001; p3<0,001), показник ІГ все ж 

залишався в 2,67 раза меншим, ніж до лікування (p1<0,001).   

Індекс РМА внаслідок наших заходів знизився в 5,18 і 4,78 раза відразу 

і через 6 місяців (p1<0,001). Різниця цього показника через 6 місяців із 

даними після лікування була недостовірною (р2>0,05), а через 12 місяців  він 
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був в 1,31 раза вищим від даних після терапії (p2<0,001), в 1,21 раза більшим, 

ніж показник через 6 місяців (p3<0,05), але в 3,96 раза меншим, ніж до 

лікування (p1<0,001).  

Дієвість нашої терапії підтверджувалася зменшенням індекса РВІ у 

9,84 і 5,86 (p1<0,001) раза відразу і через 6 місяців, а різниця цих даних між 

собою була суттєвою  (р2<0,05). Він зростав у 2,16 (p2=0,001) раза через 12 

місяців порівняно з даними відразу після лікування і в 1,29 (p3<0,05) раза 

порівняно з показником через 6 місяців, але залишався в 4,56 (p1<0,001) раза 

меншим, ніж до наших заходів.  

У хворих на ЗХГП ІІА підгрупи показник ЧС відразу і через 6 місяців 

після лікування зменшився в 22,31 і 14,88 (p1<0,001) раза. Різниця між цими 

даними в 1,5 раза була значною (р2<0,05). Через 12 місяців індекс ЧС став 

більшим у 2,56 (p2<0,05) раза від даних після терапії і в 1,71 раза від даних 

через 6 місяців, але недостовірно відрізнявся від нього (p3<0,05), проте 

залишався в 8,71 раза меншим від вихідного рівня (p1<0,001).  

Індекс КПІ після завершення терапії знизився в 1,33 (p1<0,001) раза. 

Через 6 місяців різниця з даними до лікування склала 1,31 (p1<0,001) раза і 

мало відрізнялася від показника відразу після лікування  (р2>0,05). Деяке 

збільшення індекса КПІ порівняно з такими відразу і через 6 місяців після 

терапії виявлено через рік (р2>0,05; p3>0,05), але він залишався в 1,30 

(p1<0,001) раза меншим, ніж до лікування.  

Комплексна терапія сприяла зменшенню глибини ПК у 1,32 (p1<0,001) 

раза. Через 6 місяців цей показник порівняно з таким до лікування був 

зменшеним у 1,26 раза, а через 12 –  у 1,23 (p1<0,001). 

Отже, у хворих на ЗХГП ІІА підгрупи застосовані комплексні заходи 

мали вагомий вплив на регуляцію клінічних показників. 

Для зʼясування дієвості традиційного лікування ми вивчили динаміку 

клінічних показників у хворих ІІБ підгрупи (табл. 4.4). 

Показник ІГ після лікування істотно зменшився в 10,84 (p1<0,001) раза, 

проте через 6 місяців це зменшення становило лише 3,07 раза, але різниця з 
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його значенням до терапії була переконливою (p1<0,001). При цьому вона 

була суттєвою і з показником, отриманим відразу після лікування (p2<0,001). 

У подальшому індекс ІГ зріс у 5,42 (p2<0,001) і 1,54 (p3<0,05) раза, порівняно 

з даними відразу і через 6 місяців, проте залишався в 2,00 раза меншим, ніж 

до терапії (p1<0,001).  

Таблиця 4.4 

Динаміка клінічних показників у разі загостреного перебігу хронічного 

генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня розвитку, під 

впливом комплексної терапії (ІІ група, порівняльна ІІБ підгрупа), М±m 

 

Показники 

Хворі на ЗХГП, ІІБ підгрупа 

до лікування, 

n=20 

відразу після 

лікування, 

n=19 

через 6 місяців 

після лікування, 

n=16 

через 12 місяців 

після лікування, 

n=15 

ІГ,  

бали 

2,06±0,12 0,19±0,04 

*** 

0,67±0,05 

*** ▲▲▲ 

1,03±0,12 

*** ▲▲▲ • 

РМА,  

% 

67,84±2,15 13,03±0,51 

*** 

20,31±1,11 

*** ▲▲▲ 

25,12±1,30 

*** ▲▲▲ • 

РВІ, 

бали 

2,51±0,07 0,28±0,03 

*** 

0,71±0,09 

*** ▲▲▲ 

0,93±0,14 

*** ▲▲▲ 

ЧС, 

бали 

3,60±0,16 0,18±0,05 

*** 

0,39±0,04 

*** ▲ 

0,73±0,10 

*** ▲▲▲ • 

КПІ, 

бали 

3,37±0,09 2,58±0,06 

*** 

2,63±0,07 

*** 

2,91±0,11 

*** ▲ • 

глибина 

ПК, мм 

3,31±0,08 2,54±0,05 

*** 

2,78±0,06 

*** ▲ 

2,89±0,08 

*** ▲▲▲ 

Примітки: 

1. р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих відразу після лікування, із показниками, отриманими до 

лікування. 

2. р2<0,05 – ▲, р2<0,001 – ▲▲▲ – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих через 6 і 12 місяців після лікування, із 

показниками, отриманими відразу після лікування. 

3. р3<0,05 – •, р3<0,001 – ••• – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих через 12 місяців після лікування, із 

показниками, отриманими через 6 місяців. 

 

У ІІБ підгрупі індекс РМА відразу, через 6 і 12 місяців після лікування 

зменшився в 5,21, 3,34 і 2,70 (p1<0,001) раза відповідно. Різниця між 

отриманими даними через 6 і 12 місяців порівняно з такими відразу після 

лікування, як і показників через 6 і 12 місяців між собою, була вагомою 
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(p2<0,001; p3<0,05). 

У хворих на ЗХГП порівняльної ІІБ підгрупи індекс РВІ після наших 

заходів зменшився в 8,96 (p1<0,001) раза. Через 6 місяців він суттєво 

збільшився і достовірно відрізнявся від показника після лікування (р2=0,001), 

а різниця з вихідними даними становила 3,54 (p1<0,001) раза. Через 12 

місяців індекс РВІ був у 3,32 раза більшим, ніж відразу після терапії 

(p2<0,001), в 1,31 раза більшим, ніж показник через 6 місяців, але незначно 

відрізнявся від нього (p3>0,05) та все ж залишався в 2,70 раза меншим, ніж до 

лікування (p1<0,001).  

Подібні закономірності спостерігалися і стосовно індекса ЧС, який 

після комплексної терапевтичної дії зменшився в 20,00 разів, а через півроку 

і рік відповідно в 9,23 і 4,93 (p1<0,001) раза. Досягнуте не вдалося утримати:  

через 6 і 12 місяців різниця з даними, отриманими відразу після лікування та 

через півроку, ставала переконливою (р2<0,05; p3<0,05). 

Зменшення індекса КПІ внаслідок терапії в 1,31, 1,28 і 1,16 (p1<0,001) 

раза спостерігалося в усі терміни спостереження. Через рік показник КПІ 

став у 1,13 раза більшим, ніж відразу після лікування та істотно відрізнявся 

від нього (p2<0,05). Різниця між даними, отриманими  через півроку і рік, 

була також вірогідною (p3<0,05).  

У порівняльній ІІБ підгрупі ІІ групи глибина ПК після завершення 

терапії зменшилася в 3,30 раза, а через 6 місяців – в 1,19 (p1<0,001), проте 

різниця з одержаним після лікування показником стала суттєвою (р2<0,05). 

Вона залишалася значною і через 12 місяців (1,14 раза; р2=0,001). 

Отже, традиційне лікування мало позитивний вплив на стан тканин 

пародонта у хворих на ЗХГП, проте отримане поліпшення клінічного стану 

не зберігалося тривало на належному рівні. 

При співставленні всіх клінічних показників І групи основної ІА і 

порівняльної ІБ підгруп цієї ж групи до і відразу після терапії не виявлено 

переконливої різниці (p4>0,05), проте через 6 місяців вона була суттєво 

вищою за показниками ІГ, РМА і РВІ (p4<0,05), а через 12 місяців – за всіма 
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(p4<0,05). Для прикладу, на рисунку 4.2 показано відмінність між підгрупами, 

лікованими різними способами, за показником РВІ. 

 

 
 

Рис. 4.2. Зміни показника РВІ у молодих людей основної ІА і 

порівняльної ІБ підгруп І групи до, відразу, через 6 і 12 місяців після 

лікування хронічного генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня 

розвитку. 

 

Установлено, що різниця за індексом РВІ між ІА і ІБ підгрупами склала 

через півроку 1,32 раза, а через рік – 1,66 (p4<0,05), що свідчить на користь 

нашого способу лікування, застосованого в підгрупі ІА. 

Якщо порівняти досягнуті під впливом наших заходів клінічні 

показники у хворих на ЗХГП основної ІІА і порівняльної ІІБ підгруп в усі 

терміни спостереження, то бачимо, що відразу після терапії не було значної 

відмінності між підгрупами (p4>0,05), а через 6 місяців за всіма індексами, 

крім КПІ, вона ставала суттєвою (p4<0,05; p4<0,001). Через рік вивчені нами 

пародонтальні індекси, отримані у хворих ІІБ підгрупи, були істотно 

вищими, ніж у хворих ІІА підгрупи (p4<0,05; p4<0,001). Це можна 

продемонструвати за даними показника ЧС (рис. 4.3).  
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Рис. 4.3. Зміни показника ЧС у молодих людей основної ІІА і 

порівняльної ІІБ підгруп ІІ групи до, відразу, через 6 і 12 місяців після 

лікування загострення хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня розвитку. 
 

 

Як видно на рисунку 4.3, різниця індекса ЧС між ІІА і ІІБ підгрупами 

через 6 місяців після лікування склала 1,62, а через 12 – 1,78 раза (p4<0,05).  

Усе вищевикладене дає нам підстави зробити висновок, що у хворих на 

ГП молодих людей незалежно від способу терапії унормовувався клінічний 

стан тканин пародонта, що проявлялося різким зниженням усіх вивчених 

показників. Крім лікувальних заходів такий результат зумовлений також 

підвищенням рівня знань і умінь із гігієни ротової порожнини завдяки 

проведеній нами мотивації молодих осіб. Проте у хворих, лікованих із 

використанням запропонованих нами препаратів у підгрупах ІА і ІІА, 

віддалені результати були значно ліпшими, ніж при застосуванні 

традиційних медикаментів у ІБ і ІІБ підгрупах. Особливо вираженою ця 

різниця була у хворих на ЗХГП. 
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4.3 Регуляція вмісту інтерлейкінів у ротовій рідині осіб молодого 

віку за генералізованого пародонтиту хронічного і загостреного перебігу 

початкового-І ступеня розвитку внаслідок комплексного лікування  

Для встановлення впливу комплексного лікування хворих на ГП на 

імунологічні показники ми порівнювали зміни рівня цитокінів у хворих на 

ХГП і ЗХГП відразу після завершення терапії розробленим нами комплексом 

і традиційним способом. Так, унаслідок комплексного лікування, 

запропонованого нами, у хворих на ХГП ІА підгрупи вміст ІЛ-18 у ротовій 

рідині знижувався в 1,73 (p1<0,05) раза: із (398,98±43,33) пг/мл до 

(230,93±33,80) пг/мл (табл. 4.5), тобто, ставав нижчим, ніж у здорових, і 

різниця була неістотною (p>0,05). 

Таблиця 4.5 

Динаміка показників вмісту ІЛ-18 та ІЛ-10 у ротовій рідині хворих 

на генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку під 

впливом комплексної терапії (І група, основна ІА підгрупа), М±m 

Показники Здорові 

 

Хворі на ХГП, ІА підгрупа 

до лікування відразу після лікування 

ІЛ-18, 

пг/мл 

n=8 

279,35±42,11 

n=10 

398,98±43,33 

n=10 

230,93±33,80 * 

ІЛ-10, 

пг/мл 

n=8 

26,56±2,73 

n=10 

12,97±1,76 ### 

n=10 

20,58±2,32 * ### 

Примітки: 

1. * – p1<0,05 – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих відразу після лікування, із показниками, отриманими до 

лікування; 

2. ### – р<0,001 – рівень вірогідності значень при порівнянні даних із 

показниками здорових. 

 

У той же час, нами відмічено підвищення рівня ІЛ-10 у ротовій рідині 

хворих ІА підгрупи при застосуванні запропонованого нами способу 

лікування: концентрація цього цитокіна зросла в 1,59 раза: з (12,97±1,76) 

пг/мл до (20,58±2,32) пг/мл (p1<0,05), наближаючись до даних у здорових, та 

вірогідно не відрізнялася від їхніх показників (p>0,05).  

 У хворих на ХГП ІБ підгрупи, у яких використовували традиційне 

лікування, зміни кількості інтерлейкінів були не такими вираженими (табл. 

4.6). 
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Таблиця 4.6 

Динаміка показників вмісту ІЛ-18 та ІЛ-10 у ротовій рідині хворих 

на генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку під 

впливом комплексної терапії (І група, порівняльна ІБ підгрупа), М±m 

Показники Здорові Хворі на ХГП, ІБ підгрупа 

до лікування відразу після лікування 

ІЛ-18, 

пг/мл 

n=8 

279,35±42,11 

n=10 

367,48±31,97 

n=10 

309,13±22,15  
ІЛ-10, 

пг/мл 

n=8 

26,56±2,73 

n=10 

12,10±1,13 ### 

n=10 

14,54±0,96 # 

Примітка. # – p<0,05; ### – р<0,001 – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих після лікування, із показниками здорових. 

 

Зокрема, титр ІЛ-18 знижувався в 1,19 раза: із (367,48±31,97) пг/мл до 

(309,13±22,15) пг/мл, проте недостовірно, і ставав близьким до даних у 

здорових: різниця склала 1,11 (p>0,05) раза. Водночас рівень ІЛ-10 

невірогідно підвищувався в 1,25 раза: із (12,10±1,13) пг/мл до (14,54±0,96) 

пг/мл, що не зумовлювало його внормування, бо різниця зі здоровими 

становила 1,75 (p<0,05) раза. 

При захворюванні на ЗХГП у ІІА підгрупі кількість цитокінів у ротовій 

рідині під впливом лікування також змінювалася (табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Динаміка показників вмісту ІЛ-18 та ІЛ-10 у ротовій рідині хворих 

на загострення генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня 

розвитку під впливом комплексної терапії  

(ІІ група, основна ІІА підгрупа), М±m 

Показники Здорові Хворі на ЗХГП, ІІА підгрупа 

до лікування відразу після лікування 

ІЛ-18, 

пг/мл 

n=8 

279,35±42,11 

n=9 

495,33±32,76 # 

n=9 

290,24±38,60 # ***  
ІЛ-10, 

пг/мл 

n=8 

26,56±2,73 

n=8 

7,86±1,56 ### 

n=8 

12,78±1,33 ### * 

Примітки: 

1. * – p1<0,05; *** – p1<0,001 – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих відразу після лікування, із показниками, 

отриманими до лікування; 

2. ### – р<0,001– рівень вірогідності значень при порівнянні даних із 

показниками здорових. 
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Зокрема, вміст ІЛ-18 зменшувався в 1,71 (p1<0,001) раза: із 

(495,33±32,76) пг/мл до (290,24±38,60) пг/мл (p1<0,001) і був близьким до 

значень у здорових (p>0,05).  

При цьому рівень ІЛ-10 у разі ЗХГП внаслідок комплексного лікування 

зростав у 1,62 (p1<0,05) раза: із (7,86±1,56) пг/мл до (12,78±1,33) пг/мл, але 

різниця з даними здорових була суттєвою (p<0,001), склавши 2,07 раза. 

Вплив лікування традиційним способом на динаміку показників 

досліджуваних цитокінів у хворих ІІБ підгрупи продемонстровано в таблиці 

4.8. 

Таблиця 4.8 

Динаміка показників вмісту ІЛ-18 та ІЛ-10 у ротовій рідині хворих 

на загострення генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня 

розвитку під впливом комплексної терапії  

(ІІ група, порівняльна ІІБ підгрупа), М±m 

Показники Здорові Хворі на ЗХГП, ІІБ підгрупа 

до лікування відразу після лікування 

ІЛ-18, 

пг/мл 

n=8 

279,35±42,11 

n=8 

474,85±24,99 # 

n=8 

322,23±43,50  # * 

ІЛ-10, 

пг/мл 

n=8 

26,56±2,73 

n=8 

7,65±1,58 ### 

n=8 

9,73±1,89 ### 

Примітки: 

1. * – p1<0,05 – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих відразу після лікування, із показниками, отриманими до 

лікування; 

2. # – p<0,05; ### – р<0,001 – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих після лікування, із показниками здорових. 

 

Традиційне лікування ЗХГП також призводило до переконливого 

зменшення титрів ІЛ-18 у ротовій рідині молодих осіб – у 1,47 (p<0,05) раза: 

із (474,85±24,99) пг/мл до (322,23±43,50) пг/мл. Проте, концентрація  ІЛ-10 

збільшувалася незначно – в 1,27 раза: із (7,65±1,58) пг/мл до (9,73±1,89) 

пг/мл (p>0,05) і не призводила до його внормування, бо різниця зі здоровими 

була достовірною (р<0,001). 

Для зʼясування відмінностей між отриманими показниками хворих 

основної і порівняльної підгруп після комплексного лікування ми провели 

їхнє порівняння. Незважаючи на той факт, що різниця за кількістю ІЛ-18 у 
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ротовій рідині хворих підгрупи ІА порівняно з даними хворих підгрупи ІБ 

склала 33,86 %, а в підгрупі ІІА порівняно з ІІБ – 11,02 %, вона все ж була 

неістотною (p4>0,05). 

Щодо вмісту ІЛ-10, то відмінність між його показниками в підгрупі ІА 

порівняно з такими в підгрупі ІБ становила 41,35 % і була вірогідною 

(p4<0,05), що відображено на рис. 4.4. 
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Рис. 4.4. Графічне зображення змін вмісту інтерлейкіну-10  у ротовій рідині 

молодих людей основної і порівняльної підгруп І групи відразу після 

лікування хронічного генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня 

розвитку. 

 

Порівняння даних рівня ІЛ-10 у підгрупі ІІА порівняно з показниками 

підгрупи ІІБ показало різницю в 31,35 %, хоча й несуттєву (p4>0,05). Усе це 

пояснюється малими розмірами виборок і великим коливанням цифр у 

варіаційних рядах порівнюваних підгруп.  

Отже, комплексне лікування хворих на ГП із використанням 

розробленого нами способу сприяло регуляції вмісту цитокінів у ротовій 

рідині, очевидно, за рахунок того, що Імуно-тон володіє типовими 

імуномодулюючими властивостями: стримує надмірний розвиток запалення 

шляхом зменшення утворення ІЛ-18 та підвищення продукції ІЛ-10, 

гальмуючи таким чином процеси деструкції тканин пародонта, особливо у 

разі ХГП. 
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Висновки до розділу 4 

1. Наше дослідження підтвердило роль стресу в розвитку захворювань 

тканин пародонта в осіб молодого віку та засвідчило позитивний вплив 

комплексного лікування на гальмування прогресування ГП завдяки 

використанню вітамінно-мінерального комплексу і препаратів з 

імуномодулюючою дією та досягнення ремісії хвороби завдяки підвищенню 

рівня стресостійкості і впливу на психоемоційний стан до збереження 

соматологічного здоровʼя, особливо при додатковому ендо- і екзогенному 

використанні імуномодулюючих препаратів. 

2. Комплексна терапія із використанням розробленого нами способу 

лікування в основних ІА і ІІА підгрупах у віддалені терміни спостереження 

мала достовірну перевагу над порівняльними ІБ і ІІБ підгрупами. У хворих на 

ХГП через півроку вагома різниця спостерігалася за індексами ІГ, РМА, РВІ 

(p<0,05) на користь підгрупи ІА і ІІА, а за ЗХГП через 6 місяців відмінність 

була за величиною всіх індексів, крім КПІ (p<0,05, p<0,001). Через 12 місяців 

отримані нами дані у хворих, лікованих різними способами, відрізнялись між 

собою за всіма індексами − ІГ, РМА, РВІ, КПІ, ЧС та глибиною ПК (p<0,05, 

p<0,001).  

3. Завдяки комплексному лікуванню ГП очевидно відбувається 

елімінація інфекційного чинника та врівноважується запальна імунна 

відповідь, що проявилося зменшенням рівня прозапального ІЛ-18 і 

підвищення вмісту протизапального ІЛ-10 у ротовій рідині хворих на ХГП і 

ЗХГП молодих людей за обох варіантів лікування, проте вираженіше – у 

хворих ІА і ІІА підгруп, особливо за рівнем ІЛ-10 (p<0,05). Це є свідченням 

активації як клітинної, так і гуморальної місцевої імунної системи в 

напрямку усунення етіопатологічних чинників, які задіяні у виникненні і 

розвитку ГП, на яку більше впливав розроблений нами комплекс. 
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РОЗДІЛ 5 

ДИНАМІКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У РОТОВІЙ РІДИНІ 

МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ 

ПАРОДОНТИТ ХРОНІЧНОГО І ЗАГОСТРЕНОГО ПЕРЕБІГУ 

ПОЧАТКОВОГО-І СТУПЕНЯ РОЗВИТКУ, ПІД ВПЛИВОМ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ В РІЗНІ ТЕРМІНИ 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

5.1. Зміни показників про- та антиоксидантного захисту в ротовій 

рідині осіб молодого віку у разі генералізованого пародонтиту хронічного 

і загостреного перебігу початкового-І ступеня розвитку під впливом 

комплексної терапії 

Лікування молодих людей, хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І 

ступеня розвитку, призводить до змін про- і антиоксидантних взаємодій в 

ротовій рідині. Так, відразу після комплексної терапії ХГП початкового-І 

ступеня в підгрупі ІА відбувалося переконливе зменшення кількості обох 

показників системи ПОЛ порівняно з даними до лікування: ДК – на  6,94 %, а 

ТБК-АП – на 7,99 % (р1<0,01). Отримані дані відповідали таким у здорових 

(р>0,05), що відображено в таблиці 5.1. 

У віддалені терміни після лікування запропонованим нами способом 

вміст ДК та ТБК-АП коливався несуттєво в межах норми, а саме: через 6 

місяців після терапії знижувався рівень ДК та не змінювалася концентрація 

ТБК-АП, а через 12 місяців їх кількість незначно зростала. 

Застосування запропонованої нами комплексної пародонтологічної 

терапії сприяло змінам показників ПОБ. Динаміка рівня ОМБ у ротовій 

рідині при довжині хвилі 356 нм у разі ХГП початкового-І ступеня розвитку 

наступна: спостерігалося вагоме зменшення вмісту ОМБ356 відразу після 

лікування в 1,47 (р1<0,001) раза порівняно з даними, виявленими до 

лікування, а отриманий показник відповідав такому в здорових. У віддалені 

терміни спостереження зафіксовано малопомітні коливання ОМБ при 
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довжині хвилі 356 нм у межах норми (р>0,05). Аналогічні дані отримано і 

щодо вмісту ОМБ370 та ОМБ430: достовірне зменшення вмісту цих показників 

відразу після лікування в 1,38 і 1,65 (р1<0,001) раза відповідно та утримання 

на цьому рівні через 6 та 12 місяців спостереження. 

Таблиця 5.1 

Динаміка рівня перекисного окиснення ліпідів, перекисного 

окиснення білків в ротовій рідині хворих на хронічний генералізований 

пародонтит початкового-І ступеня розвитку під впливом комплексної 

терапії (І група, основна ІА підгрупа), М±m 

 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ХГП, ІА підгрупа  

до 

лікування, 

n=30 

відразу 

після 

лікування, 

n=30 

через 6 

місяців 

після 

лікування, 

n=28 

через 12 

місяців 

після 

лікування, 

n=28 

ДК, 

у.о. в 1 мл 

1,45±0,03 1,54±0,02 

 

1,44±0,03 

** 

1,40±0,03 

 

1,42±0,02 

 

ТБК-АП, 

нмоль/мл 

3,54±0,09 3,65±0,02 

 

3,38±0,08 

** 

3,38±0,06 

 

3,52±0,11 

 

ОМБ356, 

у.о. 

0,049±0,002 0,069±0,001 

 

0,047±0,001 

*** 

0,049±0,002 

 

0,047±0,002 

 

ОМБ370, 

у.о. 

0,046±0,002 0,065±0,001 

 

0,047±0,002 

*** 

0,046±0,001 

 

0,046±0,001 

 

ОМБ430, 

у.о. 

0,016±0,001 0,028±0,002  0,017±0,002 

*** 

0,016±0,001 

 

0,016±0,001 

 

 

Примітка. р1<0,01 – **, р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих відразу після лікування, із показниками, 

отриманими до лікування. 

 

Здійснене нами лікування впливало і на зміни активності АО ферментів 

(табл. 5.2). Зокрема, у хворих І групи сприяла переконливому підвищенню 

активності каталази відразу після завершення лікування – на 15,64 % 

(р1<0,001) і сягала показника здорових. Через 6 та 12 місяців після лікування 

активність цього фермента змінювалася вже незначно в бік посилення, але в 

межах норми. 
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Таблиця 5.2 

Динаміка активності антиоксидантних ферментів у ротовій рідині 

хворих на хронічний генералізований пародонтит початкового-І ступеня 

розвитку під впливом комплексної терапії (І група, основна ІА підгрупа), 

М±m 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ХГП, ІА підгрупа 

до 

лікування, 

n=30 

відразу 

після 

лікування, 

n=30 

через 6 

місяців 

після 

лікування, 

n=28 

через 12 

місяців 

після 

лікування, 

n=28 

Каталаза, 

мг Н2О2/1 мл 

12,11±0,31 10,42±0,11 

 

12,05±0,18 

*** 

12,27±0,19 

 

12,49±0,19 

 

ЦП, 

у.о. 

29,91±0,78 31,53±0,92 

 

29,42±0,26 

* 

29,67±0,38 

 

29,98±0,42  

 

ГПО, 

ммоль/л 

0,16±0,01 0,12±0,01 

 

0,16±0,01 

** 

0,16±0,01  

 

0,17±0,01  

 

ГР,  

мкмоль/хв/г 

0,23±0,01 0,26±0,01 

 

0,23±0,01  

* 

0,24±0,01  

 

0,24±0,01  

 

Примітка. р1<0,05 – *; р1<0,01 – **, р1<0,001 – *** – рівень вірогідності 

значень при порівнянні даних, отриманих відразу після лікування, із 

показниками, отриманими до лікування. 

 

Активність ЦП у підгрупі ІА під впливом терапії достовірно знизилася 

на 7,17 % (р1<0,05), що відповідало нормі, та утримувалася на цьому рівні ще 

й у віддалені терміни після комплексної терапії. 

Щодо глутатіонзалежних ферментів, то їх показники також 

нормалізувалися відразу після лікування, причому зміни були 

переконливими порівняно з вихідними показниками. Так, активність ГПО 

підвищилася на 33,33 % (р1<0,01), а ГР – знизилася на 13,04 % (р1<0,05). 

Надалі активність цих ензимів не змінювалася. 

Отже, комплексне лікування ХГП початкового-І ступеня розвитку 

запропонованим нами способом у молодих людей сприяло поліпшенню 

показників у системі ПОЛ-АОЗ: значному зниженню вмісту ПОЛ і ПОБ, а 

також зменшенню активності ЦП і ГР та підвищенню її у каталази і ГПО із 

досягненням показників у здорових, з утриманням цього позитивного 

результату впродовж року. 
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Застосування традиційної терапії у молодих людей, хворих на ХГП 

початкового-І ступеня розвитку, сприяло вагомому зниженню кількості ДК 

на 12,77 % (р1<0,01), що наведено в таблиці 5.3.  

Таблиця 5.3 

Динаміка показників перекисного окиснення ліпідів, перекисного 

окиснення білків в ротовій рідині хворих на хронічний генералізований 

пародонтит початкового-І ступеня розвитку під впливом комплексної 

терапії (І група, порівняльна а ІБ підгрупа), М±m 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ХГП, ІБ підгрупа 

до 

лікування, 

n=18 

відразу 

після 

лікування, 

n=18 

через 6 

місяців 

після 

лікування, 

n=17 

через 12 

місяців 

після 

лікування, 

n=16 

ДК, 

у.о. в 1 мл 

1,45±0,03 1,59±0,05 

 

1,41±0,02 

** 

1,47±0,03 

 

1,50±0,04 

 

ТБК-АП, 

нмоль/мл 

3,54±0,09 3,77±0,09 

 

3,64±0,08 

 

3,67±0,08 

 

3,86±0,14 

 

ОМБ356, 

у.о. 

0,049±0,002 0,068±0,001 

 

0,051±0,002 

*** 

0,048±0,002 

 

0,055±0,003 

 

ОМБ370, 

у.о. 

0,046±0,002 0,064±0,001 

 

0,047±0,001 

*** 

0,047±0,001 0,059±0,003  

•• ### 

ОМБ430, 

у.о. 

0,016±0,001 0,026±0,001  

 

0,016±0,001 

*** 

0,017±0,001 0,019±0,001 

Примітки: 

1. р1<0,01 – ** – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих відразу після лікування, із показниками, отриманими до 

лікування. 

2. р3<0,01 – •• – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих через 12 місяців після лікування, із показниками, отриманими 

через 6 місяців. 

3. р<0,05 – #; р<0,001 – ### – рівень вірогідності значень при порівнянні 

даних, отриманих після лікування, із показниками здорових. 

 

Через 6 місяців після лікування концентрація ДК у ІБ підгрупі зростала 

непереконливо. Проте, через рік спостерігалося її підвищення, яке, хоча й 

було недостовірним, та все ж, цей показник ставав вищим від такого у 

здорових молодих людей. 

При оцінці вірогідності різниці між показниками кількості ТБК-АП, 

отриманими до та після лікування і ІБ підгрупі, у т.ч. й у віддалені терміни, 
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суттєвої відмінності не виявлено. Хоча незначні коливання в бік зниження 

одразу після традиційної пародонтологічної терапії були, все ж через 6 та 12 

місяців після здійснених нами заходів у порівняльній підгрупі І групи вони 

зростали та на жодному етапі обстеження не сягали показника здорових. 

Відразу після лікування у хворих ІБ підгрупи вміст ОМБ356  у ротовій 

рідині знизився в 1,33 (р1<0,01) раза. Через 6 місяців кількість ОМБ356 

продовжувала непереконливо знижуватися, коливаючись у межах норми. 

Проте через рік спостерігалося невірогідне підвищення цього показника 

відносно попереднього. Отриманий кінцевий результат був вищим від такого 

у здорових молодих людей, хоча й невиражено. 

Визначаючи достовірність різниці між показниками рівня ОМБ370, 

отриманими до та відразу після лікування у хворих ІБ підгрупи, ми 

встановили їх значне зниження – в 1,36 (р1<0,001) раза, із досягненням даних 

у здорових молодих людей. Через 6 місяців після терапії вміст цього 

показника у ротовій рідині молодих людей, хворих на ХГП початкового-І 

ступеня важкості, не змінювався. Однак, через 12 місяців спостерігалося 

погіршення результатів – рівень ОМБ370 знову вагомо зростав у 1,26 

(р3<0,001) раза, порівняно з показником, отриманим на попередньому етапі 

спостереження. Ці дані помітно перевищували показник здорових – у 1,28 

(р<0,001) раза. 

Аналогічні зміни відбувалися і з рівнем ОМБ430, а саме: помітне 

зменшення його кількості в ротовій рідині хворих ІБ підгрупи відразу після 

терапії – в 1,63 (р1<0,001) раза та його нормалізація, яка спостерігалася і 

через 6 місяців після лікування. Однак, через 12 місяців  показник знову 

зростав, хоча й невагомо порівняно з попереднім, але від норми відрізнявся 

статистично достовірно – в 1,19 (р<0,05) раза. 

Активність каталази відразу після лікування у хворих І групи 

порівняльної підгрупи невагомо підвищувалася та сягала показників 

здорових (табл. 5.4).  
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Таблиця 5.4 

Динаміка активності антиоксидантних ферментів у ротовій рідині 

хворих на хронічний генералізований пародонтит початкового-І ступеня 

розвитку під впливом комплексної терапії  

(І група, порівняльна ІБ підгрупа), М±m 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ХГП, ІБ підгрупа 

до 

лікування, 

n=18 

відразу 

після 

лікування, 

n=18 

через 6 

місяців 

після 

лікування, 

n=17 

через 12 

місяців 

після 

лікування, 

n=16 

Каталаза, 

мг Н2О2/1 мл  

12,11±0,31 10,82±0,3 

 

11,58±0,29 

 

12,04±0,22  

 

11,83±0,18 

 

ЦП, 

у.о. 

29,91±0,78 31,02±1,15 

 

29,04±0,24 

 

28,94±0,44  

 

31,71±0,8  

•• 

ГПО, 

ммоль/л 

0,16±0,01 0,12±0,008 

 

0,13±0,007 

# 

0,17±0,01 

 

0,16±0,009 

 

ГР,  

мкмоль/хв/г 

0,23±0,01 0,26±0,01 0,22±0,01  

** 

0,24±0,01 0,23±0,01 

Примітки: 

1. р1<0,01 – ** – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих відразу після лікування, із показниками, отриманими до 

лікування. 

2. р3<0,01 – •• – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих через 12 місяців після лікування, із показниками, отриманими 

через 6 місяців. 

3. р<0,05 – # – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих після лікування, із показниками здорових. 

 

У віддалені терміни спостерігалися деякі незначні коливання 

активності цього фермента. 

Щодо такого показника системи АОЗ як ЦП, то нами відмічено 

недостовірне зниження його активності у ротовій рідині до норми відразу 

після лікування молодих людей контрольної ІБ підгрупи та утримання цього 

результату протягом 6 місяців. Однак через 12 місяців активність фермента 

порівняно з попередніми показниками зростала відчутно – на 9,57 % 

(р3<0,01) та перевищувала норму. 

У разі застосування традиційної терапії у лікуванні ХГП початкового-І 

ступеня розвитку активність ГПО підвищувалася незначно відразу після 
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лікування, тому була достовірно нижчою за норму на 23,08 % (р4<0,05). 

Проте вже через 6 місяців сягала показника здорових і утримувалася на 

такому рівні й через 12 місяців після лікування. 

Натомість, активність іншого глутатіонзалежного фермента – ГР – 

істотно знижувалася відразу після лікування хворих ІБ підгрупи – на 18,18 % 

(р1<0,01) і сягала показника здорових. Подальші незначні коливання ГР були 

в межах норми. 

Отже, традиційне місцеве лікування ХГП початкового-І ступеня 

сприяло вагомому поліпшенню у хворих ІБ підгрупи в системі ПОЛ-АОЗ за 

показниками кількості ДК та активності ГР, однак відмічалося істотне 

погіршення результатів лікування за активністю ЦП через рік після терапії. 

Відчутним було поліпшення усіх досліджуваних показників ОМБ. Однак, 

отримані позитивні результати не утримувалися довше півроку, що, 

можливо, пов’язано з виникненням загострень через 12 місяців після терапії. 

Запропоноване нами лікування ЗХГП початкового-І ступеня розвитку 

сприяло поліпшенню кількості показників ПОЛ у ротовій рідині молодих 

людей ІІ групи основної підгрупи відразу після її застосування (табл. 5.5).  

Так, кількість ДК і ТБК-АП у ротовій рідині осіб молодого віку ІІА 

підгрупи вірогідно знижувалася на 13,86 і 16,47 % (р1<0,001) відповідно, але 

нормі відповідав лише показник ТБК-АП, який, коливаючись, утримався на 

цьому рівні й у віддалені терміни після терапії. Кількість ДК відразу після 

лікування була достовірно вищою від показника здорових (р<0,001). Через 6 

та 12 місяців після лікування вміст ДК продовжував виражено змінюватися в 

бік зниження на 12,16 % (р2<0,001) і 2,78 % (р3<0,01) відповідно порівняно з 

попередніми показниками та відповідав такому у здорових людей. 

У цих же хворих істотно знижувався рівень ОМБ356 – в 1,56 (р1<0,001) 

раза, що дорівнювало показнику здорових. У віддалені терміни 

спостереження вищезгаданий показник практично не змінювався, а лише 

незначно коливався в межах норми.  
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Таблиця 5.5 

Динаміка показників перекисного окиснення ліпідів, перекисного 

окиснення білків в ротовій рідині в разі загостреного перебігу хронічного 

генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня розвитку під 

впливом комплексної терапії (ІІ група, основна ІІА підгрупа), М±m 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ЗХГП, ІІА підгрупа 

до 

лікування, 

n=32 

відразу 

після 

лікування, 

n=30 

через 6 

місяців 

після 

лікування, 

n=29 

через 12 

місяців 

після 

лікування, 

n=27 

ДК, 

у.о. в 1 мл 

1,45±0,03 1,89±0,04 1,66±0,04 

*** ### 

1,48±0,01  
▲▲▲ 

1,44±0,01  

•• 

ТБК-АП, 

нмоль/мл 

3,54±0,09 3,96±0,06 

 

3,40±0,07 

*** 

3,64±0,05 

 

3,45±0,09 

 

ОМБ356, 

у.о. 

0,049±0,002 0,075±0,001  0,048±0,001 

*** 

0,049±0,001  

 

0,05±0,002 

ОМБ370, 

у.о. 

0,046±0,002 0,071±0,002  0,044±0,001 

*** 

0,044±0,001  

 

0,044±0,001  

 

ОМБ430, 

у.о. 

0,016±0,001 0,032±0,002  0,023±0,001 

*** ### 

0,017±0,001 
▲▲▲  

0,017±0,001 

 

Примітки: 

1. р1<0,01 – **, р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих відразу після лікування, із показниками, 

отриманими до лікування. 

2. р2<0,001 – ▲▲▲ – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих через 6 місяців після лікування, із показниками, отриманими 

відразу після лікування. 

3. р3<0,05 – •, р3<0,01 – •• – рівень вірогідності значень при порівнянні 

даних, отриманих через 12 місяців після лікування, із показниками, 

отриманими через 6 місяців. 

4. р<0,001 – ### – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих після лікування, із показниками здорових. 

 

Що стосується ОМБ370, то його вміст у хворих ІІА підгрупи 

нормалізувався відразу після лікування шляхом переконливого зменшення в 

1,63 (р1<0,001) раза та залишався на досягнутому рівні ще і через 6 та 12 

місяців після лікування. 

У найближчий термін після проведеного лікування хворих на ЗХГП 

початкового-І ступеня розвитку кількість ще одного показника ПОБ – ОМБ430 

в основній підгрупі ІІ групи також закономірно і суттєво знижувалася – в 
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1,39 (р1<0,001) раза, але була достовірно вищою за показники у здорових в 

1,44 раза (р<0,001). Через 6 місяців спостерігалося поліпшення в бік 

нормалізації – достовірне зменшення в 1,35 (р2<0,001) раза. Досягнутий 

результат утримувався протягом року.  

Відразу після завершення запропонованого комплексного лікування 

ЗХГП початкового-І ступеня у хворих ІІА підгрупи зафіксовано підвищення 

активності каталази – на 8,99 % (р1<0,01). Ці дані наведені в таблиці 5.6.  

Таблиця 5.6 

Динаміка показників антиоксидантного захисту в ротовій рідині  

в разі загостреного перебігу хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня розвитку під впливом комплексної терапії  

(ІІ група, основна ІІА підгрупа), М±m 

 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ЗХГП, ІІА підгрупа 

до 

лікування, 

n=32 

відразу 

після 

лікування, 

n=30 

через 6 

місяців 

після 

лікування, 

n=29 

через 12 

місяців 

після 

лікування, 

n=27 

Каталаза, 

мг Н2О2/1 мл  

12,11±0,31 9,34±0,17 

 

10,18±0,20 

** ### 

11,83±0,11 
▲▲▲ 

12,40±0,19  

• 

ЦП, 

у.о. 

29,91±0,78 

 

37,97±0,42 

 

29,99±0,92 

*** 

29,48±0,75 

 

29,42±0,78  

 

ГПО, 

ммоль/л 

0,16±0,01 0,09±0,005 

 

0,15±0,01 

*** 

0,15±0,01  

 

0,16±0,01  

ГР,  

мкмоль/хв/г 

0,23±0,01 0,44±0,02 

 

0,23±0,02 

*** 

0,24±0,02 

 

0,23±0,02  

 

Примітки: 

1. р1<0,01 – **, р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих відразу після лікування, із показниками, 

отриманими до лікування. 

2. р2<0,001 – ▲▲▲ – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих через 6 місяців після лікування, із показниками, отриманими 

відразу після лікування. 

3. р3<0,05 – •, р3<0,01 – •• – рівень вірогідності значень при порівнянні 

даних, отриманих через 12 місяців після лікування, із показниками, 

отриманими через 6 місяців. 

4. р<0,001 – ### – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих після лікування, із показниками здорових. 
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Проте отримані показники були нижчими за норму на 18,10 % 

(р<0,001). Через 6 місяців після терапії активність цього фермента в ротовій 

рідині обстежених молодих людей зростала вагоміше – на 16,21 % (р2<0,001) 

і відповідала показнику здорових, а через 12 місяців підвищувалася ще 

більше – на 4,82 % (р3<0,05).  

Нами виявлено достовірне зменшення активності ЦП відразу після 

лікування молодих людей ІІА підгрупи – на 26,60 % (р1<0,001) – до 

показника здорових. У віддалені терміни після терапії активність цього 

фермента утримувалася в межах норми. 

Показники активності таких ензимів системи АОЗ, як ГПО та ГР мала 

вагомі та різноспрямовані зміни в бік нормалізації вже відразу після 

використання запропонованих нами препаратів у комплексі 

пародонтологічного лікування молодих людей ІІ групи. Так, активність ГПО 

збільшувалася на 66,66 % (р1<0,001), а ГР – зменшувалася на 91,30 % 

(р1<0,001). Досягнуті результати утримувалися на протязі року після 

лікування. 

Отже, терапія ЗХГП початкового-І ступеня розвитку в основній 

підгрупі ІІ групи спричиняла суттєве поліпшення всіх досліджуваних 

показників системи ПОЛ-АОЗ, а також допомагала досягти рівня здорових 

відразу після лікування за такими показниками, як рівень ТБК-АП, 

активність ЦП, ГПО та ГР. При цьому істотно поліпшувалися всі 

досліджувані показники ПОБ та досягли рівня здорових відразу після 

лікування за всіма даними, крім ОМБ430, кількість якого нормалізувалася 

лише через 6 місяців після терапії. Отримані результати впевнено зберігалися 

й через 12 місяців. 

Уміст ДК у порівняльній підгрупі ІІ групи за ЗХГП початкового-І 

ступеня розвитку відразу після лікування значно знижувався – на 22,84 % 

(р1<0,001), але все ж таки не сягав показника здорових (табл. 5.7).  
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Таблиця 5.7 

Динаміка показників перекисного окиснення ліпідів, перекисного 

окиснення білків в ротовій рідині в разі загостреного перебігу хронічного 

генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня розвитку під 

впливом комплексної терапії (ІІ група, порівняльна ІІБ підгрупа), М±m 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ХГП, ІІБ підгрупа 

до 

лікування, 

n=20 

відразу 

після 

лікування, 

n=19 

через 6 

місяців 

після 

лікування, 

n=16 

через 12 

місяців 

після 

лікування, 

n=15 

ДК, 

у.о. в 1 мл 

1,45±0,03 1,99±0,04 

 

1,62±0,04 

*** ## 

1,49±0,02 
▲▲ 

1,83±0,12  

•• ## 

ТБК-АП, 

нмоль/мл 

3,54±0,09 4,01±0,12 

 

3,96±0,11 

## 

3,53±0,04 

▲▲ 

3,99±0,14  

•• ## 

ОМБ356, 

у.о. 

0,049±0,002 0,076±0,002  0,0049±0,002 

*** 

0,053±0,002 

 

0,060±0,005 

# 

ОМБ370, 

у.о. 

0,046±0,002 0,070±0,002  0,044±0,002 

*** 

0,048±0,002  

 

0,066±0,003 

••• 

ОМБ430, 

у.о. 

0,016±0,001 0,030±0,001  0,023±0,001 

*** ### 

0,016±0,002 
▲▲  

0,021±0,001  

•## 

Примітки: 

1. р1<0,01 – **, р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих відразу після лікування, із показниками, 

отриманими до лікування. 

2. р2<0,01 – ▲▲, р2<0,001 – ▲▲▲ – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих через 6 місяців після загального лікування, із 

показниками, отриманими відразу після лікування. 

3. р3<0,05 – •, р3<0,01 – ••, р3<0,001 – ••• – рівень вірогідності значень 

при порівнянні даних, отриманих через 12 місяців після лікування, із 

показниками, отриманими через 6 місяців. 

4. р<0,05 – #, р<0,01 – ##, р<0,001 – ### – рівень вірогідності значень 

при порівнянні даних, отриманих після лікування, із показниками здорових. 

 

Його рівень був статистично достовірно вищим від такого у здорових 

на 37,24 % (р4<0,01). Через 6 місяців після лікування спостерігалася 

тенденція до подальшого зниження кількості ДК – на 8,72 % (р2<0,01), проте 

показника здорових він не досягнув, хоча різниця й була недостовірною. 

Через рік після лікування рівень ДК знову вагомо підвищився на 22,82 % 

(р3<0,01) порівняно з попереднім показником. Отриманий результат кількості 

ДК був вірогідно вищим за показник здорових – на 26,21 % (р4<0,01). 
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Традиційна місцева терапія не чинила вираженої дії на рівень ТБК-АП 

у ротовій рідині молодих людей, хворих на ЗХГП початкового-І ступеня, а 

отриманий показник був вірогідно вищим за норму на 11,86 % (р<0,01). 

Натомість, через 6 місяців після лікування були виявлені достовірні зміни – 

зниження цього кінцевого продукту ПОЛ на 12,18 % (р2<0,01) та  його 

нормалізація. Проте, як і у випадку з ДК, через рік після лікування 

спостерігалося  погіршення  ситуації, а  саме: вагоме підвищення кількості 

ТБК-АП у хворих ІІ підгрупи на 13,03 % (р3<0,01) порівняно з показниками, 

отриманими через 6 місяців після лікування, що помітно вище за норму на 

12,72 % (р<0,01). 

Концентрація ОМБ356 та ОМБ370 у ротовій рідині молодих людей 

порівняльної підгрупи ІІ групи відразу після лікування значно знижувалася – 

в 1,55 і 1,59 (р1<0,001) раза відповідно і сягав показника здорових.  

Через 6 місяців після традиційної терапії вони практично не 

змінювалися. Однак через рік спостерігалося погіршення за обома 

показниками, а саме: невагоме підвищення рівня ОМБ356 та статистично 

достовірне збільшення вмісту ОМБ370 – в 1,38 (р3<0,001) раза порівняно з 

показниками, отриманими через 6 місяців. Виявлені показники кількості 

вищезгаданих пулів ОМБ через 12 місяців після лікування були суттєво 

вищими за норму, а саме: для ОМБ356 – в 1,22 (р<0,05) раза, а для ОМБ370 – в 

1,43 (р<0,001) раза. 

Відповідно до змін ОМБ356 і ОМБ370 відбувалися й зміни рівня ОМБ430. 

Так, традиційна терапія чинила значну дію на цей показник у ротовій рідині 

молодих людей, хворих на ЗХГП початкового-І ступеня розвитку (ІІБ 

підгрупи), що дозволило досягти зменшення вмісту ОМБ430 в 1,30 (р1<0,001) 

раза. Однак, цей показник був все ж вищим за норму значуще – в 1,44 раза 

(р<0,001). Через 6 місяців після лікування рівень ОМБ430 продовжував вагомо 

знижуватися до рівня здорових – в 1,44 (р2<0,01) раза. Проте через рік 

досягнуті результати були втрачені – знову спостерігалося підвищення 

кількості ОМБ430 в 1,31 (р3<0,05) раза порівняно із показниками, отриманими 
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на попередньому етапі обстеження. Виявлений результат був статистично 

достовірно вищим за показники здорових − в 1,31 (р<0,01) раза. 

Відразу після терапії ЗХГП у хворих ІІ групи помітних змін активності 

каталази в ротовій рідині молодих людей порівняльної підгрупи ІІ групи 

виявлено не було (табл. 5.8), а показник був значно нижчим від  такого у 

здорових на 24,08 % (р<0,001).  

Таблиця 5.8 

Динаміка показників антиоксидантного захисту в ротовій рідині в 

разі загостреного перебігу хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня розвитку під впливом комплексної терапії  

(ІІ група, порівняльна ІІБ підгрупа), М±m 

 

Показники 

 

Здорові,  

n=30 

Хворі на ЗХГП, ІІБ підгрупа 

до 

лікування, 

n=20 

відразу 

після 

лікування, 

n=19 

через 6 

місяців 

після 

лікування, 

n=16 

через 12 

місяців 

після 

лікування, 

n=15 

Каталаза, 

мг Н2О2/1 мл  

12,11±0,31 9,41±0,23 

 

9,76±0,15 

### 

11,28±0,19 

▲▲▲ # 

11,50±0,25 

 

ЦП, 

у.о. 

29,91±0,78 

 

38,04±0,56 

 

33,10±1,03 

*** # 

29,45±0,19
▲▲ 

32,93±0,95 

••• # 

ГПО, 

ммоль/л 

0,16±0,01 0,09±0,006 

 

0,13±0,01 

** # 

0,15±0,01  

 

0,12±0,008  

• ## 

ГР,  

мкмоль/хв/г 

0,23±0,01 0,43±0,02 

 

0,33±0,02  

** ### 

0,23±0,01 
▲▲▲ 

0,32±0,02  

••• ###  

Примітки: 

1. р1<0,01 – **, р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих відразу після лікування, із показниками, 

отриманими до лікування. 

2. р2<0,01 – ▲▲, р2<0,001 – ▲▲▲ – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих через 6 місяців після загального лікування, із 

показниками, отриманими відразу після лікування. 

3. р3<0,05 – •, р3<0,01 – ••, р3<0,001 – ••• – рівень вірогідності значень 

при порівнянні даних, отриманих через 12 місяців після лікування, із 

показниками, отриманими через 6 місяців. 

4. р<0,05 – #, р<0,01 – ##, р<0,001 – ### – рівень вірогідності значень 

при порівнянні даних, отриманих після лікування, із показниками здорових. 

 

Через 6 місяців після лікування спостерігалося значне підвищення 

активності каталази – на 15,57 % (р2<0,001) порівняно з попередніми даними, 
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але він все ж був достовірно нижчим за норму − на 7,36 % (р<0,05). Після 12 

місяців – знову зростання, але неістотне, та отриманий результат був нижчим 

від показника здорових, хоча й невагомо. Таким чином, у віддалені терміни 

після лікування активність каталази все ж не нормалізувалася. 

Щодо динаміки активності ЦП, то відразу після лікування у хворих ІІБ 

підгрупи спостерігалося значне її поліпшення, а саме зменшення – на 14,92 % 

(р1<0,001), однак показника здорових досягнуто не було, оскільки отримані 

дані відрізнялися від норми статистично достовірно на 10,61 % (р1<0,01). 

Через 6 місяців після традиційної терапії ЗХГП початкового-І ступеня в 

ротовій рідині молодих людей спостерігалося подальше переконливе 

послаблення активності цього металофермента на 12,39 % (р2<0,01), що 

відповідало показникам здорових. Однак, через 12 місяців активність ЦП 

знову мала тенденцію до вагомого зростання на 11,82 % (р3<0,001) порівняно 

з попередніми показниками, а результат перевищував норму статистично 

достовірно – на 10,09 % (р<0,05). 

Активність ензимів ГПО і ГР у ротовій рідині молодих людей 

порівняльної підгрупи ІІ групи, хворих на ЗХГП початкового-І ступеня, 

змінювалася виражено відразу після лікування: підвищувалася на 44,44 % 

для ГПО та зменшувалася на 30,30 % для ГР (р1<0,01), але обидва показники 

не сягали норми, а саме: активність ГПО була вірогідно нижчою за таку у 

здорових на 23,08 % (р<0,05), а ГР значно вищою – на 43,48 % (р<0,001).   

Через 6 місяців після традиційної пародонтологічної терапії у хворих ІІБ 

підгрупи виявлялося невідчутне посилення активності ГПО та значне 

послаблення активності ГР на 43,48 % (р2<0,001) – показники активності 

обох ферментів відповідали таким у здорових. Однак через рік після 

лікування результати вагомо погіршилися: активність ГПО знову 

зменшилася на 25,00 % (р3<0,05), а ГР – збільшилася на 39,13 % (р3<0,001) 

порівняно з даними, отриманими через 6 місяців після лікування. Останні 

показники мали також статистично достовірну різницю з показниками 
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здорових, а саме: на 33,33 % (р<0,01) для фермента ГПО та на 39,13 % 

(р<0,001) для фермента ГР. 

Отже, у разі ЗХГП початкового-І ступеня в молодих людей 

порівняльної ІІБ підгрупи відразу після проведеної нами традиційної терапії 

відбувалося вагоме поліпшення майже за всіма досліджуваними показниками 

системи ПОЛ-АОЗ, крім рівня ТБК-АП та активності каталази, але жоден із 

них не відповідав показнику здорових. Через 6 місяців після лікування 

прослідковувалася нормалізація всіх показників, крім умісту ДК та 

активності каталази. Однак ефект лікування не протримався довго, оскільки 

через 12 місяців було виявлено вагоме погіршення за всіма показниками 

порівняно з даними у здорових, крім фермента каталази, активність якого 

зростала несуттєво. Стосовно показників ПОБ, то усі рівні ОМБ (крім фракції 

430 нм, рівень якої нормалізувався через 6 місяців після терапії) суттєво 

поліпшувалися, але через рік відбулося істотне погіршення всіх показників 

ОМБ.  

При співставленні даних до і в різні терміни після лікування хворих на 

ХГП та ЗХГП основних і порівняльних підгруп між собою встановлено 

суттєву різницю більшості показників залежно від способу лікування на 

різних етапах спостереження. 

Порівнюючи досліджувані дані в ротовій рідині молодих людей 

основної і порівняльної підгруп за ХГП (І група), бачимо, що отримані 

результати щодо кількості ДК практично не відрізнялися в усі терміни 

дослідження (див. табл. 5.1 і 5.3). При цьому вміст ТБК-АП після 

застосованої терапії відрізнявся: в основній підгрупі отриманий результат 

був вірогідно ліпшим у 1,08 (р4<0,05) раза відразу після лікування та в 1,09 

(р4<0,01) раза через 6 місяців (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Графічне зображення змін кількості тіобарбітуровокислих активних 

продуктів у ротовій рідині молодих людей основної і порівняльної підгруп І 

групи відразу та у віддалені терміни після лікування хронічного 

генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня розвитку. 

 

На етапі спостереження через 12 місяців різниця між усіма вивченими 

показниками ПОБ основної і порівняльної підгруп за ХГП початкового-І 

ступеня була суттєвою, а саме: для ОМБ356 – на 17,02 % (p4<0,05), для ОМБ370 

– на 28,26 % (p4<0,001) та для ОМБ430 – на 18,75 % (p4<0,05). Ці дані 

відображені на рисунках 5.2, 5.3 і 5.4. 
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Рис. 5.2. Графічне зображення змін кількості ОМБ356 у ротовій рідині 

молодих людей основної і порівняльної підгруп І групи відразу та у віддалені 

терміни після лікування хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня розвитку. 
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Рис. 5.3. Графічне зображення змін кількості ОМБ370 у ротовій рідині 

молодих людей основної і порівняльної підгруп І групи відразу та у віддалені 

терміни після лікування хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня розвитку. 
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Рис. 5.4. Графічне зображення змін кількості ОМБ430 у ротовій рідині 

молодих людей основної і порівняльної підгруп І групи відразу та у віддалені 

терміни після лікування хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня розвитку. 

 

У хворих на ХГП початкового-І ступеня розвитку активність каталази 

до наших втручань змінювалася суттєво та практично однаково як у 

порівняльній, так і в основній підгрупах (рис. 5.5).  
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          Рис. 5.5. Графічне зображення змін активності каталази в ротовій рідині 

молодих людей основної і порівняльної підгруп І групи відразу та у віддалені 

терміни після лікування хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня розвитку. 

 

Застосування запропонованої нами комплексної терапії поліпшувало 

цей показник. При порівнянні показників активності каталази в основній та 

порівняльній підгрупах відразу та у віддалені терміни після лікування 

достовірну різницю виявлено через рік: вона становила 5,58 % (p4<0,05) на 

користь основної ІА підгрупи. 

Димаміка активності ЦП за ХГП відбувалася практично однаково в 

основній та порівняльній підгрупах до та на всіх етапах після лікування (див. 

табл. 5.2 і 5.4). 

Стосовно такого показника глутатіонзалежної ферментної системи як 

ГПО, відмічено вагому різницю отриманих даних відразу після лікування 

між підгрупами ІА і ІБ за ХГП початкового-І ступеня. Вона становила 

23,08% (p4<0,05). Подальші зміни цього ензима до терапії та у віддалені 

терміни спостереження між основною та порівняльною підгрупами не мали 

помітної різниці (p4>0,05). Вищеописані зміни відображені на рисунку 5.6.  
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Рис. 5.6. Графічне зображення змін кількості глутатіонпероксидази в ротовій 

рідині молодих людей основної і порівняльної підгруп І групи відразу та у 

віддалені терміни після лікування хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня розвитку. 

 

 

Зміни активності ГР до та після терапії ХГП початкового-І ступеня 

розвитку практично не відрізнялися в обох досліджуваних підгрупах. 

При співставленні даних до і в різні терміни після лікування хворих на 

ЗХГП (ІІ група) основних і порівняльних підгруп між собою встановлено 

суттєву різницю вивчених показників залежно від способу лікування.  

Так, кількість ДК була статистично достовірно меншою через рік після 

лікування в основній групі порівняно з контрольною в 1,27 раза (p4<0,01), що 

свідчить на користь запропонованого нами лікування (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Графічне зображення змін кількості дієнових кон’югатів у ротовій 

рідині молодих людей основної і порівняльної підгруп ІІ групи відразу та у 

віддалені терміни після лікування загостреного хронічного генералізованого 

пародонтиту початкового-І ступеня розвитку. 

 

Уміст ТБК-АП у найближчі та у віддалені терміни після терапії в ІІА та 

ІІБ підгрупах відрізнявся вірогідно (рис. 5.8). 
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Рис. 5.8. Графічне зображення змін кількості тіобарбітуровокислих активних 

продуктів у ротовій рідині молодих людей основної і порівняльної підгруп ІІ 

групи відразу та у віддалені терміни після лікування загостреного хронічного 

генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня розвитку. 
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Так, відразу після лікування та через 12 місяців кількість цього 

показника ПОЛ у порівняльній підгрупі була в 1,16 (p4<0,001) і в 1,15 

(p4<0,01) раза вищою, ніж в основній, що свідчить на користь запропонованої 

нами терапії та вказує на нетривалий ефект від традиційного лікування.  

У разі ЗХГП початкового-І ступеня показник ОМБ356 не мав вірогідних 

відмінностей як до так і на різних етапах після лікування між підгрупами 

(див. табл. 5.5 і 5.7). Однак показники ОМБ370 та ОМБ430 через рік після 

лікування були достовірно ліпшими на користь ІІА підгрупи, а саме: на 

50,00% (p4<0,001) та 23,53 % (p4<0,01) відповідно (рис. 5.9 і 5.10). 

Отримані результати щодо погіршення показників ПОЛ і ПОБ у хворих 

ІІБ підгрупи у віддалених термінах спостереження можуть свідчити про 

повторне загострення патологічного процесу в пародонті. 
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Рис. 5.9. Графічне зображення змін кількості ОМБ370 у ротовій рідині 

молодих людей основної і порівняльної підгруп ІІ групи відразу та у 

віддалені терміни після лікування загостреного хронічного генералізованого 

пародонтиту початкового-І ступеня розвитку. 
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Рис. 5.10. Графічне зображення змін кількості ОМБ430 у ротовій рідині 

молодих людей основної і порівняльної підгруп ІІ групи відразу та у 

віддалені терміни після лікування загостреного хронічного генералізованого 

пародонтиту початкового-І ступеня розвитку. 

 

Застосування пародонтологічної терапії у разі ЗХГП початкового-І 

ступеня в молодих людей основної і порівняльної підгруп неухильно 

збільшувало активність каталази в усі досліджувані терміни після лікування 

(рис. 5.11).  
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Рис. 5.11. Графічне зображення змін активності каталази в ротовій рідині 

молодих людей основної і порівняльної підгруп ІІ групи відразу та у 

віддалені терміни після лікування загостреного хронічного генералізованого 

пародонтиту початкового-І ступеня розвитку. 
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Так, відразу після лікування та через 6 і 12 місяців активність каталази 

була суттєво більшою в ІІА підгрупі – у 1,04 (p4<0,01), 1,05 (p4<0,05) і 1,08 

(p4<0,01) раза відповідно. Це можна пояснити тим, що у віддалені терміни 

після традиційного лікування рівень активності цього фермента не сягав 

показника здорових.  

У разі ЗХГП  початкового-І ступеня прослідковувалося також відчутне 

зниження активності ЦП в обох підгрупах відразу після лікування, але лише 

в основній ІІА підгрупі його рівень досягнув даних у здорових молодих 

людей (рис. 5.12), тому різниця між показниками активності цього 

металофермента відразу після лікування в підгрупах була досить помітною і 

склала 10,37 % (p4<0,05).  
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Рис. 5.12. Графічне зображення змін активності церулоплазміну в ротовій 

рідині молодих людей основної і порівняльної підгруп ІІ групи відразу та у 

віддалені терміни після лікування загостреного хронічного генералізованого 

пародонтиту початкового-І ступеня розвитку. 

 

Через 6 місяців активність ЦП перебувала в межах норми в обох 

підгрупах, але через рік виявлено переконливе зростання цього показника в 

порівняльній підгрупі, за рахунок чого різниця між даними підгруп ІІА і ІІБ 

стала статистично достовірною і становила 11,93 % (p4<0,01). 
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На користь запропонованої нами комплексної терапії свідчить також 

порівняння показників активності ензимів ГПО та ГР у хворих на ЗХГП 

основної і порівняльної підгруп. Так, активність ГПО через рік після 

лікування в ІІА підгрупі зберігалася на досягнутому рівні, а показник 

відповідав такому у здорових, а в ІІБ – була вірогідно нижчою в 1,33 раза 

(p4<0,01). Ці дані відображені на рисунку 5.13. 
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Рис. 5.13. Графічне зображення змін кількості глутатіонпероксидази у 

ротовій рідині молодих людей основної і порівняльної підгруп ІІ групи 

відразу та у віддалені терміни після лікування загостреного хронічного 

генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня розвитку. 

 

При порівнянні показників активності ГР між підгрупами в найближчі 

та віддалені терміни після терапії ЗХГП початкового-І ступеня розвитку було 

виявлено вагомі відмінності (рис. 5.14). 

Відразу після лікування активність ГР в обох підгрупах вірогідно 

поліпшувалася, але знизилася до показника здорових лише в основній 

підгрупі, а різниця між даними підгруп була достовірною та становила 

43,48% (p4<0,01). Через 6 місяців після лікування активність ГР 

нормалізувалася як в основній, так і в порівняльній підгрупах. На такому 

рівні вона зберігалася й через рік у підгрупі ІІА, а в підгрупі ІІБ – навпаки, 

знову суттєво підвищилася. Порівнянням даних, отриманих через 12 місяців  
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після лікування в обох підгрупах, виявлено статистично достовірну різницю 

– 39,13 % (p4<0,01). 
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Рис. 5.14. Графічне зображення змін активності глутатіонредуктази в ротовій 

рідині молодих людей основної і порівняльної підгруп ІІ групи відразу та у 

віддалені терміни після лікування загостреного хронічного генералізованого 

пародонтиту початкового-І ступеня розвитку. 

 

Отже, зафіксована динаміка отриманих даних щодо прооксидантів та 

АОЗ у ротовій рідині молодих людей, хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І 

ступеня, до і в різні терміни після пародонтологічного лікування 

продемонструвала, що розроблений нами терапевтичний комплекс має 

виражений позитивний вплив на регуляцію цих показників. Рослинні засоби, 

що входять до складу запропонованих нами ліків як для місцевого, так і для 

загального лікування проявляють АО дію, сприяють тривалому утриманню 

позитивного результату після пародонтологічного лікування та 

попереджують виникнення повторних загострень патології пародонта, тобто, 

призводять до тривалої ремісії. 
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5.2 Вплив місцевого і загального лікування на деякі показники 

вуглеводного обміну в ротовій рідині молодих людей у випадку 

генералізованого пародонтиту відразу, через півроку і рік після терапії 

Застосування комплексної пародонтологічної терапії за ХГП та ЗХГП 

початкового-І ступеня розвитку призводить до регуляції вуглеводного обміну 

в ротовій рідині. Зміни цих показників у разі ХГП в основній підгрупі І групи 

відображено в таблиці 5.9. 

Таблиця 5.9 

Зміни деяких показників вуглеводного обміну в ротовій рідині осіб 

молодого віку в разі генералізованого пародонтиту хронічного перебігу 

початкового-І ступеня розвитку внаслідок комплексної терапії  

(І група, основна ІА підгрупа), М±m 

 

Показники 

 

Здорові, 

n=30 

Хворі на ХГП, ІА підгрупа 

до 

лікування, 

n=30 

відразу 

після 

лікування, 

n=30 

через 6 

місяців 

після 

лікування, 

n=28 

через 12 

місяців 

після 

лікування, 

n=28 

Глюкоза, 

ммоль/л 

0,07±0,01 0,14±0,01 

 

0,12±0,03 

 

0,08±0,01 

 

0,07±0,01 

Піруват, 

мкмоль/л 

28,17±0,68 41,47±1,31 

 

27,04±0,8 

*** 

27,93±0,56 

 

28,96±0,65 

 

Лактат, 

ммоль/л 

0,29±0,02 0,46±0,04 0,36±0,02* 

### 

0,27±0,02 
▲▲ 

0,28±0,02 

 

ЛДГ, 

мкмоль/хв/л 

0,27±0,02 0,41±0,02  

 

0,26±0,02 

*** 

0,25±0,02  

 

0,24±0,01  

 

Примітки: 

1. р1<0,05 – *; р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих відразу після лікування, із показниками, 

отриманими до лікування. 

2. р2<0,01 – ▲▲ – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих через 6 місяців після лікування, із показниками, отриманими 

відразу після лікування. 

3. р<0,001 – ### – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих після лікування, із показниками здорових. 

 

Динаміка рівня глюкози в ротовій рідині молодих людей І групи 

основної підгрупи продемонструвала невагоме зменшення його на всіх 

етапах обстеження, а різниця з даними здорових залишалася недостовірною 
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(р>0,05). При цьому показника здорових рівень глюкози сягав через 6 місяців 

після лікування. Через 12 місяців досягнутий результат утримувався. 

Кількість пірувату (піровиноградної кислоти) у ротовій рідині хворих 

на ХГП в основній підгрупі І групи під впливом терапії знизилася вагомо – в 

1,53 (р1<0,001) раза, що відповідало нормі, та утримувалася на цьому рівні 

ще й у віддалені терміни після комплексної терапії. 

Щодо вмісту лактату (молочної кислоти) в ротовій рідині, то відразу 

після лікування у хворих на ХГП ІА підгрупи він знижувався помітно – в 

1,28 (р1<0,05) раза, але не сягав даних у групі здорових молодих людей і був 

вищим у 1,24 (р<0,001) раза. Нормалізація цього показника відбувалася вже 

через 6 місяців після комплексної терапії за рахунок істотного його 

зменшення – в 1,33 (р2<0,05) раза, і через рік після лікування рівень лактату 

не змінювався. 

Запропонована нами терапія ХГП сприяла вірогідному зниженню 

активності ЛГД в ротовій рідині хворих ІА підгрупи відразу після 

завершення лікування – в 1,58 (р1<0,001) раза із досягненням показника 

здорових. Через 6 і 12 місяців активність цього фермента практично не 

змінювалася. 

Отже, запропоноване нами комплексне пародонтологічне лікування 

ХГП початкового-І ступеня розвитку в осіб молодого віку ІА підгрупи 

сприяло поліпшенню показників вуглеводного обміну в ротовій рідині 

відразу після терапії, а саме: значному зниженню кількості пірувату та 

активності ЛДГ до величин здорових, а також зменшенню вмісту лактату та 

нормалізації його показника через 6 місяців після лікування. Виключення 

становила глюкоза, рівень якої сягав показника здорових через 6 місяців 

після терапії. Досягнуті результати за всіма показниками утримувалися на 

рівні здорових ще й у віддалені терміни після лікування.  

Застосування традиційної пародонтологічної терапії в осіб молодого 

віку, хворих на ХГП початкового-І ступеня, які ввійшли в порівняльну ІБ 

підгрупу І групи, сприяло статистично достовірному зниженню вмісту 



 147 

глюкози в 1,70 (р1<0,001) раза, але зафіксований показник не відповідав 

такому в здорових (табл. 5.10).  

Таблиця 5.10 

Зміни деяких показників вуглеводного в ротовій рідині осіб 

молодого віку в разі хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня розвитку внаслідок комплексної терапії  

(І група, порівняльна ІБ підгрупа), М±m 

 

Показники 

 

Здорові, 

n=30 

Хворі на ХГП, ІБ підгрупа 

до 

лікування, 

n=18 

відразу 

після 

лікування, 

n=18 

через 6 

місяців 

після 

лікування, 

n=17 

через 12 

місяців 

після 

лікування, 

n=16 

Глюкоза, 

ммоль/л 

0,07±0,01 0,15±0,01 

 

0,09±0,01 

*** 

0,06±0,004 
▲▲ 

0,09±0,01  

•• 

Піруват, 

мкмоль/л 

28,17±0,68 37,78±3,04 

 

32,12±2,01 

 

29,18±1,24 

 

29,13±1,08 

 

Лактат, 

ммоль/л 

0,29±0,02 0,47±0,03 

 

0,33±0,02 

*** 

0,28±0,02  

 

0,32±0,02 

 

ЛДГ, 

мкмоль/хв/л 

0,27±0,02 0,40±0,03  

 

0,25±0,03 

** 

0,28±0,02  

 

0,30±0,03 

 

Примітки: 

1. р1<0,01 – **, р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих відразу після лікування, із показниками, 

отриманими до лікування. 

2. р2<0,01 – ▲▲ – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих через 6 місяців після лікування, із показниками, отриманими 

відразу після лікування. 

3. р3<0,01 – •• – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих через 12 місяців після лікування, із показниками, отриманими 

через 6 місяців. 

4. р<0,05 – # – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих після лікування, із показниками здорових. 

 

Через 6 місяців після лікування кількість глюкози в ротовій рідині 

хворих ІБ підгрупи продовжувала переконливо знижуватися – в 1,50 

(р2<0,01) раза і сягала норми. Проте через рік спостерігалося її суттєве 

підвищення відносно попереднього показника – в 1,50 (р3<0,01) раза. 

Досягнутий рівень глюкози був вищим від такого у здорових молодих людей, 

хоча й невиражено (р>0,05). 
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Щодо кількості проміжного продукту вуглеводного обміну пірувату, то 

нами було відмічено недостовірне його зниження в ротовій рідині відразу 

після лікування молодих людей І групи порівняльної ІБ підгрупи, однак 

традиційна пародонтологічна терапія не сприяла його нормалізації – 

показник перебував на рівні, вищому від такого у здорових. У віддалені 

терміни після лікування вміст піровиноградної кислоти в ротовій рідині 

незначно знижувався та коливався в межах норми. 

При оцінці достовірності різниці між показниками кількості лактату, 

отриманими до та відразу після лікування в ротовій рідині хворих І групи ІБ 

підгрупи, було простежено його зниження в 1,42 (р1<0,001) раза, але 

отриманий рівень був все ж вищим від норми, хоча й недостовірно. У 

віддалені терміни після лікування вміст лактату в ротовій рідині молодих 

людей, хворих на ХГП, коливався недостовірно і був у межах норми. 

Активність ЛДГ у ротовій рідині відразу після лікування молодих 

людей І групи порівняльної підгрупи знижувалася  вагомо – в 1,60 (р1<0,01) 

раза та сягала показників здорових. У віддалені терміни спостерігалися 

незначні коливання активності цього фермента в бік підвищення, але в межах 

норми. 

Отже, традиційне лікування хворих на ХГП порівняльної підгрупи І 

групи сприяло відчутному поліпшенню вуглеводного обміну в ротовій рідині 

за вмістом глюкози і лактату та за активністю ЛДГ відразу після лікування, а 

також за кількістю піровиноградної кислоти через 6 місяців після лікування.  

Запропонована нами терапія ЗХГП початкового-І ступеня у хворих 

основної підгрупи ІІ групи сприяла зменшенню кількості глюкози в ротовій 

рідині молодих людей відразу після лікування в 2,38 (р1<0,001) раза (табл. 

5.11).  

Незначно коливаючись, рівень глюкози утримувався в таких межах й у 

віддалених термінах спостереження. 
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Таблиця 5.11 

Зміни деяких показників вуглеводного обміну в ротовій рідині осіб 

молодого віку в разі хронічного генералізованого пародонтиту 

загостреного перебігу початкового-І ступеня розвитку внаслідок 

комплексної терапії (ІІ група, основна ІІА підгрупа), М±m 

 

Показники 

 

Здорові, 

n=30 

до 

лікування, 

n=32 

відразу 

після 

лікування, 

n=30 

через 6 

місяців 

після 

лікування, 

n=29 

через 12 

місяців 

після 

лікування, 

n=27 

Глюкоза, 

ммоль/л 

0,07±0,01 0,19±0,02 

 

0,08±0,004 

*** 

0,07±0,004  

 

0,08±0,004 

Піруват, 

мкмоль/л 

28,17±0,68 55,69±1,84 

 

27,00±0,90 

*** 

28,90±0,52 28,30±0,61 

Лактат, 

ммоль/л 

0,29±0,02 0,51±0,02 

 

0,30±0,02 

*** 

0,30±0,02  

 

0,27±0,02 

• 

ЛДГ, 

мкмоль/хв/л 

0,27±0,02 0,56±0,03  

 

0,33±0,02 

*** # 

0,27±0,02 
▲  

0,26±0,02 

 

Примітки: 

1. р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих відразу після лікування, із показниками, отриманими до 

лікування. 

2. р2<0,05 – ▲ – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих через 6 місяців після лікування, із показниками, отриманими 

відразу після лікування. 

3. р3<0,05 – • – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих через 12 місяців після лікування, із показниками, отриманими 

через 6 місяців. 

4. р<0,05 – # – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих відразу після лікування, із показниками здорових. 

 

Щодо вмісту пірувату в ротовій рідині, то кількість його у хворих на 

ЗХГП, що ввійшли в ІІА підгрупу, також закономірно знижувалася відразу 

після лікування – в 2,06 (р1<0,001) раза порівняно із показником, отриманим 

до лікування. Цей результат відповідав такому у здорових молодих людей, а 

у віддалені терміни після терапії практично не змінювалися, утримуючись у 

межах визначеної нами норми. 

Концентрація лактату в ротовій рідині хворих ІІА підгрупи 

знижувалася відразу після лікування в 1,70 (р1<0,001) раза, утримуючись на 
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такому рівні і через 6 місяців. Через 12 місяців цей показник зменшувався ще 

більше – в 1,11 (р3<0,05) раза, і став нижчим, ніж у здорових. 

Активність фермента ЛДГ в ротовій рідині молодих людей ІІ групи ІІА 

підгрупи зменшувалася вагомо – в 1,69 (р1<0,001) раза, але все ж перебувала 

на рівні вірогідно вищому, ніж у здорових, у 1,22 (р<0,05) раза. Через 6 

місяців після лікування активність ЛГД продовжувала зменшуватися – в 1,22 

(р2<0,05) раза і сягала показника здорових. Через рік отриманий результат 

практично не змінювався.  

Отже, запропонована нами комплексна пародонтологічна терапія 

ЗХГП початкового-І ступеня розвитку сприяла суттєвому поліпшенню всіх 

досліджуваних показників вуглеводного обміну, а також допомагала досягти 

рівня здорових відразу після лікування за всіма показниками, крім фермента 

ЛДГ, активність якого нормалізувалася через 6 місяців після терапії. 

Отримані результати впевнено зберігалися й через 12 місяців.  

При дослідженні вмісту глюкози в ротовій рідині осіб молодого віку 

порівняльної підгрупи ІІ групи відразу після традиційного лікування 

виявлено його значне зниження – в 2,57 (р1<0,001) раза відповідно із 

досягненням показників здорових (табл. 5.12).  

Через 6 місяців після традиційної терапії рівень глюкози практично не 

змінювався. Однак, через рік спостерігалося значне погіршення – підвищення 

рівня глюкози в 1,63 (р3<0,05) раза порівняно з показниками, що були через 6 

місяців. Отримані дані були вищими за норму в 1,86 (р<0,001) раза. 

Кількість пірувату в ротовій рідині хворих ІІБ підгрупи під впливом 

традиційного лікування зменшувалася в 1,78 (р1<0,001) раза, а через 6 місяців 

– в 1,62 (р3<0,001) раза, досягнувши рівня здорових. Проте через 12 місяців 

відбулося значне підвищення цього показника – в 1,64 (р<0,001) раза і 

різниця з даними до і відразу після лікування склала 1,78 (р1<0,001) раза, а із 

показниками здорових – 1,61 (р<0,001) раза.  
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Таблиця 5.12 

Зміни деяких показників вуглеводного обміну в ротовій рідині осіб 

молодого віку в разі хронічного генералізованого пародонтиту 

загостреного перебігу початкового-І ступеня розвитку внаслідок 

комплексної терапії (ІІ група, порівняльна ІІБ підгрупа), М±m 

 

Показники 

 

Здорові, 

n=30 

до 

лікування, 

n=20 

відразу 

після 

лікування, 

n=19 

через 6 

місяців 

після 

лікування, 

n=16 

через 12 

місяців 

після 

лікування, 

n=15 

Глюкоза, 

ммоль/л 

0,07±0,01 0,18±0,02 

 

0,07±0,004 

*** 

0,08±0,02 

 

0,13±0,01  

• ### 

Піруват, 

мкмоль/л 

28,17±0,68 56,30±2,64 

 

31,70±1,71 

*** 

28,25±1,12 

 

45,73±3,29 

••• ### 

Лактат, 

ммоль/л 

0,29±0,02 0,51±0,04 0,31±0,02 

*** 

0,27±0,02  

 

0,38±0,03 

•• # 

ЛДГ, 

мкмоль/хв/л 

0,27±0,02 0,57±0,04  

 

0,30±0,02 

*** 

0,28±0,02  

 

0,37±0,03  

• ## 

Примітки: 

1. р1<0,05 – *, р1<0,001 – *** – рівень вірогідності значень при 

порівнянні даних, отриманих відразу після лікування, із показниками, 

отриманими до лікування. 

2. р2<0,05 – ▲ – рівень вірогідності значень при порівнянні даних, 

отриманих через 6 місяців після лікування, із показниками, отриманими 

відразу після лікування. 

3. р3<0,05 – •, р3<0,01 – ••, р3<0,001 – ••• – рівень вірогідності значень 

при порівнянні даних, отриманих через 12 місяців після лікування, із 

показниками, отриманими через 6 місяців. 

4. р<0,05 – #, р<0,01 – ##, р<0,001 – ### – рівень вірогідності значень 

при порівнянні даних, отриманих після лікування, із показниками здорових. 

 

Стосовно змін показника вмісту лактату в ротовій рідині хворих на ГП 

ІІБ підгрупи, то закономірності, встановлені нами при дослідженні рівня 

пірувату, були такими ж: відразу після лікування кількість лактату 

знижувалася в 1,65 (р1<0,001) раза, через півроку це зниження 

продовжувалося, але було малозначущим, а через рік цей показник зростав у 

1,41 (р3<0,01) раза порівняно з даним через 6 місяців, а різниця зі здоровими 

склала 1,31 (р<0,05) раза. 

Відповідно до змін попередніх показників вуглеводного обміну 

відбувалися й зміни активності ЛДГ. Так, традиційна терапія чинила значну 
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дію на активність фермента ЛДГ в ротовій рідині молодих людей, хворих на 

ЗХГП початкового-І ступеня розвитку – зменшення її було в 1,90 (р1<0,001) 

раза. Через 6 місяців після лікування цей показник продовжував невагомо 

знижуватися до рівня здорових. Проте через рік досягнуті результати були 

втрачені: знову спостерігалося підвищення активності ЛГД в 1,32 (р3<0,05) 

раза порівняно з показником, отриманим на попередньому етапі обстеження. 

Виявлені дані були статистично достовірно вищими за показники здорових у 

1,37 (р<0,01) раза. 

Отже, у разі ЗХГП початкового-І ступеня розвитку в осіб молодого віку 

порівняльної підгрупи ІІ групи відразу після лікування відбувалося вагоме 

поліпшення та нормалізація вуглеводного обміну в ротовій рідині за всіма 

досліджуваними показниками, крім пірувату, рівень якого нормалізувався 

через 6 місяців після терапії. Однак ефект лікування не протримався довго, 

тому через рік виявлено вагоме погіршення за всіма показниками порівняно 

зі здоровими. Отримані результати можуть бути наслідком повторного 

загострення патологічного процесу в пародонті через 12 місяців після 

загальноприйнятого лікування. 

Зафіксована динаміка отриманих даних стану вуглеводного обміну в 

ротовій рідині осіб молодого віку, хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І 

ступеня, до і в різні терміни після пародонтологічного лікування 

продемонструвала, що розроблена нами комплексна терапія має виражений 

позитивний вплив на регуляцію цих показників, хоча й не містить 

хіміотерапевтичних антибактеріальних препаратів, як при традиційному  

лікуванні.  

Для встановлення впливу розробленого нами способу комплексного 

лікування і традиційної терапії нам було цікаво порівняти вивчені показники 

вуглеводного обміну, отримані після лікування у хворих ІА і ІБ та ІІА і ІІБ 

підгруп. Співставляючи досліджувані дані в ротовій рідині молодих людей 

основної і порівняльної підгруп І групи за ХГП початкового-І ступеня на 

різних етапах після лікування, бачимо, що досягнуті результати практично не 
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відрізнялися за всіма показниками (див. табл. 5.9 і 5.10), окрім рівня пірувату 

(рис. 5.15).  
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Рис. 5.15. Графічне зображення змін кількості пірувату в ротовій рідині 

молодих людей віку ІА і ІБ підгруп І групи в різні терміни після лікування 

хронічного генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня розвитку. 

 

Кількість пірувату в ротовій рідині до лікування підвищувалася вагомо 

в усіх хворих порівняно з показниками здорових. Однак результати, отримані 

відразу після лікування в основній та контрольній підгрупах, відрізнялися 

статистично достовірно – на 18,79 % (р4<0,05). Різниця значень умісту 

піровиноградної кислоти в ротовій рідині хворих на ХГП відразу після 

лікування вказує на більшу користь від проведеної терапії за розробленим 

нами способом у хворих основної ІА підгрупи І групи, ніж в осіб 

порівняльної ІБ підгрупи, лікованих традиційним способом.       

Дещо інші закономірності виявлені нами у хворих на ЗХГП. 

Порівнянням даних, отриманих в обох підгрупах ІІ групи відразу та в різні 

терміни після пародонтологічної терапії між собою, доведено суттєві 

відмінності за кількістю глюкози в ротовій рідині через 12 місяців після 
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лікування (рис. 5.16): різниця становила 62,50 % (p4<0,001), отже, на стільки 

погіршувався цей показник у хворих ІІБ підгрупи. 
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Рис. 5.16. Графічне зображення змін рівня глюкози в ротовій рідині 

молодих людей ІІА і ІІБ підгруп ІІ групи в різні терміни після лікування 

загостреного хронічного генералізованого пародонтиту початкового-І 

ступеня розвитку. 

 

Щодо вмісту пірувату в ротовій рідині осіб молодого віку, хворих на 

ЗХГП, що ввійшли в ІІ групу, то різниця між показниками основної і 

порівняльної підгруп була вірогідною як відразу після терапії, так і через 12 

місяців, що відображено на рисунку 5.17. 

Так, відразу після лікування різниця між кількістю піровиноградної 

кислоти обох підгруп становила 17,41 % (p4<0,05), а через рік – 61,59 % 

(p4<0,001). Отримані дані свідчать про ліпшу ефективність запропонованої 

нами комплексної терапії патології пародонта, що перебігає на тлі стресу, в 

осіб молодого віку основної підгрупи ІІ групи. 
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Рис. 5.17. Графічне зображення змін вмісту пірувату в ротовій рідині 

молодих людей ІІА і ІІБ підгруп ІІ групи в різні терміни після лікування 

загостреного хронічного генералізованого пародонтиту початкового-І 

ступеня розвитку. 

 

 

Динаміка зміни рівня лактату (рис. 5.18) й активності ЛДГ (рис. 5.19) у 

ротовій рідині хворих ІІ групи були подібними до таких стосовно кількості 

глюкози: істотні відмінності показників в основній ІІА підгрупі порівняно з 

такими в ІІБ підгрупі спостерігалися лише через 12 місяців, а різниця за 

вмістом лактату становила 40,74 % (p4<0,001), а за активністю ЛДГ – 42,31 % 

(p4<0,01). Це свідчить про більш тривалу дію розробленого нами способу 

комплексного лікування хворих, який сприяв стійкому утриманню 

досягнутих результатів. 
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Рис. 5.18. Графічне зображення змін вмісту лактату в ротовій рідині 

молодих людей ІІА і ІІБ підгруп ІІ групи в різні терміни після лікування 

загостреного хронічного генералізованого пародонтиту початкового-І 

ступеня розвитку. 
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Рис. 5.19. Графічне зображення змін активності лактатдегідрогенази в 

ротовій рідині молодих людей ІІА і ІІБ підгруп ІІ групи в різні терміни після 

лікування загостреного хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня розвитку. 
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Таким чином, продемонстрована динаміка отриманих даних щодо 

стану деяких показників вуглеводного обміну в ротовій рідині молодих 

людей, хворих на ЗХГП початкового-І ступеня розвитку, до-, в найближчі і 

віддалені терміни після пародонтологічного лікування засвідчила, що 

розроблений нами спосіб комплексної терапії, застосований в основній 

підгрупі, має виражений позитивний вплив на регуляцію цих показників, що 

відрізняється від такого при застосуванні традиційної терапії і до того ж 

дозволяє закріпити отриманий результат й через 12 місяців після лікування. 

Отже, можна припустити, що відбулося відновлення компенсаторно-

захисних сил організму за допомогою препаратів рослинного походження як 

на місцевому, так і на загальному рівнях. 

 

Висновки до розділу 5: 

1. Комплексне лікування ХГП початкового-І ступеня розвитку в осіб 

молодого віку запропонованим нами способом (ІА підгрупа) сприяло 

нормалізації показників про- та АО системи в ротовій рідині в бік 

поліпшення, а саме: вагомо знижувалися показники ПОЛ (ДК і ТБК-АП), 

ПОБ (ОМБ356, ОМБ370, ОМБ430), активність ЦП і ГР та підвищувалися 

активність каталази і ГПО. Вони ставали близькими до даних у здорових 

(р4>0,05). Досягнуті результати утримувалися впродовж року. При 

використанні традиційної терапії у хворих на ХГП початкового-І ступеня 

розвитку (ІБ підгрупа) зменшувалися рівень ДК і активність ГР, однак, 

активність ЦП через 12 місяців істотно підвищувався. Отримані результати 

здебільшого не утримувалися довше півроку. 

2. Під впливом здійснених нами заходів у хворих на ЗХГП 

початкового-І ступеня розвитку молодих людей ІІ групи вагомо 

поліпшувалися показники системи ПОЛ-АОЗ, а саме: у ІІА – підгрупі 

кількість ТБК-АП, ОМБ356 і ОМБ370, активність ЦП, ГПО і ГР відразу після 

лікування сягали величин здорових, а рівень ОМБ430 нормалізувався через 6 

місяців; у ІІБ підгрупі більшість вищеназваних показників, крім рівня ДК і 
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активності каталази, нормалізувалися через 6 місяців. Однак, якщо в ІА 

підгрупі отримані результати зберігалися й у віддалені терміни 

спостереження, то в ІБ підгрупі – лише півроку. 

3. При порівнянні результатів комплексної терапії хворих на ГП 

молодих людей при застосуванні різних способів лікування між собою 

виявлено достовірні відмінності в різні терміни спостереження за 

показниками: рівня ТБК-АП, ОМБ усіх пулів, активності каталази, ГПО, ГР у 

І групі та за вмістом ДК, ТБК-АП, ОМБ усіх фракцій, активності каталази, 

ЦП, ГПО і ГР у ІІ групі. 

4. У разі ХГП початкового-І ступеня розвитку завдяки комплексному 

пародонтологічному лікуванню молодих людей відбулася регуляція деяких 

показників вуглеводного обміну в ротовій рідині не залежно від способу 

лікування: у ІА підгрупі відразу внормувалися всі показники, крім кількості 

глюкози (рівень якої сягав величин здорових через 6 місяців), а в ІБ підгрупі 

до показників норми відразу після терапії наближалися вміст глюкози і 

лактату та активність ЛДГ, а через 6 місяців – кількість піровиноградної 

кислоти. Досягнуте утримувалося й у віддалені терміни спостереження.  

5. Вагомому поліпшенню всіх досліджуваних показників вуглеводного 

обміну в разі ЗХГП початкового-І ступеня розвитку сприяла комплексна 

терапія, застосована нами в ІІА і ІІБ підгрупах, завдяки якій вдалося досягти 

рівня здорових відразу після лікування за всіма показниками, за 

виключенням фермента ЛДГ, активність якого нормалізувалася через 6 

місяців у ІІА підгрупі та крім пірувату, рівень якого нормалізувався через 6 

місяців у ІІБ підгрупі. Досягнуте утримувалося впродовж року в ІІА підгрупі. 

Натомість, у ІІБ підгрупі ефект лікування тривав недовго, оскільки через рік 

усі показники вагомо погіршилися порівняно зі здоровими, можливо, як 

наслідок повторного загострення патологічного процесу в пародонті через 

рік після традиційного лікування. 

6. Співставленням результатів лікування, застосованого в ІА і ІБ 

підгрупах, у різні терміни спостереження виявлено значні відмінності за 
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показниками кількості пірувату на користь підгрупи ІА, а при порівнянні 

даних підгруп ІІА і ІІБ – за всіма вивченими показниками вуглеводного 

обміну на користь підгрупи ІІА. 

 

Перелік публікацій за темою розділу 5: 

1. Мельничук ГМ, Кімак ГБ. Динаміка показників антиоксидантного 

захисту у ротовій рідині осіб молодого віку, хворих на генералізований 

пародонтит за різних варіантів перебігу, під впливом комплексної терапії. 

Вісник стоматології. 2018;1:31-36 [150]. 

2. Кімак ГБ, Мельничук ГМ. Зміни показників перекисного окиснення 

ліпідів і перекисного окиснення білків у ротовій рідині хворих на 

генералізований пародонтит молодих осіб внаслідок комплексного лікування. 

Інновації стоматології. 2018;1:17-21 [96]. 

3. Кімак ГБ, Мельничук ГМ. Вплив комплексного лікування на 

показники вуглеводного обміну у хворих на генералізований пародонтит осіб 

молодого віку. Клінічна та експериментальна патологія. 2018;1(63):56-60 

[94]. 

4. Кімак ГБ, Мельничук ГМ. Стан показників про- та антиоксидантної 

системи в ротовій рідині осіб молодого віку, хворих на генералізований 

пародонтит. Бабенківські читання: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 

участю присвячені пам’яті акад. Г.О. Бабенка; 2017 Жов 26-27; Івано-

Франківськ. Івано-Франківськ; 2017. с. 51 [97]. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Актуальною проблемою стоматології в сучасному суспільстві 

залишаються захворювання тканин пародонта, що повʼязано із широкою 

їхньою поширеністю [123; 207], особливо в молодих людей, зокрема, у м. 

Київ вона становила: у 16-18 років – 33,6 %, у 19-20 років – 57,2 %, у 21-25 

років – 61,2 %, у 26-30 років – 73,3%; у м. Одеса – у 17-25 років – 45,7 %; у м. 

Полтава у 17-26 років – 62,7 %; у м. Вінниця – у 18-25 років – 39,3 %; у м. 

Ужгороді – у 19-24 роки – 42,86 % [116; 138; 229]. Хвороби пародонта, а 

надто ГП, супроводжуються незворотніми змінами деструктивного 

характеру, і, як наслідок, порушенням функції зубощелепної системи через 

резорбцію кісткової тканини та пошкодження утримуючого апарату зубів 

[15; 35; 36; 77; 111; 133; 193; 231; 235]. 

Аналізуючи результати епідеміологічних і клінічних досліджень 

науковці вказують на те, що втрату тканин пародонта, заподіяну ГП у 

молодому віці, відновити неможливо, а в середньому віці це призводить до 

значного руйнування зубного апарату, що підкреслює важливість 

профілактики, діагностики і підвищення ефективності лікування хвороб 

пародонта на ранніх стадіях його виникнення [3; 52; 57; 80; 103; 135; 231].  

Розвиток захворювань тканин пародонта залежить від багатьох 

локальних або системних чинників ризику, серед яких: пародонтопатогенні 

мікроорганізми, вік, шкідливі звички, системні захворювання, а також 

психологічний стрес [223; 272], оскільки науковцями доведено вплив 

психологічного стресу в генезі ушкоджень тканин пародонта [257; 282; 303; 

306; 307], але відсутні однозначні дані про маркери стресу. Завдяки 

комплексному вивченню прогностичної інформативності психоемоційних та 

імунологічних маркерів, які характеризують стан здоров’я людини в цілому, 

особливо в молодих людей, виявлено, що стресорні реакції організму можна 

розглядати як інтегральний показник стану здоровʼя [49; 142; 191; 219].  
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Відомо, що на тлі стресу змінюються імунологічні показники, зокрема, 

рівень цитокінів, а також про- і АО показники, що призводить до розвитку 

ГП [48; 55; 129; 141; 182; 218; 265]. Вивчення в цих умовах змін інших 

біохімічних показників – актуальний напрямок досліджень. У звʼязку з цим, 

вивчення психологічних, клінічних, імунологічних і біохімічних показників 

для встановлення деяких етіопатогенетичних ланок розвитку ГП в осіб 

молодого віку з метою впливу на них шляхом застосування в комплексному 

лікуванні хворих на ГП хронічного і загостреного перебігу початкового-І 

ступеня розвитку загальних і місцевих природних медикаментозних засобів 

із широким спектром дії і було метою нашого дослідження. 

 Нами обстежено 130 осіб, які були поділені на три групи: здорові –  

соматично здорові із санованою або інтактною ротовою порожниною – 30 

осіб;  І група, у яку ввійшло 48 хворих на хронічний ГП (ХГП); ІІ група, у яку 

включено 52 хворих на загострення ХГП (ЗХГП). У межах кожної групи 

хворі були поділені на дві підгрупи: основну (А) і порівняльну (Б). В 

основних підгрупах І і ІІ груп – ІА і ІІА (30 і 32 особи відповідно) 

застосовувалося розроблене нами комплексне лікування. У порівняльних 

підгрупах І і ІІ груп – ІБ і ІІБ (18 і 20 осіб відповідно) комплексну терапію 

здійснювали за традиційною методикою. 

Для вирішення поставлених завдань на першому етапі дослідження ми 

проаналізували стан тканин пародонта і рівень стресостійкості в 130 осіб 

молодого віку (студентів у віці 18-25 років) на початку навчального року 

(вересень-жовтень). Використовували тест самооцінки стресостійкості С. 

Коухена та Г. Вілліансона (додаток А) [24; 250], який обрали тому, що за 

його допомогою визначається стресостійкість до різних чинників і подій в 

опитуваних без додаткових клінічних обстежень загального стану організму, 

а питання анкети стосуються лише психоемоційного стану респондента. 

Тестуванням виявлено, що стресорні чинники зумовлюють психоемоційну 

напругу, що проявляється відсутністю високого рівня стресостійкості навіть 

у здорових, у яких він підвищений. Хронічний перебіг хвороби 
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супроводжується середнім і зниженим рівнем стресостійкості, а в разі ЗХГП 

рівень стресостійкості був зниженим і низьким. Отже, у  міру зниження рівня 

стресостійкості запальний процес у хворих на ГП підвищувався, що очевидно 

зумовлено адаптивними реакціями організму.  

Науковцями вивчалися показники тривожності, нейрогенної, соціальної 

і соматичної напруги у підлітків 12-17 років та їхній вплив на розвиток 

захворювань тканин пародонта [181], рівень психоемоційної дезадаптації у 

студентів віком 19-24 р., хворих на ХКГ [142], рівень особистісної 

тривожності у хворих на ХКГ школярів [177]  та у разі ГП [55; 185], але 

рівень стресостійкості в молодих людей, хворих на ХГП і ЗХГП, за обраним 

тестом вивчено нами вперше.  

Індексну оцінку стану тканин пародонта проводили за допомогою ІГ 

Стелларда, індекса РМА Parma, індекса кровоточивості ясенних сосочків за 

Saxer, Mühlemann, ЧС, індекса КПІ Леуса, глибини ПК і отримали такі 

результати: у хворих на ХГП І групи вони становили в середньому 

відповідно (1,56±0,08) бала, (46,10±1,43) %, (1,15±0,05), (1,78±0,12) і 

(3,28±0,09) бала та (3,07±0,06) мм, а в разі ЗХГП у ІІ групі – значно 

збільшуються ще в 1,28, 1,60, 2,17, 2,04, 1,02 і 1,08 раза відповідно.  

Для виявлення основних проявів патологічних змін кісткової тканини 

коміркових відростків щелеп і підтвердження діагнозу здійснено аналіз 

прицільних рентгенограм і ортопантомограм та встановлено: за початкового 

ступеня розвитку ГП – зруйновану компактну пластинку вершин 

міжкоміркових перегородок та остеопороз без значної втрати кісткової маси, 

за І ступеня – ще й деструкцію міжкоміркових перегородок до 1/3 довжини 

кореня. 

Оскільки імунна система бере участь як у реалізації механізмів захисту, 

так і в процесах деструкції в разі ГП [58; 99; 141; 156], ми вивчили рівень 

про- і протизапальних цитокінів (ІЛ-18, ІЛ-10) у ротовій рідині осіб молодого 

віку. Нами встановлено суттєвий дисбаланс у місцевому клітинному і 

гуморальному імунітеті, на що вказувало зростання рівня ІЛ-18 у разі ХГП (І 
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група) – у середньому в 1,43 (р>0,05) раза  та зниження вмісту ІЛ-10 – у 

середньому в 2,12 (p<0,001) раза порівняно зі здоровими. За ЗХГП (ІІ група) 

титри ІЛ-18 зросли ще більше в середньому − у 1,74 (р<0,05) раза, а титри ІЛ-

10 були нижчими за референтні значення у здорових у 3,42 (p<0,001) раза. 

Різниця між показниками вмісту цих інтерлейкінів за ХГП і ЗХГП була 

значною, особливо за вмістом ІЛ-10 (на 61,60 %; р<0,05). 

Особливо велике зростання кількості ІЛ-18 у разі ЗХГП може вказувати 

на активацію моноцитів/макрофагів та дендритних клітин, які є головним 

його джерелом у відповідь на мікробну агресію [32; 58; 202; 225; 247; 253; 

304], а значно  знижений при цьому вміст ІЛ-10 свідчить про виражене 

порушення цитокінового статусу та напруження в місцевому клітинному і 

гуморальному імунітеті [156; 198; 235]. Подібні закономірності при вивченні 

рівня різних про- і протизапальних цитокінів у ротовій рідині хворих на ГП 

виявили й інші науковці [32; 126; 156; 202]. 

Отже, клінічні та імунологічні показники, отримані нами, вказують на 

пряму залежність ступеня запального процесу в тканинах пародонта від 

стану імунного захисту, тому при лікуванні ГП необхідно проводити 

імунокорекцію, особливо, якщо захворювання розвивається на тлі стресу, 

оскільки вирішальне значення в цьому випадку має резистентність організму 

та імунологічний статус, які визначають захисну функцію органів ротової 

порожнини та її рідини, тобто, місцевий імунітет [16; 169; 222; 232]. 

 Відомо, що інтенсифікація реакцій ВРО, завдяки чому контролюються 

найважливіші гомеостатичні фізико-хімічні параметри клітини, є проявом 

токсичної дії активованих метаболітів кисню, який призводить до посилення 

процесів ПОЛ, ОМБ, деструкції нуклеїнових кислот [75]. Процесам ВРО 

запобігає АО система, зокрема, АО ферменти СОД, ГПО і каталаза, ГР та 

глутатіонзалежні трансферази [12; 67; 186]. Досліджено, що дезорганізація 

процесів ПОЛ, ПОБ і АОЗ має важливе значення в патогенезі ГП [66; 70; 125; 

144; 201], однак ці взаємозв’язки вивчено недостатньо, що і спонукало нас 

провести поєднане дослідження їхніх змін у разі ХГП і ЗХГП початкового-І 
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ступеня розвитку, а саме: рівня продуктів ПОЛ (ДК і ТБК-АП), ПОБ (ОМБ 

різних пулів) та активності АО ферментів (каталази, ЦП, ГПО, ГР) у ротовій 

рідині, які є відображенням ступеня окиснювального ураження клітин та 

резервно-адаптаційних можливостей організму.  

У хворих на ХГП нами виявлено відчутне підвищення кількості ДК на 

8,28 % (р<0,05) та незначне – ТБК-АП. При цьому концентрація ОМБ356 

значно підвищувалася в середньому на 40,82 %, ОМБ370 – на 52,17 %, а 

ОМБ430 – на 68,75 % (р<0,001). У системі АОЗ у хворих І групи встановлено 

вірогідне зниження активності каталази і ГПО та підвищення активності ГР, 

а саме: каталази – на 14,03 % (р<0,001), ГПО – на 33,33 % (р<0,01), а ГР – на 

13,04 % (р<0,05). Зростання активності ЦП було несуттєвим (р>0,05).   

У разі ЗХГП зміни показників у системі ПОЛ-ПОБ-АОЗ були більш 

вагомими. Так, кількість ДК і ТБК-АП у ротовій рідині збільшувалася в 

середньому на 33,79 % і 12,71 %, ОМБ356 – на 55,10 %, ОМБ370  – на 54,35 %, а  

ОМБ430  – на 93,75 % (р<0,001). У хворих ІІ групи активність каталази 

зменшувалася в середньому на 29,10 %, ГПО – на 77,78 %, а активність ЦП і 

ГР, навпаки, помітно зростала – у середньому на 27,08 % і 91,30 % відповідно 

(р<0,001).  

Нашим дослідженням виявлено переконливі відмінності більшості 

показників ПОЛ-ПОБ/АОЗ за різного перебігу хвороби: у разі ЗХГП 

кількість ДК була вищою в 1,24 раза ніж у хворих на ХГП, ТБК-АП – у 1,08 

раза, ОМБ356 – у 1,10, а за ОМБ430 – у 1,15 раза (р<0,001). Між показниками 

рівня ОМБ370 у ротовій рідині за різного перебігу ГП істотних відмінностей 

не виявлено. У випадку ЗХГП порівняно з даними у разі ХГП активність 

каталази була достовірно меншою – у 1,13 (р<0,001), ГПО – у 1,33 (р<0,001) 

раза, а ЦП і ГР – вищою − у 1,22 і 1,69 (р<0,001; р<0,01) раза відповідно. 

Отже, нами встановлено односпрямовані зміни прооксидантних 

показників і достовірну різницю між показниками ПОЛ, ПОБ і АОЗ у ротовій 

рідині за ХГП і ЗХГП із даними здорових, а також значну відмінність їх за 

різного перебігу хвороби. Поєднане вивчення цих показників у клінічній 



 165 

пародонтології, за даними наукової літератури, було здійснено 

Колодницькою Г.Б. (2010) у хворих на ГП, асоційований із цукровим 

діабетом, Паласюком Б.О. (2012) у дітей, хворих на ХКГ, за різного рівня 

тривожності і Годованець О.І. (2016) у дітей, хворих на ХКГ із патологією 

щитоподібної залози. Проведені нами подібні дослідження у хворих на ГП 

осіб молодого віку підтвердили встановлені авторами закономірності та 

вказали на необхідність медикаментозної корекції виявлених порушень у 

про- і АО системі [38; 104; 176].  

Науковцями доведено, що хронічне вогнище запалення в пародонті, 

яким є ХГП та ЗХГП, викликає порушення всіх видів обміну, зокрема, і 

вуглеводного [14; 69]. Показники вуглеводного обміну у хворих на ГП 

змінюються, оскільки при цьому захворюванні завжди розвивається гіпоксія, 

що призводить до збільшення вмісту молочної кислоти [178; 217], проте, як 

саме змінюються вони у молодих людей на тлі стресу, до кінця не зʼясовано. 

Це спонукало нас до вивчення рівня глюкози, пірувату і лактату та 

активності ЛДГ у ротовій рідині хворих, які в разі ХГП зростали в 2,14, 1,41, 

1,62 і 1,52 (р<0,001) раза, а за ЗХГП – у 2,71, 1,97, 1,76 і 2,11 (р<0,001) раза 

відповідно порівняно зі здоровими. Різниця між даними хворих на ЗХГП та 

ХГП за рівнем глюкози і пірувату та активністю ЛДГ становила 26,67 % 

(р<0,05), 40,30 % (р<0,01) і 39,02 % (р<0,001) відповідно на користь ЗХГП.  

Зростання деяких показників вуглеводного обміну, особливо 

активності ЛДГ, джерелом якої є патогенні бактерії, може свідчити, що у разі 

ЗХГП збільшується кількісний склад цієї мікрофлори. Подібні дані щодо 

зміни активності ЛДГ у хворих на ГП отримали [14; 68; 154; 169; 174; 183]. 

Підвищення активності ЛДГ вказує також на те, що у разі ГП формуються 

передумови до дисбалансу клітинного метаболізму на рівні вуглеводів [154]. 

Виявлені порушення деяких показників вуглеводного обміну в ротовій рідині 

хворих вказують на беззаперечну участь цих процесів у патогенезі ГП та 

необхідність їхньої регуляції за допомогою комплексного лікування. 
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Про вплив вивчених нами даних щодо рівня стресостійкості, 

біохімічних й імунологічних показників на стан тканин пародонта свідчать 

результати кореляційного аналізу, проведеного у хворих на ГП основних 

підгруп І і ІІ груп. Нами встановлено такі прямі достовірні кореляції: між 

показниками ІГ та рівнем ТБК-АП (r=0,34; р<0,005) і глюкози (r=0,25; 

р<0,05); показником РМА і рівнями: стресостійкості (r=0,40; р<0,005), ТБК-

АП (r=0,53; р<0,001), ДК (r=0,48; р<0,001), ОМБ356 (r=0,34; р<0,005), ОМБ370 

(r=0,29; р<0,05), пірувату (r=0,66; р<0,001) та активністю ГР (r=0,56; р<0,001) 

і ЦП (r=0,45; р<0,001); між показниками РВІ і рівнями: стресостійкості 

(r=0,34; р<0,005), ТБК-АП (r=0,47; р<0,001), ДК (r=0,58; р<0,001), ЦП (r=0,49; 

р<0,001), ОМБ356 (r=0,43; р<0,001), ОМБ430 (r=0,27; р<0,05), глюкози (r=0,25; 

р<0,05), пірувату (r=0,44; р<0,001) та активністю ГР (r=0,61; р<0,001) й ЛДГ 

(r=0,30; р<0,05); між показником індекса ЧС і рівнями: стресостійкості 

(r=0,36; р<0,005), ТБК-АП (r=0,53; р<0,001), ДК (r=0,41; р<0,005), пірувату 

(r=0,38; р<0,005) та активністю ГР (r=0,62; р<0,001); між показниками 

глибини ПК і рівнями: ДК (r=0,28; р<0,05), ОМБ356 (r=0,34; р<0,005), пірувату 

(r=0,36; р<0,005) та активністю ГР (r=0,35; р<0,005) і ЦП (r=0,30; р<0,05). 

Зворотні суттєві кореляційні звʼязків виявлено між показником РМА та 

активністю каталази (r=-0,29; р<0,05), ГПО (r=-0,37; р<0,005); між 

показником РВІ і рівнем ІЛ-10 (r=-0,50; р<0,05) та активністю каталази (r=-

0,51; р<0,001) і ГПО (r=-0,39; р<0,005); між показником ЧС і активністю 

каталази (r=-0,44; р<0,001); між показником глибини ПК і активністю 

каталази (r=-0,30; р<0,05). 

При порівнянні рівня стресостійкості у хворих на ГП із імунологічними 

і біохімічними показниками ротової рідини встановлено прямі кореляційні  

звʼязки із рівнями ТБК-АП (r=0,39; р<0,001), ДК (r=0,35; р<0,005), ОМБ356 

(r=0,26; р<0,05), пірувату (r=0,40; р<0,001) та активністю ГР (r=0,45; 

р<0,001), ЦП (r=0,36; р<0,005) і ЛДГ (r=0,27; р<0,05), а також 1 зворотний – 

із активністю каталази (r=-0,34; р<0,005). 
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Отже, отримані нами дані психологічних, клінічних, імунологічних і 

біохімічних досліджень показали, що у хворих на ГП молодих людей вони 

достовірно змінювалися, що вказує на їхню участь у виникненні і розвитку 

захворювання та потребує адекватного комплексного лікування, яке б 

впливало на виявлені порушення. 

Для цього хворим основних підгруп І і ІІ груп (ІА і ІІА) ми 

застосовували запропонований нами спосіб комплексного лікування ГП, при 

якому після ініціальної пародонтальної терапії призначали ротові ванночки і 

полоскання зі стандартного розчину настоянки звіробою двічі на день 5-7 

днів та аплікації на ясна й інстиляції в ПК розробленого нами гелю (у складі: 

настоянка ехінацеї пурпурової – 1 мл; настоянка звіробою продірявленого  – 

1 мл; ентеросгель – 2 г) на 20-30 хвилин, один раз на день, упродовж 5-7днів. 

Склад гелю був вибраний завдяки проведеним біофармацевтичним 

досдіженням (патент України на корисну модель №79209) [91]. Усередину 

призначали сироп Імуно-тон (у першій половині дня): по 2 чайні ложки (10 

мл) 2 рази на день, курс – 7 днів (у разі ХГП) або по 3 чайні ложки (15 мл) 2 

рази на день, курс – 10 днів (у разі ЗХГП) та полівітаміни з мікроелементами 

Дуовіт по 1 червоній таблетці з вітамінами і по 1 блакитній таблетці з 

мінералами 1 раз на день, після сніданку, запиваючи водою, курс – 3-4 тижні 

(патент України на корисну модель №73992) [89]. 

Для хворих порівняльних підгруп І і ІІ груп (ІБ і ІІБ) використали 

загальноприйняте лікування: місцево – ініціальну пародонтальну терапію, 

ротові ванночки і полоскання розчином Рекутан двічі на день, 5-7 днів, 

аплікації й інстиляції в ПК розчину Рекутан – на 15-20 хвилин один раз на 

день, 5-7 днів, усередину: полівітаміни з мікроелементами Дуовіт за такою ж 

схемою, як в основних підгрупах. 

Усіх пролікованих хворих обстежували до, після, через півроку і рік 

після лікування.  

Результати повторного тестування молодих людей показали, що рівень 

стресостійкості у хворих на ХГП (середній і знижений) та ЗХГП (знижений і 
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низький) на початку навчального року, у кінці навчального року, який збігся із 

терміном чергового обстеження – півроку після лікування, незважаючи на 

додатковий стрес через іспити, зростав, бо в разі ХГП ставав підвищеним (у 

2,24 раза частіше) і середнім (рідше), а в разі ЗХГП ставав середнім (у 1,81 раза 

частіше) і зниженим (рідше), що засвідчило позитивний вплив комплексного 

лікування ГП. Нами встановлений цікавий факт: розвиток хронічного 

катарального гінгівіту у 5 (16,67 %) осіб, які були пародонтологічно здоровими 

при первинному тестуванні (на початку навчального року), а рівень 

стресостійкості став із підвищеного середнім.  

Отже, наше дослідження підтвердило роль стресу в розвитку 

захворювань тканин пародонта та вплив комплексного лікування на 

гальмування прогресування ГП і досягнення ремісії хвороби завдяки 

підвищенню рівня стресостійкості в осіб молодого віку. Спосіб лікування не 

впливав суттєво на цей показник, проте нами помічено, що додаткове 

призначення препарату Імуно-тон сприяло дещо вищому рівню стресостійкості 

у хворих ІА і ІІА підгруп (у разі ХГП частіше спостерігався середній рівень 

стресостійкості, у разі ЗХГП – частіше знижений). Розвиток хронічного 

катарального гінгівіту в молодих здорових осіб під впливом стресу вказує на 

те, що в якості первинної профілактики захворювань тканин пародонта 

доцільно навчати їх ретельному догляду за ротовою порожниною, за 

необхідності проводити професійну гігієну та призначати всередину вітамінно-

мінеральні комплекси і препарати з імуномодулюючою дією.  

Під впливом комплексної терапії суттєво поліпшувався клінічний стан 

тканин пародонта, про що свідчить зниження пародонтальних індексів. 

Зокрема, у хворих ІА підгрупи ІГ зменшився в 8,72 раза, через 6 місяців – у 

5,06, а через 12 – у 2,24; РМА – у 4,12, 3,68 і 3,05 раза; РВІ – у 5,70, 3,08 і 2,78 

раза; ЧС – у 14,83, 9,89 і 5,56 раза; КПІ – у 1,32, 1,29 і 1,27 раза; глибина ПК – 

у 1,26, 1,23 і 1,20 раза відповідно (p1<0,001). 

У хворих ІІА підгрупи застосована нами терапія також вагомо 

поліпшувала індексні показники: ІГ зменшився відразу в 10,11 раза, через 
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півроку – у 5,05, через рік – у 2,67; РМА – у 5,18, 4,78 і 3,96 раза;  РВІ – у 

9,84, 5,86 і 4,56;  ЧС – у 22,31, 14,88 і 8,71; КПІ – у 1,33, 1,31 і 1,30; глибина 

ПК – у 1,32, 1,26 і 1,23 раза відповідно (p1<0,001). 

Таких значних результатів, особливо у віддалених термінах 

спостереження, у хворих підгруп порівняння ІБ і ІІБ, пролікованих 

традиційним способом, нами не виявлено: комплексна терапія з 

використанням розробленого нами способу в основних підгрупах ІА і ІІА 

мала достовірну перевагу, особливо у хворих на ЗХГП: через 6 місяців за 

величиною всіх, крім КПІ, індексів, а через 12 − за всіма індексами − ІГ, 

РМА, РВІ, КПІ, ЧС та глибиною ПК (p4<0,05-0,001). Рентгенологічні 

дослідження також засвідчили стабілізацію дистрофічних змін у тканинах 

пародонта й ущільнення кісткової тканини, особливо в основних підгрупах. 

Проаналізувавши динаміку імунологічних показників, ми встановили, 

що внаслідок комплексного лікування, застосованого нами у хворих на ХГП 

ІА підгрупи, уміст ІЛ-18 у ротовій рідині знижувався в 1,73 (p1<0,05) раза і 

ставав нижчим, ніж у здорових. Натомість, рівень ІЛ-10 зростав у 1,59 раза, 

(p1<0,05), наближаючись до даних у здорових, та вірогідно не відрізнявся від 

їхніх показників (p>0,05). У разі ЗХГП у ІІА підгрупі вміст ІЛ-18 

зменшувався в 1,71 (p1<0,001) раза і був близьким до значень у здорових 

(p>0,05), а рівень ІЛ-10 зростав у 1,62 (p1<0,05) раза, але різниця з даними 

здорових була суттєвою (p<0,001), склавши 2,07 раза.  

У хворих підгруп ІБ і ІІБ, у яких використовували традиційне 

лікування, зміни кількості інтерлейкінів були менш вираженими і даних 

здорових не досягали. При порівнянні показників, отриманих у хворих А і Б 

підгруп І і ІІ груп, виявлено зменшений вміст ІЛ-18 на 33,86 % у підгрупі ІА і 

на 11,02 % – у підгрупі ІІА (p4>0,05) та підвищений вміст ІЛ-10 – на 41,35 % і 

31,35 % у ІА (p4>0,05) і ІІА (p4<0,05) підгрупах відповідно. Велика, але не 

завжди вірогідна різниця пояснюється малими розмірами вибірок і великим 

коливанням цифр у варіаційних рядах порівнюваних підгруп.  
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Отже, застосування розробленого нами способу комплексного 

лікування у хворих на ГП сприяє регуляції вмісту цитокінів у ротовій рідині, 

очевидно, за рахунок того, що препарат Імуно-тон мобілізує захисні сили 

організму і стримує розвиток запалення шляхом зменшення утворення ІЛ-18 

та підвищення продукції ІЛ-10, гальмуючи процеси деструкції в тканинах 

пародонта, особливо в разі ЗХГП. 

Маючи індивідуальні біологічні якості, використані нами препарати 

забезпечили терапевтичний ефект шляхом комплексної нормалізуючої дії як 

на імунологічні чинники, так і на показники ПОЛ, ПОБ і АОЗ у ротовій 

рідині. Так, в ІА підгрупі відразу після терапії відбулося переконливе 

зменшення кількості ДК і ТБК-АП на 6,94 і 7,99 % (р1<0,01; р1<0,001), через 

півроку – на 10,0 і 7,99 %, через рік – на 8,45 і 3,69 %, із досягненням 

показників, нижчих, ніж у здорових (р, р2, р3>0,05). Суттєво і закономірно у 

цих хворих знижувався також уміст ОМБ356, ОМБ370, ОМБ430: відразу – у 1,47, 

1,38 і 1,65 (р1<0,01; р1<0,001) раза, через півроку – у 1,41, 1,41 і 1,75 раза, 

через рік – у 1,47, 1,41 і 1,75 раза відповідно, досягаючи у віддалених 

термінах даних у здорових (р, р2, р3>0,05). 

Під дією лікувального комплексу регулювалася кількість 

прооксидантних показників і у хворих підгрупи ІІА: рівень ДК і ТБК-АП 

зменшився віразу відповідно на 13,86 і 16,47 % (р1<0,001), через 6 місяців – 

на 27,70 і 8,79 %, а через 12 – на 31,25 і 14,78 %, досягаючи за показником 

ДК даних норми (р>0,05). При цьому вміст фракцій ОМБ356, ОМБ370, ОМБ430 

також знижувався:  відразу – у 1,56, 1,63 і 1,39 раза (р1<0,001), через півроку 

–  у 1,53, 1,63 і 1,88, через рік – у 1,50, 1,63 і 1,88 раза відповідно, тобто, 

показники ПОБ у віддалених термінах спостереження коливалися в межах 

норми (р>0,05).  

Порівнянням показників ПОЛ і ПОБ у хворих І групи, пролікованих 

різними способами, установлено достовірно менші цифри в підгрупі ІА за 

вмістом ТБК-АП відразу після терапії та через півроку – у 1,08 (р4<0,05) і 

1,09 (р4<0,01) раза та усіх пулів ОМБ через рік, а саме: ОМБ356 – на 17,02 %, 
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ОМБ370 – на 28,26 %, ОМБ430 – на 18,75 % (р4<0,05). У хворих ІІ групи після 

лікування також виявлено ліпші результати в підгрупі ІІА, а різниця з даними 

підгрупи ІІБ склала за: кількістю ДК через 12 місяців – 1,27 (р4<0,01) раза, 

ТБК-АП відразу і через рік – 1,16 (р4<0,001) і 1,15 (р4<0,01) раза, ОМБ370 і 

ОМБ430 через рік – 50,00 % (р4<0,001) і 23,53 % (р4<0,01) відповідно. 

Унаслідок комплексного лікування ферменти АО захисту в ІА підгрупі 

унормовувалися: відразу підвищувалися активність каталази на 15,64 % і 

ГПО – на 33,33 % (р1<0,001), а через півроку і рік досягнутий результат не 

змінювався (р, р2, р3>0,05). При цьому активність ЦП і ГР, навпаки, 

знижувалися відразу на 7,17 % і 13,04 % (р1<0,001) відповідно, утримавшись 

у таких межах через 6 і 12 місяців (р, р2, р3>0,05). 

У ІІА підгрупі активність каталази під впливом комплексної терапії 

також збільшувалася, зростаючи у всі терміни спостереження на 8,99 %, 

26,66 % і 33,76 % (р1<0,01), досягнувши через рік даних здорових (р>0,05). 

Підвищувалася й активність ГПО – на 66,66 % відразу, утримавшись у цих 

межах півроку, а через рік різниця з даними до лікування зросла до 77,77 %, 

повністю внормувавшись (р, р2, р3>0,05). Водночас активність ЦП і ГР 

знижувалася (p1<0,001), досягнувши відразу даних у здорових, і утрималася 

на такому рівні через 6 і 12 місяців (р, р2, р3>0,05). 

Порівнянням активності АО ферментів після комплексних заходів у 

хворих підгруп ІА і ІБ між собою в усі терміни спостереження встановлено 

вагому відмінність: підвищену на 5,58 % (р4<0,05) активність каталази через 

рік та на 23,08 % (р4<0,05) активність ГПО відразу по завершенню лікування 

у ІА підгрупі. Зіставивши отримані після лікування результати у хворих ІІА і 

ІІБ підгруп, ми виявили, що активність каталази була більшою в ІІА підгрупі 

в усі терміни спостереження: у 1,04, 1,05, 1,08 (р4<0,01; р4<0,05) раза, а 

активність ГПО – через рік – у 1,33 (р4<0,01) раза. Вагомою також була 

різниця активності ЦП і ГР: у підгрупі ІІА вона була нижчою, ніж у підгрупі 

ІІБ відповідно: на 10,37% і 43,48 % відразу (р4<0,05; р4<0,01) та на 11,93 % і 

39,13 % (р4<0,01) через рік після терапії. 
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Хочемо зазначити, що більша нормалізація показників ПОЛ-ПОБ/АОЗ 

у хворих, пролікованих запропонованим нами способом, очевидно зумовлена 

впливом препарату Імуно-тон, який має протизапальну й актопротекторну 

(АО- і антигіпоксичну) дію, а місцеве використання ехінаціеї і звіробою у 

складі гелю справляло АО дію на місцевому рівні. 

Комплексна терапія, застосована нами у хворих на ГП за хронічного 

перебігу, внормовувала деякі показники вуглеводного обміну в ротовій 

рідині молодих людей. Так, рівень глюкози зменшувався в 1,17 (р1>0,05), 

пірувату – у 1,53 (р1<0,001) раза, а одержані результати утримувалися й у 

віддалені терміни (р2, р3>0,05). Уміст лактату знижувався відразу в 1,28 

(р1<0,01) раза, через 6 місяців – у 1,33 раза, досягаючи рівня здорових, та не 

змінювався через рік (р, р3>0,05). Активність ЛДГ вагомо знижувалася в 1,58 

(р1<0,001) раза відразу, повністю внормувавшись із досягненням показника 

здорових і через 6 і 12 місяців практично не змінювалася (р, р2, р3>0,05).  

Комплексне лікування ГП у випадку ЗХГП сприяло зниженню 

концентрації глюкози в 2,38 раза, пірувату – у 2,06 раза (р1<0,001) та 

утриманню цих показників у межах визначеної нами норми й у віддалені 

терміни (р, р2, р3>0,05). Концентрація лактату знижувалася відразу і через 

півроку в 1,70 раза (p1<0,001), а через рік – у 1,89 раза і ставала нижчою, ніж 

у здорових (р>0,05), а активність ЛДГ – у 1,69 раза (р1<0,001) відразу та у 

2,07 раза – через 6 місяців. Через рік отриманий результат практично не 

змінювався (р, р3>0,05).  

Зіставивши результати, отримані за деякими показниками 

вуглеводного обміну після лікування в ІА і ІБ підгрупах, ми виявили різницю 

між ними за вмістом пірувату відразу після терапії, який був на 18,79 % 

(р4<0,05) нижчим у підгрупі ІА. Порівнянням даних, отриманих в ІІА і ІІБ 

підгрупах, за цими ж показниками також виявлено значні відмінності: у 

підгрупі ІІА нижчими були кількість пірувату – на 17,41 % (р4<0,05) і 61,59% 

(р4<0,001) відразу і через рік, рівень глюкози, лактату й активність ЛДГ –

через рік – на 62,50 %, 40,74 % і 42,31 % (р4<0,001) відповідно. 
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Продемонстрована динаміка деяких показників вуглеводного обміну в 

ротовій рідині осіб молодого віку, хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І 

ступеня розвитку, засвідчила виражений позитивний вплив 

пародонтологічного лікування розробленим нами способом на їхню 

регуляцію в усі терміни спостереження. Це можна пояснити тим, що 

використання ініціальної пародонтальної терапії і препаратів рослинного 

походження як на місцевому, так і на загальному рівнях, очевидно, призвело 

до зменшення кількості дисахаридів у ротовій порожнині, а, відповідно, і 

мікробів, які їх розщеплюють, що, своєю чергою, спричинило зниження рівня 

глюкози, пірувату, лактату та активності ЛДГ у ротовій рідині, які були 

підвищеними у тому числі і через чинники психогенного характеру.  

Отже, нашими дослідженнями встановлена залежність між зниженням 

рівня стресостійкості, станом тканин пародонта, змінами показників 

місцевого імунітету, ПОЛ, ПОБ і АОЗ у ротовій рідині хворих на ГП різного 

перебігу. Чинники психогенного характеру, якими є стресова ситуація, 

супроводжуються також посиленим розщепленням глікогену, підвищенням 

кількості глюкози в ротовій рідині та переважанням ферментів гліколізу. 

Така ситуація в ротовій порожнині осіб молодого віку, хворих на ХГП та 

ЗХГП початкового-І ступеня, призводить до порушення бар’єрної функції 

епітеліальних клітин ясен, що, своєю чергою, спричиняє посилення 

запалення в яснах, яке якраз і відбувається в разі загострення патології 

пародонта. 

Динамічне зіставлення даних власних психологічних, клінічних, 

імунологічних і біохімічних  спостережень показало, що використання у 

комплексному лікуванні імуномодуляторів з АО дією дозволяє регулювати ці 

показники за ГП хронічного і загостреного перебігу в молодих людей, у тому 

числі і завдяки підвищенню рівня стресостійкості. Це відображено на рисунку 

1. Отже, вони можуть слугувати критерієм формування груп ризику. 

Унормування названих показників в процесі лікування вказує на 

ефективність використаного нами способу комплексної терапії, а збереження



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит і загострений 

хронічний генералізований пародонтит початкового-І ступеня розвитку. 
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більшості їхніх значень у віддалених термінах спостереження в межах 

визначеної норми – на довготривалу стабілізацію патологічного процесу в 

пародонті.  

Підтвердженням успішності розробленого нами способу комплексного 

лікування хворих на ГП є зменшення після завершення терапії числа 

достовірних кореляцій між клінічними та усіма іншими показниками: 

виявлено лише дві прямі і три зворотні достовірні кореляції слабкої сили 

(r=0,26-0,31; р<0,05) із біохімічними показниками. Через 6 місяців таких 

кореляцій залишилося лише дві (одна  пряма і одна зворотня), а через 12 – 

пʼять (три прямі, дві зворотні), r від 0,29 до 0,38 (р<0,05– р<0,005). Це 

свідчить про успішність розробленого нами комплексного лікування у всіх 

хворих основних підгруп як відразу, так і у віддалених термінах 

спостереження.  

При повторному дослідженні рівня стресостійкості, який став через 6 

місяців вищим, та при порівнянні цього показника з іншими вивченими нами, 

виявлено зменшення кількості суттєвих кореляцій із семи до двох: збереглася 

кореляція із вмістом ДК (r=0,30; р<0,05) і звʼявилася нова кореляція із рівнем 

ОМБ430 (r=0,26; р<0,05). Це підтверджує позитивний вплив нашого 

медикаментозного комплексу на зниження психоемоційної напруги. 

Отже, проведені нами дослідження дозволяють рекомендувати 

розроблений спосіб комплексної терапії ГП до широкого впровадження в 

практику.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі подано теоретичне обґрунтування і нове 

вирішення науково-практичного завдання – підвищення ефективності 

лікування молодих людей із початковими проявами ГП з різним перебігом 

хвороби шляхом розробки нового способу комплексної патогенетичної 

терапії.  

 

1. У хворих віком 18-25 років у випадку ХГП початкового-І ступеня 

встановлено, що індекси ІГ, РМА, РВІ, ЧС, КПІ та глибина ПК становлять 

відповідно (1,56±0,08) бала, (46,10±1,43) %, (1,15±0,05), (1,76±0,12) і 

(3,28±0,09) бала та (3,07±0,06) мм, а в разі ЗХГП значно збільшуються в 1,28, 

1,60, 2,17, 2,04, 1,02 і 1,08 раза відповідно. Клінічні зміни супроводжуються 

середнім і зниженим (за ХГП) та зниженим і низьким (за ЗХГП) рівнем 

стресостійкості, що свідчить про психоемоційну напругу, яка корелює з 

перебігом хвороби.  

2. Виявлено суттєве підвищення рівня ІЛ-18 – у 1,43 і 1,74 раза та 

зниження ІЛ-10 − у 2,12 і 3,42 раза в ротовій рідині хворих на ХГП та ЗХГП 

порівняно зі здоровими (р<0,05; р<0,001). При цьому вміст ІЛ-18 в осіб ІІ 

групи був на 26,60 % вищим (р>0,05), а ІЛ-10 − на 61,60 % нижчим (р<0,05), 

ніж у І, вказуючи на суттєвий дисбаланс у місцевому клітинному і 

гуморальному імунітеті, особливо при загостренні ГП. 

3. У ротовій рідині хворих на ХГП зафіксовано значне підвищення 

рівня ДК − на 8,28 %, ОМБ різних фракцій – від 40,82 до 68,75 % і  

активності ГР – на 13,04 % та зниження активності каталази – на 14,03 % і 

ГПО – на 33,33 % (р<0,05-0,001). У разі ЗХГП порушення в про- і АО системі 

було ще суттєвішим та проявлялося більшими змінами цих показників 

порівняно з даними хворих на ХГП, а різниця склала: за вмістом ДК – 1,24, 

ТБК-АП – 1,08, ОМБ356 – 1,10, ОМБ430 − 1,15 раза та за активністю каталази, 

ГПО, ЦП і ГР відповідно 1,13, 1,33, 1,22 і 1,69 раза (р<0,01-0,001).  
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4. У хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І ступеня в ротовій рідині 

достовірно зростали деякі показники вуглеводного обміну: рівень глюкози − 

у 2,14 і 2,71, пірувату − у 1,41 і 1,97, лактату − у 1,62 і 1,76, активність ЛДГ − 

у 1,52 і 2,11 раза відповідно (р<0,001), що засвідчує участь цих процесів у 

патогенезі хвороби, особливо за ЗХГП. 

5. Запропонована комплексна терапія хворих на ХГП і ЗХГП сприяла 

поліпшенню клінічних показників, унормуванню місцевого імунного захисту 

за рахунок зменшення вмісту ІЛ-18 і збільшення ІЛ-10, а також  

врегулюванню процесів ПОЛ-ПОБ/АОЗ завдяки зниженню рівня ДК, ТБК-

АП, ОМБ усіх пулів, активності ГР і ЦП та підвищенню активності каталази і 

ГПО у ротовій рідині. Водночас лікування сприяло значному зниженню 

кількості глюкози, пірувату, лактату й активності ЛДГ. 

6. Через 6 і 12 міс. спостереження результати, досягнуті в ІА і ІІА 

підгрупах, пролікованих розробленим нами способом, зберігалися або й 

поліпшувалися за більшістю показників, у тому числі й за рахунок 

підвищення рівня стресостійкості, а в порівняльних ІБ і ІІБ підгрупах, 

лікованих традиційно, – лише до півроку. Різниця між показниками хворих у 

ІА і ІБ та ІІА і ІІБ підгрупах через 12 міс., була достовірною за всіма 

клінічними параметрами і більшістю біохімічних показників. Через рік 

клініко-рентгенологічна стабілізація хвороби спостерігалася в 96,43 і 92,59% 

хворих ІА і ІІА підгруп, у той час, як у ІБ і ІІБ підгрупах вона була у 87,2 і 

80,0 % хворих. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для вивчення впливу стресу на розвиток ГП в молодих людей 

доцільно використовувати тест самооцінки стресостійкості С. Коухена і Г. 

Вілліансона. 

2. Алгоритм запропонованого способу комплексного лікування 

хворих на ГП включає: 

1) ініціальну пародонтальну терапію: санацію, скейлінг, навчання і 

контроль догляду за ротовою порожниною; 

2) місцеве медикаментозне лікування:  

- ротові ванночки і полоскання зі стандартного розчину настоянки 

звіробою двічі на день, упродовж 5-7 днів; 

- аплікації на ясна й інстиляції в пародонтальні кишені гелю 

(настоянка ехінацеї пурпурової – 1 мл; настоянка звіробою продірявленого  – 

1 мл; ентеросгель – 2 г) на 20-30 хв, один раз на день, упродовж 5-7 днів. 

3) загальне лікування:  

- сироп Імуно-тон (у першій половині дня): по 2 чайні ложки (10 

мл) двічі на день, курс – 7 днів (у разі ХГП) або по 3 чайні ложки (15 мл) 

двічі на день, курс – 10 днів (у разі ЗХГП);  

- полівітаміни з мікроелементами Дуовіт по 1 червоній таблетці з 

вітамінами і по 1 блакитній таблетці з мінералами 1 раз на день, після 

сніданку, запиваючи водою, курс – 3-4 тижні. 

3. Комплексне лікування за описаним алгоритмом рекомендовано 

здійснювати 1 раз на рік. 
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• науково-практична конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і 

завтра, перспективні напрямки розвитку” (Івано-Франківськ, 2010) – 

публікація; 

•  науково-практична конференція „Інноваційні технології в 

стоматології”, (Тернопіль, 2013) – стендова доповідь і публікація; 

• науково-практична конференція „Сучасні досягнення стоматологічної 

науки, практики та освіти”, (Харків, 2013) – публікація; 

•  науково-практична конференція „Бабенківські читання”, (Івано-

Франківськ, 2017) – публікація;  

• науково-практична конференція „Proceedings of the III international 

Scientific Forum of Scientifists „East-Westˮ”, (Відень, 2019) – публікація. 
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Додаток Б 

Тест самооцінки стресостійкості С. Коухена і Г. Вілліансона 

(вашу відповідь обведіть кружечком) 
1. Наскільки часто несподівані неприємності виводять вас із рівноваги?  

Ніколи Майже ніколи Іноді Досить часто Дуже часто 

0 1 2 3 4 

 

2. Наскільки часто вам здається, що найважливіші речі у вашому  

житті виходять з-під контролю?  

Ніколи Майже ніколи Іноді Досить часто Дуже часто 

0 1 2 3 4 

 

3. Як часто ви відчуваєте себе „знервованим”, пригніченим?  

Ніколи Майже ніколи Іноді Досить часто Дуже часто 

0 1 2 3 4 

 

4. Як часто ви відчуваєте впевненість у своїй здатності впоратися  

зі своїми особистими проблемами?  

Ніколи Майже ніколи Іноді Досить часто Дуже часто 

0 1 2 3 4 

 

5. Наскільки часто вам здається, що все йде саме так, як ви хочете?  

Ніколи Майже ніколи Іноді Досить часто Дуже часто 

0 1 2 3 4 

 

6. Як часто ви в силах контролювати роздратування?  

Ніколи Майже ніколи Іноді Досить часто Дуже часто 

0 1 2 3 4 

 

7. Наскільки часто у вас виникає почуття, що вам не впоратися з тим,  

що від вас вимагають?  

Ніколи Майже ніколи Іноді Досить часто Дуже часто 

0 1 2 3 4 

 

8. Чи часто ви відчуваєте, що вас супроводжує успіх?  

Ніколи Майже ніколи Іноді Досить часто Дуже часто 

0 1 2 3 4 

 

9. Як часто ви дратуєтесь з приводу речей, які ви не можете контролювати?  

Ніколи Майже ніколи Іноді Досить часто Дуже часто 

0 1 2 3 4 

 

10. Чи часто ви думаєте, що накопичилося стільки труднощів,  

що їх неможливо подолати?  

Ніколи Майже ніколи Іноді Досить часто Дуже часто 

0 1 2 3 4 
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Оцінка стійкості до стресу за тестами самооцінки стресостійкості  

С. Коухена та Г. Вілліансона (для віку 18-29 років) 

Показник / 

рівень стійкості  

Інтерпретація даних 

бали  % 

відмінно / високий 0,5 - 6,7 0-20 

добре / підвищений 6,8 - 14,1 21-40 

задовільно  / середній 14,2 - 24,1 41-60 

погано / знижений 24,2 - 34,1 61-80 

дуже погано / низький 34,2 - 40 81-100 
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