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АНОТАЦІЯ 

Лісецька І.С. Особливості клінічного перебігу та лікування катарального 

гінгівіту в підлітків з хронічними гастродуоденітами. – Кваліфікаційна праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

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

науки). Підготовка здійснювалась в Івано-Франківському національному 

медичному університеті МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019 рік. 

Захист відбудеться в спеціалізований вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету, Івано-Франківськ, 2019. 

Робота присвячена вивченню особливостей клінічного перебігу 

катарального гінгівіту (КГ) в підлітків із хронічними гастродуоденітами (ХГД) та 

соматично здорових у віці 12-18 років (143 хворих) і пошуку способів підвищення 

ефективності його лікування. 

Актуальність теми. У соціальній програмі суспільства найбільш 

актуальним питанням є стан охорони здоров’я підростаючого покоління, що 

окреслює майбутні перспективи розвитку нації, тому що рівень здоров’я нації 

визначається рівнем здоров’я дітей та підлітків (Моісеєнко РО та ін., 2017). 

Зростання інтенсивності впливу на здоров’я дітей і підлітків екологічних та 

медико-соціальних факторів обумовлює збільшення кількість підлітків, які 

належать до груп високого медико-соціального ризику, пояснює збереження 

високого рівня захворюваності в дитячому віці (Пересипкіна ТВ, 2014). 

Епідеміологічні дослідження останніх років свідчать про високу 

інтенсивність та розповсюдженість захворювань тканин пародонта в дитячому 

віці як у нашій країні, так і за кордоном. За даними НО Савичук (2015), 

захворювання тканин пародонта діагностуються в 30-50 % 12-річних та 55-96 % 

15-річних дітей. Встановлено, що в даного контингенту переважно діагностують 

хронічний катаральний гінгівіт, поширеність якого досягає 90 %.  

За сучасною концепцією вважається, що захворювання пародонта, у тому 

числі і гінгівіт, відноситься до поліетіологічніх захворювань, патогенез яких тісно 
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пов'язаний із патологічними процесами в організмі, спричиненими порушенням 

функціонуванням найважливіших систем (Марченко ОА, 2009; Каськова ЛФ та 

ін., 2015; Хоменко ЛО та ін., 2016; Caring JS, 2013; Da Silva PL et al., 2015; Chapple 

IL et al., 2015) причому частота та тяжкість ураження тканин пародонта 

виявляється вищою в дітей із загальносоматичними захворюваннями, наприклад 

захворюваннями ендокринної системи (Годованець ОІ, 2016; Котельбан АВ, 2017; 

Pacios S et al., 2012; Ismail AF еt al., 2017), бронхіальною астмою (Видойник ОЯ, 

2018), алергічними захворюваннями (Назарян РС, Кривенко ЛС, 2016), 

сечовидільної системи (Шилівський ІВ та ін., 2016), шлунково-кишкового тракту 

(Гаврилова ОА, 2009; Романенко ОГ, 2012; Клітинська ОВ та ін., 2014; Крупей 

ВЯ, Ковач ІВ, 2014; Vinesh E еt al., 2016), тощо. 

Зменшення кількості нормофлори, збільшення умовно патогенних 

мікроорганізмів з одночасним погіршенням гігієни ротової порожнини, 

зниженням місцевого та загального імунітету при наявності соматичних 

захворювань є ключовими ланками етіології та патогенезу захворювання 

(Марченко ОА, 2009; Мащенко ІС та ін., 2012; Ковач ІВ, Крупей ВЯ, 2014; 

Хоменко ЛО та ін, 2016; Charlene WJ, 2012; Xin X et al., 2015). У наш час 

нормофлору організму людини розглядають, як сукупність мікробіоценозів, що 

входить в єдину систему, яка виконує найважливіші функції в організмі: є 

постачальником біологічно активних речовин, потужним метаболічним і 

дезінтоксикаційним органом, визначає формування загального імунологічного 

статусу організму і місцевого імунітету, а головне створює передню лінію 

неспецифічного захисту мікроорганізму (Манак ТН, 2012; Савичук НО, Марченко 

ОА, 2015; Richard J Lamont et al., 2014; Harvey JD, 2017). 

Питання розробки ефективних схем комплексних лікувально-

профілактичних заходів залишається актуальним, що пов’язано з поразками в 

лікуванні, відсутність стійкого клінічного ефекту, наявністю рецидивів, що 

відбувається внаслідок одностороннього підходу до лікування без урахування 

особливостей наявної мікрофлори, її персистентних властивостей та загального 

стану організму.  
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Мета дослідження: підвищення ефективності профілактики та лікування 

катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами шляхом 

розробки і впровадження лікувально-профілактичного комплексу. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити особливості клінічного перебігу катарального гінгівіту в 

підлітків із хронічними гастродуоденітами на підставі клінічних показників. 

2. Визначити особливості мікрокристалізації ротової рідини в підлітків із 

катаральним гінгівітом до, після та у віддалені терміни лікування. 

    3. Встановити видовий склад мікроорганізмів зубоясеневої борозни, 

залежно від ступеня важкості катарального гінгівіту в підлітків.  

4. Оцінити показники антилізоцимної активності мікробіоценозу 

зубоясеневої борозни як фактору ризику виникнення та прогресування уражень 

тканин пародонта в підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним 

гастродуоденітом. 

5. Дослідити зміни до та після лікування бактерій-продуцентів пероксиду 

водню та участь у розвитку запального процесу в яснах у підлітків із катаральним 

гінгівітом та хронічним гастродуоденітом. 

6. Розробити комплекс лікувально-профілактичних заходів для лікування та 

профілактики катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами.  

          7. На підставі аналізу клінічних та мікробіологічних показників у динаміці 

лікування катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами, 

оцінити ефективність проведеного лікування і прогнозування подальшого 

перебігу захворювання. 

Нами використано такі методи дослідження: клінічні (скарги, дані 

анкетування, анамнез, огляд, індексна оцінка); лабораторні (визначення типу 

мікрокристалізації ротової рідини); мікробіологічні: вивчення мікробіоценозу 

ясен, визначення рівня антилізоцимної активності мікрофлори ясен (АЛА), 

визначення активності бактерій-продуцентів пероксиду водню (Н2О2); статистичні 

(для визначення вірогідності отриманих результатів). 
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Завдяки проведеному комплексному дослідженню нами встановлено 

порушення клінічних та мікробіологічних показників, які більш виражені в 

підлітків із ХГД, що вимагало адекватного лікування для впливу на виявлені 

етіопатогенетичні механізми розвитку КГ у підлітків. 

Клінічний моніторинг, а також аналіз лабораторних та мікробіологічних 

показників у підлітків із КГ свідчать про ефективність застосування різних 

використаних нами способів лікування - запропонованого та загальноприйнятого. 

Однак було встановлено, що за умов використання запропонованого лікувально-

профілактичного комплексу, до складу якого входили комбінований рослинний 

протимікробний препарат «Стоматофіт», гель «Дентагель» та препарат «Йогурт» 

ми отримали кращі та більш стабільніші результати, особливо у віддалені 

терміни, ніж за умов застосування загальноприйнятого лікування, як у підлітків із 

ХГД так і в підлітків без соматичної патології. Це підтверджується позитивною 

динамікою клінічних індексів, однак незначне їхнє погіршення у віддалені 

терміни свідчить про необхідність повторення терапії для отримання стійких 

результатів лікування КГ у підлітків у дитячий терапевтичній стоматології.  

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані про 

поширеність різних хвороб тканин пародонта: встановлено, що в підлітків із ХГД 

частота захворювань тканин пародонта в 1,4 раза вища, ніж у їхніх ровесників без 

соматичних захворювань. При цьому поширеність КГ у таких хворих із 

гастродуоденальною патологією становила 70,49 %, у той час як при відсутності 

соматичної патології КГ діагностувався у 50,0 % обстежених. Запалення ясен 

носило генералізований характер, переважно хронічний перебіг. У випадках 

наявності в підлітків ХГД зростала частота його середнього ступеня важкості − 

58,14 %, а легкий ступінь мав місце в 41,86 % хворих. 

Виявлено особливості змін мікробіоценозу ясен у підлітків із КГ, як 

самостійним захворюванням, так і його розвитком на фоні ХГД, що проявлялось 

достовірно вищим рівнем колонізації слизової оболонки ясен α- та β-

гемолітичними стрептококами, золотим стафілококом, ніж у хворих групи 

порівняння та групи контролю. Одночасно в підлітків з КГ та ХГД уперше 
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відмічено достовірно вищий ступінь колонізації слизової оболонки ясен 

бактеріями-продуцентами Н2О2, відповідно в (52,4±2,4) %, у порівнянні з 

підлітками без соматичної патології та захворювань тканин пародонту, в яких 

вони висівались лише в (5,0±1,15) % випадків. Переважна більшість 

продуцентів Н2О2 серед представників аеробної і факультативно-анаеробної 

мікрофлори ясен належить до α-гемолітичних стрептококів і стоматококів. 

Встановлено, що в підлітків із КГ та ХГД достовірно частіше, ніж у підлітків 

групи порівняння і групи контролю, у складі ясенних мікробіоценозів 

виявляються мікроорганізми з високою АЛА, що є важливим фактором 

персистенції бактерій. 

Встановлено особливості розподілу типів мікрокристалізації ротової рідини 

в підлітків із КГ та ХГД, який проявляється переважанням ІІ та ІІІ типів, 

відповідно (53,49±5,41) % та (40,7±5,33) %, І тип мікрокристалізації було 

виявлено лише в (5,81±2,54) % обстежених, (р<0,001). Водночас, частка осіб із І 

типом мікрокристалізації була в 4,6 раза достовірно нижчою, ніж у групі 

контролю, (р<0,05), а частка хворих із ІІІ типом мікрокристалізації в 2,4 раза 

достовірно вищою, ніж у групі контролю, (р<0,01). Уперше досліджено динаміку 

зміни типу мікрокристалізації після лікування та у віддалені терміни. 

Уточнено дані про рівень знань обстежених підлітків щодо дотримання 

гігієни ротової порожнини (РП), а їхні результати свідчать про необхідність 

проведення повторного гігієнічного навчання, інформування щодо ризику 

виникнення стоматологічних захворювань.  

Уперше застосовано для комплексного лікування КГ сучасний лікувально-

профілактичний комплекс, до складу якого входить препарат «Стоматофіт», гель 

«Дентагель», препарат «Йогурт» та виявлено більш високу його ефективність, у 

порівнянні з загальноприйнятим лікуванням. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані данні стосовно 

особливостей клінічного перебігу КГ у підлітків із ХГД є підставою для 

планування профілактичної стоматологічної допомоги даному контингенту 

дитячого населення. 
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Запропоновано лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого 

входять препарат «Стоматофіт», гель «Дентагель» та препарат «Йогурт», 

застосування яких дозволяє зменшити запалення в тканинах пародонта, 

покращити гігієнічний стан РП і відновити мікробіоценоз РП, що призводить до 

нормалізації стану ясен та запобігає рецидиву та прогресуванню патологічного 

процесу (патент на корисну модель № 100614. 2015 серп. 15; патент на корисну 

модель № 10300. 2015 лист. 22.). 

Розроблено, апробовано та впроваджено в практику новий неінвазивний 

спосіб комплексного лікування хворих на КГ, що поліпшує клініко-лабораторні та 

мікробіологічні показники. Відсутність побічної дії та досягнення стійкої ремісії 

дає нам підставу рекомендувати розроблений та апробований лікувально-

профілактичний комплекс до широкого впровадження в практичну охорону 

здоров’я. 

Автором проведено інформаційно-патентний пошук, обрано матеріали і 

методи дослідження, відібрано та розподілено підлітків по групах, обстежено, 

проведено забір біологічного матеріалу та проліковані хворі. Автор висунула ідею 

дослідження, провела статистичну обробку результатів, проаналізувала їх та 

підготувала матеріали для публікацій. У співпраці з науковим керівником 

складено план досліджень, визначено мету, завдання, сформульовано наукову 

новизну, практичне значення і висновки. У наукових розробках, опублікованих 

разом із співавторами, участь здобувача є визначальною.  

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології інституту післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету «Клінічна ефективність комплексного 

лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у населення екологічно 

несприятливих регіонів», номер держреєстрації 0118U004144. Здобувач є 

співвиконавцем фрагментів зазначеної НДР.  

За результатами дисертації опубліковано 17 наукових праць, серед яких: 7 

статей у фахових наукових виданнях України, 1 – огляд літератури, у 
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міжнародному виданні, 7 тез у збірниках матеріалів конференцій. Пріоритетність 

розробок підтверджена 2 патентами України на корисну модель. 

Ключові слова: підлітки, катаральний гінгівіт, хронічний гастродуоденіт, 

мікробіоценоз ясен, ротова рідина, антилізоцимна активність, бактерії-

продуценти пероксиду водню, лікувально-профілактичний комплекс. 

 

ANNOTATION (ABSTRACT) 

Lisetska I.S. Peculiarities of the clinical course and treatment of catarrhal 

gingivitis in adolescents with chronic gastroduodenitis. - Qualification work with 

manuscript copyright. 

Thesis for obtaining Candidate of Medicine Degree (Doctor of Philosophy) in 

specialty 14.01.22 – «Stomatology» (14 - Medical Sciences). Preparation was carried 

out at the Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 

Ivano-Frankivsk, 2019. 

Thesis defense will be held at the specialized academic council of the Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2019. 

The work is devoted to the study of the peculiarities of the clinical course of 

catarrhal gingivitis (CG) in adolescents with chronic gastroduodenitis (СGD) and 

somatically healthy persons at the age of 12-18 years (143 patients) and the search for 

ways to increase the effectiveness of its treatment. 

Relevance of the topic. In the social program of society, the most relevant issue 

is the state of healthcare of the rising generation which outlines the future prospects of 

the nation's development because the level of nation’s health is determined by the level 

of children and adolescents’ health (Moiseienko RO et al., 2017). 

The increase in influence intensity of ecological and medical-and-social factors 

on the health of children and adolescents presupposes an increase in the number of 

adolescents belonging to high medical-and-social risk groups and explains the 

preservation of high morbidity level in childhood (Peresypkina TV, 2014). 
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Epidemiological studies of recent years indicate a high intensity and prevalence 

of periodontal tissue diseases in children both in our country and abroad. According to 

NO Savychuk (2015), periodontal tissue diseases are diagnosed in 30-50 % of 12-year-

olds and 55-96 % of 15-year-olds. It has been established that this contingent is mainly 

diagnosed with chronic catarrhal gingivitis, prevalence of which reaches 90 %. 

According to the modern conception it is considered that periodontal disease, 

including gingivitis, is related to polyethiological diseases, the pathogenesis of which is 

closely related to pathological processes in the body caused by the functioning 

disruption of the most important systems (Marchenko OA, 2009; Kaskova LF et al. 

2015; Khomenko LO et al. 2016; Caring JS, 2013; Da Silva PL et al., 2015; Chapple IL 

et al., 2015), moreover the frequency and severity of periodontal tissues lesion is higher 

in children burdened with general somatic illnesses, for example endocrine system 

diseases (Godovannets OI, 2016; Kotelban AV, 2017; Pacios S, et al., 2012; Ismail A. 

F. et al., 2017), bronchial asthma (Vydoinyk OY, 2018), allergic diseases (Nazarian RS, 

Kryvenko LS, 2016), genitourinary system diseases (Shylivskyi IV et al., 2016), 

gastrointestinal tract diseases (Havrylova OA, Romanenko OG, 2012; Klitynska OV et 

al., 2014; Krupei VY, 2014; Kovach IV, Sidlyarchuk NI, 2016; Vinesh E et al., 2016; 

Munoz JV et al, 2005), etc. 

Reduction of the quantity normal flora, increase of the conditionally pathogenic 

microorganisms with the simultaneous deterioration of oral hygiene, decrease of the 

local and general immunity in the presence of somatic diseases are key links in the 

etiology and pathogenesis of the disease (Marchenko OA, 2009; Maschenko IP, etc., 

2012; Kovach IV, Krupei VY, 2014; Khomenko LO et al., 2016; Charlene WJ, 2012; 

Xin X et al. 2015). Nowadays, the normoflora of the human body is considered as a set 

of microbiocenoses, which is a part of a single system performing the most important 

functions in the body: it is the supplier of biologically active substances, a powerful 

metabolic and detoxification organ, determines the formation of the overall 

immunological status of the organism and local immunity, and most importantly creates 

the front line of nonspecific microorganism protection (Manak TN, 2012; Savichuk NO, 

Marchenko OA, 2015; Richard J Lamont et al., 2014; Harvey JD, 2017). 
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The issue of developing effective schemes of integrated treatment and prevention 

measures remains relevant, which is associated with lesion in treatment, absence of 

stable clinical effect, presence of relapses, resulting from a one-way approach to 

treatment, without taking into account the features of the available microflora, its 

persistent properties and the general state of the organism. 

The purpose of the study: to increase the effectiveness of prevention and 

treatment of catarrhal gingivitis in adolescents with chronic gastroduodenitis by 

developing and implementing a therapeutic and prophylactic complex. 

Objectives of the study:  

1. To study the peculiarities of the clinical course of catarrhal gingivitis in 

adolescents with chronic gastroduodenitis on the basis of clinical parameters. 

2. To determine the features of crystallization of oral fluid in adolescents with 

catarrhal gingivitis before and after long term treatment. 

3. To establish the species composition of microorganisms of gingival sulcus 

depending on the severity of the catarrhal gingivitis in adolescents. 

4. To estimate the antilysosytic activity of microbiocenosis of the gingival furrow as 

a risk factor for the onset and progression of periodontal tissues lesion in 

adolescents with catarrhal gingivitis and chronic gastroduodenitis. 

5. To investigate changes before and after the hydrogen peroxide bacteria treatment 

and participation in the inflamed process development in gums of adolescents 

with catarrhal gingivitis and chronic gastroduodenitis. 

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

prevention of catarrhal gingivitis in adolescents with chronic gastroduodenitis. 

7. Based on the analysis of clinical and microbiological parameters in the dynamics 

of catarrhal gingivitis treatment in adolescents with chronic gastroduodenitis, to 

evaluate the effectiveness of the treatment and predict further course of the 

disease. 

We used the following research methods: clinical (complaints, questionnaire 

data, anamnesis, review, index score); laboratory (determination of the oral liquid 

crystallization type); microbiological: study of germ microbiocenosis, determination of 
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the antilyzositum activity level of gluten microflora (ALA), determination of the 

activity of bacteria producing hydrogen peroxide (H2O2); statistical (to determine the 

reliability of the results). 

         Due to our comprehensive study, we established a violation of clinical and 

microbiological parameters, especially in adolescents with concomitant СGD, which 

required adequate treatment to influence on the detected etiopathogenetic mechanisms 

of CG development in adolescents. 

Clinical monitoring, as well as analysis of laboratory and microbiological 

parameters in adolescents with CG, testify to the effectiveness of our using different 

methods of treatment we used - proposed and commonly accepted. However, it was 

found that by using the proposed treatment-and-prevention complex consisting of the 

combined anti-microbial plant medication «Stomatophyte», the «Dentagel» gel and the 

«Yogurt», we obtained better and more stable results, especially at a longer term, than 

those under the conditions of conventional treatment, both in adolescents with СGD and 

in adolescents without somatic pathology. This is confirmed by the positive dynamics of 

clinical indices, but a slight deterioration in the long term indicates the need for a 

therapy repeat to obtain consistent treatment results of CG in adolescents in pediatric 

therapeutic dentistry. 

         Scientific novelty of the results. Scientific data on the prevalence of various 

diseases of periodontal tissues has been supplemented: it has been established that in 

adolescents with chronic gastroduodenitis the frequency of periodontal tissue diseases is 

1,4 times higher than that of their peers without somatic diseases. Thereat, the 

prevalence of catarrhal gingivitis in such patients with concomitant gastroduodenal 

pathology was 70,49 %, while in the absence of somatic pathology, it was diagnosed in 

50,0 % of the surveyed. Inflammation of the gums was of a generalized nature, mostly 

chronic. In cases of the presence of chronic gastroduodenitis in adolescents, the 

frequency of its moderate severity increased 58,14 %, and the mild degree was observed 

in 41,86 % of patients. 

There were detected the peculiarities of germ microbiocenosis changes in 

adolescents with catarrhal gingivitis as an independent disease and its development on 
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the background of chronic gastroduodenitis, which was shown to be significantly higher 

colonization of gum mucus by α- and β-hemolytic streptococci, staphylococcus aureus 

than in patients of the comparison group. At the same time, in adolescents with catarrhal 

gingivitis and chronic gastroduodenitis, for the first time, a significantly higher degree 

of colonization of the gum mucus was noted by the bacteria producing hydrogen 

peroxide (52,4±2,4) %, respectively comparing to adolescents without somatic 

pathology and periodontal tissue diseases in which they were sown only (5,0±1,15) % 

of cases. The vast majority of hydrogen peroxide producers among the representatives 

of aerobic and facultative anaerobic gluten microflora belong to α-hemolytic 

streptococci and stomatococci. It has been established that in adolescents with catarrhal 

gingivitis and chronic gastroduodenitis, microorganisms with high antilysosytic activity, 

which is an important factor of the bacterial persistence, are found to be significantly 

more frequent than the adolescents in the comparison group and the control group in the 

gums microbiocenosis. 

The peculiarities of the distribution of types of microcrystallization of oral liquid 

in adolescents with catarrhal gingivitis and chronic gastroduodenitis, which is 

manifested by the superiority of types ІІ and ІІІ, respectively (53,49±5,41) % and 

(40,7±5,33) %, type I microcrystallization was detected only in (5,81±2,54) % of the 

subjects (p<0,001). At the same time, the proportion of people with type I 

microcrystallization was 4,6 times significantly lower than in the control group (p<0,05) 

and the proportion of patients with the III type of microcrystallization 2,4 times is 

significantly higher than in the control group (p<0,01). The dynamics of change in the 

type of microcrystallization after treatment and in the delay time was studied for the 

first time. 

The data on the level of knowledge of the examined adolescents regarding the 

observance of oral hygiene is specified, and their results indicate the need for repeated 

hygienic training, informing on the risk of dental diseases. 

For the first time, for the complex treatment of catarrhal gingivitis, a modern 

therapeutic and prophylactic complex, which includes the combined plant anti-



13 
 

 

microbial preparation «Stomatophyte», gel «Dentagel», «Yogurt», is used and its 

efficiency is higher than the generally accepted treatment. 

Practical value of the obtained results. The obtained data regarding the 

peculiarities of the clinical course of catarrhal gingivitis in adolescents with chronic 

gastroduodenitis are the basis for the planning the preventive dental care for this group 

of children. 

The proposed treatment-and-prophylactic complex consists of the combined 

antimicrobial plant medication «Stomatophyte», the gel «Dentagel» and the «Yogurt», 

the application of which allows to reduce inflammation in periodontal tissues, improve 

the oral cavity hygienic state and restore the microbiocenosis of the oral cavity, which 

leads to the gum normalization and prevents from relapses and pathological process 

progression (patent for utility model № 100614. August 15, 2015; patent for utility 

model № 10300. November 22, 2015). 

A new, non-invasive method for complex treatment of patients with CG, which 

improves clinical-and-laboratory and microbiological parameters, is developed, tested 

and implemented in practice. The absence of side effects and the achievement of 

sustained remission give us the reason for recommending the developed and tested 

medical treatment and prevention complex to be widely implemented in practical health 

care. 

The author carried out an information-and-patent search, selected materials and 

methods of research, enrolled and distributed teenagers in groups, examined, collected 

biological material and treated patients. The author put forward the idea of research, 

conducted a statistical processing of the results, analyzed them and wrote a dissertation. 

In cooperation with the thesis supervisor, a plan of research has been drawn up, the goal 

and objectives have been defined, scientific novelty, practical significance and 

conclusions have been formulated. In research, published jointly with co-authors, the 

participation of the applicant is significant. 

The dissertation is a fragment of the complex research work of the Department of 

Dentistry of the Institute of Postgraduate Education at the Ivano-Frankivsk National 

Medical University «Clinical efficacy of complex treatment of hard tissues diseases of 
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teeth and periodontium in the population of environmentally unfriendly regions», the 

number of state registration 0118U004144. The applicant is a direct executor of two 

sections. 

According to the dissertation results, 17 scientific papers have been published, 

among them: 7 articles in professional scientific publications of Ukraine, 1 – literature 

review, in the international journal, 7 theses in the collections of conference materials. 

Тhe priority of the workings-out is confirmed by 2 patents of Ukraine on the utility 

model. 

Key words: adolescents, catarrhal gingivitis, chronic gastroduodenitis, 

microbiocenosis gums, oral liquid, antilysosytic activity, hydrogen peroxide producing 

bacteria, treatment and prophylactic complex. 
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АНОТАЦІЯ 
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РОЗПОВСЮДЖЕННІСТЬ КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ (ОГЛЯД 

ЛІТЕРАТУРИ). 
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1.2. Взаємозв’язок захворювань шлунково-кишкового тракту з 

стоматологічним здоров’ям.  

1.3. Сучасні уявлення про причини виникнення та механізми розвитку 

запальних захворювань ясен у дитячому віці. 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

    2.1. Дизайн дослідження 

    2.2. Бази дослідження 

    2.3. Застосування методу анкетування 

    2.4. Методи дослідження 

    2.4.1. Вивчення клінічного стану хворих на катаральний гінгівіт 

    2.4.2. Лабораторні методи дослідження 

    2.4.3. Бактеріологічні методи дослідження 

    2.5. Способи лікування хворих на катаральний гінгівіт з хронічним 

гастродуоденітом та без соматичної патології 

    2.6. Статистичні методи досліджень 

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ В ПІДЛІТКІВ 
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          3.1. Гігієнічний стан ротової порожнини та аналіз рівня санітарно-
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          3.2. Визначення типу мікрокристалізації ротової рідини в підлітків із 

катаральним гінгівітом із хронічним гастродуоденітом та без соматичної патології 

          3.3. Результати стоматологічного обстеження та структурний аналіз 

захворювань тканин пародонта в підлітків без та з хронічним гастродуоденітом. 

          3.4. Клінічна оцінка стоматологічного статусу в підлітків із катаральним 

гінгівітом без та з хронічним гастродуоденітом  

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ЛІКУВАННЯ КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ПІДЛІТКІВ З ХРОНІЧНИМ 

ГАСТРОДУОДЕНІТОМ ТА БЕЗ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

          4.1. Зміни гігієнічного стану ротової порожнини та аналіз зміни рівня 

санітарно-гігієнічних знань за результатами анкетування у хворих на катаральний 

гінгівіт із хронічним гастродуоденітом та без соматичної патології під впливом 

комплексної терапії 

          4.2. Клінічні показники у хворих на катаральний гінгівіт із хронічним 

гастродуоденітом та без соматичної патології під впливом комплексної терапії 

          4.3. Зміни мікрокристалізації ротової рідини в підлітків із катаральним 

гінгівітом із хронічним гастродуоденітом та без соматичної патології під впливом 

комплексної терапії 

РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ЯСЕН У ПРОЦЕСІ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ ІЗ КАТАРАЛЬНИМ 

ГІНГІВІТОМ І ХРОНІЧНИМ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ ТА БЕЗ 

СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

5.1. Мікробіологічний статус ясен у підлітків із катаральним гінгівітом і 

хронічним гастродуоденітом та в підлітків із катаральним гінгівітом без 

соматичної патології 

5.2. Вплив лікувальних комплексів на мікробіоценоз ясен у підлітків із 

катаральним гінгівітом і хронічним гастродуоденітом та без соматичної патології 

5.3. Антилізоцимна активність симбіонтів ясен у підлітків із катаральним 

гінгівітом і хронічним гастродуоденітом та її зміни в процесі комплексного 

лікування 
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5.4. Продукція пероксиду водню симбіонтами ясен у підлітків із 

катаральним гінгівітом і хронічним гастродуоденітом та її зміни в процесі 

комплексного лікування 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АЛА – антилізоцимна активність 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я  

ІП – індекс постійності  

КГ –катаральний гінгівіт 

КУО - колонієутворюючи одиниці 

ПР – популяційний рівень 

РП – ротова порожнина 

СОРП – слизова оболонка ротової порожнини 

ХГД – хронічний гастродуоденіт 

ЧС – число Свракова 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

НР – Helicobacter pylori 

OHI-S – спрощений гігієнічний індекс Гріна-Вермільйона 

РВІ – індекс кровоточивості ясенних сосочків 

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Охорона здоров’я підростаючого покоління 

залишається актуальним питанням у соціальній програмі суспільства, тому що 

саме в дитячому віці закладаються передумови здоров’я дорослої людини в 

майбутньому. Вплив негативних чинників на дитячий організм, розвиток 

захворювань, без вчасної ранньої діагностики та ефективного лікування в 

подальшому призводить до хронічного перебігу патологічного процесу в 

дорослому віці, погіршення якості життя, зниження й втрати працездатності, 

інвалідизації дорослого населення [118, 132, 159]. 

Багаточисленні дослідження закордонних і вітчизняних дослідників 

свідчать, що серед стоматологічної патології захворювання тканин пародонта 

серед дитячого населення в нашій країні залишаються на високому рівні, не 

дивлячись на розроблені схеми лікування. Поширеність гінгівіту і пародонтиту 

серед осіб молодого віку варіює в широких межах – від 33,2 % до 97,7 % [4, 54, 

101, 177, 204, 274], що свідчить про високий рівень захворювання серед даної 

вікової групи. За епідеміологічними даними ВООЗ, у 80 % осіб молодого віку (10-

20 років) виявлений гінгівіт чи початкова стадія генералізованого пародонтиту. 

Захворювання тканин пародонта виникає внаслідок дії цілого ряду факторів [23, 

34, 121, 192, 209, 210, 215, 230, 255]. Встановлено, що патологічні процеси в 

пародонті частіше зустрічаються у підлітків із загальносоматичними 

захворюваннями, зокрема в осіб із захворюваннями шлунково-кишкового тракту 

(ШКТ) [26, 61, 69, 282]. 

За статистичними даними, в Україні захворювання органів травлення серед 

дитячого населення протягом останнього десятиріччя залишаються широко 

розповсюдженими та становлять 25,3-31,3 %, посідаючи друге місце у структурі 

загальної захворюваності. Найвищий показник захворюваності належить Івано-

Франківській області та становить 84,12 на 1000 дітей віком 0-14 років [159]. 

Перше місце серед захворювань ШКТ посідає ХГД, частка якого складає 58-74 % 

серед гастродуоденальної патології [9, 118, 133].  
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Відомо, що при хворобах ШКТ достовірно зростає поширеність й 

інтенсивність стоматологічних захворювань, як у дитячому, так і в дорослому 

віці, порівняно з контингентом без соматичної патології [28, 53, 109, 129], що 

обумовлено етіологічною, патогенетичною, морфологічною й функціональною 

спільністю органів і систем [50, 63, 71, 165, 186], причому, на думку багатьох 

авторів, розповсюдженість і важкість захворювань пародонта корелюють зі 

стадією, тривалістю і важкістю захворювання [143, 156]. 

Ряд досліджень підтверджують, що провідна роль у виникненні 

захворювань тканин пародонта належить бактеріям зубної бляшки (грампозитивні 

і грамнегативні коки, грампозитивні і грамнегативні палички, спірохети, 

Bacteroides melaninogenicus, Actinomyces viscosus, Actinomyces naesludii) [2, 104, 

147, 211, 226, 266, 286] та їхнім токсинам, які руйнують періодонтальну зв’язку і 

спричиняють запалення в яснах. Негативний вплив мікроорганізмів особливо 

помітний у разі зниження захисних можливостей організму, саме порушення 

рівноваги між захисними властивостями організму та зростанням персистентного 

потенціалу умовнопатогенної та появою патогенної мікрофлори призводить до 

патологічних змін у пародонті. Доведено, що наявність факторів персистенції в 

мікроорганізмів може сприяти тривалому розвитку захворювання. Одним із 

маркерів персистенції є АЛА мікроорганізмів, яка дозволяє тривалий час їм 

існувати в організмі, руйнуючи лізоцим слини. Окрім того, на порушення 

екологічної рівноваги в РП та розвиток запального процесу в яснах впливають 

активовані форми кисню, передусім Н2О2. Робіт, присвячених вивченню ранніх 

змін мікрофлори ясен та факторів персистенції в підлітків із ХГД недостатньо. 

Отже вивчення особливостей стоматологічного статусу, а саме запальних 

захворювань тканин пародонта в підлітків із ХГД, питання ранньої діагностики, 

розробки схем профілактики і лікування залишається актуальним та потребує 

подальшого вивчення. Тому перспективним підходом до лікування захворювань 

пародонта є застосування лікарських препаратів у комплексному лікуванні, 

здатних відновлювати нормофлору РП, пригнічувати експресію факторів 

персистенції патогенів або елімінувати мікроорганізми з АЛА та мікробів, 
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здатних продукувати Н2О2 зі складу оральних мікробіоценозів, що є необхідною 

умовою ефективного лікування та отримання стійких результатів у віддалені 

терміни. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології інституту післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету «Клінічна ефективність комплексного 

лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у населення екологічно 

несприятливих регіонів», номер держреєстрації 0118U004144 (2018-2020). 

Здобувач є співвиконавцем зазначеної НДР. 

Мета дослідження: підвищення ефективності профілактики та лікування 

катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами шляхом 

розробки і впровадження лікувально-профілактичного комплексу. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити особливості клінічного перебігу катарального гінгівіту в 

підлітків із хронічними гастродуоденітами на підставі клінічних показників. 

2. Визначити особливості мікрокристалізації ротової рідини в підлітків із 

катаральним гінгівітом до, після та у віддалені терміни лікування. 

    3. Встановити видовий склад мікроорганізмів зубоясеневої борозни, 

залежно від ступеня важкості катарального гінгівіту в підлітків.  

4. Оцінити показники антилізоцимної активності мікробіоценозу 

зубоясеневої борозни як фактору ризику виникнення та прогресування уражень 

тканин пародонта в підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним 

гастродуоденітом. 

5. Дослідити зміни до та після лікування бактерій - продуцентів пероксиду 

водню та участь у розвитку запального процесу в яснах у підлітків із катаральним 

гінгівітом та хронічним гастродуоденітом. 

6. Розробити комплекс лікувально-профілактичних заходів для лікування та 

профілактики катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами.  
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          7. На підставі аналізу клінічних та мікробіологічних показників у динаміці 

лікування катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами, 

оцінити ефективність проведеного лікування і прогнозування подальшого 

перебігу захворювання. 

Об’єкт дослідження: особливості перебігу катарального гінгівіту в 

підлітків із ХГД та без соматичних захворювань 

Предмет дослідження: тканини пародонта, ротова рідина, вміст 

зубоясеневої борозни, ефективність запропонованого способу лікування, до 

складу якого входять препарати «Стоматофіт», «Дентагель», «Йогурт». 

Методи дослідження: Клінічні – для оцінки стоматологічного статусу та 

визначення ефективності проведеного лікування, оцінки віддалених результатів; 

лабораторні – для визначення типу мікрокристалізації ротової рідини та 

ефективності проведеного лікування, оцінки віддалених результатів; 

мікробіологічні – для визначення мікробіологічного статусу, АЛА та продукції 

Н2О2 симбіонтами ясен, зміни показників під впливом проведеного лікування, 

оцінки віддалених результатів; статистичні – для визначення вірогідності 

отриманих результатів.  

Наукова новизна проведених досліджень. Доповнено наукові дані про 

поширеність різних хвороб тканин пародонта: встановлено, що у підлітків із ХГД 

частота захворювань тканин пародонта в 1,4 раза вища, ніж у їхніх ровесників без 

соматичних захворювань. При цьому поширеність КГ у таких хворих із 

гастродуоденальною патологією становила 70,49 %, у той час як при відсутності 

соматичної патології КГ діагностувався у 50,0 % обстежених. Запалення ясен 

носило генералізований характер, переважно хронічний перебіг. У випадках 

наявності в підлітків ХГД зростала частота його середнього ступеня важкості − 

58,14 %, а легкий ступінь мав місце в 41,86 % хворих. 

Виявлено особливості змін мікробіоценозу ясен у підлітків із КГ, як 

самостійним захворюванням, так і його розвитком на фоні ХГД, що проявлялось 

достовірно вищим рівнем колонізації слизової ясен α- та β-гемолітичними 

стрептококами, золотим стафілококом, ніж у хворих групи порівняння та групи 



25 
 

 

контролю. Одночасно в підлітків із КГ та ХГД уперше відмічено достовірно 

вищий ступінь колонізації слизової оболонки ясен бактеріями-продуцентами Н2О2 

(відповідно в 52,4±2,4 %) у порівнянні з підлітками без соматичної патології та 

захворювань тканин пародонта, в яких вони висівались лише у (5,0±1,15) % 

випадків. Переважна більшість продуцентів Н2О2 серед представників 

аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори ясен належить до α-

гемолітичних стрептококів і стоматококів. Встановлено, що в підлітків із КГ та 

ХГД достовірно частіше, ніж у підлітків групи порівняння і групи контролю, у 

складі ясенних мікробіоценозів виявляються мікроорганізми з високою АЛА, що є 

важливим фактором персистенції бактерій. 

Встановлено особливості розподілу типів мікрокристалізації ротової рідини 

в підлітків із КГ та ХГД, який проявляється переважанням ІІ та ІІІ типів, 

відповідно (53,49±5,41) % та (40,7±5,33) %, І тип мікрокристалізації було 

виявлено лише в (5,81±2,54) % обстежених, (р<0,001). Водночас, частка осіб із І 

типом мікрокристалізації була в 4,6 раза достовірно нижчою, ніж у групі 

контролю, (р<0,05), а частка хворих із ІІІ типом мікрокристалізації в 2,4 раза 

достовірно вищою, ніж у групі контролю, (р<0,01). Уперше досліджено динаміку 

зміни типу мікрокристалізації після лікування та у віддалені терміни. 

Уточнено данні про рівень знань обстежених підлітків щодо дотримання 

гігієни РП, а їхні результати свідчать про необхідність проведення повторного 

гігієнічного навчання, інформування щодо ризику виникнення стоматологічних 

захворювань.  

Уперше застосовано для комплексного лікування КГ сучасний лікувально-

профілактичний комплекс, до складу якого входить препарат «Стоматофіт», гель 

«Дентагель», препарат «Йогурт» та виявлено більш високу його ефективність, у 

порівняні з загальноприйнятим лікуванням. 

Практичне значення досліджень. Отримані данні стосовно особливостей 

клінічного перебігу КГ у підлітків із ХГД є підставою для планування 

профілактичної стоматологічної допомоги даному контингенту дитячого 

населення. 
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Запропоновано лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого 

входять препарат «Стоматофіт», гель «Дентагель» та препарат «Йогурт», 

застосування яких дозволяє зменшити запалення в тканинах пародонта, 

покращити гігієнічний стан РП і відновити мікробіоценоз РП, що призводить до 

нормалізації стану ясен та запобігає рецидиву та прогресуванню патологічного 

процесу. 

Розроблено, апробовано та впроваджено в практику новий неінвазивний 

спосіб комплексного лікування хворих на КГ, що поліпшує клініко-лабораторні та 

мікробіологічні показники. Відсутність побічної дії та досягнення стійкої ремісії 

дає нам підставу рекомендувати розроблений і апробований лікувально-

профілактичний комплекс до широкого впровадження в практичну охорону 

здоров’я. 

Впровадження результатів дослідження. Отримані результати 

застосовуються в практиці: у відділенні терапевтичної стоматології дитячої 

міської стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківська (затв. 25.09.2018 р.), у 

клініці кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (затв. 25.09.2018 

р.), у стоматологічному відділенні Галицької ЦРЛ (затв. 26.09.2018 р.), у 

стоматологічному відділенні Коломийської ЦРЛ (затв. 26.09.2018 р.), у відділенні 

дитячої стоматології ТОВ «Університетської стоматологічної поліклініки» ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» (затв. 27.09.2018 р.), у Центрі 

стоматології університетської клініки ДВНЗ «ІФНМУ» (затв. 28.09.2018 р.), у 

стоматологічному відділенні Болехівської ЦМЛ (затв. 29.11.2017 р.), у 

«Чортківській комунальній районній стоматологічній поліклініці (затв. 30.11.2018 

р.), у стоматологічному відділенні КНП «Заліщицької ЦРЛ «Заліщицької районної 

ради» (затв. 28.11.2018 р.), у стоматологічному дитячому відділенні КНП 

«Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради» (затв. 29.11.2018 р.), у 

клініці кафедри стоматології дитячого віку та ортодонтії Інституту стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії НАМН України (затв. 27.12.2018 р.), у терапевтичному 

відділенні Долинської стоматологічної поліклініки (затв. 26.02.2019 р.), у клініці 
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кафедри дитячої стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України» (затв. 29.03.2019 р.). 

Матеріали дисертації використовуються в навчальній і лікувальній роботі 

кафедр: дитячої стоматології ДВНЗ «ІФНМУ» (затв. 25.09.2018 р.), дитячої 

стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України» (затв. 25.09.2018 р.), стоматології інституту 

післядипломної освіти ДВНЗ «ІФНМУ» (затв. 27.09.2018 р.), стоматологічного 

факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (затв. 27.09.2018 

р.), стоматології дитячого віку ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет» (затв. 23.10.2018 р.), стоматології дитячого віку, кафедри 

дитячого віку Одеського національного медичного університету (затв. 3.01.2019 

р.), дитячої стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

(затв. 22.04.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Автором проведено інформаційно-патентний 

пошук, обрано матеріали і методи дослідження, відібрано та розподілено підлітків 

по групах, обстежено, проведено забір біологічного матеріалу та проліковані 

хворі. Автор висунула ідею дослідження, провела статистичну обробку 

результатів, проаналізувала їх та підготувала матеріали до публікації. У співпраці 

з науковим керівником складено план досліджень, визначено мету, завдання, 

сформульовано наукову новизну, практичне значення і висновки. У наукових 

розробках, опублікованих разом зі співавторами, участь здобувача є 

визначальною. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи оприлюднено на: 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні технології 

хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії» (Івано-Франківськ, 2015); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Фундаментальні науки-

практичній медицині: морфо-функціональні методи дослідження онтогенетичних 

перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, змодельованих 

патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів» присвяченій 75-

річчю з Дня народження професора Шутки Богдана Васильовича (Івано-
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Франківськ, 2015); науково-практичній конференції «Інноваційні технології в 

стоматології» (Тернопіль, 2015); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» (Івано-Франківськ, 2016); 

VIII науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» 

(Тернопіль, 2016); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції: 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань 

внутрішніх органів» присвячена пам’яті академіка НАМН України Є.М. Нейка 

(Івано-Франківськ-Яремче, 2016); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» (Івано-

Франківськ, 2018); дистанционная научно – практическая конференция студентов 

и молодых ученых «Инновации в медицине и фармации – 2018» (Минск, 2018). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 17 наукових праць, 

серед яких: 7 статей у фахових наукових виданнях України, 1 – огляд літератури, 

у міжнародному виданні, 7 тез у збірниках матеріалів конференцій. 

Пріоритетність розробок підтверджена 2 патентами України на корисну модель. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ ТА 

РОЗПОВСЮДЖЕННІСТЬ КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Епідеміологічні, етіологічні та патогенетичні аспекти хронічного 

гастродуоденіту в дитячому віці 

Здоров’я підростаючого покоління є одним з вагомих показників, що 

визначає здоров’я нації. Багаточисельні дослідження останніх років свідчать, що 

фундамент здоров’я дорослої людини закладається саме в дитячому віці, тому 

здоров’я дитячого населення є чутливим індикатором загального благополуччя 

суспільства [133, 159].  

За останнє десятиліття в нашій країні ситуація зі здоров’ям дитячого 

населення наближається до критичної межі, що пояснюється зменшення 

чисельності дитячого населення на тлі високого рівня захворюваності, посилення 

хронізації хвороб [118, 132]. Таку ситуацію пояснює зростання інтенсивності 

впливу на здоров’я дітей і підлітків екологічних та медико-соціальних факторів, 

погіршення якості харчування, високим навчальним навантаженням, хронічним 

стресом, гіподинамією, що призводить, у свою чергу, до погіршення фізичного і 

нервово-психічного стану. Крім того, спостерігається зниження рівня реалізації 

профілактичних заходів [11, 152]. Проведений дослідниками аналіз динаміки 

спостереження за учнями в процесі навчання виявив негативну тенденцію – 

зменшення кількості школярів із І групою здоров’я (здорові) від 10,1 % на 

початку першого класу до 3,8% наприкінці молодшої школи та до 1,5 % у кінці 

п’ятого класу (р<0,05). Крім того, у молодшій школі знижувалась чисельність ІІ 

групи здоров’я (функціональні відхилення) із 59,7 % до 46,2 %, за рахунок чого 

збільшувалася кількість учнів із ІІІ групою здоров’я (хронічні захворювання) із 

30,2 % до 49,4 %. Така негативна тенденція залишалась на стабільному рівні і при 

переході в основну школу: питома вага школярів, що мала ІІІ групу здоров’я, у 
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п’ятому класі становила 58,0%, що значно перевищувало чисельність ІІ групи 

49,3%, (р<0,05) [118]. 

Головні позиції за поширеністю серед дитячого населення України вже 

багато років впевнено посідають захворювання органів травлення, становлячи 

серйозну проблему не тільки в нашій країні, а і за кордоном. Крім того, в Україні 

зберігається стійка тенденція до зростання показників поширеності захворювань 

органів травлення з віком у дітей та підлітків [159]. За статистикою вони 

посідають друге місце після захворювань органів дихання і становлять 25,3-31,3 

% у структурі загальної захворюваності дітей [9, 10]. Згідно за результатами 

епідеміологічних досліджень, поширеність захворювань гастродуоденальної зони 

в різних регіонах України становить 140-150 на 1000 дитячого населення і має 

тенденцію до зростання [128]. Серед гастродуоденальної патології провідне місце 

посідає патологія шлунка та дванадцятипалої кишки, що складає 50-65 % від 

загальної кількості захворювань органів травлення. Найпоширенішою формою 

хронічних гастродуоденальних захворювань є хронічний гастродуоденіт (ХГД), 

частота складає 58-74 % у структурі захворювань органів травлення, етіологія та 

патогенез якого також змінилися на сучасному етапі в зв’язку з різноманітними 

екзо- й ендогенними причинами [8, 99]. Медико-соціальне значення цієї проблеми 

зумовлене значним поширенням захворювання, його рецидивуючим 

проградієнтним перебігом, можливістю розвитку тяжких ускладнень, 

толерантністю до загальноприйнятих методів терапії, високою ймовірністю 

формування первинної інвалідності в дорослому віці [9, 130]. За інформацією 

Центру медичної статистики МОЗ України, щороку в країні вперше реєструється 

майже 50000 дітей із ХГД. За офіційними даними, поширеність ХГД становить у 

дітей дошкільного віку 81,6, у дітей 7-15 років – від 100 до 130,8 та в підлітків – 

135 на 1000 осіб дитячого населення, відповідно; за відсутністю тенденції до її 

зниження [124]. У дітей найчастіше спостерігається ХГД із гіперсекрецією та 

гіперацидністю. Гіперацидні (нормоацидні) ХГД зустрічаються в 80–85 %, 

гіпоацидні − рідше [168]. 
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Встановлено, що домінуючими факторами збільшення поширеності 

соматичної патології, зокрема ХГД, є зростаючий популяційний вплив 

несприятливих факторів навколишнього середовища, антропогенне забруднення 

біосфери, процеси урбанізації. Доведено, що в дітей, які зазнали екопатогенних 

впливів, розвивається неспецифічний синдром гіперчутливості, нейровегетативні 

реакції, неврози, зниження резистентності до інфекції. За цих умов найчастіше 

проявляється спадкова схильність до екозалежних соматичних захворювань, до 

яких належить ХГД [9]. Крім того, відзначається тенденція до прогресування 

тяжких форм ХГД у дитячому віці з розвитком ерозій гастродуоденальної зони та 

трансформацією у виразкову хворобу [48, 166, 189]. Аналіз рівня поширеності 

гастродуоденальної патології свідчить, що за останні роки типовою є 

трансформація функціональних порушень у хронічний патологічний процес, що 

характеризується тривалим та рецидивуючим перебігом, відносною 

резистентністю до застосовуваної терапії [25].  

Як відомо, ХГД – хвороба, що характеризується порушенням роботи кишки, 

дегенеративними та дистрофічними змінами в слизовій оболонці дванадцятипалої 

кишки. Хвороба може перебігати в гострій або хронічний формі, уражати 

дорослих і дітей. За статистичними даними ВООЗ гастродуоденітом страждає 

більше 60 % населення, з яких 28 % мають хронічний перебіг [8, 9]. 

Захворювання ШКТ супроводжується цілою низкою симптомів: регулярні 

болі в животі, стілець із кров’ю, діарея, здуття живота, печія, нудота, блювота, 

утруднене дихання, запальні процеси в пародонті, неприємний запах із рота [49, 

140, 178]. 

Встановлено, що ХГД – це хронічний патологічний процес, в основі якого 

лежать круглоклітинна запальна інфільтрація та структурна перебудова слизової 

оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки (ДПК) із розвитком 

дисрегенераторних, дис- та атрофічних процесів, що призводять до формування 

їхної функціональної недостатності [42]. 

На сьогодні відомо, що ХГД є мультифакторіальним і екозалежним 

захворюванням, у генезі якого провідна роль належить порушенню рівноваги між 
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захисними чинниками та факторами агресії слизової оболонки шлунка і 

дванадцятипалої кишки [9]. Зокрема, виявляють функціональні (порушення 

кислотоутворюючої, ферментативної, секреторної функцій) та морфологічні 

(поверхневі зміни, ураження залоз, атрофія залоз, ерозивні пошкодження) зміни 

слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки [99, 162]. 

Розрізняють первинний і вторинний гастродуоденіт. Первинний 

гастродуоденіт виникає самостійно внаслідок ураження слизових оболонок 

шлунка та дванадцятипалої кишки. Вторинний – на фоні інших захворювань 

системи травлення (холецистохолангіт, холецистит, гепатит, коліт, хронічні 

захворювання бронхолегеневої в сечовивідної систем, аномалії розвитку тощо). За 

статистикою у 70-90 % хворих спостерігається поєднаний характер ураження 

органів системи травлення, насамперед хронічна гастродуоденальна патологія 

поєднується з гепатобіліарними порушеннями. Але в реальних умовах визначити 

послідовність первинного або вторинного ХГД далеко не просто [11, 38, 144, 156]. 

ХГД виникає внаслідок тривалого впливу на організм ендогенних і 

екзогенних факторів, які реалізують спадкову схильність до його виникнення. 

Серед цих причин важливе значення мають: аліментарні фактори (режим, якість і 

кількість їжі, збалансованість інгредієнтів, погане пережовування їжі, порушення 

харчового стереотипу, зловживання копченими, смаженими, соленими й 

рафінованими продуктами з малим вмістом вітамінів і з хімічними додатками 

(інсектицидами, пестицидами, радіонуклідами, гормонами росту, антибіотиками 

тощо)); недостатність жувальної функції (стоматологічні захворювання, 

відсутність зубів, порушення у скронево-нижньощелеповому суглобі); харчова, 

медикаментозна та полівалентна алергія; хронічні інтоксикаційні процеси, в 

основі яких лежить тривале накопичення токсичних метаболітів, зниження 

функції детоксикації і порушення процесів біотрансформації; прийом певних 

медикаментів (глюкокортикоїди, нестероїдні протизапальні засоби, серцеві 

глікозиди, препарати раувольфії, сульфаніламіди, антибіотики тетрациклінового 

ряду, зокрема); ішемія органів травлення внаслідок мікроциркуляторних розладів 

різного генезу; селективний дефіцит секреторного імуноглобуліну класу А (sIgA) 
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слизових оболонок травного шляху; нервово-психічні фактори; H. рylori та інші, 

тропні до слизової оболонки травного шляху мікроорганізмами, причому, 

багаточисельні дослідження довели, що важлива роль у формуванні, хронізації та 

рецидивуванні захворювання належить саме інфекційному фактору. Усе 

вищеперераховане підтверджує поліетіологічну та мультифакторну природу ХГД 

[9, 11, 99].  

Варто зазначити, що незважаючи на значні успіхи у визначені патогенезу 

ХГД, на сьогодні остаточно не з’ясовані основні ланки його формування. Велике 

значення надається порушенню співвідношення між захисними механізмами і 

факторами агресії щодо слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки. 

Крім того, важливою ланкою патогенезу ХГД є нейро-ендокринна недостатність – 

послідовні порушення діяльності регуляторних структур ШКТ, які у разі 

формування стійкої дисфункції регуляції є основною причиною хронічного та 

рецидивуючого перебігу захворювання [10, 99, 130]. 

Дослідження останніх років обґрунтували і підтвердили ще одну концепцію 

ХГД, в основі якої лежить виснаження регуляторних механізмів імунної відповіді 

та біохімічного захисту внаслідок підвищеного імунологічного навантаження на 

організм із формуванням імунологічно-спрямованого запалення. Було 

встановлено, що одним із важливих механізмів виникнення й розвитку ХГД 

визнані порушення мікробної біоплівки слизових оболонок ШКТ, які 

спричиняють уповільнення процесів травлення та всмоктування, призводять до 

сенсибілізації та автоінтоксикації. Існує точка зору, що Н. pylori стоїть на початку 

довгого спірального ланцюга мікроекологічних порушень у ШКТ. Отже 

початковою точкою розвитку цього процесу є пригнічення індігенного 

анаеробного мікробного компонента, який у нормі стримує розмір популяції 

потенційно патогенних мікроорганізмів і перебуває в режимі авторегуляції [9]. 

Встановлено, що порівняно з 90-ми роками, на сьогодні виділяють 

особливості перебігу ХГД у дітей та підлітків, а саме: феномен синтропії, тобто 

залучення до патологічного процесу органів травлення, що розвивається з єдиної 

ембріональної закладки (підшлункова залоза, печінка та жовчовивідні шляхи, 
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кишка тощо) [8]; феномен поліморбізму – ураження, окрім травного каналу, 

органів інших систем (серця й судин, ЛОР-органів, імунних, ендокринних і 

кровотворних органів) [130]; збільшення майже в 3,5 раза частоти поширених 

змін шлунка й дванадцятипалої кишки (пангастрит і дуоденіт); зростання більш, 

ніж у 3 раза деструктивних уражень гастродуоденальної зони; поява і зростання 

питомої ваги такзваних «нових захворювань» у дитячій і підлітковій 

гастроентерології – нозологічних форм, які раніше були притаманні лише 

дорослим (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, виразка шлунка); збільшення 

ролі інфекційного фактору – у першу чергу Н. pylori, а також лімфотропних 

вірусів (вірус простого герпесу І та ІІ типу, цитомегаловірус), хламідій, грибів 

роду Candida та їхніх різноманітних асоціацій – у формуванні ХГД; переважання 

малосимптомних, а в підлітковому віці – безсимптномних форм клінічного 

перебігу захворювання [53, 138]; збільшення питомої ваги порушень, не 

характерних раніше для дитячого віку – вогнищевої атрофії слизової оболонки 

шлунка і дванадцятипалої кишки з формуванням надалі гіпоацидності шлунка 

[42]; резистентність дітей, хворих на ХГД до загальноприйнятих методів терапії 

[10, 145].  

Отже захворювання ШКТ, а саме ХГД займають чільне місце у структурі 

дитячої захворюваності, який виникає під впливом ендогенних і екзогенних 

факторів, має ряд особливостей перебігу в дитячому віці. Тому метою нашого 

дослідження стало вивчення особливостей стоматологічного статусу, а саме 

запальних захворювань тканин пародонта у підлітків з ХГД. 

 

1.2. Взаємозв’язок захворювань шлунково-кишкового тракту з 

стоматологічним здоров’ям  

Відомо, що організм людини – це складна функціональна система, в якій 

зміни діяльності одного органу обов’язково відіб’ються на результатах діяльності 

інших органів та систем, особливо це спостерігається при захворюваннях тих 

органів та систем, що мають тісний анатомо-функціональний зв'язок та, ймовірно, 
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об’єднані єдиним механізмом розвитку захворювання, спостерігається їхня 

взаємодія та взаємообтяжуючий вплив [38, 185, 254]. 

Тому на передній план у клініці внутрішніх хворіб сьогодні виходить 

надзвичайно актуальна проблема синтропій, в основі яких саме і виявляється 

спільність етіологічних і патогенетичних факторів певних хворіб [50, 157, 160]. 

Багаточисленні дослідження свідчать про тісний взаємозв’язок високого 

рівня стоматологічної захворюваності, у тому числі захворювань тканин 

пародонта, із хронічними ураженнями органів травлення. Відомо, що при 

хронічному гастриті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, 

хронічному коліті та ентероколіті, реєструють різноманітні зміни слизової 

оболонки ротової порожнини (СОРП), причому ступінь вираженості яких 

залежить від форми, важкості та тривалості перебігу основного захворювання, що 

пояснюється тісним анатомо-функціональним зв’язком [61, 134, 144]. За даними 

численних досліджень, прийнято вважати, що зміни ШКТ є стартовими у 

виникненні стоматологічних захворювань, одночасно зміни тканин РП, у свою 

чергу, також можуть призводити до органічних змін у системі ШКТ, обтяжувати 

перебіг соматичного захворювання [109, 180].  

На думку багатьох авторів, розповсюдженість і важкість захворювань 

пародонта корелюють зі стадією, тривалістю і важкістю соматичного 

захворювання. Такий взаємозв`язок свідчить не тільки про топографічні 

співвідношення між РП та кишковою трубкою, але і про тісний рефлекторний та 

гуморальний зв`язок СОРП і ШКТ. Доведено, що рецептори СОРП є джерелом 

рефлексів, які здійснюють вплив на секреторну і моторну діяльність ШКТ. У 

свою чергу РП є ефекторним полем зворотного впливу рефлексів з внутрішніх 

органів. Унаслідок цього всі захворювання органів травлення в тому чи іншому 

ступені проявляються на СОРП [6, 21, 37, 63, 165, 187]. 

Встановлено, що основною ланкою в розвитку такої взаємодії є порушення 

певних механізмів регуляції: розвиток дисбалансу імунної та ендокринної 

системи, порушення мікроциркуляції, нейрогуморальної регуляції, 

психосоматичних взаємин, зміни в метаболізмі сполучної тканини, мінеральному 
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обміні та дефіцит вітамінів, що призводить до функціональних і органічних 

порушень у СОРП, розвитку запальних і дистрофічних змін у тканинах РП, 

порушення функції жувального апарату [26, 39, 44, 50, 187, 202].  

На думку ЮВ Белоусова (2007), ураження РП можуть бути первинними, але 

можуть виникати і вторинно, як наслідок і під впливом патологічних процесів 

ШКТ, а саме: хронічного гастриту і гастродуоденіту, виразкової хвороби шлунка 

та дванадцятипалої кишки, гастроезофагальної рефлюксної хвороби, панкреатиту, 

холециститу, коліту. Нерідко СОРП відзеркалює патологічні процеси, що 

розвиваються в слизовій оболонці ШКТ, часто їх виявляють раніше, ніж власне 

захворювання відділів ШКТ, що мають латентний перебіг або знаходяться на 

стадії компенсації [57, 99].   

Численні дослідження вітчизняних і закордонних авторів вказують на 

велику розповсюдженість і характерну високу інтенсивність перебігу 

захворювань пародонту у осіб з захворюваннями шлунково-кишкового тракту [61, 

79, 143, 165, 283] та навпаки у 95 % хворих із генералізованими пародонтитом 

виявлені захворювання органів травлення, серед яких часто зустрічались хронічні 

гастрити різного генезу, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, 

вторинні порушення кишки на фоні захворювань гепатобіліарної системи [22, 

117]. Так, при обстеженні хворих на виразкову хворобу і хронічні гастрити були 

виявлені різні форми уражень пародонта, причому данні особи частіше хворіють 

на пародонтит і гінгівіт – 87,6 % порівняно зі здоровими – 49,17 %, 

пародонтальний індекс складає 2,6, що говорить про наявність деструктивних 

змін у тканинах пародонта у більшості хворих. Причому було встановлено, що 

найвищий пародонтальний індекс спостерігається в осіб із виразковою хворобою 

шлунка, рідше пародонтит і пародонтоз відмічається в осіб із гіпо- і антацидними 

гастритами (92,5 %), причому зі збільшенням тривалості захворювання шлунка, 

дванадцятипалої кишки зростає розповсюдженість захворювань пародонта і 

пародонтальний індекс [146, 167]. Крім того виявлено, що навіть при відсутності 

скарг на стан РП, у цих хворих виявлено остеопороз міжзубних перегородок у 
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ділянці центральних різців. У 76 % випадках спостерігається генералізований 

пародонтит зі значними зубними відкладеннями [127].  

На думку багатьох авторів (Сафаров Т, 1986; Власова ТМ, 1989) у період 

загострення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки розвивається 

гінгівіт різної важкості, а в 97 % випадках у хворих рентгенологічно виявляють 

деструктивні процеси в кістковій тканині коміркового відростка. У період ремісії 

виразкової хвороби важкість гінгівіту зменшується, дистрофічний процес у 

комірковій кістці стабілізується (Руднева ВЕ, 1971, Сафаров Т, 1986). Із 

переходом від рідко рецедивуючого перебігу виразкової хвороби шлунка та 

дванадцятипалої кишки до частих рецидивів частота захворювань гінгівітом і 

пародонтитом збільшується практично на 50 %. Це пов’язано зі збільшенням у 

крові Са-регулюючих гормонів – паратиреоїдного і кальцитоніну. Вважають, що 

пусковим механізмом цього процесу є збільшення синтезу гормонів ШКТ: 

гастрична, холицистокініну та ін., які діючи прямо чи опосередковано на С-

клітини щитоподібної залози, збільшують продукцію тиреокальцітоніну, що 

призводить до порушення рівноваги між гормонами гіпо- і гіперкальцеімічної дії 

та підсиленню резорбтивних процесів у пародонті [64, 133]. 

Встановлено, що в дітей та підлітків із хворобами органів травлення також 

виявляють високу поширеність захворювань тканин пародонта (94-100 %), яке 

характеризується, переважно, хронічним перебігом (82,56±2,99 %), визначена 

пряма залежність між розповсюдженістю кровоточивості ясен, зубного каменю і 

віком дітей з хронічними хворобами органів травлення, причому найбільш 

тяжкий перебіг гінгівіту реєструвався в дітей із ХГД, який супроводжувався 

підвищенням кислотоутворювальної функції шлунка [35, 71]. Це може свідчити 

на користь залежності важкості змін у РП від стану секреторної та 

кислотоутворюючої функції шлунка: при підвищенні кислотності шлункового 

соку часто спостерігається посилення салівації, гіпертрофія сосочків язика, 

блідість і набряк СОРП, катаральний гінгівіт, тоді як при зниженні кислотності 

шлунка виявляємо обкладений язик, згладженість сосочків, гіпосалівацію, сухість 

губ, ангулярний хейліт, неприємний запах із рота, присмак кислого, гіркота, печія, 
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сухість, висипання на губах і в РП. Відомо, що присмак у роті пов'язаний із 

порушенням функцій замикальних (клапанних) структур верхнього відділу 

травного тракту: при недостатності глоткового і кардіального клапанів 

відзначається кислий, а при недостатності глоткового, кардіального і пілоричного 

клапанів – гіркий, так званий «дуоденогастральний рефлюкс» [37, 76, 146, 216]. 

Крім того, при ХГД виявляють рецидивуючі форми стоматиту, герпетичні 

ураження губ, різні форми хейліту та гінгівіту, набряклість, петехії, посилення 

малюнка слизової оболонки [109, 129, 143]. Дослідження свідчать, що в дітей із 

ХГД, виявляється декомпенсована форма карієсу, висока його поширеність та 

інтенсивність, незадовільний стан РП. Встановлено прямий зв'язок рН ротової 

рідини з кислотоутворюючою функцією шлунка, тому тверді тканини зубів у 

таких пацієнтів більше уражаються каріозним процесом унаслідок незадовільної 

гігієни і більш агресивного середовища РП [100, 176]. 

Відомо, що при порушенні рівноваги мікробіоценозу РП, збільшенні 

кількості патогенної мікрофлори (пародонтопатогенної, одонтогенної, 

тонзилогенної), створюються умови для постійної патогенної контамінації, а 

також сенсибілізації травного тракту й організму в цілому [54, 97, 147, 199, 216].  

Дослідження закордонних та вітчизняних вчених довели участь H. рylori, як 

у патогенезі захворювань ШКТ, так і в розвитку захворювань тканин пародонта, 

причому встановлено більш важкий перебіг хронічного катарального гінгівіту та 

пародонтиту [1, 48, 49]. H. рylori було виявлено в зубній бляшці, слині, вмісті 

пародонтальних кишень. Було виявлено залежність між наявністю H. рylori в РП 

та поганим станом гігієни [205]. Деякі автори [108, 201], вважають РП первинним 

резервуаром для H. рylori, який виявляється в пародонтальних кишенях, з 

благоприємними для його колонізації анаеробними умовами, а слизова шлунка 

інфікується вторинно. Однак більшість авторів вважають первинним 

інфікуванням H. рylori слизової оболонки шлунка, а в РП даний мікроорганізм 

знаходиться транзиторно і не постійно, потрапляючи з шлунка за допомогою 

гастроезофагального рефлюксу у хворих на гастродуоденальні захворювання [80, 
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251]. Отже персистенція H. рylori в РП може бути джерелом реінфекції слизової 

оболонки шлунка і сприяти в подальшому рецидивам [1, 169].  

Крім того, висловлено припущення, що мікроорганізми, які колонізують РП 

та провокують розвиток захворювань пародонта, потрапляючи у шлунок, 

персистують в його приепітеліальному слизовому шарі та поглиблюють клініку 

гастриту [14]. Це підтверджує думку, що наявність стоматологічних захворювань, 

а саме захворювань тканин пародонта, з одного боку та захворювань ШКТ з 

іншого боку, мають взаємообтяжуючий характер та формують замкнуте 

патологічне коло [99, 103, 122, 187, 203]. 

Встановлено, що у хворих на генералізований пародонтит з супутньою 

патологією різних захворювань ШКТ антитромбогенна здатність судинної стінки 

порушена, що проявляється зменшенням антиагрегаційної, антикоагулянтної та 

фібрінолітичної активності ендотелію судин. Ступінь зниження антитромбогенної 

здатності судин залежить від фази загострення і періоду ремісії, тривалості 

супутнього захворювання, ступеня обсіменіння H. рylori гастродуоденальної 

ділянки. Доведено, що найбільш виражене зниження показників 

антитромбогенної активності судинної стінки спостерігається у хворих на 

генералізований пародонтит та захворювання верхнього відділу ШКТ, причому 

найбільш значні зміни відбуваються при поєднанні з ерозивним та ерозивно-

виразковим гастродуоденітом, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої 

кишки. Ці зміни можуть призводити до порушення мікроциркуляції і реологічних 

властивостей крові у хворих із вказаною патологією та сприяти розвитку 

патологічного процесу як в тканинах пародонта, так і слизової оболонки ШКТ 

[193, 196].  

Дослідниками доведена можливість виникнення патології пародонта і 

виразкової хвороби під впливом зсуву в вегетативній нервовій системі, який 

реалізується через активацію тонусу її парасимпатичного відділу. Виявлено, що 

реакція тканин пародонта на гострий стрес в експерименті характеризується 

активацією перекисного окислення ліпідів, порушенням протеїназно-

інгібіторного потенціалу, збільшенням вмісту сіалових кислот, порушенням 
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гемоциркуляції, зниженням щільності кісток і розвитком у них структурних змін. 

При хронічному стресі спостерігається розвиток деструктивних змін у тканинах 

пародонта, що відображається в підсиленні резорбції кісткової тканини, 

порушенні структури клітин і міжклітинної речовини та гемоциркуляції [135]. 

За результатами досліджень було виявлено, що захворювання ШКТ 

супроводжуються порушенням обміну речовин в тканинах РП. При 

експериментальному пошкоджені різних відділів ШКТ встановлено зниження 

інтенсивності гліколізу та компенсаторне збільшення концентрації глюкозо – 6 – 

фосфатдегідрогенази в слизовій оболонці РП, що призводить до значного 

зменшення вмісту АТФ в тканинах пародонта. Аналіз електролітів і біохімічних 

показників крові в дітей із патологією ШКТ свідчать про тенденцію до 

гіпопротеїнемії, гіпонатріємії, гіпокальціємії, а також про дефіцит заліза, 

фосфора, цинка, міді в крові, змінюється мінеральна щільність кісткової тканини, 

що вказує на порушення обміну речовин та може свідчити про ймовірний 

розвиток дисметаболічного синдрому [46, 72, 164]. 

На думку науковців, накопичення гістаміну в сироватці крові і тканинах є 

однією з причин захворювань пародонта при виразковій хворобі шлунка і 

дванадцятипалої кишки, що призводить до розширення судин, збільшення 

проникності капілярів, порушення лімфовідтоку і в подальшому до запальних 

змін у крайовому пародонті [174].  

Доведено, що механізми місцевого і загального гуморального імунітету 

відіграють важливу роль у захисті епітелію та тканинного гомеостазу при 

поєднанні патології ШКТ та зубо-щелепової системи [32, 43]. Патологічний 

процес у слизовій оболонці шлунка і кишки, можливо, викликає розвиток 

автоімунних реакцій, що призводять до пошкодження епітелію РП. Показано, що 

в 91,6 % випадків захворювань пародонта в осіб із виразковою хворобою шлунка 

та дванадцятипалої кишки, поруч із підшлунковими в високих титрах виявлено 

противоясенні автоантитіла [176]. 

Дослідниками встановлено, що крім гуморальних змін спостерігаються 

зсуви клітинного імунітету при поєднані патології пародонта і виразкової 
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хвороби, а саме: зменшення вмісту Т-лімфоцитів (супресорів і хелперів), 

збільшення вмісту В-лімфоцитів і зниження активності реакцій 

бласттрансформації лімфоцитів [127]. 

Відомо, що імунологічний дисбаланс у хворих із генералізованим 

пародонтитом часто є наслідком захворювань ШКТ і жовчновивідних шляхів, які 

призводять до дефіциту всмоктування важливих субстратів, порушення бар’єрних 

функцій травної системи і супроводжуються значними імунологічними змінами. 

Останні можуть розцінюватись як вторинний придбаний імунодефіцит і стати 

однією з причин розвитку патологічних змін у пародонті [148, 127, 195]. 

Крім того, дослідження показали, що у хворих із ХГД, виразковою 

хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки знижені показники неспецифічної 

резистентності СОПР [70, 107], у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої 

кишки активність лізоциму і адсорбційна активність епітеліоцитів значно нижча, 

ніж у здорових осіб [13, 198]. 

Виявлено інтенсифікацію перекісного окислення ліпідів у хворих з 

ураженням тканин пародонта. Дослідження свідчать про те, що перекиси ліпідів 

відіграють важливу роль у розвитку уражень пародонта, впливаючи як 

безпосередньо на пародонтальних комплекс, так і опосередковано (Дмитрієва НІ, 

1989), при цьому ферментативне забезпечення антиоксидантного захисту у 

хворих з супутньою патологією і пародонта виявляється недостатньою, що 

проявляється стійким дефіцитом церулоплазміну, супероксиддисмутази і каталази 

[31, 69]. 

Була встановлена залежність від важкості захворювання пародонта при 

порівнянні результатів визначення активності лужної та кислої фосфатаз 

сироватки крові, а саме зі збільшенням значення пародонтального індексу їхня 

активність при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки 

збільшувалась, що підтверджує роль порушень обмінних процесів у патогенезі 

уражень пародонта при даній патології [119]. 

Багаточисленні дослідження довели, що при захворюваннях ШКТ 

створюються умови для виникнення запалення в пародонті, так як відбувається 
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порушення регуляторних механізмів: порушення нервової трофіки, автоімунні 

зсуви, збільшення в крові медіаторів запалення, зменшення активності 

гістамінази, збільшення активності гіалуронідази та ін. Усі ці фактори 

ослаблюють фактори резистентності організму і разом з зовнішніми причинами 

(мікробна колонізація зубної бляшки) призводить до розвитку гінгівіту [219, 246, 

278].  

Підвищення активності паратиреоїдного гормону – самого сильного 

активатора остеобластів, забезпечує перехід гінгівіту в пародонтит. Таким чином, 

унаслідок існування єдиних механізмів, у хворих із захворюваннями ШКТ 

виникають значні зміни з боку тканин РП [187]. 

Дослідники вказують, що головною особливістю захворювань пародонта на 

фоні хронічних патологічних станів ШКТ є більш рання, ніж в осіб без 

соматичної патології, генералізація патологічного процесу [5, 6, 79, 136, 173]. 

Відмічено зміни мінеральної щільності кісткової тканини, виявлено вплив 

кальцієвого обміну на розвиток хронічного генералізованного пародонтиту, 

особливо у хворих із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, що пов’язано 

з порушенням абсорбції кальцію [39, 52].  

Отже загальними ключовими ланками патогенезу захворювань тканин 

пародонта і ШКТ є: запальна реакція, пов’язана з механізмами 

вільнорадикального пошкодження клітинних структур; патологічна участь 

гранулоцитів, клітин мононуклеарно-фагоцитарної системи з їхньою збільшеною 

адгезивністю, незавершеним фагоцитозом і запрограмованою загибеллю. 

Системно діючи, механізми приводять до поглиблення тканинної альтерації 

ферментами макрофагів, що загинули, які викликають деструкцію колагену, 

еластину і глікопротеїнів. Продукти тканинної деструкції активують процеси 

автосенсебілізації і переключення функції імунокомпетентних клітин на 

виработку прозапальних, цитотоксичних, вазопресорних та інших цитокінів, що 

призводить до хронізації і прогресування процесів тканинної деструкції. 

Таким чином, усе вище викладене вказує на наявність всебічних 

взаємозв’язків між органами РП і гастродуоденальною зоною, де провідними в 
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процесі такої взаємодії виступають нейрогуморальні зв’язки пародонта і травних 

залоз, пошкодження мікроваскулярного і мікроциркуляторного русла в пародонті, 

психосоматичні співвідношення. Патогенез захворювань пародонту у хворих із 

захворюваннями ШКТ можна розглядати як інтегральний процес, що виникає і 

перебігає внаслідок як змін тканинного субстрату пародонта і порушення функцій 

органів і систем організму. У такому випадку слід прийняти до уваги дію 

декількох факторів, деякі з яких є головними, а інші – другорядними. Зміни 

антигенного складу і внутрішнього середовища, які виникають при цьому, є 

відправним моментом розвитку патологічних процесів в органах і системах, у 

тому числі, безумовно, у гастродуоденальній зоні і пародонті. У кінцевому 

результаті патологічний процес на будь-якому рівні організму – це наслідок 

взаємодій системи відповідного рівня і середовища, що змінилися та запускають 

механізми адаптаційно-компенсаторних реакцій [187, 196]. 

Аналізуючи дані літератури, можна зробити висновок, що висока частота 

уражень тканин пародонта на фоні патології ШКТ виникає внаслідок всебічних 

взаємозв’язків між органами РП і гастродуоденальною зоною. Особливостями 

ураження пародонта в даному випадку є генералізований характер запальних та 

запально-деструктивних змін та прогресування патологічного процесу з частими 

загостреннями, які звичайно співпадають із періодами загострення хронічних 

захворювань шлунково-кишкового тракту. Тому питання ранньої діагностики та 

розробка схем профілактики та лікування залишається актуальним та потребує 

подальшого вивчення. 

 

1.3. Сучасні уявлення про причини виникнення та механізми 

розвитку запальних захворювань ясен у дитячому віці 

Епідеміологічні дослідження останніх років свідчать про високу 

інтенсивність та розповсюдженість захворювань тканин пародонта, як в 

дорослому, так і в дитячому віці, без тенденції до зниження. Захворювання тканин 

пародонта впевнено посідають друге місце після карієсу у структурі 
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стоматологічних захворювань. За даними ВООЗ (2005 р.), дуже великий рівень 

захворювань тканин пародонта припадає на вік 35-44 роки (від 65 %до 98 %), і 15-

19 років (від 55 % до 89 %). Початкові ознаки хвороби спостерігають приблизно у 

віці 5 років, досягаючи піку в період статевого дозрівання (у 15 років 

захворюваність сягає 92-100 %) та залишаються стабільно високими впродовж 

усього життя (генералізований пародонтит у дорослому віці зустрічається в 90-95 

%) [101, 151, 177, 204, 257]. Хвороби тканин пародонта в дитячому віці, за даними 

різних авторів, варіює в широких межах – від 33,2 % до 97,7 % [33, 56, 77, 220, 

221, 238, 274], причому переважно діагностують хронічний катаральний гінгівіт, 

поширеність якого досягає 90 %. Встановлено, що у віці 12 років 3 % дітей 

страждають на пародонтити середнього ступеня важкості; у 15-16 років уже в 12-

18 % дітей виявляють пародонтальні кишені глибиною 4-5 мм [73, 137, 179, 227].  

За статистичними даними в Івано-франківський області в 7-річному віці 

захворювання тканин пародонта виявляються в 32 %, у 12 %-річному – у 77 % і в 

15-років – у 75 % дітей, причому у 6,12 % дітей 7-річного віку визначають 

пародонтити середнього ступеня важкості [106, 258, 269].  

Було встановлено що в дітей 12-річного віку середні значення папілярно-

маргінально-альвеолярного індексу (РМА) становили (25,2±2,0) %, у 15-річних – 

(15,7±1,7) %. Поширеність хронічного катарального гінгівіту в 12-річних склала 

(80,0±2,1) %, у тому числі легкого ступеня – (23,9±2,3) %, середньотяжкого – 

(53,4±2,6) %, тяжкого – (2,5±0,8) %. Однак у 15-річних дітей поширеність 

хронічного катарального гінгівіту була вірогідно нижчою (64,4±1,9) %, (р<0,05), а 

імовірність виявлення легкого ступеня захворювання склала (28,6±1,8) %, 

середньотяжкого – (33,1±1,9) %, тяжкого – (1,6±0,5) % [148].  

Ряд дослідників стверджують, що в дитячому віці хронічний катаральний 

гінгівіт нерідко на ранніх стадіях захворювання перебігає з невираженою 

симптоматикою, що утруднює своєчасну діагностику і в подальшому без вчасного 

проведення лікувально-профілактичних заходів формує групу ризику розвитку 

деструктивних процесів у старшому віці [54, 73]. Крім того, проблематичність 

питання запальних захворювань пародонта в дітей шкільного віку полягає в тому, 
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що тканини пародонта упродовж певного часу перебувають у стані фізіологічного 

напруження через розвиток, прорізування, формування та розсмоктування коренів 

тимчасових та формування коренів постійних зубів [73, 179, 212]. 

Сучасні дослідження підтверджують думку, що захворювання пародонта, у 

тому числі і гінгівіт – це поліетіологічні захворювання, патогенез яких тісно 

пов'язаний із патологічними процесами в організмі, спричиненими порушенням 

функціонування найважливіших систем [40, 182, 207, 209, 210, 220, 255, 279]. 

Крім того в силу недостатньої зрілості ендокринної, нервової, імунної систем, 

діти мають нижчі адаптаційні можливості, а відтак і більш високу 

сприйнятливість до впливу несприятливих чинників довкілля [139, 179, 259]. 

Проведені в Україні дослідження, свідчать про пряму залежність стану зубів та 

тканин пародонта в дітей від екологічних і геохімічних умов регіону, в якому 

вони проживають. Встановлено, що у виникненні захворювань тканин пародонта 

першочергове значення має сумарний рівень антропогенного забруднення 

довкілля [34, 58, 102, 181]. 

Умовно різноманітні фактори, що викликають захворювання пародонта 

можна поділити на екзогенного та ендогенного походження [22, 52, 260], однак 

незважаючи на це, запальні або дистрофічно-запальні процеси у тканинах 

пародонта мають достатньо однотипний перебіг і, залежно від локалізації, 

тривалості впливу етіологічних факторів, проявляється різними морфологічними 

та патоморфологічними варіантами. Встановлено, що реалізація впливу різних 

факторів відбувається в тому випадку, коли вони за своєю силою переважають 

пристосувально-захисні можливості тканин пародонта, а також при зниженні 

реактивності організму [122, 177, 192, 265]. Крім того всі етіологічні фактори 

можна розділити на місцеві та загальні.  

Відомо, що пародонт у стадії формування особливо чутливий до дії будь-

яких, навіть незначних, шкідливих подразників (порушення функцій жування, 

дихання, ковтання; шкідливі звички, які зумовлюють порушення рівномірності 

оклюзійних контактів; аномалії окремих зубів та щелеп; відсутність навантаження 

одних та перевантаження інших ділянок зубощелепової системи; характер 
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харчування; активність каріозного процесу та ін.). Аномалії прикріплення м’яких 

тканин до кісток обличчя відіграють також важливу роль у виникнення 

захворювань тканин пародонта [54, 177, 213, 218]. 

Крім того на розвиток і перебіг захворювань пародонта впливають 

додаткові фактори, які поділяють на екзогенні, що зумовлені впливом 

зовнішнього середовища, та ендогенні, що зумовлені станом організму [40, 73, 

215, 271, 280]. 

Необхідно зазначити, що значення різних чинників на стан тканин 

пародонта в різні вікові періоди неоднакове і залежить від морфофункціонального 

стану пародонта та ступеня його зрілості. Чинники можуть бути загальними і 

місцевими і відповідно до цього зумовлювати генералізовану або локальну форми 

[148, 281]. 

Встановлено, що серед загальних факторів великого значення надають 

нейротрофічним порушенням, порушенням стану судин пародонта та організму в 

цілому, порушення обміну речовин. Порушення тканинного дихання, зменшення 

напруження і кількості кисню в яснах підтверджує виникнення захворювань 

пародонта на тлі зниження енергетичного обміну, про що свідчать порушення 

тканинного дихання, зменшення напруження і кількості кисню в яснах [52, 192]. 

Крім того, необхідно враховувати також імунологічні механізми розвитку 

захворювання, що супроводжується послідовним зростанням імунологічних змін 

в організмі хворих [26, 70, 107]. Так, розвиток хронічного гінгівіту 

супроводжується суттєвими змінами стану системних і місцевих імунних 

механізмів захисту РП [176]. Встановлено, що при запальних захворюваннях 

пародонта в ясеневій рідині та слині реєструється збільшення вмісту IgG і IgM, 

зниження рівня секреторного імуноглобуліну А (s-IgA) [35]. 

Дослідниками було виявлено зміни відносної та абсолютної кількості Т- і В-

лімфоцитів, спостерігаються підвищення вмісту циркулюючих імунних 

комплексів, збільшення фагоцитарної активності нейтрофілів у хворих із 

запальними захворюваннями пародонта. Автори встановили суттєве ослаблення 

неспецифічних та специфічних факторів імунної відповіді у хворих із патологією 
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пародонта, що створює умови для реалізації агресивного потенціалу патогенної 

мікрофлори та підтримання запального процесу [144]. 

Доведено, що провідну роль у місцевому та загальному імунітеті відіграють 

цитокіни, що діють на біохімічні месенджери, регулюють стимулювання і 

гальмування запальних реакцій, ініціюють імунну відповідь та вказують на 

взаємодію між системами, клітинами в цілому [174, 176]. Активовані 

пародонтогенними мікробами моноцити і макрофаги продукують каскад 

прозапальних цитокінів, викликаючи дисбаланс між їхнім про- і протизапальним 

пулом. Вони ушкоджують тканини пародонту і призводять до резорбції 

коміркової кістки [122, 131, 179]. 

Результати досліджень свідчать, що розвиток захворювань тканин 

пародонта розвивається на тлі виникнення дезадаптації до хронічного 

психоемоційного напруження [135], при порушенні функціонування органів та 

систем, ендотоксикозі, порушенні вільнорадикального окиснення ліпідів [31, 73, 

151]. 

Доведено, що дезорганізація мікроциркуляторних процесів призводить до 

хронічної гіпоксії пародонта, в умовах якої активуються процеси перекисного 

окислення ліпідів і окисної модифікації білків. Хронічні супутні соматичні 

захворювання знижують резистентність організму дитини, ослаблюють систему 

антиоксидантного захисту [108, 176]. 

Багаточисленні сучасні літературні джерела свідчать, що в патогенезі 

запальних захворювань пародонта велике значення мають загальносоматичні 

захворювання різного генезу як у дітей, так і у старшому віці, що сприяє 

зниженню реактивності організму і призводить до розвитку вторинної 

імунологічної недостатності, а це створює умови для зниження резистентності 

навколишніх тканин зуба щодо бактерій зубної бляшки й активізації 

пародонтопатогенної мікрофлори [22, 23, 33, 121, 286].  

Відомо, що загальносоматичні захворювання у 85 % випадків є супутніми та 

активуючими патологічний процес у пародонті [58, 284, 279, 282]. ВС Іванов, 

1997 наводить 32 групи захворювань, перебіг яких пов'язаний з ураженням 
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пародонта, серед яких виділяє низку захворювань, що зі 100,0 % закономірністю 

викликають захворювання пародонта (цукровий діабет, сечокам’яна хвороба, 

підгострий септичний ендокардит, гіпертонічна хвороба, захворювання ШКТ, 

гіпо- і авітаміноз С, ураження центральної нервової системи). Встановлено, що 

ураженість пародонта при різних системних захворюваннях організму залежить 

від важкості соматичного захворювання та тривалості його перебігу [180, 192]. 

Крім того, наявність соматичної патології послаблює захисні сили організму та 

створює умови для зниження резистентності тканин пародонта у відношенні до 

бактерій зубної бляшки та активації пародонтопатогенної мікрофлори [45, 65, 66]. 

Сучасні погляди на розвиток захворювань тканин пародонта вказують на 

провідні позиції мікрофлори РП, що реалізуються за рахунок зменшенні кількості 

нормофлори, збільшення умовно патогенних мікроорганізмів, надмірне 

обсіменіння та інфікування пародонтопатогенами з одночасним погіршенням 

гігієни РП, зниження місцевого та загального імунітету при наявності соматичних 

захворювань є головними ланками етіології та патогенезу захворювання [2, 12, 

104, 112, 160, 209, 230, 266, 270].  

Сукупність різноманітних мікробних асоціацій РП, що склалась 

еволюційним шляхом як результат взаємодії багатьох факторів як зовнішнього, 

так і внутрішнього середовища з мікроорганізмами, являє собою відкриту 

екосистему, яка в нормі знаходиться в рівновазі [114, 191]. Відомо, що в 

біологічних системах людини багаточисленні мікробні популяції формують разом 

з організмом хазяїна специфічну цілісну структуру – приепітеліальну плівку, що 

містить до 1015 життєдіяльних клітин мікроорганізмів, які мають вигляд 

мікроколоній у матриксі, який складається з муцину, мікробних полісахаридів, 

метаболітів хазяїна та мікрофлори, імунних клітин і білків. Біоплівка, укриваючи 

щільним шаром епітелій та міжворсинчастий простір, виконує роль бар’єру для 

умовно та безумовно патогенної флори, тобто перешкоджає її адгезії, колонізації 

епітелію та проникнення у внутрішнє середовище організму (Яновський ДС, 

Димент ГС, 2006). Отже одне з провідних місць у системі антимікробного захисту 

макроорганізму належить автофлорі слизових оболонок, від стану якої та 
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здатності протистояти зовнішнім впливам багато в чому залежить колонізація 

патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами [111, 183]. Коли 

розвиваються дисбіотичні порушення організму, перевагу набувають умовно-

патогенні мікроби, серед яких виявляються клони з медикаментозною стійкістю і 

генетичними детермінантами, які обумовлюють вірулентність та патогенність 

бактерій [16, 59, 104, 149, 211, 217, 223].  

Було визначено корелятивні зміни мікроекологічної системи РП із 

загальними показниками антибактеріального захисту, а також показано, що 

розвиток дисбактеріозу в РП безпосередньо пов`язаний зі станом макроорганізму, 

особливо ШКТ. Так, у хворих із захворюваннями травної системи, зокрема на 

виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, ураження тканин 

пародонта відбувається на фоні загального дисбіоценозу, а також зниження 

місцевих захисних механізмів РП. Це спричинює посилення вірулентних 

властивостей умовно-патогенної мікрофлори зубних відкладень і пародонтальних 

кишень. Подібні зміни взаємовідношень мікрофлори з організмом хазяїна є одним 

із головних факторів прогресування і загострення патологічних процесів в 

пародонті [62, 150, 208, 211, 233, 244, 277]. 

SS Socransky та AD Haffajee запропонували нову „формулу” деструктивних 

поражень пародонта, відповідно якій захворювання пародонта слід розглядати як 

складний патофізіологічний процес, що складається з декількох ланцюгів: 

пораження пародонта = бактеріальний патоген + чутливий організм + дефекти 

нормальної мікрофлори. 

У здоровій зубоясеневій борозні загальна кількість мікроорганізмів 

незначна і переважають факультативні грампозитивні бактерії, представниками 

самої великої групи є коки [114, 236]. При гінгівіті кількість бактерій у 10-20 разів 

вище, ніж у нормі. Домінують факультативні грампозитивні мікроби, але 

збільшується і частка облігатних грамнегативних анаеробів Деякі види 

мікроорганізмів, які переважають при пародонтиті, виявляють в невеликій 

кількості і при гінгівіті. При недостатній гігієні РП накопичення біоплівки може 

призвести до запалення та збільшенні об’єму рідини в зубоясеневій борозні [266]. 
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Доведено, що при гінгівіті основними етіологічними агентами вважаються 

бактерії зубної бляшки (грампозитивні і грамнегативні коки, грампозитивні і 

грамнегативні палички, спірохети, Bacteroides melaninogenicus, Actinomyces 

viscosus, Actinomyces naesludii). Так, у РП постійно знаходяться близько 400 

штамів різноманітних мікроорганізмів, але тільки 30 із них можуть розглядатися 

як умовно-патогенні для тканин пародонта [150, 183].  

Ряд дослідників пропонують ідентифікувати мікрофлору, виходячи з 

положення про головну роль у розвитку захворювань пародонта, таким чином: 

патогенні мікроорганізми з вираженою асоціацією до захворювань пародонта 

(Actinobacillus actinomycetemcomitans тощо) та патогенні мікроорганізми з 

помірною асоціацією до захворювань пародонта (Prevotella intermedia, 

Campilobacter rectus тощо) [192, 225]. 

Окрім того, відомо, що стрептококи (представники нормофлори) на стадії 

первинного запалення ясен відіграють важливу роль у розвитку патологічного 

процесу, наприклад фіксація P.gingivalis та P.intermedia на поверхні ясен 

відбувається після появи на цих ділянках Streptococcus mitis та Streptococcus 

sanguis, які сприяють прикріпленню пародонтопатогенної мікрофлори, 

утворюючи проміжний шар між ними та зовнішньою мембраною епітеліальних 

клітин [200, 223, 234]. 

Ряд дослідників виділяють бактерії-маркери захворювань пародонта: 

Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Tannerella 

forsythia. Ці бактерії мають фактори вірулентності: токсини (лейкотоксини та 

специфічні ліпополісахариди), здатність до інвазії (здатні проникати до клітин 

хазяїна і таким чином уникати неспецифічного імунного захисту), протеази та 

інші ферменти. Мірою того, як «дозрівають» зубні нашарування, істотно 

змінюється їхній склад за рахунок переважання грамнегативних бактерій. SS 

Socransky et al. [270] описали так званий червоний комплекс бактерій 

(Porphyromonas gingivalis, Treponema dentolika, Tannerella forsythia). Формування 

цього комплексу вони назвали «кінцевою стадією» розвитку патогенності та 

стійкістю мікроорганізмів до захисних систем господаря. Actinobacillus 
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actinomycetemcomitans і весь «червоний комплекс» - це бактеріальні фактори 

ризику, патогени яких руйнують періодонтальну зв’язку та викликають 

захворювання пародонта у сприйнятливих пацієнтів, особливо в разі зниження 

захисних можливостей організму [183, 240, 266]. 

Окрім того, пародонтопатогенна мікрофлора призводить до запалення та 

специфічних імунних реакцій організму, які виявляються дією захисних 

механізмів організму, які також мають деструктивний характер (цитотоксичний, 

імунопатологічний вплив) [224, 226]. 

Відомо, що здатність бактерій долати захист організма хазяїна від 

інфекційних агентів характеризує адаптаційні можливості мікробних клітин та 

зобезпечує їхню персистенцію, наявність факторів персистенції в мікроорганізмів 

може сприяти тривалому розвитку захворювання. Аналіз літературних даних 

показав, що в збудників у процесі еволюції сформувались чотири способи захисту 

від факторів імунітету, а саме: екранування клітинної стінки бактерій; продукція 

секретованих факторів, що інактивують захист хазяїна; утворення форм із 

дефектом клітинної стінки бактерій (L-форми, мікоплазми); антигенна мімікрія. 

Одним із вагомих маркерів персистенції, що дає можливість мікробам виживати в 

середовищах (у тому числі і в РП), та знешкоджувати фактор захисту організму 

людини – лізоцим (N-ацетилмурамідаза – фермент, що розриває 1-4 β-глікозидний 

зв'язок между N-ацетилгюкозаміном і N-ацетилмураміновою кислотою в молекулі 

пептидоглікану клітинної стінки бактерій, унаслідок чого відбувається лізис 

бактерій), є антилізоцимна активність мікроорганізмів, яка дозволяє тривалий час 

їм існувати в організмі, а також викликати і підтримувати розвиток дизбактеріозу 

[3, 18, 113, 170]. 

У ряді бактерій (у тому числі Staphylococcus aureus, S. epidermidis, 

Streptococcus mutans, S. pneumoniae, S. pyogenes, S. agalacticae, Enterococcus 

faecalis, E. faecium, Lactococcus lactis) сформувалася резистентність до лізоциму за 

рахунок модифікацій хімічного складу полімерів клітинної стінки – 

пептидоглікану та тейхоєвих кислот [276, 283]. Крім того, багато видів бактерій 

продукують протеїнові інгібітори лізоциму та протеолітичні ферменти, здатні 
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розщеплювати лізоцим [18]. Так, як наявність факторів персистенції бактерій 

сприяє пролонгації перебування їх в организмі хазяїна, то виявчення данного 

феномена в бактерій РП, а саме ясен, дасть новий матеріал для розуміння причин 

хронізації запального процесу в яснах.  

Окрім того, у прояві антагоністичних властивостей нормофлори по 

відношенню до патогенів беруть участь біологічно активні з'єднання, які 

синтезуються бактеріями: органічні кислоти, коротко ланцюжкові жирні кислоти, 

мікробний лізоцим (мурамідаза), перекис водню й антибіотикоподібні пептидні 

субстанції — мікроцини, бактеріоцини, володіючі широким спектром 

антибактеріальної активності. У ряді фізико-хімічних процесів, утворюються 

активні форми кисню: супероксидні радикали (О2), перекис водню (Н2О2), 

гідроксильні (вільні) радикали (ОН, НО2), синглетні форми кисню (1О2), іони 

НО2- (Осипов АН та співавт., 1990). Відомо, що біологічна дія перекису водню 

багатоманітна. Бактерицидна активність Н2О2 пов'язана з його високою 

окислювальною здатністю, а саме з дією токсичних продуктів, що утворюються 

при перекисному окислюванні ліпідів. Біологічна активність бактерій - 

продуцентів перекису водню забезпечується за рахунок функціонування ряду 

ферментів і продуктів біологічно активних метаболітів [51, 67, 68, 123, 155, 206].  

Водночас експериментальні дані незаперечно вказують на участь 

продукованого оральними стрептококами пероксиду водню, який проявляє 

цитотоксичні властивості, у розвитку запалення і запальної альтерації тканин. За 

рахунок продукції H2O2 S. oralis і S. sanguinis зумовлюють загибель макрофагів 

[248, 250], що розвивається внаслідок дестабілізації лізосомальних мембран [247, 

289], а також гальмують їхні захисні функції за рахунок зниження експресії генів 

прозапальних цитокінів TNF-α, IL-6 [242]. Продемонстровано також 

цитотоксичну активність продукуючого H2O2 штаму S. sanguinis відносно 

нейтрофілів [275]. S. oralis і S. sanguinis викликають загибель епітеліальних клітин 

різного походження: назофарингеальних Detroit 562, бронхіальних Calu-3, 

цервікальних HeLa [249]. Ця дія також опосередкована дією H2O2, оскільки вона 

не проявляється при додаванні в експериментальну систему каталази. Близько 
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спорідненим з оральними стрептококами груп Mitis і Sanguinis є Streptococcus 

pneumoniae, який проявляє з ними ідентичність послідовності 16S рРНК на рівні 

99,5% [200]. Він також володіє здатністю продукувати H2O2, за рахунок чого 

індукує апоптоз і загибель нейтрофілів [290] та альвеолярних епітеліальних 

клітин легень [256]. 

Тому перспективним підходом до лікування захворювань пародонта є 

застосування лікарських препаратів у комплексному лікування, здатних 

відновлювати нормофлору ротової порожнини, пригнічувати експресію факторів 

персистенції патогенів або елімінувати мікроорганізми з антилізоцимною 

активністю зі складу оральних мікробіоценозів, сприяти відновленню нормальної 

мікрофлори РП, що є необхідною умовою ефективного лікування. 

 

Матеріали розділу опубліковані: 

1. Лісецька ІС, Рожко ММ. Взаємозв’язок захворювань тканин пародонту та 

патології шлунково-кишкового тракту. Art of Medicine. 2017; 2(2): 83-87 (Огляд 

літератури). 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Відповідно до поставлених завдань проведений комплекс клініко-

лабораторних досліджень, що включає оцінку клінічного прояву патологічного 

процесу в тканинах пародонта, стану гігієни ротової порожнини, пародонтальних 

індексів, типу мікрокристалізації ротової рідини та мікробіологічного 

дослідження.  

 

2.1. Дизайн дослідження 

Відповідно до поставлених завдань, дисертаційна робота проводилась у два 

етапи, що відрізнялись за кількістю об’єктів та методів дослідження. 

На першому етапі для встановлення поширеності різних захворювань 

тканин пародонта було проведено обстеження 236 осіб: здорових, хворих на КГ 

без соматичної патології та хворих на КГ із ХГД у віці 12-18 років, що 

проживають на території Івано-Франківської області.  

На другому етапі для подальшого поглибленого комплексного обстеження з 

застосуванням клінічних, лабораторних та мікробіологічних методів дослідження 

в динаміці лікування було відібрано 173 особи: 143 хворих на КГ (критерієм 

відбору був КГ) без соматичної патології та із ХГД та 30 здорових підлітків (без 

соматичної патології та захворювань тканин пародонта). Обстежені підлітки 

відповідали критеріям включення/виключення і дали (як батьки так і підлітки) 

попередню згоду на участь у дослідженні та були включені до складу груп 

спостереження шляхом рандомізації за віком і статтю. Об’єктами дослідження 

були тканини пародонта, ротова рідина пацієнтів, матеріал із зубоясеневої 

борозни.  

Серед усіх обстежених хлопчики становили 82 особи (47,4) %, а дівчата – 91 

осіби (52,6) %. Розподіл обстежених, залежно від статі в групах спостереження, 

характеризувався приблизно однаковими відсотковими показниками, які 

припадали на частку осіб серед хлопців та дівчат (табл. 2.1).  
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Таблиця 2.1 

Розподіл підлітків за групою спостереження та за статтю 

кількість 

обстежених осіб 

 

група 

Хлопці Дівчата Разом 

Абс. % Абс. % Абс. % 

І група 

(основна група) 

42 48,84 44 51,16 86 100 

ІІ група 

(група 

порівняння) 

 

25 

 

43,86 

 

32 

 

56,14 

 

57 

 

100 

ІІІ група 

(група контролю) 

15 50,0 15 50,0 30 100 

усього 

 

82 47,4 91 52,6 173 100 

 

Середній показник віку обстежених по групах був також приблизно 

однаковим та становив 15,5 років. Розподіл обстежених, залежно від 

встановленого діагнозу та від застосованої нами схеми лікування, був випадковим 

(табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Розподіл груп в залежності від варіанту лікування та статті 

 А підгрупа Б підгрупа Разом 

Абс. % Абс. % Абс. 

 

І група 

(n=86) 

хлопці 29 50,88 13 44,83 42 

дівчата 28 49,12 16 55,17 44 

разом по І групі 57 100 29 100 86 

 

ІІ група 

(n=57) 

хлопці 16 53,33 9 33,33 25 

дівчата 14 46,67 18 66,67 32 

разом по ІІ 

групі 

30 100 27 100 57 
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Стоматологічне обстеження, лікування та спостереження проводилось у 

двох групах хворих на КГ (першу групу склали хворі на ХГД, другу групу – без 

соматичних захворювань), а третю групу склали здорові підлітки (зі здоровим 

пародонтом та без соматичних захворювань). 

У свою чергу обстежені двох груп були поділені на дві підгрупи, у 

залежності від застосованої нами схеми лікування: 

 - І група (основна) - хворі з ГКГ та ХГД були поділені на дві підгрупи: 

    • І група А підгрупа (ІА) ─ хворі, у лікуванні яких використовували 

розроблений нами спосіб комплексної терапії (57 осіб); 

   • І група Б підгрупа (ІБ) ─ хворі, у комплексному лікуванні яких 

використовували загальноприйняте лікування (29 осіб);  

 - ІІ група (порівняльна) - хворі з ГКГ без соматичної патології були поділені на 

дві підгрупи: 

   • ІІ група А підгрупа (ІІА) ─ хворі, у лікуванні яких використовували 

розроблений нами спосіб комплексної терапії (30 осіб); 

• ІІ група Б підгрупа (ІІБ) ─ хворі, у комплексному лікуванні яких 

використовували загальноприйняте лікування (27 осіб).  

 - ІІІ група (контрольна) –підлітки без соматичних захворювань, які мали 

інтактний пародонт та збережені зубні ряди (30 осіб). Даній групі не проводились 

лікувальні заходи, проводилось анкетування, гігієнічне навчання правилам 

догляду за РП із підбором засобів індивідуальної гігієни РП. При потребі 

проводили лікування карієсу (табл.2.3).  

Критеріями включення були: вік 12-18 років; здорові без стоматологічної 

патології; наявність катарального гінгівіту без соматичної патології; наявність КГ 

та ХГД; відсутність ортодонтичної патології; відсутність аномалій будови та 

прикріплення м`яких тканин РП; відсутність ускладнень карієсу; відсутність 

протипоказань до лікування запропонованими методами та фармакологічними 

препаратами; добровільне підписання хворими та іхніми батьками інформованої 

згоди на участь у дослідженні; виконання рекомендацій лікаря та чітке 

дотримання правил контрольованого дослідження. 
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Таблиця 2.3 

Розподіл груп, залежно від варіанту лікування  

та ступеня важкості КГ 

Підгрупа 

 

Ступінь важкості КГ 

А підгрупа Б підгрупа Разом 

Абс. % Абс. % Абс. 

І група 

(n=86) 

легкий ступінь 20 35,09 16 55,17 36 

середній ступінь 37 64,91 13 44,83 50 

разом по І групі 57 100,0 29 100,0 86 

ІІ 

група 

(n=57) 

легкий ступінь 20 66,67 19 70,37 39 

середній ступінь 10 33,33 8 29,63 18 

разом по ІІ групі 30 100,0 27 100,0 57 

           

Критеріями виключення були: наявність протипоказань до лікування 

запропонованими методами та фармакологічними препаратами; наявність 

загальної соматичної патології та перебування на диспансерному спостереженні, 

крім встановленого діагнозу ХГД; наявність ортодонтичної патології; наявність 

аномалій будови та прикріплення м`яких тканин РП; наявність ускладнень карієсу 

та втрата зубів; участь в інших клінічних дослідженнях; невиконання 

рекомендацій та порушення умов клінічного контрольованого дослідження; 

підлітки або батьки не дали згоду на лікування. 

Верифікацію діагнозу та лікування ХГД здійснювали лікарі-

гастроентерологи Івано-Франківської ОДКЛ на основі діючих національних та 

міжнародних узгоджень і рекомендацій: на підставі даних клініко-

інструментального обстеження в динаміці відповідно до «Cтандартів надання 

допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча гастроентерологія», затверджених 

Наказом МОЗ України від 10.08.2007 року № 471, «Уніфікований клінічний 

протокол медичної допомоги дітям із хронічним гастродуоденітом», 

затвердженим Наказом МОЗ України від 29.01.2013 року № 59 [168], міжнародної 

класифікації хвороб (МКХ-10), класифікації захворювань шлунково-кишкового 
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тракту [116]. 

Діагностику КГ виконували у відповідності до класифікації хвороб 

пародонта прийнятої на XVI пленумі Всесоюзного наукового товариства 

стоматологів (1983), яка узгоджена з міжнародною статистичною класифікацією 

хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) – шифр МКХ-10 К 05.0 [116, 179].  

Результати обстеження були відображені в карті оцінки стоматологічного 

статусу з урахуванням рекомендацій ВООЗ [252]. У процесі роботи 

використовувались дані стаціонарних історій хвороб та медичних профілактичних 

оглядів у дітей. 

Дослідження проводилося без участі фармацевтичних компаній, а всі 

лікарські засоби були зареєстровані в МОЗ України в установленому порядку, 

призначалися звичайним способом відповідно до умов, зазначених у 

реєстраційному досьє. Клінічне дослідження проведено відповідно до 

законодавства України і принципів Гельсінської декларації з прав людини. 

Усі маніпуляції з підлітками здійснювались після ознайомлення та 

підписання батьками інформаційної згоди на проведення клінічних досліджень, а 

після 14 років і дітьми з дотриманням основних положень GCP (1996 р.), 

Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997 р.), 

Гельсінської декларації всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи 

проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2013 рр.), 

наказів МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р., № 616 від 03.08.2012 р. Протокол 

проведення клініко-лабораторних досліджень був схвалений комісією з питань 

етики Івано-Франківського національного медичного університету (Протокол № 

83/15 від 03.06.2015 р.). 

 

2.2. Бази дослідження 

Обстеження підлітків із ХГД проводилось на базі Івано-Франківської ОДКЛ 

(головний лікар - Р.Й. Котурбаш, зав. відділення ендокринології – Т.В. Василів). 

Первинне обстеження підлітків без соматичних захворювань проводили на базі 

Івано-Франківської міської дитячої стоматологічної поліклініки - стоматологічний 
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кабінет ЗОШ № 12 (головний лікар – Т.Б. Стефанків) та на базі Центру 

стоматології університетської клініки Івано-Франківського національного 

медичного університету (директор клініки – к.мед.н., доц. М.М. Семотюк). 

Детальне обстеження, лікування та клінічне спостереження проводили на базі 

терапевтичного відділення, клінічної лабораторії університетської клініки Івано-

Франківського національного медичного університету. 

Мікробіологічні дослідження були проведені на базі кафедри мікробіології, 

вірусології та імунології в науково-дослідній лабораторії мікробіологічних 

досліджень (зав. каф. – д. мед. н., проф. Куцик Р.В.).  

Здобувач висловлює щирі слова подяки керівникам і співробітникам кафедр 

та зазначених установ за допомогу в проведенні досліджень. 

 

2.3. Застосування методу анкетування 

Оцінка рівня гігієнічних знань та навичок підлітків проводили традиційним 

анкетно-опитувальним методом серед організованих популяцій, рекомендованих 

ВООЗ для епідеміологічних досліджень [253]. Загальна кількість обстежених 

складала 173 підлітки. Із метою визначення рівня засвоєння та збереження 

санітарно-гігієнічних знань отриманих на початковому етапі лікування КГ, а 

також оцінки успішності формування стійкого розуміння та усвідомлення щодо 

дотримання гігієни РП та збереження цих знань у віддаленні терміни було 

проведено повторне анкетування 143 підлітків груп обстеження після лікування та 

через 6 місяців.  

В основу анкети-опитувальника було поставлено як запропонований ВООЗ 

перелік питань для встановлення рівня стоматологічної культури населення, так і 

внесені нами додатки. Анкета на початковому етапі включала 11 питань, що 

характеризують різні аспекти інформування, суб’єктивної оцінки 

стоматологічного статусу (окремо для оцінки стану зубів і стану тканин 

пародонта), розуміння та усвідомлення необхідності дотримання індивідуальної 

гігієни РП та базових понять гігієни РП.  
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Анкета на повторному етапі включала 6 запитань, які відображають рівень 

засвоєння та збереження санітарно-гігієнічних навичок та знань, а саме питання, 

що стосуються регулярності, часу і режиму чищення зубів, вибору засобів і 

предметів гігієни. 

 

2.4. Методи дослідження 

2.4.1 Вивчення клінічного стану хворих на катаральний гінгівіт.  

Клінічне обстеження хворих здійснювали за загальноприйнятою 

методикою з використанням суб’єктивних (скарги, анамнез життя, анамнез 

хвороби) й об’єктивних (основних: огляд, пальпація, зондування, перкусія і 

додаткових: індексна оцінка гігієни РП і стану тканин пародонта) методів та 

заповнення медичної документації. Отримані данні кожного хворого вносили в 

заведену амбулаторну карту стоматологічного хворого і розроблену нами карту 

оцінки стоматологічного статусу (додаток В). Із метою з’ясування анамнезу і 

діагнозу соматичного захворювання вивчали історію хвороби стаціонарного 

хворого. При оцінці загальносоматичного статусу звертали увагу на тривалість 

захворювання, характер перебігу, результати обстеження, ефективність 

лікувальних заходів, які проводились гастроентерологами під час стаціонарного 

лікування, які могли би бути інформативними для нашого дослідження [161, 252].  

При об’єктивному стоматологічному обстеженні хворих вивчали глибину 

присінка РП та особливості прикріплення вуздечок, прикус, зубний ряд та його 

цілісність, наявність пломб та їхній стан. При огляді зубних рядів оцінювали 

інтенсивність ураження зубів карієсом за індексами КПВ+кп, КПВ, де: К - карієс, 

П – пломба, В – видалені зуби (постійні зуби); к – карієс, п – пломба (тимчасові 

зуби).  

Особливу увагу звертали на стан ясен: колір (блідо-рожевий, гіперемія, 

ціаноз), рельєф ясенного краю (ясна щільно прилягають до поверхні зубів, форма 

сосочків відповідає міжзубним проміжкам, загострення верхівок ясенних 

сосочків, конічна посіченість, валикоподібне потовщення сосочків) та 

консистенцію (тонус у нормі, набряк, пастозність), різновид гінгівіту, його 
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поширеність, болісність при пальпації, кровоточивість тощо. Оцінку стану 

зубоясеневої борозни проводили шляхом зондування гудзиковим пародонтальним 

зондом. 

Стан тканин пародонта оцінювали на основі клінічних даних та 

пародонтальних індексів. Оцінку поширеності хвороб пародонта здійснювали 

згідно критеріїв рекомендованих ВООЗ (1980) наступним чином: від 0 до 20 % - 

низький рівень, 21-50 % - середній рівень, 51 % і більше – високий рівень [253]. 

Індексну оцінку використовували 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 

оцінки їхньої ефективності. 

Із метою оцінки гігієнічного стану РП всім хворим проводили визначення 

індексу гігієни РП Гріна-Вермільйона (Oral Hygiene Index-Simlified, Green-

Vermillion, 1964) (OHI-S), який дозволяє виявляти не тільки зубний наліт, але і 

зубний камінь.  

Методика визначення індексу гігієни РП Гріна-Вермильйона. Індекс гігієни 

визначали до, після лікування та у віддалені терміни (через 6 та 12 місяців). 

Зафарбовували вестибулярну поверхню 16, 11, 26, 31 і язичну поверхню 46, 36 

зубів йодвмісним розчином. На відповідних поверхнях досліджуваних зубів 

визначали індекс зубного нальоту (Debris-index - DI) і індекс зубного каменю 

(Calcuius-index – CI-S) і виражали у балах [74].  

Зубний наліт (DI): 

0 - зубний наліт відсутній; 

1 - зубний наліт покриває не більше 1/3 поверхні коронки зуба; 

2 - зубний наліт покриває від 1/3 до 2/3 поверхні зуба; 

3 - зубний наліт покриває > 2/3 поверхні зуба. 

Зубний камінь (CI): 

0 - зубний камінь не виявлений; 

1 - надясенний зубний камінь покриває менш 1/3 коронки зуба; 
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2 - надясенний зубний камінь покриває від 1/3 до 2/3 коронки зуба чи є 

підясенний у виді окремих частин; 

3 - надясенний зубний камінь покриває 2/3 коронки зуба і/чи підясенний 

оточує пришийкову частину зуба. 

Обчислення OHI-S проводили за формулою: 

                      зн                зк 

OHI-S = (⎯⎯⎯⎯ ) + ( ⎯⎯⎯⎯ ), 

                      n                     n 

де   зн  - сума  балів зубного нальоту, 

       зк - сума балів зубного каменю, 

      n  - кількість обстежених зубів (6 зубів). 

Оцінка результатів. За допомогою OHI-S визначали рівень гігієни РП за 

наступними критеріями: 

  0 - 0,6 балів  - гарний рівень гігієни; 

  0,7 - 1,6 балів  - задовільний; 

  1,7 - 2,5 балів  - незадовільний; 

        більше 2,6 балів  -  поганий, що свідчить про відсутність регулярного 

догляду за РП. 

Для оцінки запального процесу в яснах використовували індекс РМА 

(папілярно-маргінально-альвеолярний індекс, модифікація C. Parma, 1960). 

Даний індекс належить до індексів визначення вираженості гінгівіту і 

використовується для вивчення початкових змін у пародонті [179]. 

Методика визначення індексу РМА. Огляд проводиться за допомогою 

набору стоматологічних інструментів: дзеркала, пінцета, зонда. Оцінка змін 

ясен проводилася візуально, що виражали наступними цифровими 

значеннями: 

- запалення сосочка (Р) – 1 

- запалення маргінальної частини (М) – 2 

- запалення коміркової частини (А) – 3 
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Цифрове значення індексу РМА – сума показників стану маргінального 

пародонта всіх зубів і завжди визначається цілим числом.  

C Parma [179] запропонував модифікацію індексу РМА для вираження 

його значення в процентах. Індекс РМА за Parma, вираховують у процентах 

наступним чином: 

 

                х  100 

РМА% = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ , 

            3  х  n 

 

де  - сума найвищих балів біля кожного зуба; 

     n - число обстежуваних зубів (у віці 6-11 років -24 зуба, 12-14 років - 

28, із 15 років і більше - 30 зубів). 

Оцінка результатів.  

Значення індексу РМА% коливаються від 0 до 100 %: 

до 25 % - легкий ступінь гінгівіту; 

25-50 % - середній ступінь гінгівіту; 

більш 50 % - важкий ступінь гінгівіту.  

Одним із ранніх і високо специфічних ознак запалення в тканинах 

пародонта є кровоточивість ясен, що має тісний зв'язок з клінічними, 

мікробіологічними, біохімічними та іншими показниками [171]. Для 

встановлення діагнозу і прогнозу лікування захворювань тканин пародонта 

застосовували папілярний індекс кровоточивості РВІ (Papillary Bleeding 

Index) за Saxer, Muhlemann, 1975 [32], який є чутливим та раннім 

індикатором запалення ясен. 

Методика визначення. Індекс визначали шляхом зондування у чотирьох 

квадрантах: у 1-му і 3-му – тільки з орального боку, а в 2-му і 4-му – тільки з 

вестибулярного. Оцінка індексу проводили протягом 30 секунд після 
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зондування в ділянці міжзубного проміжку. Інтенсивність кровоточивості 

виражали в балах:  

0 - немає кровоточивості;  

1 - поодинокі помірні точкові крововиливи;  

2 - кілька ізольованих точок або кровоточивість суцільним рядком;  

3 - міжзубний трикутник невдовзі після зондування наповнюється кров'ю; 

4 - після зондування відбувається сильна кровотеча.  

Індекс РВІ обчислювали за середнім значенням усіх обстежених 

ділянок. Він є об’єктивним клінічним індексом для визначення чинників 

ризику контролю за станом ясен і змінами мотивації пацієнтів.  

Йодне число Свракова (ЧС) є вдосконаленою пробою Шиллєра-

Пісарєва (Д. Свраков, Ю. Писарев, 1963), яка вказує на глибину ураження 

ясен. Проба ґрунтується на виявленні глікогену в яснах, вміст якого різко 

зростає при запаленні за рахунок відсутності кератинізації епітелію, за 

допомогою зафарбування йодовмісним розчином Шиллєра-Пісарєва [74]. 

Методика визначення. Розчином Шіллера-Писарєва (має наступний 

склад: йодид калію – 2,0 г; кристалічний йод – 1,0 г; вода дистильована – 

40,0 мл) змащують ясна в ділянці шести нижніх фронтальних зубів. Пробу 

проводять при природному освітленні за допомогою набору стоматологічних 

інструментів (дзеркало, пінцет). Показники індексу визначаються по 

фарбуванню ясен у ділянці кожного зуба з максимальним значенням:  

0 - немає фарбування ясен; 

2 - пофарбовані сосочки; 

4 - пофарбована крайова частина ясен; 

8 - пофарбована прикріплена частина ясен. 

Обчислення ЧС проводять за  формулою: 

 

                

ЧС = ⎯⎯⎯ , 

               N 



65 
 

 

де  - сума максимального значення біля кожного зуба;  

     n - число обстежуваних зубів (6). 

Інтерпретація значень: 

До 2,3 балів – слабо виражене запалення; 

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

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

Індекс слугує критерієм ефективності лікування, оскільки протизапальна 

терапія знижує кількість глікогену в яснах. 

 

2.4.2 Лабораторні методи дослідження. 

Ротова рідина – це перше біологічне середовище, що зв`язує зовнішнє 

середовище з організмом в цілому та здійснює значний вплив на піддтримання 

гомеостазу РП. Показники ротової рідини є чутливими індикаторами як 

системних захворювань, так і хвороб РП (у тому числі, карієсу та тканин 

пародонта), швидко реагують на вплив різних зовнішніх і внутрішніх факторів на 

організм людини, що дозволяє застосовувати дані показники в якості критерієв 

оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів, для прогнозування 

перебігу захворювань [82, 154]. Одним із таких показників, що застосовується в 

медицині та є особливо актуальним в дитячому віці за рахунок простоти та 

малоінвазивності методу - вивчення зміни картини мікрокристалізації ротової 

рідини. Кристалізація – це складний фізико-хімічний процес фазового переходу 

речовини з рідкого стану в твердий кристалічний з утворенням кристалів. 

Визначення типу мікрокристалізації ротової рідини проводили за 

методикою ПА Леуса у модифікації ЛА Дубровіної (1989) [30, 154]. Забір ротової 

рідини здійснювали з дна РП стерильною піпеткою через дві години після 

прийому їжі. Три краплі ротової рідини наносили на предметне скло, попередньо 

знежирене, пронумероване та висушували при кімнатній температурі. Після 

висихання краплі досліджували під мікроскопом Primo Star ZEISS Plan-

ACHROMAT при малому збільшенні (10* 10/18). Фотографували кристали через 

мікрофотонасадку за аналогічного збільшення. При вивченні всієї площі краплин 
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аналізували отриману картину та, у залежності від структуризації та розмірів 

кристалів, розрізняли три типи мікрокристалізації: 

- І тип – чіткий малюнок подовжених кристалопризматичних структур, що 

зрослися між собою та займають всю поверхню краплини; 

- ІІ тип – у центрі краплі визначаються окремі дендритні кристалопризматичні 

структури менших розмірів ніж при І типі; 

- ІІІ тип – по всій краплині спостерігається велика кількість ізометрично 

розташованих кристалічних структур неправильної форми. 

Забір ротової рідини для визначення типу мікрокристалізації проводили 

після розподілу підлітків на групи спостереження до початку лікування КГ 

(підлітки І групи при поступленні в ОДКЛ до початку лікування ХГД), після 

закінчення курсу лікування КГ й у віддаленні терміни (через 6 місяців). 

 

2.4.3 Бактеріологічні методи дослідження. 

Паралельно з наведеними вище методами обстеження проводилися 

мікробіологічні дослідження вмісту зубоясеневої борозни. Вивчення стану 

мікробіоценозу проводили згідно з наказом МОЗ СРСР № 535 від 22 квітня 

1985 р., «Уніфікація мікробіологічних (бактеріологічних) методів 

дослідження, що застосовувалися у клініко-діагностичних лабораторіях 

лікувально-профілактичних закладах» [125]. 

Для мікробіологічного дослідження забір матеріалу проводили після 

розподілу підлітків на групи спостереження до початку лікування КГ 

(підлітки І групи при поступленні в ОДКЛ до початку лікування ХГД), після 

закінчення курсу лікування КГ й у віддалені терміни (через 6 місяців). 

Забір матеріалу для бактеріологічного дослідження на предмет 

виявлення аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори з зубоясеневої 

борозни здійснювали натще, до чищення зубів, після попереднього їхнього 

просушування, за допомогою відкаліброваної (на об’єм 3 мкл ротової рідини) 

бактеріологічної петлі №1. Посів виконували негайно після забору матеріалу 

на кров’яний агар, жовточно-сольовий агар, середовища Ендо і Сабуро, а 
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також на індикаторне середовище з калій-йод-крохмальною системою (для 

виявлення продуцентів пероксиду водню) [68, 190]. Засіяні чашки 

доставляли в мікробіологічну лабораторію впродовж години. Посіви 

виконували за методом Голда, який дозволяє здійснити кількісну оцінку 

рівня мікробного обсіменіння [75]. Чашки з посівами інкубували впродовж 1 

доби при температурі 37° С в аеробних і анаеробних умовах (в герметично 

закритому ексикаторі в атмосфері, збагаченій СО2). Чисті культури стрептококів 

виділяли на 5 % кров’яному агарі. 

Бактеріологічне обстеження проводили з метою виділення чистих 

культур мікроорганізмів та їхньої ідентифікації , згідно з 

загальноприйнятими мікробіологічними методиками на основі 

морфологічних, тинкторіальних, культуральних і біохімічних властивостей 

бактерій за Берджі («Bergey`s manual of systematic bacteriology») [126]. 

Ідентифікацію виділених чистих культур проводили за комплексом  

морфологічних, культуральних та біохімічних властивостей (набір 

«STREPTOtest 16» Lachema, Чехія).  

При проведенні бактеріологічного дослідження враховували наявність у 

посівах наступних мікроорганізмів: 1) α-гемолітичних Streptococcus sp., 2) β-

гемолітичного Streptococcus pyogenes, 3) Staphylococcus aureus, 4) Staphylococcus 

epidermidis, 5) Stomatococcus mucilaginosus, 6) Neisseria sp., 7) Micrococcus sp., 8) 

Corynebacterium sp., 9) ентеробактерій (Escherichia coli та ін.), 10) 

дріжджоподібних грибів Candida sp. 

Кількісний облік колоній проводили з урахуванням їхньої видової (або 

родової) належності. Результати кількісного дослідження мікрофлори 

виражали в колонієутворюючих одиницях у перерахунку на 1,0 мл – КУО/мл, 

при цьому враховували лише ті мікроорганізми, концентрація яких у 

патологічному матеріалі складала не менш 1×103 КУО/мл). На основі аналізу 

результатів посівів для мікроорганізмів кожної групи визначали популяційний 

рівень (ПР, який виражали в lg КУО/мл) та індекс постійності (ІП) [75]. 



68 
 

 

Для отримання ізольованих колоній бактерій в аеробних умовах 

використовували 5 %-ий гемагар, 10 %-ий жовчно-сольовий агар, 

середовище Ендо. Чисті культури анаеробних мікроорганізмів отримували за 

допомогою 5 %-го гемагару з геміном. 

Антилізоцимну активність визначали у культур, які проявили 

інтенсивність росту ≥4,0 lg КУО/мл. Дослідження виконували за методом ОВ 

Бухаріна і співавт. [19, 20]. Попередньо готували робочі розчини лізоциму 

яєчного білка (AppliChem GmbH, Німеччина, A3711) на ізотонічному розчині 

NaCl у двократних серійних розведеннях у діапазоні концентрацій від 25 до 

160 мкг/мл. По 0,5 мл кожного розведення робочого розчину лізоциму 

змішували з 4,5 мл розплавленого та остудженого до 45º  С поживного агару, 

суміш заливали у чашки Петрі. На поверхню агару з лізоцимом стандартною 

петлею наносили краплю добових агарових культур досліджуваних штамів у 

концентрації 109 КУО/мл (стандартизованих за стандартом оптичної 

густини). Посіви інкубували впродовж 18-24 год при 37º С. Культури, що 

виросли, вбивали випарами хлороформу впродовж 30 хв. Після обробки 

хлороформом чашки заливали другим шаром агару, попередньо змішаного з 

чутливим до лізоциму індикаторним штамом Micrococcus luteus ATCC 4698 

(108 КУО/мл). Навколо культур з АЛА спостерігали зони росту 

індикаторного штаму M. luteus. Кількісну оцінку АЛА кожного тест-штаму 

проводили по максимальній концентрації лізоциму в чашці, яка 

інактивувалась даним штамом. 

Здатність виділених культур до продукції пероксиду водню  вивчали 

на індикаторномй середовищі з калій-йод-крохмальною системою [68]. 

Концентрація продукованого пероксиду водню визначалась йодометричним 

методом. Інтенсивність продукції оцінювали напівкількісним методом на 

основі появи фіолетового забарвлення на індикаторному середовищі. Її 

висловлювали в умовних одиницях:  

- 1 – блідо-фіолетове забарвлення колоній і відсутність забарвлення 

оточуючого агару;  
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- 2 – фіолетове забарвлення колоній із зоною забарвлення агару навколо 

колоній до 1 мм;  

- 3 – темно-фіолетове забарвлення колоній і оточуючого їх агару 

діаметром >1 мм. 

Схематично комплекс проведених нами клініко-лабораторних досліджень 

відображений на рис. 2.1. Результати клінічних, лабораторних, мікробіологічних 

досліджень заносили до розробленої нами карти обстеження та фіксували в 

амбулаторних картах стоматологічних хворих протягом усього терміну 

спостереження. 

Анкетування, 

опитування, 

огляд 

Результати анкетування Діагноз гінгівіту та  

гастроентерологічний 

діагноз 

скарги 

анамнез захворювання 

анамнез життя 

 

Показники стану 

тканин пародонта 

КПВ+кп, КПВ Діагноз гінгівіту 

планування 

місцевого лікування 

Індекс гігієни OHI-S 

РМА (Parma) 

Індекс кровоточивості РВІ 

Йодне число Свракова 

 

 

Лабораторні та 

мікробіологічні 

показники 

визначенням типу 

мікрокристалізації ротової 

рідини 

Виявлення 

потенційних 

чинників ризику та 

планування 

загального і 

місцевого лікування 

визначення мікробіоценозу  

визначення АЛА 

визначення продукції Н2О2 

симбіонтами ясен 

 

Рис. 2.1. Алгоритм обстеження хворих на катаральний гінгівіт. 
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2.5. Способи лікування хворих на катаральний гінгівіт з хронічним 

гастродуоденітом та без соматичної патології 

Для лікування відбирали хворих на КГ та ХГД (І група) та хворих на КГ без 

соматичних захворювань (ІІ група), які не потребували ортодонтичного та 

хірургічного втручання і повністю завершили лікування соматичного 

захворювання, знаходились в стадії клінічної ремісії ХГД. Попередньо 

заплановане наше лікування КГ – початок лікування, тривалість, застосовані 

препарати ми узгоджували з лікарями-гастроентерологами. Комплексну терапію 

КГ проводили згідно з протоколами, затвердженим Наказом МОЗ України № 566 

від 23.11.2004 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям 

за спеціальністю дитяча терапевтична стоматологія» [141], за наступною схемою: 

підготовчий етап та етап власне лікування, що складався з початкового і 

медикаментозного (місцеве і загальне) лікування (рис. 2.2.).  

На підготовчому етапі підліткам усіх трьох груп спостереження проводили 

гігієнічне навчання правилам догляду за РП та давали рекомендації щодо 

індивідуального вибору предметів та засобів гігієни (лікувально-профілактичні 

зубні пасти протизапальної дії, що містять екстракти лікарських трав, 

ополіскувачі, флоси) з урахуванням вимог доказової медицини [4, 214, 217, 237]. 

При потребі лікували карієс. Підготовчий етап проводили відразу після поділу на 

групи спостереження, після первинного обстеження. Підліткам І групи дані 

заходи проводили під-час стаціонарного лікування. 

У наступному етапі (початковий етап власне лікування) участь брали 

підлітки основної групи та групи порівняння, яким проводили контроль за 

дотриманням правил гігієни РП і повторне гігієнічне навчання правилам 

індивідуального догляду за РП із метою формування стійкого розуміння та 

усвідомлення щодо необхідності правильного та ретельного дотримання 

індивідуальної гігієни РП. Підліткам І групи даний етап проводили після 

завершення стаціонарного та амбулаторного лікування, коли вони знаходились в 

фазі клініко-медикаментозної ремісії соматичного захворювання (ХГД). 
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Рис. 2.2. Схема комплексного лікування хворих на катаральний гінгівіт із 

хронічним гастродуоденітом та без соматичних захворювань  
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Гігієнічне навчання правилам індивідуального догляду за ротовою 

порожниною. При потребі - лікування карієсу. 
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Контроль за дотриманням правил індивідуального догляду за ротовою 

порожниною, повторне гігієнічне навчання з метою формування стійкого 

розуміння та усвідомлення щодо необхідності дотримання правил 

індивідуального догляду за ротовою порожниною. Проведення професійної 

гігієни ротової порожнини 

Запропонований лікувальний 

комплекс: 

1. «Стоматофіт» 

2. «Дентагель» 

3. Препарат «Йогурт» 
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Проводили професійну гігієну РП. Після антисептичної обробки РП та ясен 

ретельно видаляли над`ясенні зубні відкладення механічним методом, 

полірування твердих поверхонь зубів, із наступною обробкою фтористими 

препаратами зубних поверхонь («Белагель» - F) [175]. 

Місцеве і загальне медикаментозне лікування хворих на КГ проводили, 

залежно від групи спостереження. Здорові особи (ІІІ група) терапію не 

отримували. В основу розробленого лікувально-профілактичного комплексу 

покладені вітчизняні та міжнародні стандарти надання стоматологічної допомоги 

дітям [241, 268, 285]. Схема комплексного лікування хворих на КГ зображена на 

рис. 2.2. 

Хворі на КГ із ХГД (ІА, ІБ група) під час стаціонарного лікування 

отримували загальноприйняту терапію ХГД, яку призначали лікарі-

гастроентерологи [168]. Індивідуальне комплексне лікування ХГД призначали з 

урахуванням етіології, основних патогенетичних механізмів та провідних 

симптомів. При ХГД, асоційованому із НР-інфекцією, медикаментозну терапію 

починали з використання ерадикаційної потрійної терапії першої лінії (для 

підлітків після 12 років): однотижнева потрійна терапія з блокаторами Н+/К+- 

АТФази, що включала омепразол+амоксицилін+фуразолідон. Усі препарати 

призначали 2 рази на добу (вранці та ввечері) протягом 7 діб. Дози препаратів, що 

використовувались у схемі ерадикаційної протихелікобактерної терапії у дітей: 

- Амоксицилін 25 мг/кг (максимум 1 г на добу); 

- Омепразол 0,5-0,8 мг/кг (максимум 40 мг на добу); 

- Фуразолідон 15-20 мг/кг. 

Після проведення ерадикаційної антихелікобактерної терапії продовжували 

лікування ХГД залежно від характеру кислотоутворюючої функції шлунка. При 

гіперацидному ХГД призначали антисекреторні препарати – омепразол по 10-20 

мг один раз на добу, зранку до їди, протягом 7-10 днів, надалі ще 7 днів – у 

половинній дозі з поступовим переходом на антациди, які не всмоктуються – 

маалокс по 5-15 мл через 1,5-2 години після прийому їжі і перед сном. Основний 

курс лікування – 2 тижні, далі – прийом антацидів за вимогою. 
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Паралельно використовували цитопротектори і репаранти терміном на 2-3 

тижні (смекта – по 0,5-1 пакетику 2 рази на добу до їди або вентер – по 1 таблетці 

3 рази на добу за годину до їди). 

При спазмах і вираженому больовому синдромі призначали спазмолітики 

(но-шпа – максимальна вікова доза 160 мг розділена на 2-3 прийоми). 

Після скасування антисекреторних препаратів застосовували вітаміни групи 

В (нейровітан по 1 таб 2 рази на добу протягом 15 днів). 

При гіпоацидному ХГД призначали стимулятори шлункової секреції (сік 

подорожника) терміном на 2-4 тижні у поєднанні з цитопротекторами і 

репарантами (до 4-6 тижнів) [168]. 

Застосований в схемі лікування ХГД «Омепразол» виробляє ПАТ 

«Київмедпрепарат» (реєстраційний посвідчення № UA/0966/01/01 від 22.08.2014), 

основна речовина - омепразолу, пелети, що містять субстанцію, у перерахуванні 

на омепразол — 20 мг. Інгібітори протонної помпи. Код АТХ А02В С01. 

«Амоксицилін» виробляє «Хемофарм АД», Сербія (реєстраційне 

посвідчення № UA/7832/01/02 від 07.03.2008), основна речовина 1 капсула 

містить амоксициліну (у формі тригідрату) 250 мг або 500 мг. Антибактеріальні 

засоби для системного застосування. Пеніциліни широкого спектра дії. Код АТС 

J01С А04. 

«Фуразолідон» виробляє ПАТ «Монфарм» м.Монастирище (реєстраційне 

посвідчення № UA/3834/01/01 від 27.07.2015), 1 таблетка містить фуразолідону 

0,05 г (50 мг). Протимікробні та антисептичні засоби. Фуразолідон. Код АТХ 

G01А Х06. 

«Маалокс» виробляє Фарматіс для «Санофі-Авентіс Україна, ТОВ», 

Франція/Україна (реєстраційне посвідчення № UA/9219/01/01 від 02.01.2019), 15 

мл суспензії містять алюмінію гідроксиду 525 мг, магнію гідроксиду 600мг. 

Антациди. Комбіновані препарати та комплексні сполуки алюмінію, кальцію і 

магнію. Код АТХ А02А D01. 

«Смекта» виробляє «Beaufour Ipsen Industrie» для «Beaufour Ipsen 

International», Франція (реєстраційне посвідчення № UA/10103/01/01 від 

https://tabletki.ua/uk/producer/?id=074af609f57b
https://tabletki.ua/uk/producer/?id=074af609f57b
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18.05.2016), 1 пакетик містить діосмектиту (смектиту діоктаедричного) 3 г. Код 

А07ВС05. 

«Вентер» виробляє «KRKA d.d., Novo mesto», Словенія (реєстраційне 

посвідчення № UA/0520/01/01 від 28.03.2014), 1 таблетка містить 1 г сукральфату. 

Код A02BX02. 

«Но-шпа» виробляє «CHINOIN» Pharmaceutical and Chemical Works Co.Ltd., 

Угорщина (реєстраційне посвідчення № UA/0391/01/02 від 30.12.2013), 1 таблетка 

містить дротаверину - 40.0 мг. Синтетичний спазмолітичнийзасіб. Код АТС: А 03 

АD02. 

«Нейровітан» виробляє Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд., Йорданія 

(реєстраційне посвідчення № UA/7433/01/01 від 11.01.2018), 1 таблетка містить: 

октотіаміну – 25,0 мг, рибофлавіну – 2,5 мг, піридоксину – 40,0 мг, 

ціанокоболаміну – 0,25 мг. Комплекси вітамінів групи В без добавок. Код АТХ 

А11Е А. 

«Сік подорожника» виробляє Лубнифарм, ПАТ, м. Лубни, Полтавська обл., 

Україна (реєстраційне посвідчення № UA/4624/01/01 від 19.07.2016), 1 флакон 

містить: діючі речовини – соку подорожника блошиного (Plantago psyllium) 50 мл, 

соку подорожника великого (Plantago major) 50 мл. Засоби, що впливають на 

травну систему і метаболізм. Засоби, що підвищують апетит. Код АТХ А15. 

Під час стаціонарного лікування у хворих оглядали РП, визначали стан 

тканин пародонта, здійснювали забір матеріалу для лабораторного та 

мікробіологічного дослідження до початку лікування ХГД, при потребі лікували 

карієс, заповнювали карти оцінки стоматологічного хворого, підписували згоди, 

проводили анкетування, навчали догляду за РП. Після завершення стаціонарного 

та амбулаторного лікування розпочинали комплексну терапію КГ, залежно від 

поділу хворих на підгрупи.  

Приступаючи до етапу місцевої медикаментозної терапії, хворим ІА і ІІА 

підгруп призначали запропонований лікувальний комплекс, що включав 

застосування комбінованого рослинного протимікробного препарату 

«Стоматофіт» у вигляді полокань 15 % водним розчином (близько 10 мл 
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препарату розчинити в ¼ склянки води) РП 3-4 рази на добу, аплікації на слизову 

оболонку ясен та введення в міжзубні проміжки «Дентагеля» 2 рази на добу. 

Після нанесення гелю протягом 15 хвилин не можна полокати РП і приймати їжу. 

Курс 10 діб. Повторний курс через 6 міс (патент України на корисну модель № 

10300). 

Із метою загального лікування всередину призначали препарат «Йогурт» по 

1-2 капсули 3 рази на добу, під час їди. Курс лікування – 25-30 діб. Повторний 

курс через 6 міс (патент України на корисну модель № 100614). 

Для місцевого медикаментозного лікування за загальноприйнятою 

методикою хворим ІБ і ІІБ підгруп призначали зрошення ясен 0,05 % розчином 

«Хлоргексидин-Віола», ротові ванночки настоєм ромашки, календули 3-4 рази на 

добу протягом 7 діб, аплікації на слизову оболонку ясен та введення в міжзубні 

проміжки 1 % мефенамінової пасти 1 раз на добу. Після нанесення мазі протягом 

15 хв не можна полокати ротову порожнину і приймати їжу. Курс 10 діб. 

Повторний курс через 6 міс. 

Застосований нами в ІА та ІІА підгрупах розчин «Стоматофіт» виробляє 

«Фітофарм Клека С.А.», Польща (реєстраційне посвідчення № UA/8655/01/01 

затверджене наказом МОЗ України № 1635 від 07.09.2018), основна речовина 100 

г розчину містять екстракту рідкого (0,65:1) із суміші сировини: квіток ромашки 13 г, 

кори дуба 13 г, листя шавлії 13 г, трави арніки 6,5 г, кореневища аіру 6,5 г, трави 

м’яти перцевої 6,5 г, трави чебрецю звичайного 6,5 г; екстрагент: етанол 70 % 

(м/м); допоміжні речонин: етанол 96 %, вода очищена. Протимікробні препарати 

для місцевого застосування в стоматології. Код АТС А 01А D11. 

«Дентагель» виробляє ПАТ «Фітофарм», м. Артемівськ, Донецька обл., 

Україна (реєстраційне посвідчення № UA/6966/01/01 затверджене наказом МОЗ 

України № 651 від 12.06.2017), основна речовина 1 г гелю містить метронідазолу 

бензоату в перерахуванні на метронідазол 10 мг, розчину хлоргексидину 

диглюконату 20 % у перерахуванні на хлоргексидину диглюконат 0,5 мг. 

Протимікробні та антисептичні засоби для місцевого застосування у стоматології. 

Код АТС А01A В. 
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Препарат «Йогурт» виробляє «Pharmascience Inc.», Канада (реєстраційне 

посвідчення № UA/13051/01/01 затверджене наказом МОЗ України № 836 від 

27.09.2013), основна речовина 1 капсула містить 2 млрд або 4 млрд активних 

клітин (КУО): Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus 

thermophiles, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus. Комбінація лактобактерій. 

Імунологічні і біологічні властивості. Код АТС А07F А51. 

Використаний у підгрупах порівняння антисептик «Хлоргексидин-Віола» 

випускає ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола» м. Запоріжжя, Україна 

(реєстраційне посвідчення № UA/14616/01/01 затверджене наказом МОЗ України 

№ 537 від 20.08.201, зміни внесено наказом МОЗ України № 343 від 26.02.2018), 

основна речовина, хлоргексидину диглюконату, який призначають із метою 

зниження бактеріальної агресії. Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТС 

D08А С02. 

Схематично механізм дії препаратів застосованих в схемах лікування КГ 

зображено на рис. 2.3. 

За всіма вивченими нами після лікування клінічними показниками 

визначали ефективність терапії у хворих на КГ обох груп і підгруп за індексом 

ефективності (ІЕ) Улітовського за формулою: 

Індекс ефективності = [І1 - І2] / І1 * 100 %, де: 

І1 – попереднє значення показника;  

І2 – наступне значення показника. 

Це універсальний спосіб оцінки ефективності, який вказує на скільки 

відсотків зменшилися показники, і застосовується, навіть, у тих випадках, коли 

при повторному обстеженні значення показника дорівнює «0» [74]. 

Оцінку ефективності лікування здійснювали за результатами порівняльного 

аналізу клінічних показників до і після комплексного лікування, через 6 та 12 міс; 

лабораторних та мікробіологічних показників до і після комплексного лікування, 

через 6 міс. 
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Рис. 2.3. Механізм дії препаратів застосованих у схемах лікування катарального гінгівіту.  
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2.6. Статистичні методи досліджень 

Для статистичної обробки матеріалу на всіх етапах дослідження були 

застосовані комп’ютерні програми на основі Microsoft Excel, де матеріали 

групувались за контингентом вивчення (розрахунок відносних та середніх 

величин, їхніх похибок, t-тесту). Частина завдань розробки даних виконувалась 

із використанням ліцензованих пакетів статистичного аналізу Microsoft Excel та 

Statistica 12.0, зокрема програм описової статистики, парного і множинного 

кореляційно-регресійного аналізу та графічного зображення [47, 78, 222]. 

Достовірність отриманих показників підтверджувалась шляхом розрахунку 

похибки (±m) для відносних величин за загальновідомою формулою.  

Вірогідність різниці даних у порівнюваних групах, ураховуючи велику 

кількість спостережень і наближеність внаслідок цього до нормального 

розподілу, доводили на підставі розрахунку коефіцієнта t (Ст’юдента) і 

визначення за таблицею точності безпомилкового прогнозу (р), результати 

вважали достовірними при р<0,05 [115, 153]. 

Оскільки деякі отримані дані належали до категорійних (якісних) оцінка 

достовірності їхньої різниці в різних групах спостереження та перевірка нульової 

гіпотези здійснювали шляхом розрахунку критерію відповідності хі-квадрат (χ2) 

[7, 47, 222]. 

 

Матеріали розділу опубліковані: 

1. Рожко ММ, Лісецька ІС, винахідники; Рожко ММ, Лісецька ІС, 

патентовласники. Спосіб комплексного лікування катарального гінгівіту у 

підлітків із хронічним гастродуоденітом. Патент України UA 100614. 2015 

серп. 15. 4с. 

2.  Лісецька ІС, Рожко ММ, винахідники; Лісецька ІС, Рожко ММ, 

патентовласники. Спосіб місцевого лікування катарального гінгівіту у 

підлітків із хронічним гастродуоденітом. Патент України UA 10300. 2015 

лист. 22. 5с. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ В ПІДЛІТКІВ ІЗ 

КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ БЕЗ ТА З ХРОНІЧНИМ 

ГАСТРОДУОДЕНІТОМ ЗА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИМИ 

ПОКАЗНИКАМИ 

 

Проблема захворювань тканин пародонта в дитячому та підлітковому віці 

залишається актуальною, так як не дивлячись на значний об’єм досліджень, 

присвячених питанням етіології та патогенезу виникнення даної групи 

захворювань, на розроблені схеми профілактики та успіхи в лікуванні, 

розповсюдженість та інтенсивність залишається на високому рівні, як в нашій 

країні, так і за кордоном. Багаточисленні епідеміологічні дослідження вказують 

на те, що найчастіше в підлітків зустрічається хронічний катаральний гінгівіт, 

показник якого сягає 90 %, що говорить про необхідність своєчасного 

застосування сучасних профілактично-лікувальних заходів, щодо усунення 

початкових ознак патології пародонту у підлітків і попередження розвитку 

деструктивних змін в тканинах пародонта [41, 54, 148, 177]. 

Відомо, що захворювання пародонта зустрічаються у дітей та підлітків із 

загально соматичними захворюваннями, зокрема в осіб із захворюваннями ШКТ 

[22, 23, 34, 143, 180]. Численні дослідження свідчать про тісний взаємозв’язок 

високого рівня стоматологічної захворюваності, у тому числі захворювань 

тканин пародонта, з хронічними ураженнями органів травлення, що пояснюється 

тісним анатомо-функціональним зв’язком [28, 38, 50, 71, 186]. 

При хронічних захворюваннях ШКТ зміни СОРП, як правило, носять 

неспецифічний характер і проявляються зміною кольору, набряклістю в періоди 

загострень основного захворювання, характерним нальотом на язиці, дифузною 

десквамацією епітелію на дорсальній поверхні язика, витонченням окремих 

ділянок СОРП, різного характеру запальною реакцією ясен [98, 109, 129, 245]. У 

зв’язку з цим продовжує залишатися актуальним питання вивчення стану тканин 

пародонта в дітей та підлітків із хронічними захворюваннями ШКТ, зокрема 
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ХГД, який посідає перше місце серед хвороб гастродуоденальної зони в даній 

віковій категорії. 

 

        3.1. Гігієнічний стан ротової порожнини та аналіз рівня санітарно-

гігієнічних знань за результатами анкетування 

Проаналізовано стан РП в обстежених підлітків. Структура індексу OHI-S 

в осіб груп обстеження показала найгірші показники в підлітків основної групи 

та виглядала таким чином: у підлітків основної групи було виявлено 

незадовільний стан гігієни РП, за індексом OHI-S дорівнював (1,78±0,03) бала. 

Стан гігієни РП в обстежених групи порівняння був задовільним, що 

підтверджувалось значенням індексу OHI-S, відповідно (1,34±0,01) бала. У 

підлітків групи контролю стан гігієни РП за індексом OHI-S був добрим та 

дорівнював (0,37±0,01) бала (р<0,001).  

Аналіз показників гігієнічного індексу залежно від ступеня тяжкості 

КГ, у підлітків із ХГД та без соматичної патології показав зростання 

значень відносно наявності соматичної патології. 

Таблиця 3.1  

Середні значення індексу OHI-S у групах порівняння, у залежності від 

ступеня важкості КГ (М±m) 

 Легкий ступінь Середній ступінь 

Кількість 

осіб 

бали Кількість 

осіб 

бали 

Основна група 

(n=86) 

36 1,51±0,03* 50 1,97±0,03* 

Група 

порівняння 

(n=57) 

39 1,28±0,01 

 

18 1,47±0,02 

 

Примітка. р<0,001-достовірність різниці значень стосовно групи порівняння. 
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У середньому, у підлітків основної групи при легкому ступені 

важкості КГ індекс OHI-S зі значеннями (1,51±0,03) бала був в 1,2 раза 

більше, стосовно відповідних значень у групі порівняння (1,28±0,01) бала 

(р<0,001). При КГ середнього ступеня важкості, в обстежених основної 

групи, індекс OHI-S був в 1,3 раза вищий, стосовно отриманих даних у 

групі порівняння, (1,97±0,03) бала, проти (1,47±0,02) бала (р<0,001) (табл. 

3.1).  

Аналіз отриманих результатів рівня гігієни РП в обстежених підлітків не 

виявив осіб із поганим та дуже поганим станом. У підлітків основної групи 

переважав незадовільний стан гігієни РП, у підлітків групи порівняння, 

переважно, реєстрували задовільний стан гігієни РП. Тоді як, у підлітків зі 

здоровим пародонтом та без соматичної патології, переважно, реєстрували 

добрий стан гігієни РП. 

Дотримання на належному рівні гігієни РП є одним із вагомих факторів, 

що впливає на формування стоматологічного здоров’я загалом, та пародонта 

зокрема, серед дитячого контингенту [158, 197]. Відомо, що формування навичок 

догляду за індивідуальною гігієною РП формується саме в дитячому віці [15, 41, 

55, 110, 178, 179]. У зв’язку з тим, що нашим завданням було визначити 

особливості перебігу та чинники ризику розвитку КГ у підлітків та розробити 

лікувально-профілактичний комплекс, ми дослідили рівень знань щодо 

дотримання індивідуальної гігієни РП обстежених підлітків.  

Для оцінки поінформованості підлітків щодо правил догляду за гігієною 

РП, виявлення рівня цих знань та дотримання режиму догляду за РП нами була 

розроблена анкета для підлітків, в яку ввійшло 11 запитань (індикаторів) із 

декількома варіантами відповідей (додаток Б1). В анкетуванні взяло участь 173 

обстежених підлітків. 

Аналіз відповідей підлітків на запитання: «Чи турбують Вас хворі зуби?» 

показав, що підлітки в усіх групах скаржились на хворі зуби, однак позитивну 

відповідь найбільше дали підлітки основної групи – (52,33±5,42) %, що в 1,6 раза 
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більше, ніж підлітки групи порівняння та в 3,1 раза більше, ніж підлітки групи 

контролю, відповідно (31,58±6,21) % (р<0,05) та (16,67±6,92) % (р<0,001).  

Що стосується скарг на кровоточивість ясен, то жоден із підлітків групи 

контролю не дали позитивної відповіді, тоді як (48,84±5,42) % підлітків основної 

групи дали позитивну відповідь, що в 1,5 раза більше, ніж серед підлітків групи 

порівняння, відповідно (31,58±6,21) % (р<0,05) (рис. 3.1.). 

 

Рис. 3.1. Відповіді підлітків груп спостереження на питання чи турбують 

Вас зуби та кровоточивість ясен (%). 

 

Результати анкетування показали, що більшість підлітків володіють 

інформацією як правильно доглядати за гігієною РП у всіх трьох групах, 

відповідно (70,93 4,93) % − в основній групі, (73,68±5,88) % − у групі 

порівняння та (86,67±6,31) % − у групі контролю. Про недостатній об’єм 

інформації вказали (25,58±4,73) % підлітків основної групи, (24,56±5,75) % – у 

групі порівняння та (13,33±6,31) % − у групі контроля.  

Більшість опитаних підлітків вказали, що доглядати за РП їх навчили 

батьки, а саме (60,47±5,3) %, (43,86±6,63) %, (40,0±9,1) % у відповідних групах 

спостереження. Також, значна частка респондентів відповіли, що знання 

стосовно правильного догляду за РП були отримані від лікаря-стоматолога, 
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причому підлітки групи контролю відмічали це в (46,67±9,26) %, що було в 1,9 

раза частіше, ніж підлітки основної групи та в 1,2 раза, ніж підлітки групи 

порівняння, відповідно (24,42±4,66) % та (38,6±6,51) %, проте достовірна різниця 

була виявлена між відповідями підлітків основної групи та групи контролю 

(р<0,05). 

Однак індивідуальна оцінка власних навичок догляду за РП за даними 

анкетування в обстежених підлітків виявила, що не всі підлітки регулярно 

здійснюють догляд за РП. В основній групі тільки (52,33±5,42) % вказали про 

регулярний догляд за РП, що було в 1,3 раза менше, ніж у групі порівняння та 

1,6 раза менше, ніж у групі контролю, відповідно (66,67±6,3) % та (86,67±6,31) 

%, проте достовірна різниця була виявлена між відповідями підлітків основної 

групи та групи контролю (р<0,001).  

При вивченні кратності чистки зубів виявили, що недостатня кількість 

респондентів чистили зуби два рази на добу. Найкращий показник був серед 

підлітків групи контролю та становив (46,67±9,26) % - чистять зуби два рази на 

добу (після сніданку та ввечері) та (43,33±9,2) % чистять зуби два рази на добу 

(до сніданку та ввечері), тоді як в основній групі ці показники були достовірно 

нижчими (30,23±4,98) % і (37,21±5,24) % та в групі порівняння (36,84±6,45) % і 

(40,35±6,56) % відповідно, однак при порівнянні відповідей підлітків між 

групами спостереження на дане запитання достовірної різниці не виявили.  

Що стосується питання тривалості чищення зубів, то простежується 

аналогічна ситуація – достатню кількість часу (більше 2 хв) найбільше 

приділяють підлітки групи контролю (46,67±9,26) %, що в 2,4 раза вище, ніж в 

основній групі та в 1,3 раза, ніж у групі порівняння, відповідно (19,77±4,22) % та 

(36,84±6,45) % (р<0,05).  

Результати порівняльного аналізу використання додаткових засобів гігієни 

РП виявили достовірно вищі показники в підлітків групи контролю (30,0±8,51) 

%, у порівнянні з основною групою та групою порівняння, відповідно 

(10,47±3,32) % та (21,05±5,45) %, проте достовірна різниця була виявлена між 

відповідями підлітків основної групи та групи контролю (р<0,05). 
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Було встановлено, що більшість підлітків усіх трьох груп звертає увагу на 

стан РП, не дивлячись на недостатній рівень розуміння та усвідомлення та якість 

догляду за РП, про це повідомили (65,12±5,17) % підлітків основної групи, 

(68,42±6,21) % підлітків групи порівняння та (76,67±7,85) % підлітків групи 

контролю, однак при порівнянні відповідей підлітків між групами 

спостереження на дане запитання достовірної різниці не виявили (рис. 3.2.). 

 

 

Рис. 3.2. Кількість підлітків груп обстеження що звертають увагу на стан 

ротової порожнини (%). 

 

Проаналізувавши результати анкетування можна зробити висновки, що 

необхідно проводити додаткове гігієнічне навчання, обов’язкове повторне 

інформування щодо ризиків виникнення стоматологічних захворювань, із метою 

формування системи стійкого розуміння та усвідомлення необхідності 

дотримання підлітками індивідуальної гігієни РП. Регулярне правильне чищення 

зубів із достатньою тривалістю та кратністю повинно стати стабільною звичкою 

та невід’ємною складовою здорового способу життя, оскільки від цього залежить 

стоматологічне і загальне здоров’я як сьогодні, так і в майбутньому. 
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3.2. Визначення типу мікрокристалізації ротової рідини в підлітків із 

катаральним гінгівітом із хронічним гастродуоденітом та без соматичної 

патології 

Відомо, що гінгівіт у дитячому віці часто на ранньому етапі розвитку не 

діагностують, унаслідок відсутності або слабо виражених скарг і ознак 

захворювання, що може призвести до хронізації та переходу запального процесу 

в запально-деструктивний [54, 177]. У останні роки в медицині для ранньої 

діагностики та прогнозування перебігу захворювання частіше застосовують 

прості, атравматичні, інформативні методи, які не потребують дороговартістної 

спеціальної апаратури та одночасно є чутливими індикаторами при різних 

захворюваннях. У цьому плані залишається актуальним вивчення малюнку, який 

виникає при кристалізації краплі біологічної рідини [172, 194, 263, 272]. Ротова 

рідина регулює гомеостаз РП. Однією з характеристик ротової рідини є здатність 

утворювати кристалічні структури, що під впливом, навіть, незначної сили 

зовнішніх та внутрішніх факторів на організм, змінюють тип мікрокристалізації, 

таким чином можуть виступати в ролі чутливого індикатора [27, 82, 256]. 

Багаточисленні дослідження свідчать про те, що кристалограма відображає 

психоемоційний і функціональний стан організму, рівень обмінних процесів, 

ступінь важкості запальних процесів у СОРП та структурно-функціональні 

властивості емалі зубів [17, 120, 243]. 

Аналіз отриманих даних про тип мікрокристалізації ротової рідини виявив 

залежність типу від груп дослідження (табл. 3.2).            

Було встановлено, що в підлітків з КГ та ХГД (основна група), переважає 

ІІ та ІІІ тип мікрокристалізації, відповідно (53,49±5,41) % та (40,7±5,33) %, І тип 

мікрокристалізації було виявлено лише в (5,81±2,54) % (р<0,001) обстежених. 

Водночас, частка осіб із І типом мікрокристалізації була в 4,6 раза достовірно 

менша, ніж в групі контролю (р<0,05), частка осіб із ІІІ типом мікрокристалізації 

була в 2,4 раза достовірно більша, ніж у групі контролю (р<0,01). 
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Таблиця 3.2 

Розподіл типів мікрокристалізації ротової рідини в групах спостереження 

(М±m). 

Тип 

 

група 

І тип ІІ тип ІІІ тип 

Кількість 

осіб 

% Кількість 

осіб 

% Кількість 

осіб 

% 

Основна 

група 

(n=86) 

 

5 

5,81± 

2,54* 

 

46 

53,49± 

5,41 

 

35 

40,7± 

5,33** 

Група 

порівняння 

(n=57) 

 

8 

14,04± 

4,64 

 

37 

64,91± 

6,38 

 

12 

21,05± 

5,45 

Група 

контроля 

(n=30) 

 

8 

26,67± 

8,21 

 

17 

56,67± 

9,2 

 

5 

16,67± 

6,92 

Примітка. *р<0,05-вірогідність різниці між показниками основної та групи 

контролю І типу мікрокристалізації; **р<0,01-вірогідність різниці між 

показниками основної та групи контролю ІІІ типу мікрокристалізації. 

 

У підлітків із КГ без соматичної патології (група порівняння) переважав ІІ 

тип мікрокристалізації (64,91±6,38) %, разом із тим значно зменшується 

кількість осіб із ІІІ типом - (21,05±5,45) % обстежених порівняно з основною 

групою та зростає кількість із І типом - (14,04±4,64) % обстежених (р<0,001). 

Водночас, частка осіб із І типом мікрокристалізації була в 1,9 раза менша, ніж у 

групі контролю, частка осіб із ІІ типом мікрокристалізації в 1,1 раза більша та 

частка осіб із ІІІ типом мікрокристалізації в 1,3 раза більша, ніж в групі 

контролю, однак результати були не достовірні. 

Що стосується підлітків із здоровим пародонтом та без соматичних 

захворювань (група контроля), то було виявлено всі три типи мікрокристалізації, 

причому переважав ІІ тип − (56,67±9,2) % обстежених та значно збільшувалася 

кількість осіб із І типом – (26,67±8,21) % та зменшувалася з ІІІ типом – 

(16,67±6,92) % обстежених. Так, осіб із ІІ типом мікрокристалізації було в 2,1 

раза, порівняно з І типом (р<0,05) та в 3,4 раза більше, порівняно з ІІІ типом 

(р<0,01). 
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Рис. 3.3. І тип мікрокристалізації ротової рідини (дані світлової мікроскопії 

зразків ротової рідини при малому збільшенні (10* 10/18). 

 

 

Рис. 3.4. ІІ тип мікрокристалізації ротової рідини (дані світлової мікроскопії 

зразків ротової рідини при малому збільшенні (10* 10/18). 
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Рис. 3.5. ІІІ тип мікрокристалізації ротової рідини (дані світлової 

мікроскопії зразків ротової рідини при малому збільшенні (10* 10/18). 

 

У всіх підлітків з КГ у стадії загострення, як основної, так і групи 

порівняння, було виявлено тільки ІІІ тип мікрокристалізації. Аналіз отриманих 

результатів дослідження мікрокристалізації ротової рідини вказує на залежність 

типу мікрокристалізації, як від загального стану організму, так і від 

стоматологічного статусу. 

           

          3.3. Результати стоматологічного обстеження та структурний аналіз 

захворювань тканин пародонта в підлітків без та з хронічним 

гастродуоденітом 

Із метою оцінки стану тканин пародонта та виявлення проявів 

патологічних змін було обстежено 236 підлітків віком від 12 до 18 років, що 

проживали в Івано-Франківську та області. 122 підлітки перебували на 

стаціонарному лікуванні в ОДКЛ м. Івано-Франківська в ендокринологічному 

відділенні з верифікованим діагнозом ХГД та 114 підлітки, які на момент 

обстеження не пред’являли скарг на порушення соматичного здоров’я і не 

перебували на диспансерному обліку в суміжних спеціалістів - соматично 
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здорові особи, що навчались у ЗОШ № 12 м. Івано-Франківська та підлітки, що 

звертались за стоматологічною допомогою в Центр стоматології 

університетської клініки Івано-Франківського національного медичного 

університету.  

У 157 обстежених було діагностовано захворювання тканин пародонта, у 

79 підлітків стан тканини пародонта відповідав нормі. Захворювання тканин 

пародонта зустрічалися в 66,53 % обстежених, що згідно критеріям ВООЗ 

відповідає високому рівню поширеності захворювань тканин пародонта, 

причому в підлітків основної групи поширеність захворювань тканин пародонта 

була в 1,4 раза вища, ніж у підлітків групи порівняння та склала 77,87 %, проти 

54,39 %. 

  

Рис. 3.6. Розповсюдженість захворювань тканин пародонта в обстежених 

підлітків (%). 

            

Водночас, серед обстежених підлітків із ХГД здоровий пародонт був 

діагностований у 22,13 %, що в 2,1 раза менше, ніж у групі підлітків без 

соматичної патології – 45,61 % відповідно (рис.3.6). 

Аналіз результатів обстеження показав, що в підлітків основної групи 

частіше діагностували пародонтит та гіпертрофічний гінгівіт, відповідно в 1,9 та 

0,9 раза, ніж у підлітків групи порівняння, однак різниця виявилась не 

достовірною.  
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Отримані нами результати обстеження збігаються з літературними 

данними про збільшення кількості захворювань пародонта в осіб із соматичною 

патологією, а саме захворюваннями ШКТ, порівняно з соматично здоровими 

особами [80].  

Діагноз «катаральний гінгівіт» різного ступеня важкості був 

верифікований у 143 підлітків, причому поширеність КГ у підлітків основної 

групи була вища в 1,4 раза, порівняно з обстеженими підлітками групи 

порівняння, відповідно 70,49 % осіб, проти 50,0 % осіб (табл. 3.3). 

Запалення ясен було генералізованим. Захворювання носило переважно 

хронічний перебіг в обох групах спостереження. У підлітків основної групи 

хронічний перебіг КГ реєстрували в 91,86 % випадків, а в підлітків групи 

порівняння – в 96,49 % випадків. Загострення хронічного процесу відмічали в 

8,14 % осіб основної групи та в 3,51 % осіб групи порівняння. 

Таблиця 3.3 

Поширеність захворювань тканин пародонта в обстежених підлітків (М±m) 

 Підлітки з ХГД 

(n=122) 

Підлітки без соматичної 

патології (n=114) 

Кількість 

осіб 

%±m Кількість 

осіб 

%±m 

Пародонтит 4 3,28±1,62 2 1,75±1,24 

Катаральний гінгівіт 86 70,49±4,15* 57 50,0±4,7 

Гіпертрофічний 

гінгівіт 

5 4,1±1,8 3 2,63±1,51 

Інтактний пародонт 27 22,13±3,77** 52 45,61±4,69 

Разом  122 100,0 114 100,0 

Примітка. *р<0,01, **р<0,001-достовірність різниці значень стосовно групи 

порівняння. 

           

В обох групах спостереження загострення хронічного процесу реєстрували 

в підлітків із КГ середнього ступеня важкості, домінуючою скаргою була 
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кровоточивість ясен (рис. 3.7). У підлітків основної групи загострення 

хронічного катарального гінгівіту співпадало з загостренням ХГД. 

Клінічна картина стану тканин пародонта обстежених нами хворих на КГ 

була різноманітною. У пацієнтів із клінічно здоровим пародонтом – ясна пружні, 

блідо-рожевого кольору, щільно охоплюють шийки зубів, рельєф слабо 

виражений, без видимих патологічних змін, зубоясеневе прикріплення 

збережене. При зондуванні кровоточивість відсутня. У деяких випадках наявна 

незначна кількість м’яких зубних відкладень. 

 

           

Рис.3.7. Розповсюдженість катарального гінгівіту в групах обстеження, 

залежно від перебігу запального процесу (%). 

            

При легкому ступені КГ спостерігали незначно виражену застійну 

гіперемію з ціанотичним відтінком слабого ступеня інтенсивності ясенних 

сосочків. Набряк ясен слабо виражений, рельєф ясенного краю не змінений або 

частково згладжений, тургор тканин збережений, сосочки щільні, проба 

Шиллера-Писарєва позитивна зі світло-жовтим забарвленням. При зондуванні 

виявляється незначна кровоточивість. Зубні відкладення у вигляді білого та 

пігментованого нальоту (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Зовнішній вигляд вестибулярної ділянки тканин пародонта 

(Хворий Я., 15 років, основна група; № стомат. карти 7466/15. Хронічний 

генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь). 

 

КГ середнього ступеня важкості характеризувався вираженою застійною 

гіперемією, пастозні, із ціанозом та набряком маргінального краю ясен та 

ясенних сосочків. Рельєф ясенного краю змінений у формі валикоподібного 

потовщення. Проба Шиллера-Писарєва позитивна, переважно, коричневого 

забарвлення ясен. Наявна кровоточивість під час зондування. Зубні відкладення 

у вигляді білого та пігментованого нальоту поєднувались із мінералізованими 

зубними відкладеннями у вигляді над`ясенного зубного каменю (рис. 3.9).   

При загостренні хронічного запального процесу в пацієнтів була більш 

виражена гіперемія та набряк маргінального краю ясен та ясенних сосочків, що 

поєднувалась із болючістю та вираженою кровоточивістю (рис. 3.10.). 
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Рис. 3.9. Зовнішній вигляд вестибулярної ділянки тканин пародонта 

(Хворий Щ., 15 років, основна група; № стомат. карти 7541/15. Хронічний 

генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь).  

 

Рис. 3.10. Зовнішній вигляд вестибулярної ділянки тканин пародонта 

(Хворий О., 15 років, основна група; № стомат. карти 7253/15. Загострення 

хронічного генералізованого катарального гінгівіту, середній ступінь). 

 

Аналіз отриманих результатів обстеження показав, що КГ легкого ступеня 

важкості в підлітків основної групи зустрічався в 1,6 раза рідше, ніж у підлітків 

групи порівняння, відповідно 41,86 %, проти 68,42 %. КГ середнього ступеня 
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важкості діагностували в 1,8 раза частіше в підлітків основної групи, порівняно з 

підлітками групи порівняння, відповідно 58,14 %, проти 31,58 % (рис. 3.11).  

    

Рис. 3.11. Розподіл катарального гінгівіту в підлітків за ступенем важкості 

та групою спостереження. 

            

Нами проаналізовано структуру катарального гінгівіту в підлітків з 

урахуванням статі (рис. 3.12).  

 

Рис. 3.12. Розподіл катарального гінгівіту в підлітків з урахуванням статі та 

групою спостереження (%). 
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У хлопців основної групи КГ діагностували у 48,84 % обстежених, що 

було дещо більше, стосовно даних у осіб чоловічої статі групи порівняння − 

43,86 %. У дівчат основної групи КГ діагностували у 51,16 % обстежених, що 

було дещо менше, ніж у дівчат групи порівняння − 56,14 %.  

 

Отже в підлітків основної групи частіше діагностували КГ середнього 

ступеня важкості, ніж КГ легкого ступеня важкості. У підлітків групи 

порівняння простежувалась зворотна тенденція – частіше діагностували КГ 

легкого ступеня важкості, ніж КГ середнього ступеня важкості. Характер 

перебігу запалення ясен носив, переважно, хронічний характер серед підлітків, 

як основної, так і групи порівняння. Таким чином, інтенсифікація запальних 

процесів в тканинах пародонта залежала від ступеня тяжкості КГ та була вищою 

у підлітків, що мали соматичну патологію ХГД, ніж у підлітків з КГ без 

соматичних захворювань. 

 

3.4. Клінічна оцінка стоматологічного статусу в підлітків із 

катаральним гінгівітом без та з хронічним гастродуоденітом 

Клінічні та лабораторні обстеження підлітків були проведені всім 143 

хворим на КГ (І група – 86 підлітків із ХГД, ІІ група – 57 підлітків без 

соматичної патології) та 30 підлітків із клінічно інтактним пародонтом та 

соматично здорові, які склали групу контролю. Клінічні спостереження за 

хворими з КГ усіх груп здійснювали до лікування та проводили порівняння між І 

та ІІ групою. Обстеження починали з вивчення скарг хворих (табл. 3.4).  

Хворі на КГ скаржились на наявність зубних відкладень, на кровоточивість 

при чищенні зубів та вживанні твердої їжі, біль в яснах, свербіж та дискомфорт 

ясен, неприємний запах із рота. 

Аналіз скарг підлітків показав, що найчастіше підлітки І групи скаржились 

на наявність зубних відкладень та кровоточивість ясен, відповідно 53,49 % та 

48,84 %, що в 1,7 раза частіше, ніж скарги підлітків ІІ групи на наявність зубних 

відкладень, відповідно 31,58 % та 1,5 раза частіше, ніж скарги підлітків ІІ групи 
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на кровоточивість ясен, відповідно 31,58 %. Причому підлітки ІІ групи з 

однаковою частотою вказували як на наявність зубних відкладень так і на 

кровоточивість ясен. 

Таблиця 3.4  

Частота скарг у підлітків із катаральним гінгівітом (М±m) 

Група 

 

 

 

Скарги 

 

Групи хворих 

 

І група (n=86) 

 

ІІ група (n=57) 

Кількість 

осіб 

 

% 

Кількість 

осіб 

 

% 

Кровоточивість 

 

42 48,84±5,42* 18 31,58±6,21 

Біль в яснах 

 

9 10,47±3,32 3 5,26±2,98 

Свербіж та 

дискомфорт 

10 11,63±3,48 4 7,02±3,41 

Неприємний 

запах із рота 

31 36,05±5,21** 9 15,79±4,87 

Наявність 

зубних 

відкладень 

46 53,49±5,41** 18 31,58±6,21 

Відсутні 

 

23 26,74±4,8** 29 50,88±6,68 

Примітка. *р<0,05-достовірність різниці значень стосовно групи 

порівняння; **р<0,01-достовірність різниці значень стосовно групи порівняння. 

 

Скарги на неприємний запах із рота пред’являли 36,05 % підлітків І групи, 

що було в 2,3 раза частіше, ніж дана скарга зустрічалась серед підлітків ІІ групи, 

відповідно 15,79 %. Біль в яснах відмічали незначна кількість підлітків І групи – 

10,47 %, серед підлітків ІІ групи дана скарга зустрічалась в 1,9 раза рідше – 5,26 

%, проте достовірність була відсутня. Аналогічно невелика кількість підлітків І 

групи скаржились на свербіж та дискомфорт 11,6 %, що в 1,6 раза частіше, ніж 

дана скарга серед підлітків ІІ групи – 7,02 %, достовірності результатів не було 

виявлено. 
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Про відсутність скарг вказали більше підлітків ІІ групи, практично 

половина обстежених – 50,88 %, що в 1,9 раза частіше, ніж вказали про 

відсутність скарг підлітки І групи, відповідно 26,74 %.  

При дослідженні стану твердих тканин зубів виявлено, що у всіх 

обстежених хворих (здорових і хворих на КГ), згідно критеріїв рекомендованих 

ВООЗ, поширеність карієсу відповідала високому рівню (рис. 3.13).   

  

       

Рис. 3.13. Поширеність карієсу зубів у підлітків груп спостереження (%). 

          

При цьому в підлітків І групи поширеність карієсу була (94,19±2,54) %, що 

в 1,1 та 1,2 раза вища, ніж у підлітків ІІ та ІІІ груп, відповідно (85,96±4,64) % та 

(76,67±7,85) %. Однак, достовірна вірогідність була в порівнянні показників 

основної та групи контроля (р<0,05). 

Показники індексу КПВ+кп і КПВ у підлітків І групи дорівнювали 

(4,62±0,07) бала, в 1,2 і 1,6 раза вища, ніж у підлітків ІІ та ІІІ груп, відповідно 

(3,71±0,10) та (2,96±0,16) бала (р<0,001) (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Інтенсивність карієсу зубів у підлітків груп спостереження 

(бали). 

 

Наступним етапом досліджень було детальне вивчення стану тканин 

пародонта у хворих на ХГД та в підлітків без соматичної патології за допомогою 

пародонтальних індексів і проб.  

Для встановлення ступеня важкості запального процесу було проведено 

визначення індексу РМА. Встановлено, що в підлітків основної групи значення 

індексу РМА в середньому становило (35,5±1,20) %, що перевищувало дані 

групи порівняння в 1,9 раза і становило відповідно (18,6±0,89) % (р<0,001). 

Аналіз показників індексу РМА, залежно від ступеня тяжкості КГ у 

підлітків основної групи та групи порівняння, показав зростання значень 

відносно наявності соматичної патології (табл.3.5). 

У середньому, у підлітків основної групи при легкому ступені 

важкості КГ індекс РМА зі значенням (22,72±0,23) % був в 1,6 раза більше, 

стосовно відповідних значень у групи порівняння (14,26±0,32) % (р<0,001). 

Було встановлено, що при гінгівіті середнього ступеня важкості, в 

обстежених основної групи, індекс РМА також був в 1,6 раза вищий, 
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стосовно отриманих даних у групі порівняння (44,66±0,44) %, проти 

(28,10±0,34) % (р<0,001). 

Таблиця 3.5  

Середні значення індексу РМА в групах порівняння, у залежності від 

ступеня важкості КГ (М±m) 

 Легкий ступінь Середній ступінь Середній показник 

кількість 

осіб 

бали кількість 

осіб 

бали кількість 

осіб 

бали 

Основна 

група 

(n=86) 

36 22,72± 

0,23* 

50 44,66± 

0,44* 

 

86 35,5± 

1,20* 

Група 

порівняння 

(n=57) 

39 14,26± 

0,32 

18 28,10± 

0,34 

 

57 18,6± 

0,89 

  

Примітка. *р<0,001 − достовірність різниці значень стосовно групи 

порівняння. 

         

Аналізуючи дані, отримані стосовно інтенсивності кровоточивості РВІ у 

підлітків груп спостереження виявивили аналогічну закономірність, як і при 

дослідженні попереднього індексу РМА - збільшення показника індексу РВІ в 

підлітків основної групи (таб.3.6).  

За даними обстеження середнє значення індексу кровоточивості РВІ в 

підлітків основної групи було в 0,95 раза вище, ніж у підлітків групи порівняння, 

відповідно (1,42±0,01) бала, проти (1,22±0,01) бала (р<0,001). 

Аналізуючи індекс кровоточивості РВІ при легкому ступені важкості КГ у 

підлітків звертає увагу, що його значення збільшується в групі підлітків основної 

групи і середнє значення його становить (1,32±0,01) бала, що в 1,1 раза більше, 

ніж середнє значення індексу кровоточивості РВІ в підлітків групи порівняння, 

відповідно (1,15±0,002) бала (р<0,001). 
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Таблиця 3.6  

Середні значення індексу кровоточивості РВІ в групах порівняння, у 

залежності від ступеня важкості КГ (М±m) 

 Легкий ступінь Середній ступінь Середній показник 

кількість 

осіб 

бали кількість 

осіб 

бали кількість 

осіб 

бали 

Основна 

група 

(n=86) 

36 1,32± 

0,01* 

50 1,49± 

0,005* 

 

86 1,42± 

0,01* 

Група 

порівняння 

(n=57) 

39 1,15± 

0,002 

18 1,38± 

0,01 

 

57 1,22± 

0,01 

 

Примітка. *р<0,001 - достовірність різниці значень стосовно групи 

порівняння. 

           

Аналогічна картина простежувалась при аналізі індексу кровоточивості 

РВІ в підлітків при середньому ступені важкості КГ його значення збільшується 

в групі підлітків основної групи і середнє значення становить (1,49±0,005) бала, 

що також в 1,1 раза більше, ніж середнє значення індексу кровоточивості в 

підлітків групи порівняння, відповідно (1,38±0,01) бала (р<0,001). 

Інтенсивність і поширеність ураження тканин пародонта запальним 

процесом демонструє і показник ЧС. Закономірність, виявлена нами при 

дослідженні індексів РВІ та РМА, була такою ж: збільшення показника індексу 

ЧС у підлітків основної групи (таб.3.7).  

За даними обстеження середнє значення показника ЧС у підлітків основної 

групи було в 1,4 раза вище, ніж у підлітків групи порівняння, відповідно 

(2,15±0,03) бала, проти (1,52±0,01) бала (р<0,001). 

Аналізуючи показник ЧС при легкому ступені важкості КГ у підлітків 

виявлено, що його значення збільшується в групі підлітків при наявності ХГД і 
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середнє значення його становить (1,83±0,01) бала, що в 1,3 раза більше, ніж 

середнє значення індексу кровоточивості в підлітків без соматичної патології, 

відповідно (1,45±0,002) бала (р<0,001). 

Таблиця 3.7  

Середні значення показника ЧС у групах порівняння, в залежності від 

ступеня важкості КГ (М±m) 

 Легкий ступінь Середній ступінь Середній показник 

кількість 

осіб 

бали кількість 

осіб 

бали кількість 

осіб 

бали 

Основна 

група 

(n=86) 

36 1,83± 

0,01* 

50 2,38± 

0,003*  

86 2,15± 

0,03* 

Група 

порівняння 

(n=57) 

39 1,45± 

0,002 

18 1,68± 

0,003 

 

57 1,52± 

0,01 

 

Примітка. *р<0,001 − достовірність різниці значень стосовно групи 

порівняння. 

 

          Аналогічна картина простежувалась в аналізі показника ЧС при 

середньому ступені важкості КГ у підлітків − його значення збільшується в групі 

підлітків при наявності ХГД і середнє значення становить (2,38±0,003) бала, що 

також в 1,4 раза більше ніж середнє значення показника в підлітків без 

соматичної патології, відповідно (1,68±0,003) бала (р<0,001). 

За результатами обстеження встановлено вищу поширеність КГ у підлітків 

із ХГД, що підтверджено індексами РМА, індексом кровоточивості РВІ та 

показником ЧС, ніж у підлітків без соматичної патології. 

Таким чином, проведені дослідження та аналіз стану тканин пародонта 

показали високий рівень поширеності КГ, як серед підлітків із ХГД, так і серед 

підлітків без соматичної патології. Однак у підлітків із захворюванням ХГД 
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поширеність КГ вища, ніж у підлітків без соматичної патології. Запалення ясен 

було генералізованим у підлітків обох груп спостереження. У підлітків основної 

групи і групи порівняння КГ носив, переважно, хронічний характер. Загострення 

хронічного процесу зареєстрували в невеликої кількості осіб, причому в 

підлітків основної групи, кількість таких випадків була дещо вища, ніж у 

підлітків групи порівняння та співпадало з загостренням соматичного 

захворювання (ХГД). У підлітків із ХГД частіше діагностували КГ середнього 

ступеня важкості, ніж КГ легкого ступеня важкості. У підлітків групи 

порівняння простежувалась зворотна тенденція – частіше діагностували КГ 

легкого ступеня важкості, ніж КГ середнього ступеня важкості. У підлітків із 

соматичною патологією зміни тканин пародонта були більш виражені, ніж у 

підлітків без соматичної патології, що підтверджують клінічні індекси. Це 

викликає, у свою чергу, необхідність пошуку нових підходів до вирішення даної 

проблеми, розробки нових лікувально-профілактичних заходів у даного 

контингенту підлітків. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 

КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ПІДЛІТКІВ З ХРОНІЧНИМ 

ГАСТРОДУОДЕНІТОМ ТА БЕЗ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

          

Лікування та подальше клінічне спостереження було здійснено у 143 

хворих на КГ із ХГД та без соматичної патології, що були розділені на підгрупи, 

у залежності від застосованої нами схеми лікування. Етап власне лікування 

складався з початкового і медикаментозного (місцеве і загальне) лікування. Етап 

медикаментозного лікування в підлітків основної групи проводився після 

повного завершення лікування соматичного захворювання, підлітки знаходились 

в стадії клінічної ремісії ХГД. Усім хворим на КГ проводили однаковий 

початковий лікувально-профілактичний комплекс, що включав контроль за 

дотриманням правил індивідуальної гігієни РП і повторне гігієнічне навчання 

правилам індивідуального догляду за РП із метою формування стійкого 

розуміння та усвідомлення щодо необхідності правильного та ретельного 

дотримання правил індивідуальної гігієни РП (оскільки аналіз результатів 

попередньо проведеного анкетування показав недостатній рівень знань та умінь). 

Проводили професійну гігієну РП. Далі комплексне лікування проводили, 

залежно від підгрупи дослідження – в основній групі (І) та групі порівняння (ІІ) 

підгрупах (А) і (Б) відрізнялося (див. підрозділ 2.5). Усі хворі відмічали добре 

самопочуття, ні в кого з них не виникало побічної дії та ускладнень від 

застосованих медикаментів. 

Хворі основної групи та групи порівняння, що отримували запропоноване 

нами комплексне лікування – підгрупи (А) відмічали поліпшення стану тканин 

пародонта вже після 2-3-го відвідування. У більшості хворих вже після 3-4-го 

відвідування зникали ознаки гінгівіту: зникав дискомфорт у РП, нормалізувався 

колір ясен, зменшувався набряк, поліпшувалась їхня консистенція і 

конфігурація. Хворі основної групи та групи порівняння, що отримували 
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лікування за загальноприйнятою методикою – підгрупи (Б), відмічали такі ж 

зміни, але вони наставали на 3-4-е відвідування, а ознаки гінгівіту зникали на 5-

6-е відвідування. Крім того, термін лікування залежав від інтенсивності 

запального процесу в яснах: при КГ середнього ступеня важкості покращення 

наступало на 1-2-е відвідування пізніше, ніж при КГ легкого ступеня важкості. 

Аналогічна тенденція залежності тривалості курсу лікування спостерігалась від 

наявності або відсутності у хворих захворювання ХГД: при наявності в анамнезі 

ХГД покращення наступало на 1-2-е відвідування пізніше, ніж у підлітків без 

соматичних захворювань.    

Після завершення комплексного лікування стан ясен практично повністю 

відповідав нормі, що підтверджувалось відсутністю скарг та об’єктивним 

обстеженням – відсутністю набряку, застійної гіперемії, кровоточивості, 

покращенням архітектоніки та ущільненням ясен. Досягнуті результати дещо 

погіршувались через півроку та рік спостереження, що свідчить про необхідність 

повторення лікувально-профілактичних дій частіше ніж через пів року. 

 

4.1. Зміни гігієнічного стану ротової порожнини та аналіз зміни рівня 

санітарно-гігієнічних знань за результатами анкетування у хворих на 

катаральний гінгівіт із хронічним гастродуоденітом та без соматичної 

патології під впливом комплексної терапії 

Провідна роль, за сучасними поглядами на патогенез захворювань тканин 

пародонта, у першу чергу в підлітків та осіб молодого віку, належить мікрофлорі 

зубного нальоту, яка призводить до пошкодження зубоясеневого прикріплення, 

тому необхідно приділяти особливу увагу проведення якісної регулярної гігієни 

РП [15, 55, 104, 110, 188]. 

Проведений комплекс лікувально-профілактичних заходів привів до 

покращення стану гігієни РП у підлітків усіх груп спостереження, що 

підтверджують результати індексу гігієни OHI-S після лікування. Однак, у 
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віддалені терміни (через 6 та 12 міс), даний індекс зазнав змін у бік погіршення 

гігієнічного стану (табл. 4.1). 

Так, індекс гігієни OHI-S у хворих ІА підгрупи під впливом комплексного 

лікування знизився до (0,34±0,01) бала, що в 5,2 раза менше від початкового 

рівня (р<0,001), однак через 6 міс та 12 міс виявилось незначне погіршення 

гігієнічного стану, відповідно збільшення показника до (0,45±0,01) та (0,58±0,01) 

бала (р<0,001). У хворих ІІА підгрупи індекс гігієни OHI-S під впливом 

комплексного лікування знизився до (0,19±0,01) бала, що в 7,1 раза менше від 

початкового рівня (р<0,001). Через 6 міс та 12 міс простежувалась аналогічна 

тенденція: погіршення гігієнічного стану, відповідно (0,33±0,01) та (0,47±0,01) 

бала (р<0,001).  

Таблиця 4.1 

Динаміка індексу гігієни у хворих на катаральний гінгівіт під впливом 

комплексного лікування (М±m) 

Група 

 

показник 

І (n=86) ІІ (n=57) 

ІА  

(n=57) 

IБ  

(n=29) 

IIА  

(n=30) 

IIБ  

(n=27) 

 

 

 

OHI-S, 

бали 

До 

лікування 

1,78±0,03** 1,34±0,01 

Після 

лікування 

0,34±0,01*,** 0,46±0,01*,** 

 

0,19±0,01* 0,26±0,01* 

 

Через 6 

міс 

0,45±0,01*,** 0,58±0,01*,** 

 

0,33±0,01* 0,41±0,01* 

 

Через 12 

міс 

0,58±0,01*,** 0,67±0,01*,** 

 

0,47±0,01* 0,58±0,01* 

 

Примітка. *р<0,001 - достовірність різниці показників відносно термінів 

спостереження; **р<0,001 – достовірність різниці показників відносно підгруп 

порівняння. 
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Порівнюючи результати індексу гігієни OHI-S, отримані у підлітків ІА та 

ІІА підгруп, встановлено: кращі результати отримані в ІІА підгрупі відразу після 

лікування (0,19±0,01) бала, що було в 1,8 раза менше, ніж даний показник у 

підлітків ІА підгрупи, відповідно (0,34±0,01) бала (р<0,001). У віддаленні 

терміни виявлено аналогічну тенденцію – кращі показники індексу гігієни OHI-S 

зареєстровано в підлітків без ХГД: через 6 міс у підлітків ІІА підгрупи становив 

(0,33±0,01) бала, що в 1,4 раза менше, ніж у підлітків ІА підгрупи (0,45±0,01) 

бала (р<0,001). Через 12 міс у підлітків ІІА підгрупи індекс гігієни OHI-S 

становив (0,47±0,01) бала, що в 1,2 раза менше, ніж у підлітків ІА підгрупи 

(0,58±0,01) бала (р<0,001). 

Аналіз результатів індексу гігієни OHI-S у хворих підгруп, що отримували 

традиційну терапію − ІБ підгрупа та ІІБ підгрупа, виявив аналогічні зміни: 

покращення стану гігієни РП, що підтвердилось зниженням індексу до 

(0,46±0,01) та (0,26±0,01), що відповідно в 3,9 та 5,1 раза менше від початкового 

рівня (р<0,001). Проте через 6 міс та 12 міс простежувалося також погіршення 

гігієнічного стану, причому більш виражені зміни були також у хворих із ХГД, 

ніж у хворих без соматичної патології, відповідно (0,58±0,01) та (0,41±0,01) бала 

через 6 міс, (0,67±0,01) та (0,58±0,01) бала через 12 міс (р<0,001). 

Порівнюючи результати індексу гігієни OHI-S, отримані у підлітків ІБ та 

ІІБ підгруп, встановлено: кращі результати отримані в ІІБ підгрупі відразу після 

лікування (0,26±0,01) бала, у підлітків ІБ підгрупи показник становив (0,46±0,01) 

бала (р<0,001). У віддаленні терміни виявлено аналогічну тенденцію – кращі 

показники індексу гігієни OHI-S зареєстровано в підлітків без ХГД: через 6 міс у 

підлітків ІІБ підгрупи становив (0,41±0,01) бала, у підлітків ІБ підгрупи 

(0,58±0,01) бала (р<0,001). Через 12 міс у підлітків ІІА підгрупи індексу гігієни 

OHI-S становив (0,58±0,01) бала, у підлітків ІА підгрупи (0,67±0,01) бала 

(р<0,001). 

Із метою визначення рівня засвоєння та збереження санітарно-гігієнічних 

знань, отриманих на початковому етапі лікування КГ, а також оцінки успішності 

формування стійкого розуміння та усвідомлення щодо необхідності дотримання 
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гігієни РП було проведено повторне анкетування (див. додаток Б2) 143 підлітків 

груп обстеження через 1 міс та через 6 міс. Анкета № 2 включала 6 запитань 

(індикаторів) із декількома варіантами відповідей. 

Результати повторного анкетування показали, що більшість підлітків 

засвоїли інформацію як правильно дотримуватися гігієни РП, причому кількість 

позитивних відповідей в основній групі збільшились відповідно з (70,93 4,93) % 

до (97,67±1,63) % в основній групі та з (73,68±5,88) % до (98,25±1,75) % у групі 

порівняння (р<0,001). Про недостатній об’єм інформації вказали лише 

(2,33±1,63) % підлітків основної групи (р<0,001) та (1,75±1,75) % – у групі 

порівняння (р<0,01).  

 

Рис. 4.1. Рівень санітарно-гігієнічних знань за результатами анкетування в 

підлітків основної групи та групи порівняння після лікування та через 6 місяців. 

           

Однак через 6 міс повторне анкетування виявило зменшення кількості  

підлітків, що дали позитивну відповідь в 1,1 раза в основній групі та в групі 

порівняння, порівняно з рівнем санітарно-гігієнічних знань, отриманих після 

лікування, відповідно (87,21±3,62) % (р<0,01) та (91,23±3,78) % (р<0,05). Про 

недостатній рівень знань в основній групі вказали 11 підлітків (12,79±3,62) % та 
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в групі порівняння 5 підлітків (8,77±3,78) % (р<0,05). На відміну від результатів 

анкетування, яке ми проводили на початковому етапі лікування, після лікування 

та через 6 міс підлітки не дали негативної відповіді на дане запитання (рис. 4.1). 

Аналіз результатів відповідей щодо регулярності догляду за РП показав 

позитивну тенденцію та збільшення позитивних відповідей, як в основній групі, 

так і в групі порівняння в 1,7 та 1,3 раза, відповідно (90,7±3,15) % (р<0,001) та 

(87,72±4,39) % (р<0,01) (рис. 4.2).  

 

Рис. 4.2. Регулярний догляд за гігієною ротової порожнини за результатами 

анкетування у хворих на катаральний гінгівіт із хронічним гастродуоденітом та 

без соматичної патології після лікування та через 6 місяців. 

         

Однак через 6 міс після проведеного лікування кількість позитивних 

відповідей про регулярний догляд за РП зменшився в обох групах 

спостереження, що може свідчити про зниження усвідомлення та розуміння 

щодо необхідності регулярного дотримання індивідуальної гігієни РП. Так, про 

регулярний догляд за РП вказали (80,23±4,32) % (р<0,001) підлітків основної 

групи та (82,46±5,08) % підлітків групи порівняння, однак результати в даній 

групі були не достовірні. Збільшилась кількість підлітків, що вказали про 

нерегулярний догляд за РП в 2,1 раза в основній та в 1,4 раза в групі порівняння, 
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відповідно з (9,30±3,15) % до (19,77±4,32) % в основній групі (р<0,001) та з 

(12,28±4,39) % до (17,54±5,08) %, порівняно до результатів анкетування, яке 

було проведено до лікування (р<0,05), через 6 міс достовірності не виявлено 

(рис. 4.2).  

При вивченні кратності чистки зубів виявили, що після лікування і 

проведеного повторного навчання та контроля за дотриманням індивідуальної 

гігієни РП кількість респондентів, які чистили зуби два раза на добу значно 

збільшилось, наближаючись до 100 % осіб, що чистять зуби 2 раза на добу, із 

них (44,19±5,39) % - чистять зуби два раза на добу, до сніданку та ввечері та 

(53,49±5,41) % (р<0,01) - чистять зуби два раза на добу, після сніданку та ввечері 

в основній групі та в групі порівняння (43,86±6,63) % та (54,39±6,66) %, 

відповідно (таб. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Динаміка зміни кратності чистки зубів у підлітків після лікування  

та через 6 місяців (М±m) 

Група 

Термін спостереження, 

варіанти відповідей  

Основна група  

(n=86) 

Група порівняння 

(n=57) 

абс % абс % 

 

До 

ліку- 

вання 

1 раз зранку 13 15,12±3,89 5 8,77±3,78 

2 рази на добу (до 

сніданку та ввечері) 

32 37,21±5,24 23 40,35±6,56 

2 рази на добу 

(після сніданку та 

ввечері) 

26 30,23±4,98 21 36,84±6,45 

1 раз ввечері 15 17,44±4,12 8 14,04±4,64 

 

Після 

ліку- 

вання 

1 раз зранку 1 1,16±1,16 

(р<0,01) 

1 1,75±1,75 

2 рази на добу (до 

сніданку та ввечері) 

38 44,19±5,39 25 43,86±6,63 
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Продовження таблиці 4.2. 

 2 рази на добу 

(після сніданку та 

ввечері) 

 

46 53,49±5,41 

(р<0,01) 

31 54,39±6,66 

1 раз ввечері 1 1,16±1,16 

(р<0,01) 

0 - 

 

Через  

6 

місяців 

1 раз зранку 4 4,65±2,28 

(р<0,05) 

2 3,51±2,46 

2 рази на добу (до 

сніданку та ввечері) 

36 41,86±5,35 24 42,11±6,6 

2 рази на добу 

(після сніданку та 

ввечері) 

43 50,0±5,42 

(р<0,01) 

28 49,12±6,68 

1 раз ввечері 3 3,49±1,99 

(р<0,01) 

3 5,26±2,98 

Примітка. р-достовірність різниці показників після лікування та через 6 

місяців. 

            

Однак через 6 міс після проведеного лікування виявилось незначне 

зменшення кількості підлітків, що чистять зуби 2 рази на добу як в основній 

групі, так і в групі порівняння. Так, в основній групі (41,86±5,35) % респондентів 

указало що чистять зуби 2 рази на добу, до сніданку та ввечері та (50,0±5,42) % 

(р<0,01) вказали, що чистять зуби 2 рази на добу, після сніданку та ввечері. У 

групі порівняння отримали такі результати: (42,11±6,6) % чистять зуби 2 рази на 

добу, до сніданку та ввечері та (49,12±6,68) % чистять зуби 2 рази на добу, після 

сніданку та ввечері. 
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Аналіз результатів відповідей на питання тривалості чищення зубів 

показав позитивну тенденцію змін – збільшення кількості респондентів до 100 

%, що чистять зуби 2 хв та більше 2 хв після лікування.  

Нам вдалось сформувати розуміння та усвідомлення необхідності 

збільшення тривалість чищення зубів з 1 хв в 29 підлітків основної групи та 13 

підлітків групи порівняння. Через 6 міс у групах спостереження не з’явились 

відповіді в графі – тривалість чищення 1 хв. Однак, відбувся перерозподіл 

відповідей в графах тривалості чищення 2 хв та більше 2 хв у бік зменшення 

тривалості чищення в групах спостереження (табл.4.3). 

Таблиця 4.3 

Тривалість чистки зубів у підлітків після лікування та через 6 місяців 

(М±m) 

Група 

Термін спостереження, 

варіанти відповідей 

Основна група  

(n=86) 

Група порівняння 

(n=57) 

абс % абс % 

До 

лікування 

1 хвилина 29 33,72±5,13 13 22,81±5,61 

2 хвилини 40 46,51±5,41 23 40,35±6,56 

Більше 2 хвилин 17 19,77±4,22 21 36,84±6,45 

Після 

лікування 

1 хвилина 0 - 0 - 

2 хвилини 31 36,05±5,21 12 21,05±5,45 

(р<0,05) 

Більше 2 хвилин 55 63,95±5,21 

(р<0,001) 

45 78,95±5,45 

(р<0,001) 

Через  

6 місяців 

1 хвилина 0 - 0 - 

2 хвилини 42 48,84±5,42 18 31,58±6,21 

Більше 2 хвилин 44 51,16±5,42 

(р<0,001) 

39 68,42±6,21 

(р<0,001) 

Примітка. р-достовірність різниці показників після лікування та через 6 

місяців 
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Результати порівняльного аналізу відповідей використання додаткових 

засобів гігієни РП виявили аналогічну тенденцію відповідей як у попередніх 

запитаннях. Значно збільшилась кількість респондентів, що дали позитивну 

відповідь про застосування додаткових засобів гігієни РП в основній групі з 

(10,47±3,32) % до (91,86±2,97) % та в групі порівняння з (21,05±5,45) % до 

(92,98±3,41) % (р<0,001). Однак, через 6 місяців кількість підлітків, що 

позитивно відповіли на дане запитання зменшилась в 1,2 раза, як в основній 

групі, так і в групі порівняння, (72,09±4,87) % та (77,19±5,61) % відповідно 

(р<0,001) (рис. 4.3).  

 

Рис. 4.3. Застосування додаткових засобів гігієни ротової порожнини за 

результатами анкетування у хворих на катаральний гінгівіт із хронічним 

гастродуоденітом та без соматичної патології після лікування та через 6 місяців. 

 

Таким чином, динаміка індексу гігієни OHI-S характеризується значним 

покращенням після застосування лікувально-профілактичного комплексу в 

групах спостереження, але отриманий результат виявився не стабільним, що 

підтвердилось зміною показників у бік збільшення цифрових значень – 

погіршення стану гігієни РП через 6 та 12 міс. Аналогічна тенденція виявилась 

при аналізі відповідей анкет по дотриманню індивідуальної гігієни РП. Після 
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проведеного лікування, що включало повторне гігієнічне навчання та контроль 

гігієни РП із демонстрацією якості чищення зубів, вдалось покращити знання та 

навики респондентів, сформувати систему розуміння та усвідомлення щодо 

необхідності регулярного дотримання гігієни РП, однак, дані результати 

виявились не стійкими, що говорить про необхідність включати гігієнічне 

навчання в комплекс лікувально-профілактичних заходів, що буде проводитись 

повторно. 

 

         4.2. Клінічні показники у хворих на катаральний гінгівіт із хронічним 

гастродуоденітом та без соматичної патології під впливом комплексної 

терапії 

Суб’єктивні та об’єктивні зміни стану ясен підтверджувалися динамікою 

РМА, ЧС та індексу кровоточивості РВІ після лікування та у віддаленні терміни.  

Про ступінь і поширеність запалення в яснах хворих на КГ з ХГД та без 

соматичних захворювань до і в різні терміни після лікування свідчать показники, 

наведені в табл. 4.4.  

Так, у хворих, що отримували запропонований нами лікувально-

профілактичний комплекс ІА та ІІА підгрупи індекс РМА відразу після 

лікування зменшився, причому кращі показники були в підлітків без соматичних 

захворювань - ІІА підгрупи. Відповідно у хворих ІА підгрупи зменшився в 9,7 

раза, у хворих ІІА підгрупи зменшився в 10,9 раза, відповідно (3,6±0,15) % та 

(1,7±0,10) % (р<0,001), що відповідало незначному залишковому запаленню в 

обох підгрупах. Проте через 6 та 12 міс виявилось незначне зростання індексу 

РМА відповідно до (4,9 ±0,12) % та (6,3±0,14) % - у ІА підгрупі та (2,6±0,12) % 

та (4,1±0,12) % - у ІІА підгрупі (р<0,001). 

Порівнюючи отримані дані, у залежності від підгруп спостереження, було 

встановлено, що після лікування в ІА підгрупі індекс РМА був в 2,1 раза, через 6 

міс – в 1,9 раза та 12 міс – в 1,5 раза вищий, ніж у ІІА підгрупі (р<0,001). 

Показник ЧС у хворих що отримували запропоноване нами комплексне 

лікування ІА та ІІА підгрупи відразу після лікування значно знизився до 
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(0,32±0,01) та (1,7±0,10) бала, що було в 6,7 та 8,9 раза відповідно менше від 

початкового рівня (р<0,001).  

                 Таблиця 4.4 

Динаміка змін показників індексів запалення у хворих на катаральний 

гінгівіт під впливом комплексного лікування (М±m) 

Група 

 

показник 

І (n=86) ІІ (n=57) 

ІА  

(n=57) 

IБ  

(n=29) 

IIА 

(n=30) 

IIБ 

(n=27) 

 

 

 

РМА, 

% 

До 

лікування 

35,5±1,20** 

 

18,6±0,89 

 

Після 

лікування 

3,6±0,15*,** 6,4±0,29*,** 

 

1,7±0,10* 3,2±0,22* 

 

Через 6 

міс 

4,9±0,12*,** 7,9±0,29*,** 

 

2,6±0,12* 4,7±0,19* 

 

Через 12 

міс 

6,3±0,14*,** 11,2±0,43*,** 

 

4,1±0,12* 6,3±0,17* 

 

 

 

 

ЧС, 

бали 

До 

лікування 

2,15±0,03** 1,52±0,01 

 

Після 

лікування 

0,32±0,01*,** 0,43±0,01*,** 

 

0,17±0,01* 0,25±0,01* 

 

Через 6 

міс 

0,44±0,01*,** 0,55±0,01*,** 

 

0,28±0,01* 0,37±0,01* 

 

Через 12 

міс 

0,56±0,01*,** 0,67±0,01*,** 

 

0,39±0,01* 0,48±0,01* 

 

Примітка. *р<0,001 - достовірність різниці показників відносно термінів 

спостереження; **р<0,001 - достовірність різниці показників відносно підгруп 

порівняння.  
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Проте через 6 та 12 міс у даних підгрупах простежувалась аналогічна 

тенденція, як і в попередніх показниках: збільшення індексу ЧС, відповідно 

(0,44±0,01) та (0,56±0,01) бала в ІА підгрупі, що відрізнялось від початкового 

рівня в 4,9 та 3,8 раза.  

У підгрупі ІІА показник ЧС достовірно відрізнявся від того, який був 

відразу після завершення лікування, через 6 та 12 місяців в 5,4 та 3,9 раза, 

відповідно (0,28±0,01) та (0,39±0,01) бала (р<0,001). 

Порівнюючи отримані данні, у залежності від підгруп спостереження, було 

встановлено, що після лікування в ІА підгрупі показник ЧС був в 1,9 раза, через 

6 міс – в 1,6 раза та 12 міс – в 1,4 раза вищий ніж у ІІА підгрупі (р<0,001). 

Проведене загальноприйняте лікування в ІБ та ІІБ підгрупах також було 

ефективним, однак результати індексів РМА та ЧС відрізнялись від аналогічних 

показників отриманих після комплексної запропонованої терапії в ІА та ІІА 

підгрупах. 

Так, індекс РМА в ІБ та ІІБ підгрупах зменшився в 5,5 та 5,8 раза, 

порівняно з початковим рівнем, відповідно (6,4±0,29) % та (3,2±0,22) % 

(р<0,001). Однак через 6 та 12 міс індекс РМА в ІБ підгрупі зріс у 4,4 та 3,2 раза, 

відповідно (7,9±0,29) % та (11,2±0,43) % (р<0,001). У ІІБ підгрупі індекс РМА 

також зріс, хоча в меншій мірі - в 3,9 та 2,9 раза, відповідно (4,7±0,19) % та 

(6,3±0,17) % (р<0,001). 

Порівнюючи отримані дані, у залежності від підгруп спостереження, було 

встановлено, що після лікування в ІБ підгрупі індекс РМА був в 2,0 рази, через 6 

міс – в 1,7 раза та 12 місяців – в 1,8 раза вищий, ніж у ІІБ підгрупі (р<0,001). 

У хворих ІБ та ІІБ підгруп, поширеність та інтенсивність запалення за 

показником ЧС була відповідно (0,43±0,01) та (0,25±0,01) бала, що в 5,0 та 6,1 

раза нижча, порівняно з вихідним рівнем (р<0,001). Лікувальний ефект, який 

було досягнуто відразу після лікування, через 6 та 12 міс виявився не 

стабільним, що характеризує зростанням показника ЧС у даних підгрупах: у ІБ 

підгрупі в 3,9 та 3,2 раза, відповідно, (0,55±0,01) та (0,67±0,01) бала та в ІІБ 
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підгрупі в 4,1 та 3,1 раза, відповідно, (0,37±0,01) та (0,48±0,01) бала, порівняно з 

вихідним рівнем (р<0,001).  

Порівнюючи отримані дані, у залежності від підгруп спостереження, було 

встановлено, що після лікування в ІБ підгрупі показник ЧС був в 1,7 раза, через 6 

міс – в 1,5 раза та 12 міс – в 1,4 раза вищий ніж у ІІБ підгрупі (р<0,001). 

Динаміка змін значень індексу кровоточивості РВІ в підлітків із КГ із ХГД 

та без соматичних захворювань, залежно від термінів спостереження 

представлена в табл. 4.5.  

Таблиця 4.5 

Динаміка індексу гігієни та індексу кровоточивості РВІ у хворих на 

катаральний гінгівіт під впливом комплексного лікування (М±m) 

Група 

показник 

І (n=86) ІІ (n=57) 

ІА  

(n=57) 

IБ  

(n=29) 

IIА  

(n=30) 

IIБ  

(n=27) 

 

 

 

РВІ, 

бали 

До 

лікування 

1,42±0,01** 1,22±0,01 

 

Після 

лікування 

0,18±0,01*,** 0,24±0,01*,** 

 

0,13±0,004* 0,17±0,01* 

 

Через 6 

міс 

0,27±0,01*,** 0,35±0,01*,** 

 

0,22±0,01* 0,29±0,01* 

 

Через 12 

міс 

0,39±0,01*,** 0,47±0,01*,** 

 

0,33±0,01* 0,41±0,01* 

 

Примітка: *р<0,001 - достовірність різниці показників відносно термінів 

спостереження; **р<0,001 - достовірність різниці показників відносно підгруп 

порівняння. 

 

За індексом кровоточивості РВІ у хворих прослідковуються закономірності 

подібні до показників РМА і ЧС, незалежно від ступеня запального процесу в 

яснах та наявного супутнього захворювання, бальна оцінка аналізованого 

індексу значно знижувалась. 
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Більш виражені зміни були в підлітків, що отримували запропонований 

лікувально-профілактичний комплекс, а саме: у хворих ІА підгрупи під впливом 

комплексного лікування знизився до (0,18±0,01) бала, що в 7,9 раза менше від 

початкового рівня (р<0,001), однак через 6 міс та 12 міс виявилось незначне його 

зростання, відповідно (0,27±0,01) та (0,39±0,01) бала, відрізняючись від 

початкового рівня, відповідно в 5,3 та 3,6 раза (р<0,001).  

У хворих ІІА підгрупи індекс кровоточивості РВІ під впливом 

комплексного лікування знизився до (0,13±0,004) бала, що в 9,4 раза менше від 

початкового рівня (р<0,001). Через 6 міс та 12 міс простежувалась аналогічна 

тенденція: збільшення індексу кровоточивості РВІ, відповідно, (0,22±0,01) та 

(0,33±0,01) бала, відрізняючись від початкового рівня відповідно в 4,2 та 3,7 раза 

(р<0,001).  

Аналіз результатів індексу кровоточивості РВІ у хворих підгруп, що 

отримували загальноприйняте лікування − ІБ та ІІБ підгрупа, виявив також 

зниження індексу до (0,24±0,01) та (0,17±0,01) бала, що відповідно в 5,9 та 6,7 

раза менше від початкового рівня (р<0,001).  

Проте через 6 міс та 12 міс простежувалось також зростання індексу 

кровоточивості РВІ, причому більш виражені зміни були у хворих із ХГД (ІБ 

підгрупа), ніж у хворих без соматичної патології (ІІБ підгрупа), відповідно 

(0,35±0,01) та (0,29±0,01) бала через 6 міс, та (0,47±0,01) та (0,41±0,01) бала 

через 12 міс, відрізняючись від початкового рівня відповідно, у 4,1 та в 4,03 раза 

через 6 міс, 3,02 та 2,8 раза через 12 міс (р<0,001). 

Окрім того, отримані результати вказують на кращі показники індексу 

кровоточивості РВІ в підлітків із КГ без соматичного захворювання (ІБ та ІІБ 

підгрупи), порівняно з підлітками з КГ та ХГД (ІА та ІІА підгрупи) як відразу 

після лікування, так і у віддалені терміни (через 6 та 12 міс). 

У результаті застосованих нами лікувально-профілактичних заходів 

вдалося досягти значних позитивних змін усіх клінічних показників, особливо в 

ІА та ІІА підгрупі, що приймали запропонований нами лікувальний комплекс, 

порівняно з підгрупами ІБ та ІІБ, що отримували загальноприйняте лікування. 
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Це підтверджується позитивною динамікою індексів, однак незначне їхнє 

погіршення у віддалені терміни вказує на необхідність повторення терапії для 

отримання стійких результатів лікування КГ у підлітків у дитячий терапевтичній 

стоматології.  

 

4.3. Зміни мікрокристалізації ротової рідини в підлітків із 

катаральним гінгівітом із хронічним гастродуоденітом та без соматичної 

патології під впливом комплексної терапії 

          Ротова рідина – це багатокомпонентна складна структура утворена 

секретом великих та малих слинних залоз, до складу якої входять неорганічні та 

органічні компоненти, а також мікроорганізми та продукти їхньої 

життєдіяльності, ясенною рідиною, вмістом пародонтальних кишень, 

десквамованим епітелієм, мігруючими лейкоцитами, залишками харчових 

продуктів та ін. [27, 82, 256]. Доведено, що під дією як зовнішніх, так і 

внутрішніх факторів, ротова рідина швидко реагує зміною фізико-хімічних 

характеристик, у тому числі зміною типу мікрокристалізації [17, 120, 243]. 

Даний діагностичний тест має переваги: неінвазивний, простий у виконані, 

економічний, інформативний та швидкий, його можна застосовувати з метою 

оцінки ефективності профілактичних, лікувальних і реабілітаційних заходів, а 

також для прогнозування перебігу захворювання, оцінки ефективності 

проведеного лікування. 

Після проведеного лікування було виявлено зміни типу мікрокристалізації 

в підлітків в усіх підгрупах спостереження за рахунок зменшення ІІІ типу, 

збільшення І та ІІ типу мікрокристалізації ротової рідини в підлітків. Так, у 

підлітків основної групи І тип мікрокристалізації було виявлено в 13 осіб 

(15,12±3,89) %, ІІ тип мікрокристалізації було виявлено в 52 осіб (60,46±5,3) %, 

ІІІ тип мікрокристалізації було виявлено в 21 особи (24,42±4,66) % (р<0,001). 

Водночас, частка осіб із І типом мікрокристалізації була в 2,6 раза більше, ніж до 

лікування, частка осіб із ІІ типом мікрокристалізації була в 1,13 раза більше, ніж 
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до лікування. Частка осіб із ІІІ типом кристалізації була в 1,6 раза менше, ніж до 

лікування (р<0,05). 

Також зміни типу мікрокристалізації ротової рідини відбулись у підлітків 

групи порівняння за рахунок перерозподілу І та ІІІ типу, зміни ІІ типу 

мікрокристалізації після лікування не відбулось – залишилось на тому ж рівні як 

і до лікування − 37 осіб (64,91±6,38) %, І тип мікрокристалізації було виявлено в 

15 осіб (26,31±5,88) %, ІІІ тип мікрокристалізації було виявлено в 5 осіб 

(8,8±3,79) % (р<0,001). Водночас, частка осіб із І типом мікрокристалізації була в 

1,9 раза більше, ніж до лікування та частка ІІІ типу мікрокристалізації була в 2,4 

раза менше, ніж до лікування (рис.4.4). 

 

 

Рис. 4.4. Зміни типу мікрокристалізації ротової рідини в підлітків по групах 

після лікування (%). 

 

Однак результати отримані після лікування у віддаленні терміни (через 6 

міс) виявились не сталими: відбулись зміни - збільшення виявлення в підлітків 

ІІІ типу мікрокристалізації та зменшення І типу мікрокристалізації, причому 

більш виражені зміни було зафіксовано серед підлітків основної групи (рис.4.5).  



121 
 

 

 

Рис. 4.5. Зміни типу мікрокристалізації ротової рідини в підлітків по групах 

через 6 місяців (%). 

 

Так, у підлітків основної групи І тип мікрокристалізації було виявлено в 7 

осіб (8,1±2,96) %, ІІ тип мікрокристалізації було виявлено в 49 осіб (57,0±5,37) 

%, ІІІ тип мікрокристалізації було виявлено в 30 осіб (34,9±5,17) % (р<0,001). 

Водночас, частка осіб із І типом мікрокристалізації була в 1,4 раза більше, ніж до 

лікування, частка осіб із ІІ типом мікрокристалізації була в 1,1 раза більше, ніж 

до лікування, частка осіб із ІІІ типом мікрокристалізації була в 1,2 раза менше, 

ніж до лікування. 

Також зміни типу мікрокристалізації ротової рідини відбулись у підлітків 

групи порівняння за рахунок перерозподілу І та ІІІ типу, зміни ІІ типу 

мікрокристалізації через 6 міс після лікування не відбулось – залишилось на 

тому ж рівні як і до лікування - 37 осіб (64,9±6,38) %, І тип мікрокристалізації 

було виявлено в 13 осіб (22,8±5,61) %, ІІІ тип мікрокристалізації було виявлено 7 

осіб (12,3±4,39) % (р<0,001). Водночас, частка осіб із І типом мікрокристалізації 

була в 1,6 раза більше, ніж до лікування та частка ІІІ типу мікрокристалізації 

була в 1,7 раза менше, ніж до лікування. 

Динаміка змін типу мікрокристалізації ротової рідини в підлітків із КГ із 

ХГД та без соматичних захворювань, у залежності від схеми та термінів 

лікування, представлена в табл. 4.6. 
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Таблиця 4.6 

Динаміка змін типу мікрокристалізації ротової рідини в підлітків різних 

груп спостереження, у залежності від отриманого лікування (М±m) 

Група 

 

Тип мікрокристалізиції  

І (n=86) ІІ (n=57) 

ІА  

(n=57) 

IБ  

(n=29) 

IIА  

(n=30) 

IIБ  

(n=27) 

 

До 

ліку- 

вання 

І тип абс 5 8 

% 5,81±2,52 14,04±4,64 

ІІ тип абс 46 37 

% 53,49±5,41 64,91±6,38 

ІІІ тип абс 35 12 

% 40,7±5,33 21,05±5,45 

 

Після 

ліку- 

вання  

І тип абс 9 4 8 7 

% 15,79±4,87 13,79±6,52 26,67±8,21 25,93±8,59 

ІІ тип абс 35 17 20 17 

% 61,4±6,51 58,62±9,31 66,67±8,75 62,96±9,47 

ІІІ тип абс 13 8 2 3 

% 22,81±5,61 

(р<0,05) 

27,59±8,45 6,67±4,63 11,11±6,16 

 

 

Через 6 

міс 

І тип абс 5 2 7 6 

% 8,77±3,78 6,9±4,79 23,33±7,85 22,22±8,15 

ІІ тип абс 33 16 20 17 

% 57,89±6,60 55,17±9,4 66,67±8,75 62,96±9,47 

ІІІ тип абс 19 11 3 4 

% 33,33±6,3 37,93±9,17 10,0±5,57 14,81±6,97 

Примітка. р-достовірність різниці показників відносно застосованої схеми 

лікування. 
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Аналіз зміни типу мікрокристалізації, у залежності від застосованої схеми 

лікування, показав, що більш виражені зміни було виявлено в підлітків, що 

отримували запропонований лікувально-профілактичний комплекс (ІА та ІІА 

підгрупи). Так, у підлітків ІА підгрупи І тип мікрокристалізації був виявлений у 

9 підлітків (15,79±4,87) %, ІІ тип – у 35 підлітків (61,4±6,51) % та ІІІ тип - лише в 

13 підлітків (22,81±5,61) % (р<0,05). Більш виражені зміни було виявлено в 

підлітків ІІА підгрупи, однак вони відбулись за рахунок збільшення І типу та 

зменшення ІІІ типу мікрокристалізації: І тип – у 8 підлітків (26,67±8,21) %, ІІ тип 

– у 20 підлітків (66,67±8,75) %, ІІІ тип – у 2 підлітків (6,67±4,63) %. 

У підлітків, що отримували загальноприйняте лікування, простежується 

аналогічна тенденція зміни типу мікрокристалізації ротової рідини, однак менш 

виражена. Так, у підлітків ІБ підгрупи порівняння виявлено збільшення ІІ типу 

мікрокристалізації – у 17 (58,62±9,31) % обстежених в ІБ підгрупі та в 17 

(62,96±9,47) % обстежених у ІІБ підгрупі та І типу мікрокристалізації – у 4 

(13,79±6,52) % обстежених у ІБ підгрупі та у 7 (25,93±8,59%) обстежених у ІІБ 

підгрупі. У підлітків групи порівняння виявлено зменшення ІІІ типу 

мікрокристалізації: в обстежених ІБ підгрупи – у 8 (27,59±8,45) % обстежених та 

ІІБ підгрупі – у 3 (11,11±6,16) % обстежених. 

Аналізуючи дані, отримані через 6 міс після лікування виявили тенденцію 

до зменшення кількості підлітків із І типом та збільшення з ІІІ типом 

мікрокристалізації, порівняно з даними отриманими після лікування. Так, у 

підлітків ІА підгрупи І тип був виявлений у 5 (8,77±3,78) % підлітків, ІІ тип – у 

33 (57,87±6,6) % підлітків та ІІІ тип - у 19 (33,33±6,3) % підлітків. Більш 

виражені зміни було виявлено в підлітків ІІА підгрупи: І тип – у 7 (23,33±7,85) % 

підлітків, ІІ тип – у 20 (66,67±8,75) % підлітків, ІІІ тип – у 3 (10,0±5,57) % 

підлітків. 

У підлітків, що отримували загальноприйняте лікування простежується 

аналогічна тенденція зміни типу мікрокристалізації ротової рідини, однак зміни 

менш виражені за рахунок перерозподілу кількості І та ІІІ типу, що можна 

пояснити менш вираженими змінами типу мікрокристалізації ротової рідини 



124 
 

 

після лікування. Так, у підлітків ІБ підгрупи виявлено зменшення ІІ типу 

мікрокристалізації на одну особу –16 (55,17±9,4) % обстежених та в ІІБ підгрупі 

змін не відбулось у 17 (62,96±9,47) % обстежених. Кількість осіб із І типом 

мікрокристалізації зменшилася і виявилася в 2 (6,9±4,79) % обстежених в ІБ 

підгрупі та у 6 (22,22±8,15) % обстежених у ІІБ підгрупі. У підлітків групи 

порівняння виявлено збільшення ІІІ типу мікрокристалізації: в обстежених ІБ 

підгрупи – у 11 (37,93±9,17) % та ІІБ підгрупі – у 4 (14,81±6,97) % обстежених. 

У підлітків, в яких було діагностовано загострення катарального гінгівіту 

середнього ступеня важкості, як із ХГД так і соматично здорових, у підгрупах, 

де було застосоване запропоноване лікування зміна ІІІ типу на ІІ тип 

мікрокристалізації після проведеного лікування у всіх підлітків, на відміну від 

підгруп, де було застосоване загальноприйняте лікування – зміни типу 

мікрокристалізації ротової рідини в жодного підлітка не простежувалось. Однак 

через 6 місяців було виявлено знову зміну мікрокристалізації ротової рідини з ІІ 

на ІІІ тип, що може свідчити про необхідність проведення повторного лікування 

через коротші проміжки часу, а саме через 4 місяці. 

Аналіз отриманих результатів дослідження мікрокристалізації ротової 

рідини вказує на залежність типу мікрокристалізації як від загального стану 

організму, так і від застосованої схеми лікування та підтверджує ефективність 

запропонованого лікувально-профілактичного комплексу КГ.  
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ЯСЕН 

У ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ ІЗ 

КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ І ХРОНІЧНИМ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ 

ТА БЕЗ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

 

           Оральна мікрофлора є ініціюючим фактором розвитку запального процесу 

в слизовій оболонці ясен, прогресування якого, у свою чергу, може призвести до 

залучення імунологічних механізмів пошкодження тканин і розвитку 

захворювань пародонту [266]. Тому надзвичайно важливе значення має 

виявлення і корекція дизбіотичних змін в ясенній ділянці ще в дитячому та в 

підлітковому віці на ранніх етапах розвитку катарального гінгівіту. Соматична 

патологія (наприклад, цукровий діабет, хронічний ентероколіт, захворювання 

системи крові) призводить до виражених змін у мікробіоценозі РП і, як наслідок, 

до виникнення запального процесу в яснах та більш глибоких ділянках [66, 104, 

147, 244, 273, 277]. Нами було поставлено перед собою мету з’ясувати 

особливості мікробного пейзажу ясенної ділянки в підлітків із КГ та ХГД, а 

також простежити за його змінами в процесі комплексного стоматологічного 

лікування. 

 

5.1. Мікробіологічний статус ясен у підлітків із катаральним 

гінгівітом і хронічним гастродуоденітом та в підлітків із катаральним 

гінгівітом без соматичної патології 

         Хронічний гінгівіт у переважній більшості випадків розглядається як 

захворювання, асоційоване з зубним нальотом [226]. Недостатня увага до гігієни 

РП сприяє розвитку і старінню зубного нальоту. Формування субгінгівального 

нальоту і постійне контактування з ним краю ясен призводить до розвитку 

запального процесу в слизовій оболонці [235]. 

Ураховуючи те, що при КГ, в основному, вражається поверхневий шар 

епітелію ясен, який безпосередньо контактує з зубним нальотом, ротовою 
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рідиною та присутніми в ній мікроорганізмами, при мікробіологічному 

обстеженні основну увагу спрямовували на аеробну і факультативно анаеробну 

мікрофлору. Слизова оболонка ясен добре кровопостачається, має виражену 

капілярну сітку, а її поверхня зазнає інтенсивної аерації. Тому при відсутності 

пародонтальних кишень формування зон анаеробіозу є малоймовірним, отже 

можливість колонізації поверхні слизової оболонки ясен пародонтопатогенною 

анаеробною мікрофлорою є дискутабельною [32, 266]. 

Для з’ясування впливу ХГД на мікробіоценоз слизової оболонки в ділянці 

ураження запальним процесом нами досліджено видовий спектр аеробної і 

факультативно анаеробної мікрофлори, а саме: 1) α-гемолітичних Streptococcus 

sp., 2) β-гемолітичного Streptococcus pyogenes, 3) Staphylococcus aureus, 4) 

Staphylococcus epidermidis, 5) Stomatococcus mucilaginosus, 6) Neisseria sp., 7) 

Micrococcus sp., 8) Corynebacterium sp., 9) дріжджоподібних грибів Candida sp. 

Вивчали масивність колонізації слизової оболонки мікроорганізмами кожної 

групи – популяційний рівень (ПР), який виражали в lg КУО/мл, а також частоту 

їхнього висівання від хворих – індекс постійності (ІП), який виражали в %. 

Результати мікробіологічних досліджень засвідчили істотні зміни якісних і 

кількісних показників мікробіоценозу слизової оболонки ясен у ділянці 

ураження у хворих із гінгівітом, порівняно зі стоматологічно і соматично 

здоровими особами контрольної групи (табл. 5.1). 

Представники резидентної мікрофлори РП – α-гемолітичні стрептококи 

виявлені в усіх без винятку хворих основної групи та групи порівняння, а також 

здорових підлітків групи контролю (ІП 100,0 %). Разом із тим у підлітків 

основної групи спостерігався достовірно вищий рівень колонізації слизової 

оболонки ясен α-гемолітичними стрептококами, ніж у підлітків групи 

порівняння (р<0,01) і осіб групи контролю (р<0,05). 
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Таблиця 5.1 

Характеристики орального мікробіоценозу 

в ділянці запалення слизової оболонки ясен 

Групи 

мікроорганізмів 

Основна група 

(n=38) 

 

 

Група порівняння 

(n=25) 

 

 

Група контроля 

(n=20) 

 

ПР ІП  ІП  ІП 

-гемолітичні 

Streptococcus sp.  6,35±0,11*/† 100,0 5,02±0,21 100,0 

4,74±0,3

0 10,00 

-гемолітичний 

Streptococcus 

pyogenes 5,38±0,20*/† 26,3±3,15*/† 4,18±0,07* 16,0±2,62* 

3,00±0,0

3 5,0±1,56 

Staphylococcus 

aureus 3,67±0,11* 18,4±2,77* 3,94±0,18* 20,0±2,86* 0 0 

Staphylococcus 

epidermidis 4,46±0,20*/† 52,6±3,57* 3,64±0,15 48,0±3,57* 

3,78±0,2

0 30,0±3,27 

Stomatococcus 

mucilaginosus 4,81±0,23*/† 50,0±3,57 4,31±0,15* 52,0±3,56 

3,39±0,0

8 45,0±2,44 

Neisseria sp. 

3,82±0,15 18,4±2,76 4,02±0,19* 20,0±2,86* 

3,57±0,2

2 15,0±2,55 

Micrococcus 

luteus 3,85±0,03* 5,2±1,59 4,00±0,03* 4,0±1,40 0 0 

Corynebacterium sp. 

4,07±0,12* 15,8±2,60 3,76±0,13* 20,0±2,86* 

3,00±0,0

3 10,0±2,14 

Candida sp. 4,23±0,16*/† 23,7±3,03*/† 3,50±0,14* 8,0±1,94* 0 0 

Примітки: 1. ІП – індекс постійності (%), ПР – популяційний рівень (lg КУО/мл). 

2. * – p<0,05 при порівнянні з контролем; † – при порівнянні з групою порівняння. 

Переважна більшість культур α-гемолітичних стрептококів від 

стоматологічно здорових осіб були ідентифіковані як Streptococcus salivarius, 

Streptococcus mitis і Streptococcus oralis. При КГ на поверхні ураженої слизової 

оболонки ясен у (68,4±3,32) % хворих основної і (64,0±3,43) % хворих групи 

порівняння домінуючими видами були Streptococcus gordonii, Streptococcus 

sanguinis, Streptococcus constellatus, Streptococcus anginosus (рис. 5.1). Ці види α-

гемолітичних стрептококів характеризуються підвищеним патогенним 

потенціалом. Вони володіють здатністю продукувати стрептолізин-О, 

гальмувати активацію комплементу, зв’язуватися з фібронектином, активно 



129 
 

 

формують біоплівки як на емалі, так і на поверхні епітелію ясен, а також можуть 

виступати в ролі ініціатора адгезії пародонтопатогенних мікроорганізмів [200]. 

 

 

Рис. 5.1. Видова структура α-гемолітичних стрептококів, виділених від 

хворих із КГ та підлітків групи контроля. 

 

Частота висівання та популяційний рівень основних представників 

патогенної кокової мікрофлори – золотистого стафілокока Staphylococcus aureus 

і β-гемолітичних стрептококів (Streptococcus pyogenes і Streptococcus group G) у 

хворих основної групи були істотно вищими в основній групі, ніж у групі 

порівняння, (р<0,05). У соматично здорових підлітків β-гемолітичний стрептокок 

на слизовій оболонці ясен знайдено в одиничному випадку (при мінімальному 

ступені колонізації), а золотистий стафілокок був взагалі відсутній. У підлітків із 

катаральним гінгівітом, особливо з ХГД, спостерігалося також підвищення 

рівнів колонізації слизової оболонки ясен у зоні ураження такими 

представниками транзиторної мікрофлори РП як епідермальний стафілокок, 

стоматокок та коринебактерії (дифтероїди). Крім того, на слизовій оболонці ясен 

(23,7±3,03) % хворих основної групи і (8,0±1,94) % хворих групи порівняння 

встановлено присутність дріжджоподібних грибів роду Candida із масивністю 

колонізації (4,23±0,16) КУО/мл і (3,50±0,14) КУО/мл відповідно. У жодного 

Основна група 

Група порівняння 

Група контроля 
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підлітка з групи контролю дріжджоподібних грибів у кількості ≥ 3,0 КУО/мл (що 

є межею чутливості застосованого методу дослідження) не знайдено. 

У підлітків із КГ як основної групи, так і групи порівняння, 

спостерігається достовірно вища частота колонізації слизової оболонки ясен 

бактеріями-продуцентами Н2О2 – відповідно (52,4±2,4) % і (50,0±2,5) % 

(p<0,01), проти (5,0±1,15) % у підлітків без соматичної патології та 

захворювань тканин пародонту. Переважна більшість продуцентів 

пероксиду водню серед представників аеробної і факультативно-анаеробної 

мікрофлори ясен належить до α-гемолітичних стрептококів і стоматококів. 

Нами проаналізовано також характер мікрофлори ясен хворих обох груп, у 

залежності від ступеню важкості КГ (табл. 5.2). 

У хворих основної групи при КГ середнього ступеня важкості 

спостерігаються достовірно вищі рівні колонізації слизової оболонки ясен β-

гемолітичними стрептококами, золотистим стафілококом і стоматококом 

(p<0,05), ніж при КГ легкого ступеня важкості. Водночас спостерігається 

зворотна залежність між ступенем важкості КГ і масивністю колонізації слизової 

оболонки нейсеріями і коринебактеріями. У підлітків групи порівняння з КГ 

середнього ступеня важкості виявлено достовірно вищі значення ПР золотистого 

стафілокока, стоматокока і дріжджоподібних грибів роду Candida, порівняно з 

підлітками із КГ легкого ступеня важкості (p<0,05). При цьому як в основній 

групі, так і в групі порівняння, і у хворих із легким ступенем важкості, і у хворих 

із середнім ступенем важкості КГ масивність колонізації слизової ясен β-

гемолітичними стрептококами, золотистим стафілококом і грибів роду Candida є 

достовірно вищою, ніж у підлітків групи контролю. 
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                                                                                                                      Таблиця 5.2 

Популяційний рівень мікроорганізмів (lg КУО/мл) хворих 

з різним ступенем важкості катарального гінгівіту 

Групи 

мікроорганізмів 

Основна група 

(n=38) 

 

 

Група порівняння 

(n=25) 

 

 

Група 

контролю 

(n=20) 

 

 

Легкий 

ступінь КГ 

(n=16) 

Середній 

ступінь КГ 

(n=22) 

Легкий 

ступінь КГ 

(n=12) 

Середній 

ступінь КГ 

(n=13) 

-гемолітичні 

Streptococcus sp.  6,36±0,15* 6,33±0,16* 5,03±0,35 4,99±0,23 4,74±0,30 

-гемолітичний 

Streptococcus 

pyogenes 4,94±0,34* 5,82±0,18*/† 4,35±0,14* 4,00±0,03* 3,00±0,03 

Staphylococcus 

aureus 3,25±0,11* 4,23±0,10*/† 3,57±0,27* 4,50±0,20*/† 0 

Staphylococcus 

epidermidis 4,53±0,28* 4,40±0,31* 3,52±0,19 3,80±0,24 3,78±0,20 

Stomatococcus 

mucilaginosus 3,99±0,17* 5,62±0,37*/† 3,87±0,11* 4,69±0,22*/† 3,39±0,08 

Neisseria sp. 4,08±0,25* 3,50±0,14 † 4,13±0,27* 3,85±0,34 † 3,57±0,22 

Micrococcus 

luteus 3,70±0,03* 4,00±0,03* 4,00±0,03* 0 † 0 

Corynebacterium sp. 4,43±0,11* 3,35±0,12*/† 3,57±0,14* 4,05±0,27* 3,00±0,03 

Candida sp. 4,34±0,24* 4,10±0,23* 3,00±0,03* 4,00±0,03*/† 0 

Примітка: * – p<0,05 при порівнянні з контролем; † – при порівнянні з 

хворих з катаральним гінгівітом легкого і середнього ступеню у відповідних 

групах. 

 

Отже в підлітків із КГ, що перебігає на фоні ХГД спостерігаються більш 

виражені кількісні і якісні зміни мікробіоценозу ясен.  

Отримані результати мікробіологічних досліджень свідчать, що найбільш 

ймовірною причиною виникнення запального процесу в яснах може бути 

розвиток орального дисбіозу на фоні соматичної патології (ХГД) у поєднанні з 

недостатньою гігієною РП. Виявлені факти повинні бути враховані при розробці 

схем лікування та профілактики даної патології в підлітків. 
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5.2. Вплив лікувальних комплексів на мікробіоценоз ясен у підлітків із 

катаральним гінгівітом і хронічним гастродуоденітом та без соматичної 

патології 

Враховуючи існування істотних кількісних і якісних змін нормального 

мікробіоценозу слизової ясен у підлітків із КГ, нами розроблено лікувально-

профілактичний комплекс, спрямований на його корекцію (підлітки підгруп ІА і 

ІІА). Цей комплекс включав місцеве застосування комбінованого рослинного 

протимікробного препарату «Стоматофіт» та «Дентагеля» в поєднанні з 

пероральним призначенням лактовмісного препарату «Йогурт». Ефективність 

запропонованого комплексу оцінювали на основі порівняння динаміки 

мікробіологічних показників із підлітками підгруп ІБ і ІІБ, які отримували 

загальноприйняте лікування («Хлоргексидин-Віола», 1% мефенамінова паста, 

настої ромашки, календули місцево). За кількісними показниками 

мікробіоценозу слизової оболонки ясен (ПР та ІП різних мікроорганізмів), 

отриманими при початковому обстеженні до початку лікування порівнювані 

підгрупи хворих (ІА і ІІА; ІБ і ІІБ) практично не відрізнялися. 

Основні представники резидентної мікрофлори РП – α-гемолітичні 

стрептококи висівалися в усіх без винятку хворих в усі періоди спостереження. 

Разом із тим обидва застосовані терапевтичні комплекси дозволили істотно 

знизити масивність колонізації слизової ясен α-гемолітичними стрептококами 

(рис. 5.2). 

Найбільш вираженої динаміки після проведеного лікування вдалося 

досягнути у хворих підгруп ІА і ІБ: ПР знизився відповідно з (6,43±0,15) lg 

КУО/мл до (4,72±0,13) lg КУО/мл, (p<0,01) і з (6,27±0,15) lg КУО/мл до 

(5,07±0,15) lg КУО/мл (p<0,01), що відповідає нормальним віковим показникам в 

осіб групи контролю (без соматичної патології та захворювань тканин 

пародонту). Істотну позитивну динаміку спостерігали також у хворих підгрупи ІІБ 

(ПР знизився з (5,05±0,26) lg КУО/мл до (4,23±0,13) lg КУО/мл, (p<0,05)). Проте в 

останньому випадку ПР α-гемолітичними стрептококами опустився нижче 

вікової норми (4,74±0,31) lg КУО/мл. 
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Рис. 5.2 Динаміка змін популяційного рівня (ПР) α-гемолітичних 

стрептококів на слизовій оболонці ясен підлітків із КГ при застосуванні різних 

лікувальних комплексів. 

У віддалені терміни після проведеного лікування (через 6 міс) у хворих 

підгруп ІБ і ІІА рівень колонізації слизової оболонки α-гемолітичними 

стрептококами знову підвищився, (р<0,05). У хворих підгрупи ІІБ такого 

підвищення не спостерігали, однак ПР α-гемолітичних стрептококів залишився 

нижчим від вікової норми. У хворих ІА підгрупи запропонований нами 

терапевтичний комплекс дозволив досягнути стійкої нормалізації даного 

показника - ПР α-гемолітичних стрептококів (4,84±0,12) lg КУО/мл (p<0,01) 

порівняно зі станом до лікування. 

Слід зазначити, що запропонований терапевтичний комплекс сприяв також   

нормалізації видового складу α-гемолітичних стрептококів на слизовій оболонці 

ясен підлітків, що перебували під нашим спостереженням. Так, до лікування при 

КГ від (68,4±3,32) % підлітків основної і (64,0±3,43) % підлітків групи 

порівняння виділяли культури Streptococcus gordonii, Streptococcus sanguinis, 

Streptococcus constellatus, Streptococcus anginosus (які порівняно з іншими α-

гемолітичними стрептококами володіють ширшими наборами факторів 

вірулентності). Переважна більшість (96,4±2,3) % культур α-гемолітичних 

стрептококів від стоматологічно здорових осіб були ідентифіковані як 

Streptococcus salivarius, Streptococcus oralis і Streptococcus mitis. Після 
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проведеного лікування у хворих підруп ІА і ІІА частка останніх зросла до 

(84,6±3,2) % і (76,5±3,9) % відповідно. 

У хворих, яким лікування КГ проводили загальноприйнятим способом 

(підгрупи ІБ і ІІБ), відбувалось достовірне зниження масивності колонізації 

слизової оболонки ясен транзиторними представниками нормальної мікрофлори 

РП – стоматококом, нейсеріями та дифтероїдами (табл. 5.3). У віддалені терміни 

після проведеного лікування (через 6 міс) низькі значення популяційних рівнів 

цих представників нормофлори у хворих підгруп ІБ і ІІБ зберігалися. При цьому 

вони були нижчими за вікову норму, що може свідчити про формування стійкого 

дефіциту мінорних представників нормального мікробіоценозу РП. Аналогічною 

є динаміка змін індексу постійності (частоти висівання) цих мікроорганізмів у 

підгрупі ІІБ (табл. 5.4). 

Таблиця 5.3 

Вплив комплексного лікування підлітків із КГ на масивність колонізації 

слизової оболонки ясен транзиторними представниками оральної 

мікрофлори (популяційний рівень, lg КУО/мл) 

Підгрупи хворих S. epidermidis 
Stomatococcus 

mucilaginosus 
Neisseria sp. 

Corynebacteriu

m sp. 

 Контроль 3,78±0,21 3,39±0,08 3,57±0,22 3,00±0,05 

Основна група 

І А  До лікування 4,89±0,24 † 4,83±0,38 † 3,93±0,16 † 4,20±0,16 † 

 Після лікування 3,68±0,09 * 3,57±0,14 * 3,57±0,12 * 3,00±0,05 * 

 6 міс 3,89±0,24 * 3,68±0,15 * 3,50±0,13 * 3,47±0,09 */† 

І Б До лікування 4,18±0,30 4,78±0,30 † 3,74±0,27 4,00±0,19 † 

 Після лікування 4,05±0,24 3,45±0,12 * 4,35±0,11 */† 3,00±0,05 * 

 6 міс 4,38±0,17 † 3,69±0,07 * 3,14±0,07 */† 3,50±0,16 */† 

Група порівняння 

ІІ А До лікування 3,43±0,15 4,03±0,13 † 4,13±0,27 † 3,85±0,06 † 

 Після лікування 3,43±0,24 3,73±0,11 */† 3,35±0,11 * 3,57±0,14 † 

 6 міс 3,60±0,17 3,83±0,04 † 3,35±0,14 * 3,60±0,12 † 

ІІ Б До лікування 3,94±0,27 4,76±0,27 † 3,85±0,35 3,80±0,25 † 

 Після лікування 3,90±0,25 3,57±0,15 * 3,00±0,05 */† 3,00±0,05 * 

 6 міс 4,02±0,12 3,73±0,11 */† 3,35±0,14 * 3,18±0,10 * 

Примітка: * – p<0,05 при порівнянні з початковим рівнем у відповідній 

підгрупі (до лікування); † – при порівнянні з групою контролю.  
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Масивність колонізації слизової оболонки ясен епідермальним 

стафілококом у процесі лікування у хворих підгруп ІБ і ІІБ, навпаки, проявляла 

тенденцію до збільшення (табл. 5.3). Тим не менше, застосовані терапевтичні 

заходи дозволили в цих групах досягнути короткочасного зниження частоти 

висівання S. epidermidis із слизової оболонки ясен (табл. 5.4).  

Запропонований нами новий терапевтичний комплекс, який включав 

м’якші за характером дії місцеві антисептичні засоби («Дентагель» і 

«Стоматофіт») у поєднанні з бактерійним препаратом («Йогурт»), проявив більш 

щадящий нормалізуючий вплив на мікробіоценоз ясен. У підлітків ІА підгрупи 

відразу після проведеного курсу лікування та через 6 міс ПР та ІП представників 

транзиторної мікрофлори РП максимально наближалися до значень вікової 

норми (див. табл. 5.3 і 5.4). 

Таблиця 5.4 

Вплив комплексного лікування підлітків із КГ на частоту висівання з 

слизової оболонки ясен транзиторних представників нормальної 

мікрофлори (індекс постійності, %) 

Групи хворих S. epidermidis 
Stomatococcus 

mucilaginosus 
Neisseria sp. 

Corynebacteriu

m sp. 

 Контроль 30,0±3,3 45,0±3,6 15,0±2,6 10,0±2,1 

Основна група 

І А  До лікування 42,1±2,6 † 47,4±2,6 21,1±2,2 † 10,5±1,6 

 Після лікування 26,3±2,3 * 52,6±2,6 */† 15,8±1,9 * 5,3±1,2 */† 

 6 міс 42,1±2,6 † 47,4±2,6 21,1±2,2 † 15,8±1,9 

І Б До лікування 63,2±2,5 † 57,9±2,6 † 26,3±2,3 † 21,1±2,2 † 

 Після лікування 42,1±2,6 */† 31,6±2,5 */† 10,5±1,6 * 10,5±1,6 * 

 6 міс 52,6±2,6 */† 42,1±2,6 26,3±2,3 † 10,5±1,6 * 

Група порівняння 

ІІ А До лікування 53,9±3,8 † 53,9±3,8 † 23,1±3,2 † 15,4±2,8  

 Після лікування 30,8±3,6 * 46,2±3,8 * 30,8±3,6 */† 23,1±3,2 */† 

 6 міс 61,5±3,7 */† 53,9±3,8 † 15,4±2,8 * 30,8±3,6 */† 

ІІ Б До лікування 41,7±4,1 † 50,0±4,2 † 16,7±3,1 25,0±3,6 † 

 Після лікування 25,0±3,6 * 25,0±3,6 */† 8,3±2,3 */† 8,3±2,3 * 

 6 міс 41,7±4,1 † 58,3±4,1 † 8,3±2,3 */† 33,3±3,9 */† 

Примітка: * – p<0,05 при порівнянні з початковим рівнем у відповідній 

підгрупі (до лікування); † – при порівнянні з групою контроля.  
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У підлітків ІА і ІІА підгруп застосований нами новий терапевтичний 

комплекс дозволив досягнути стійкого зниження масивності і частоти 

колонізації слизової оболонки ясен патогенною аеробною мікрофлорою – β-

гемолітичним стрептококом S. pyogenes, золотистим стафілококом S. aureus та 

дріжджоподібними грибами роду Candida (рис. 5.3).  
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Рис. 5.3. Динаміка змін показників колонізації слизової оболонки ясен 

патогенною аеробною мікрофлорою (α- – β-гемолітичний стрептокок, B – S. 

aureus, C – дріжджоподібні гриби роду Candida) у підлітків з КГ при 

застосуванні різних лікувальних комплексів. 

 

У підлітків із КГ та ХГД (підгрупа ІА) відразу після лікування 

констатовано факт повного зникнення золотистого стафілокока з мікробіоценозу 

ясен. Через 6 міс після лікування його було виявлено лише в одного хворого (ІП 

5,3±1,2% при мінімальному ПР 3,0 lg КУО/мл). Водночас у них спостерігалося 

також достовірне зменшення присутності на слизовій оболонці ясен β-

гемолітичного стрептокока - ІП (10,5±1,6) % р<0,05, порівняно з початковим 

С) 

B) 

A) 
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рівнем) і дріжджоподібних грибів роду Candida - ІП (5,3±1,2) % р<0,05. У хворих 

ІІА підгрупи запропонований терапевтичний комплекс забезпечив зникнення зі 

слизової оболонки ясен дріжджоподібних грибів, однак це явище не було 

тривалим. Через 6 міс у 2 пацієнтів (5,4±2,3) % колонізація ясен кандідами 

відновилася при середньому ПР (3,35±0,14) lg КУО/мл. У ІБ підгрупі 

традиційний терапевтичний комплекс не дозволив досягнути достовірного 

зниження показників колонізації ясен патогенною мікрофлорою. 

Таким чином розроблений нами новий терапевтичний комплекс для 

лікування підлітків із КГ та ХГД проявив виражений коригуючий вплив на 

характер мікробіоценозу ясен. Він дозволив досягнути стійкого нормалізуючого 

ефекту на резидентну і транзиторну нормофлору (видовий склад α-гемолітичних 

стрептококів, їхні кількісні характеристики колонізації; ПР та ІП стоматококів, 

нейсерій, дифтероїдів) та забезпечив виражене зниження частки патогенних 

аеробних мікроорганізмів (β-гемолітичних стрептококів, золотистого 

стафілокока та дріжджоподібних грибів роду Candida) в оральних 

мікробіоценозах обстежених підлітків. 

 

5.3. Антилізоцимна активність симбіонтів ясен у підлітків із 

катаральним гінгівітом і хронічним гастродуоденітом та її зміни в процесі 

комплексного лікування 

Розвиток запального процесу в яснах є результатом порушення балансу 

між захисними факторами організму людини, а саме від стану імунної системи з 

однієї сторони та факторів персистенції умовно патогенної та патогенної 

мікрофлори з іншої сторони. Лізоцим є одним із важливих механізмів 

гуморального захисту макроорганізму від агресії мікрофлори в РП [18, 20, 29]. 

Одним із важливих факторів персистенції мікроорганізмів є їхня здатність 

руйнувати лізоцим. Отже антилізоцимна активність (АЛА) мікроорганізмів є 

важливою біологічною властивістю, якою володіють широкий спектр 

персистентних патогенних та умовно-патогенних мікрооганізмів [261, 276]. Вона 

розглядається як важливий елемент стратегії виживання в організмі 
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представників нормальної мікрофлори слизових оболонок, які постійно 

контактують із секретом слизових залоз, багатим на лізоцим. Як резидентні, так і 

транзиторні учасники мікробіоценозів слизових оболонок продукують 

протеїнові інгібітори лізоциму та протеолітичні ферменти, здатні розщеплювати 

лізоцим [18]. Зменшення кількості лізоциму під впливом протеолітичних 

екзоферментів бактерій РП може спровокувати порушення екологічної рівноваги 

в оральних мікробіоценозах і стати однією з причин розвитку дизбактеріозу та 

затяжного перебігу запального процесу в яснах. 

У підлітків з КГ спостерігаються істотні зміни кількісного і якісного 

складу мікробіоценозу слизової оболонки ясен, які поглиблюються при 

наявності в пацієнтів поєднаної гастродуоденальної патології. Для більш повної 

характеристики персистентного потенціалу симбіонтів уражених ясен у ділянці 

зубоясеневої борозни всі мікробні культури, які проявили інтенсивність 

росту ≥ 4,0 lg КУО/мл, було протестовано на АЛА. Рівень АЛА ≥ 4 мкг/мл 

вважали високим. 

Серед усіх протестованих учасників оральних мікробіоценозів 

підлітків з КГ найбільш вираженою АЛА володіють - і β-гемолітичні 

стрептококи, дещо меншою – S. aureus і коагулазо-негативні стафілококи, а 

також дріжджоподібні гриби роду Candida (рис. 5.4). Слід відзначити, що 

переважна більшість культур -гемолітичних стрептококів, виділених від 

осіб групи контролю, проявили слабку АЛА (≤1 мкг/мл). Низькою 

здатністю інактивувати лізоцим характеризуються стоматококи, нейсерії, 

мікрококи та коринебактерії, виділені як від хворих із КГ, так і від осіб 

групи контролю. 

Середні значення АЛА - і β-гемолітичних стрептококів ясен підлітків 

із КГ ((3,72±0,30) мкг/мл і (4,22±0,52) мкг/мл) були достовірно вищими, ніж 

аналогічні показники у стоматологічно здорових осіб контрольної групи, 

відповідно, (1,80±0,24) мкг/мл, р<0,01 і (2,00±0,05) мкг/мл, р<0,05. 
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Рис. 5.4. Середні значення АЛА різних учасників ясенних мікробіоценозів у 

підлітків із КГ і здорових осіб. 

Результати виконаного дослідження свідчать, що домінуючі у складі 

ясенних мікробіоценозів обстежених підлітків мікроорганізми 

характеризуються достатньо високим персистентним потенціалом. Це 

дозволяє розглядати їх в якості етіологічних чинників запалення слизової 

оболонки ясен. Так, культури з високою АЛА виявлені нами у (89,5±0,81) % 

підлітків основної групи. У групі порівняння осіб із такою мікрофлорою 

було дещо менше – (80,0±1,6) %. Серед соматічно здорових і з здоровим 

пародонтом підлітків мікрофлора з високою АЛА зустрічається достовірно 

рідше – лише у (20,0± 2,11) % (р<0,001). 

Було встановлено, що при КГ середнього ступеня важкості серед всіх 

обстежених відсоток хворих із присутністю в пришийковому гінгівальному 

мікробіоценозі бактерій з вираженою АЛА (≥4 мкг/мл при популяційному рівні 

≥4,0 lg КУО/мл) був достовірно вищий – (93,1±1,33) %, порівняно з підлітками із 

КГ легкого ступеню – (79,4±2,12) % (p<0,01). 

АЛА, 

мкг/мл 
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Аналіз отриманих результатів стосовно груп спостереження показав, що 

при КГ середнього ступеню важкості у хворих основної групи, так і у хворих 

групи порівняння відсоток осіб із присутністю в пришийковому гінгівальному 

мікробіоценозі бактерій з вираженою АЛА (≥4 мкг/мл при популяційному рівні 

≥4,0 lg КУО/мл) достовірно вищий в основній групі - (93,8±1,27) % і в групі 

порівняння - (91,7±1,45) %, ніж при КГ легкого ступеню (86,4±1,81) % і 

(71,4±2,38) %, відповідно (p<0,01). При цьому відмінність між підлітками 

основної групи і групи порівняння є достовірною (p<0,05) лише при КГ легкого 

ступеню важкості. 

Таблиця 5.5 

АЛА окремих учасників оральних мікробіоценозів 

у ділянці запалення слизової оболонки ясен 

Групи 

мікроорганізмів 

Частота виявлення культур з 

високою АЛА (≥4 мкг/мл), % 

Середнє значення АЛА, 

мкг/мл 

І група 

 

ІІ група 

 

ІІІ група І група 

 

ІІ група 

 

ІІІ група 

-гемолітичні 

Streptococcus sp.  

73,7±1,16*/
† 60,0±1,96* 15,0±1,79 3,80±0,29* 3,20±0,35* 1,80±1,09 

-гемолітичний 

Streptococcus 

pyogenes 

88,9±0,83*/
† 75,0±1,73* 0 

4,22±0,36*/
† 3,50±0,22* 2,00±0,03 

Staphylococcus 

aureus 

25,0±1,14*/
† 100,0* – 3,50±0,23* 4,00±0,03* – 

Staphylococcus 

epidermidis 

50,0±1,32*/
† 66,7±1,89* 33,3±2,36 2,78±0,30† 3,33±0,23* 2,33±0,34 

Stomatococcus 

mucilaginosus 0 9,1±1,15 0 

0,86±0,13*/
† 1,41±0,32* 0,38±0,03 

Neisseria sp. 0 0 0 0,55±0,06* 0,67±0,07* 0,25±0,01 

Micrococcus 

luteus 0 0 – 0,25±0,01 0,25±0,01 – 

Corynebacterium sp. 0 3,00±0,03 0 0,56±0,07* 0,38±0,03 0,25±0,01 

E. coli – 100,0* – – 4,00±0,06* – 

Candida sp. 
66,7±1,12*/

† 
0 – 

3,17±0,31*/
† 

2,0±0,03* – 

Примітка: * – p<0,05 при порівнянні з контролем; † – при порівнянні хворих 

І і  ІІ груп. 

 

У підлітків із КГ -гемолітичні стрептококи з високою АЛА висівалися з 
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ясенної ділянки достовірно частіше у хворих основної групи в (73,7±1,16) % 

осіб (р<0,001); у хворих групи порівняння – (60,0±1,96) % осіб (р<0,001), ніж 

при обстеженні підлітків групи контролю відповідної вікової групи 

(15,0±1,79) %. Аналогічну, але менш виражену, тенденцію спостерігали при 

аналізі здатності нейтралізувати лізоцим у культурах епідермального 

стафілокока. 

Високою АЛА характеризуються більшість штамів β-гемолітичних 

стрептококів, S. aureus, дріжджоподібних грибів роду Candida, а також 

культура E. coli, які були виділені з уражених ясенних ділянок підлітків із 

КГ. У осіб групи контролю з поверхні ясен було виділено лише 2 штами β-

гемолітичних стрептококів із низьким рівнем АЛА (2 мкг/мл). S. aureus, E. 

coli, гриби роду Candida у них на слизовій оболонці ясен не виявлялися 

взагалі. Надзвичайно низькою АЛА (≤ 1 мкг/мл) проявили майже всі 

виділені штами стоматококів, нейсерій, мікрококів та коринебактерій (таб. 

5.5). 

Частоту виявлення бактерій з високою АЛА нами простежено в динаміці 

лікування хворих з КГ (рис. 5.5), яким було застосовано різні терапевтичні 

комплекси. 
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Рис. 5.5. Відсоток хворих із присутністю в пришийковому гінгівальному 

мікробіоценозі бактерій із вираженою АЛА (≥ 4 мкг/мл при популяційному рівні 

≥ 4,0 lg КУО/мл) у процесі застосування різних лікувальних комплексів. 
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Безпосередньо після закінчення курсу лікування в усіх обстежених групах 

хворих спостерігалося істотне зменшення частки осіб із мікроорганізмами, які 

володіють високою АЛА. Найбільш вираженої динаміки після проведеного 

лікування вдалося досягнути у хворих підгруп ІА, ІІА і ІІБ – відсоток носіїв 

мікрофлори з АЛА знизився відповідно в 3,4; 2,2 і 3,0 раза (p<0,001). У ІБ групі 

цей показним також достовірно знизився, але лише в 1,6 раза (p<0,05), що 

відповідає нормальним віковим показникам в осіб групи контролю. Таким 

чином, елімінація мікроорганізмів з АЛА спостерігалася в усіх групах хворих із 

КГ (як із ХГД, так і без соматичного захворювання), незалежно від способу 

лікування. Тому можна припустити, що це відбувалося передусім за рахунок 

застосування адекватних протимікробних засобів. 

Разом із тим віддалені результати лікування (при обстеженні хворих через 

6 міс) при застосуванні різних терапевтичних схем істотно відрізнялися. 

У хворих ІА і ІІА підгруп, запропонованим лікувальним комплексом який 

включав пробіотичні лактобактерії, позитивні якісні зміни мікробіоценозу 

слизової оболонки ясен були стійкими. В обох підгрупах не спостерігалося 

достовірного збільшення частоти носіїв мікрофлори з АЛА. Цей показник 

утримувався на рівні (31,6±2,45) % (підгрупа ІА) і (46,2±1,92) %, (підгрупа ІІА) 

(p>0,05), порівняно з результатами відразу після лікування. Таким чином, навіть, 

у віддалені терміни після лікування з застосуванням лактовмісного пробіотика 

показник колонізації мікроорганізмами з АЛА був максимально наближеним до 

рівня, властивого здоровим особам відповідної вікової групи (20,0±2,11) %. 

У хворих підгруп ІБ і ІІБ, яким лікування КГ проводили 

загальноприйнятим способом у віддалені терміни спостерігалося відновлення 

колонізації слизової оболонки ясен бактеріями, які володіють вираженою АЛА. 

Відсоток таких хворих у відповідних групах майже повертався до початкового 

рівня. 

Оскільки α-гемолітичні стрептококи є основними резидентними 

представниками мікрофлори ясенної ділянки, частка яких в оральних 

мікробіоценозах (порівняно з усіма іншими видами мікроорганізмів) найбільша, 



143 
 

 

динаміку змін їхнього АЛА в процесі комплексного лікування хворих підгруп 

спостереження нами проаналізовано окремо (рис. 5.6). У підлітків ІА і ІІА 

підгруп (із включенням у лікувальний комплекс лактовмісного пробіотичного 

препарату), вдалося досягнути стійкого зниження АЛА α-гемолітичних 

стрептококів ясенної ділянки (практично до вікової норми), яке утримувалося по 

крайній мірі впродовж 6 місяців після курсу лікування. У підлітків ІА підгрупи 

відразу після проведених терапевтичних заходів цей показник знизився на 45,3 

% і через 6 міс – на 42,9 % відносно початкового рівня, (р<0,01), у підлітків ІІА 

підгрупи – відповідно на 35,6 % і 34,4 %, (р<0,05). Таким чином АЛА α-

гемолітичні стрептококів ясен у підлітків із КГ, які отримували пробіотик із 

лактобактеріями, максимально наблизилася до вікової норми, властивої для 

соматично здорових осіб без уражень тканин пародонту. 
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Рис. 5.6. Зміни АЛА α-гемолітичних стрептококів ясенної ділянки у 

підлітків із КГ у процесі застосування різних лікувальних комплексів. 

 

Застосування загальноприйнятого лікування КГ проявило значно слабший 

і нетривалий ефект. Істотне зниження АЛА α-гемолітичних стрептококів 

слизової оболонки ясен спостерігали лише відразу після проведеного курсу 

лікування: у підлітків ІБ підгрупи – на 29,3 %, у підлітків ІІБ підгрупи– на 29,1 % 

(р<0,05). Але через 6 міс у підлітків підгрупи ІБ цей показник знову проявив 



144 
 

 

тенденцію до росту – відмінність від початкового рівня скоротилася до 13,7 %. У 

підлітків підгрупи ІІБ АЛА α-гемолітичних стрептококів ясен через 6 міс після 

курсу лікування повернулася до істотно підвищеного відносно вікової норми (на 

71,7 %) початкового рівня. 

Отже розроблений нами новий терапевтичний комплекс із включенням 

лактовмісного пробіотика для лікування підлітків із КГ проявив виражений і 

стійкий коригуючий вплив на характер мікробіоценозу ясен і добре 

зарекомендував себе як із ХГД, так і в підлітків без соматичного захворювання. 

Він дозволив досягнути стійкого зниження персистентного потенціалу 

мікрофлори ясен за рахунок зменшення її здатності інактивувати лізоцим 

ротової рідини. 

 

5.4. Продукція пероксиду водню симбіонтами ясен у підлітків із 

катаральним гінгівітом і хронічним гастродуоденітом та її зміни в процесі 

комплексного лікування 

У складному комплексі взаємовідносин між різними видами бактерій, які 

колонізують СОРП і ясен зокрема, а також у взаємодії окремих представників 

мікрофлори з макроорганізмом важлива роль належить активованим формам 

кисню, передусім Н2О2. Продукція Н2О2 мікроорганізмами, що формують 

біоплівки на поверхні епітелію слизової і ранній зубний наліт, з одного боку, є 

фактором, який протидіє колонізації екологічних мікроніш РП карієсогенним S. 

mutans та пародонтопатогенними неспороутворюючими анаеробами 

(бактероїдами, превотеллами, порфіромонадами, фузобактеріями, трепонемами) 

[264]. З іншого боку, секретований мікроорганізмами Н2О2 може брати участь у 

розвитку запального процесу в епітелії ясен. Тому одним із поставлених завдань 

було вивчити Н2О2-продукуючу активність мікроорганізмів, виділених із 

слизової оболонки ясен у підлітків із КГ та ХГД та простежити за впливом на неї 

застосованих терапевтичних заходів. 

Нами встановлено, що в групі соматично здорових підлітків без 

захворювань тканин пародонту продуценти Н2О2 виявляються на слизовій 
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оболонці ясен досить рідко – лише в (5,0±1,15) % обстежених. При КГ 

продуценти Н2О2 знайдені в (52,4±2,4) % обстежених основної групи 

(p<0,01) і у (50,0±2,5) % обстежених групи порівняння (p<0,01). 

Аналіз отриманих даних серед всіх обстежених, у залежності від ступеня 

важкості, показав, що інтенсивність продукції Н2О2 стрептококами, виділеними 

із ясенної ділянки підлітків з КГ середнього ступеня важкості вища – (1,90±0,09) 

ум. од., ніж у виділених від підлітків із КГ легким ступенем важкості – 

(0,61±0,17) ум од. (p<0,05). 

При врахуванні одночасно і ступеню важкості, і наявності соматичного 

захворювання встановлено, шо в підлітків основної групи спостерігається різке 

підвищення як частоти виділення з ясенної ділянки продуцентів Н2О2, так і 

середнього рівня інтенсивності продукції Н2О2 оральними стрептококами, ніж у 

підлітків групи порівняння (табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 

Продукція Н2О2 мікроорганізмами ясен хворих із КГ 

різного ступеню важкості 

Продукція Н2О2 

мікроорганізмами ясен 

основна група група порівняння  

Група 

контролю 

 

КГ 

легкого 

ступеню 

КГ 

середнього 

ступеню 

КГ  

легкого 

ступеню 

КГ 

середнього 

ступеню 

Частота виділення 

продуцентів Н2О2, % 

46,1±2,62* 85,0±1,88*/† 38,5±2,56* 78,1±2,18*/† 5,0±1,15 

Інтенсивність 

продукції Н2О2 

стрептококами, ум. од. 

0,50±0,15* 2,40±0,09*/ 0,83±0,20* 1,15±0,24* 0,15±0,10 

Примітка: * – p<0,05 при порівнянні з контролем; † – при порівнянні з хворими 

з КГ легкого і середнього ступеню у відповідних групах. 

Так частота виділення бактерій продуцентів Н2О2  у підлітків основної 

групи як при КГ легкого ступеня важкості становила (46,1±2,62) %, що було в 

1,2 раза вище ніж у підлітків групи порівняння, відповідно (38,5±2,56) % 
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(p<0,05). При КГ середнього ступеня важкості частота виділення бактерій 

продуцентів Н2О2 в підлітків основної групи становила (85,0±1,88) %, що було в 

1,1 раза вище, ніж у підлітків групи порівняння, відповідно (78,1±2,18) % 

(p<0,05). 

Основними продуцентами пероксиду водню серед представників 

аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори зубоясеневої борозни 

підлітків з КГ є α- і β-гемолітичні стрептококи (96,4±0,45) % від усіх 

позитивних культур (рис. 5.7 і 5.8). Здатність продукувати Н2О2 нами 

виявлено в (50,9±0,52) % від загального числа протестованих культур α-

гемолітичних і в усіх без винятку культур β-гемолітичних стрептококів. Для 

β-гемолітичних стрептококів властивою є висока інтенсивність продукції 

Н2О2 – у середньому (2,0±0,32) ум. од. 

 
Рис. 5.7. Частота виявлення продуцентів Н2О2 серед стрептококів, виділених 

з ясенної ділянки підлітків із КГ. 

 

         Різні види α-гемолітичних стрептококів із гінгівальних 

мікробіоценозів пацієнтів із КГ істотно відрізняються за здатністю 

продукувати Н2О2. Сред штамів S. salivarius, S. mitis і S. oralis, які є більш 

властивими для нормальних мікробіоценозів СОРП, продуценти Н2О2 

% 
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виявлялися нечасто – у (16,7±1,96) %, (25,0±2,27) % і (40,0±2,58) % випадків, 

відповідно (рис. 5.7). Інтенсивність продукції Н2О2 цими культурами була 

мінімальною – середній рівень у межах (0,25-0,6) ум. од. (рис. 5.8). 

 
Рис. 5.8. Інтенсивність продукції Н2О2 стрептококами, виділеними із ясенної 

ділянки підлітків із КГ. 

 

Штами S. gordonii, S. sanguinis, S. constellatus і S. anginosus, які були 

присутніми на поверхні ураженої слизової оболонки ясен у (64,0-68,4) % хворих 

із КГ і лише в (5,0±1,15) % здорових осіб, володіли здатністю продукувавти 

Н2О2 значно частіше. Ця ознака є особливо властивою для культур S. 

gordonii, S. sanguinis, S. constellatus – із частотою (78,6±2,15) %, (66,7±2,48) % і 

(66,7±2,48) % відповідно. Найвищою інтенсивністю Н2О2-продукції 

характеризуються S. gordonii (1,93±0,38 ум. од.), S. sanguinis (1,53±0,36 ум. од.) і 

S. constellatus (1,33±0,32 ум. од.). У цьому контексті заслуговує на увагу, що саме 

ці види α-гемолітичних стрептококів характеризуються підвищеним патогенним 

потенціалом. Тому їхня здатність інтенсивно продукувати Н2О2 можна 

розглядати в якості додаткового фактора патогенності, поряд із здатністю 

формувати біоплівки і виступати в ролі ініціатора адгезії пародонтопатогенних 

ум. од. 
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мікроорганізмів, виробляти стрептолізин-О, гальмувати активацію комплементу 

[200].  

Одержані нами дані можуть свідчити про високу конкурентоздатність 

збудників гінгівіту в сформованих оральних мікробіоценозах. 

Продукований ними пероксид водню може виступати в якості додаткового 

пошкоджуючого фактора в патогенезі запального процесу ясенної ділянки.  

Тому, безумовно, важливо оцінити зміни Н2О2-продукуючої активності 

мікрофлори слизової оболонки ясен хворих із КГ у процесі застосування різних 

лікувальних комплексів (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Зміни Н2О2-продукуючої активності мікрофлори слизової оболонки ясен 

хворих із КГ у процесі комплексного лікування 

Групи хворих До лікування Після лікування 6 міс 

Частота виділення продуцентів пероксиду водню (%) 

Контроль 5,0±1,15 

IA 57,9±2,60 † 15,8±1,92 */† 21,1±2,15 */† 

IБ 63,2±2,54 † 42,1±2,60 */† 52,6±2,63 */† 

IІA 46,2±2,62 † 15,4±1,90 */† 23,1±2,22 */† 

IІБ 58,3±2,59 † 41,7±2,60 */† 50,0±2,63 */† 

Інтенсивність продукції пероксиду водню (ум. од.) 

Контроль 0,15±0,10 

IA 1,32±0,28 † 0,26±0,17 * 0,32±0,15 * 

IБ 1,47±0,30 † 0,68±0,23 */† 1,11±0,29 † 

IІA 0,92±0,33 † 0,23±0,17 * 0,62±0,33 † 

IІБ 1,18±0,36 † 0,82±0,28 † 0,91±0,33 † 

Примітка: * – p<0,05 при порівнянні з початковим рівнем у відповідній 

підгрупі (до лікування); † – при порівнянні з контролем (стоматологічно здорові 

підлітки без супутньої патології ШКТ). 
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Найбільш виражену позитивну динаміку нами зареєєстровано під час 

спостереження хворих підгруп ІА і ІІА, які, крім місцевого лікування, додатково 

отримували бактерійний препарат із лактобактеріями. Частота виявлення Н2О2-

продукуючих мікроорганізмів у складі ясенних мікробіоценозів відразу після 

проведеного курсу лікування знизилася в 3,7 раза (у підлітків із КГ та ХГД 

(p<0,01) і в 3,0 раза (у підлітків із КГ без патології ШКТ (p<0,01). Це зниження 

зберігалося в термін 6 міс після лікування – відповідно в 2,8 і 2,0 раза (p<0,01) 

(рис. 5.9).  
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Рис. 5.9. Зміни частоти виявлення бактерій-продуцентів Н2О2 в 

мікробіоценозах ясен хворих із КГ у процесі комплексного лікування. 

 

У підгрупах ІБ і ІІБ, де хворим проводили лікування КГ за 

загальноприйнятою методикою, частота виявлення Н2О2-продукуючих 

мікроорганізмів зменшувалася менш помітно: відразу після лікування відповідно 

на 33,3 % і 28,5 % (p<0,05), а через 6 міс – лише на 16,7 % і 14,2 % (p>0,05). В 

обидва зазначені терміни частота висівання продуцентів пероксиду водню в 

підлітків підгруп ІБ і ІІБ значно перевищувала контрольне значення, яке 

становило (5,0±1,15) % (p<0,01). Після застосування запропонованої схеми 

комплексного лікування у хворих ІА і ІІА підгруп цей показник становив 15 % та 
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23 % і таким чином максимально наближався до контрольного рівня, властивого 

здоровим особам відповідного віку. 

Поряд із частотою висівання Н2О2-продуцентів від хворих різних 

клінічних підгруп, нами проаналізовано також середні рівні інтенсивності 

продукції пероксиду водню мікрофлорою ясенної ділянки  (рис. 5.10). 

До лікування у хворих усіх чотирьох підгруп вона була дуже високою 

– у 6,1-9,8 раза перевищувала контрольний рівень. У процесі лікування 

найкращих результатів було досягнуто в ІА підгрупі: у хворих наступило 

виражене зниження здатності мікрофлори ясен продукувати Н2О2  практично 

до значення вікової норми, (p<0,01). 
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Рис. 5.10. Зміни інтенсивність продукції Н2О2 мікроорганізмами ясен хворих 

із КГ в процесі комплексного лікування. 

 

У хворих ІІА підгрупи нормалізація інтенсивності Н2О2-утворення 

спостерігалася лише безпосередньо після закінчення курсу лікування, а через 6 

міс вона знову підвищилася. Відсутність пробіотика в терапевтичній схемі не 

дозволила досягнути бажаного лікувального ефекту. Варто відзначити лише 

короткочасне достовірне (p<0,05), але не дуже істотне зниження інтенсивності 

продукції Н2О2 ясенною мікрофлорою відразу після лікування у хворих ІБ 

підгрупи. Зміни цього показника у ІІБ підгрупі були не достовірними. 
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Є усі підстави пов’язати нормалізуючий вплив запропонованого нами 

лікувального комплексу на Н2О2-продукуючу активність мікрофлори з 

корекцією видового складу пародонтальних мікробіоценозів хворих, передусім 

якісних характеристик її резидентних представників – α-гемолітичних 

стрептококів. Адже в процесі лікування наступила практично повна елімінація з 

пародонтальних мікробіоценозів S. gordonii, S. sanguinis, а також S. constellatus, 

які є основними продуцентами пероксиду водню. 

Таким чином розроблений нами новий терапевтичний комплекс для 

лікування підлітків із КГ та ХГД проявив виражений коригуючий вплив на 

характер мікробіоценозу ясен. Він дозволив досягнути стійкого нормалізуючого 

ефекту на резидентну і транзиторну нормальну мікрофлору ясен, зокрема на 

видовий склад та Н2О2-продукуючу активність α-гемолітичних стрептококів, а 

також забезпечив виражене зниження частки патогенних аеробних 

мікроорганізмів (β-гемолітичних стрептококів, золотистого стафілокока та 

дріжджоподібних грибів роду Candida) у оральних мікробіоценозах обстежених 

підлітків. Запропонований і апробований терапевтичний комплекс із 

включенням лактовмісного бактерійного препарату, крім того, забезпечив 

зниження персистентного потенціалу мікрофлори ясен за рахунок зменшення її 

здатності інактивувати лізоцим ротової рідини. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Численні дослідження останніх років свідчать, що фундамент здоров’я 

дорослої людини закладається саме в дитячому віці, тому здоров’я дитячого 

населення є інтегральним показником загального благополуччя суспільства та 

тонким індикатором змін у соціальній та екологічній ситуації в країні [159]. 

Cитуація зі здоров’ям дітей у нашій країні за останнє десятиліття наближається 

до критичної межі, що пояснюється зменшення чисельності дитячого населення 

на тлі високого рівня захворюваності, збільшенням кількості хронічних форм 

[118].  

Розповсюдженість та інтенсивність захворювань тканин пародонта за 

даними епідеміологічних досліджень, як за кордоном так і в нашій країні, серед 

дитячого контингента залишається на високому рівні, посідаючи друге місце 

серед стоматологічних захворювань та варіюючи в широких межах – від 33,2 % 

до 97,7 % [4, 54, 101, 177, 204, 274]. Встановлено, що в дітей, переважно, 

діагностують хронічний катаральний гінгівіт, поширеність якого досягає 90 %, 

який у подальшому без вчасної діагностики та лікування формує групу ризику 

розвитку деструктивних процесів у майбутньому у старшому віці [54, 72].  

На виникнення захворювання тканин пародонта впливає дія цілого ряду 

факторів, як загальних так і місцевих, [31, 32, 52, 106, 158, 185] причому було 

встановлено, що часто патологічні процеси в пародонті зустрічаються в підлітків 

з загальносоматичними захворюваннями, зокрема в осіб із захворюваннями 

ШКТ [26, 61, 69, 282]. 

Протягом останнього десятиріччя серед дитячого населення в Україні 

захворювання органів травлення залишаються широко розповсюдженими, 

посідаючи друге місце в структурі загальної захворюваності та за статистикою 

становлять 25,3-31,3 %. [159]. Серед захворювань ШКТ найпоширенішою 

формою є ХГД, який складає 58-74 % від загальної захворюваності 

гастродуоденальної зони [8]. За інформацією Центру медичної статистики МОЗ 

України, щороку в країні вперше реєструється майже 50000 дітей із ХГД [118]. 
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Виходячи з вищенаведеного, метою дослідження стало підвищення 

ефективності профілактики та лікування катарального гінгівіту в підлітків із 

хронічними гастродуоденітами шляхом розробки і впровадження лікувально-

профілактичного комплексу. Для досягнення поставленої мети були 

сформульовані наступні завдання: 

1. Вивчити особливості клінічного перебігу катарального гінгівіту в 

підлітків із хронічними гастродуоденітами на підставі клінічних показників. 

2. Визначити особливості мікрокристалізації ротової рідини в підлітків із 

катаральним гінгівітом до, після та у віддалені терміни лікування. 

    3. Встановити видовий склад мікроорганізмів зубоясеневої борозни, 

залежно від ступеня важкості катарального гінгівіту в підлітків.  

4. Оцінити показники антилізоцимної активності мікробіоценозу 

зубоясеневої борозни як фактору ризику виникнення та прогресування уражень 

тканин пародонта в підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним 

гастродуоденітом. 

5. Дослідити зміни до та після лікування бактерій - продуцентів пероксиду 

водню та участь у розвитку запального процесу в яснах у підлітків із 

катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом. 

6. Розробити комплекс лікувально-профілактичних заходів для лікування 

та профілактики катарального гінгівіту в підлітків із хронічними 

гастродуоденітами.  

          7. На підставі аналізу клінічних та мікробіологічних показників у динаміці 

лікування катарального гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами, 

оцінити ефективність проведеного лікування, прогнозування подальшого 

перебігу захворювання. 

Із метою оцінки стану тканин пародонта та виявлення вираженості 

патологічних змін було обстежено 236 підлітків віком від 12 до 18 років, що 

проживали в Івано-Франківську та області. 122 підлітки перебували на 

стаціонарному лікуванні в ОДКЛ м. Івано-Франківська з верифікованим 

діагнозом ХГД та 114 підлітки, які на момент обстеження не пред’являли скарг 
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на порушення соматичного здоров’я і не перебували на диспансерному обліку в 

суміжних спеціалістів - соматично здорові особи, що навчались в ЗОШ № 12 м. 

Івано-Франківська та підлітки, що звертались за стоматологічною допомогою в 

Центр стоматології університетської клініки Івано-Франківського національного 

медичного університету.  

У 157 обстежених було діагностовано захворювання тканин пародонта, у 

79 підлітків стан тканини пародонту відповідав нормі. Захворювання тканин 

пародонта діагностували у 66,53 % обстежених, що згідно критеріям ВООЗ 

відповідає високому рівню поширеності захворювань тканин пародонта. 

Встановлено, що у підлітків із ХГД частота захворювань тканин пародонту в 1,4 

раза вища, ніж у їх ровесників без соматичних захворювань. Отримані нами 

результати обстеження збігаються з літературними даними про збільшення 

кількості захворювань пародонта в підлітків із соматичною патологією, а саме 

ХГД порівняно з особами без соматичних хвороб [26, 71, 144].  

Діагноз «катаральний гінгівіт» різного ступеня важкості був 

верифікований у 143 підлітків, причому поширеність КГ у таких хворих з 

гастродуоденальною патологією становила 70,49 %, в той час як при відсутності 

соматичної патології він діагностувався у 50,0 % обстежених. Запалення ясен 

носило генералізований характер, переважно хронічний перебіг в обох групах 

спостереження. Загострення хронічного процесу відмічалось в 8,14 % 

обстежених із ХГД та в 3,51 % обстежених без соматичної патології, однак 

різниця по групах була недостовірна. В обох групах загострення хронічного 

процесу реєстрували в підлітків із КГ середнього ступеня важкості, домінуючою 

скаргою була скарга на кровоточивість ясен. У підлітків основної групи 

загострення хронічного КГ співпадало з загостренням ХГД. 

Аналіз отриманих результатів обстеження показав, що КГ легкого ступеня 

важкості в підлітків основної групи зустрічався в 1,6 раза рідше, ніж у підлітків 

групи порівняння, відповідно 41,86 %, проти 68,42 %. КГ середнього ступеня 

важкості діагностували в 1,8 раза частіше в підлітків основної групи порівняно з 

групою порівняння, відповідно 58,14 %, проти 31,58 %.  
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Із метою з’ясування особливостей клінічного перебігу КГ у підлітків із 

ХГД було проведено комплекс клінічних, лабораторних та мікробіологічних 

досліджень.  

Проаналізовано стан РП в обстежених підлітків. Структура індексу OHI-S 

у підлітків груп спостереження показала найгірші показники в підлітків основної 

групи та виглядала таким чином: у підлітків основної групи було виявлено 

незадовільний стан гігієни РП, за індексом OHI-S, який дорівнював (1,78±0,03) 

бала. Стан гігієни РП в обстежених групи порівняння був задовільним, що 

підтверджувалось значенням індексу OHI-S, відповідно (1,34±0,01) бала. У 

підлітків групи контроля стан гігієни РП був добрим та за індексом OHI-S 

дорівнював (0,37±0,01) бала. Аналіз показників гігієнічного індексу, 

залежно від ступеня тяжкості КГ у підлітків із ХГД та без соматичної 

патології, показав зростання значень відносно наявності соматичної 

патології. 

У зв’язку з тим, що нашим завданням було визначити особливості перебігу 

та чинники ризику розвитку КГ у підлітків та розробити лікувально-

профілактичний комплекс, ми дослідили рівень знань щодо дотримання гігієни 

РП обстежених підлітків.  

Для оцінки поінформованості підлітків щодо правил догляду за гігієною 

РП, виявлення рівня цих знань та дотримання режиму догляду за РП нами була 

розроблена анкета для підлітків, в яку ввійшло 11 запитань (індикаторів) із 

декількома варіантами відповідей (анкета №1). В анкетуванні взяло участь 173 

обстежених підлітків. 

Проаналізувавши результати анкетування можна зробити висновки, що 

більшим об`ємом інформації щодо дотримання гігієни РП володіють підлітки 

контрольної групи, крім того вони найбільш ретельно доглядають за РП, що 

підтверджується результатом гігієнічного індексу – у підлітків у середньому 

було зареєстровано добрий стан гігієни РП. В основній групі більшість підлітків 

володіли необхідними знаннями, однак менше половини респондентів регулярно 
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та правильно доглядали за гігієною РП, що відображалось у результатах 

визначення індексу гігієни РП - було виявлено незадовільний стан гігієни РП.  

Отже необхідно проводити гігієнічне навчання з індивідуальним підбором 

засобів догляду за гігієною РП (як основних так і додаткових), інформування 

щодо ризику виникнення стоматологічних захворювань, із метою формування 

стійкого розуміння та усвідомлення про необхідність регулярного та якісного 

догляду за гігієною РП у підлітків. Регулярне правильне чищення зубів із 

достатньою тривалістю та кратністю повинно стати стабільною звичкою та 

невід’ємною складовою здорового способу життя, оскільки від цього залежить 

стоматологічне і загальне здоров’я, як сьогодні так і в майбутньому [5, 106, 188]. 

Клінічне та лабораторне обстеження підлітків були проведені всім 143 

хворим на КГ (І група – 86 підлітків із ХГД, ІІ група – 57 підлітків без 

соматичних хвороб) та 30 підлітків із клінічно інтактним пародонтом та 

соматично здорові, які склали групу контролю. Клінічні спостереження за 

хворими з КГ усіх груп здійснювали до лікування та проводили порівняння між І 

та ІІ групою. 

Хворі на КГ скаржились на наявність зубних відкладень, на кровоточивість 

при чищенні зубів та вживанні твердої їжі, біль в яснах, свербіж та дискомфорт 

ясен, неприємний запах із рота. Аналіз скарг підлітків показав, що найчастіше 

підлітки І групи скаржились на наявність зубних відкладень та кровоточивість 

ясен, відповідно 53,49 % та 48,84 %, що в 1,7 раза частіше, ніж скарги підлітків ІІ 

групи на наявність зубних відкладень, відповідно 31,58 % та 1,5 раза скарги на 

кровоточивість ясен, відповідно 31,58 %. Причому підлітки ІІ групи з однаковою 

частотою вказували як на наявність зубних відкладень, так і на кровоточивість 

ясен.  

Для встановлення ступеня важкості запального процесу було проведено 

визначення індексу РМА. Встановлено, що в підлітків із КГ основної групи 

значення індексу РМА в середньому становило (35,5±1,20) %, що перевищувало 

дані групи порівняння в 1,9 раза і становило відповідно (18,6±0,89) % (р<0,001). 

Аналіз показників індексу РМА, залежно від ступеня тяжкості КГ у 
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підлітків основної групи та групи порівняння, показав зростання значень 

відносно наявності соматичного захворювання. За даними обстеження 

середнє значення індексу кровоточивості РВІ в підлітків, що мають 

захворювання ХГД було в 0,95 раза вище, ніж у підлітків без соматичної 

патології, відповідно (1,42±0,01) бала, проти (1,22±0,01) бала (р<0,001).  

Інтенсивність і поширеність ураження тканин пародонта запальним 

процесом демонструє і показник ЧС. Закономірність, виявлена нами при 

дослідженні індексів РВІ та РМА, була такою ж, а саме середнє значення 

показника ЧС у підлітків основної групи було в 1,4 раза вище, ніж у підлітків 

групи порівняння, відповідно (2,15±0,03) бала, проти (1,52±0,01) бала (р<0,001). 

Лабораторне дослідження включало визначення типу мікрокристалізації 

ротової рідини в обстежених підлітків, оскільки ротова рідина є першою 

біологічною рідиною, що пов’язує зовнішнє та внутрішнє середовище та швидко 

реагує на вплив різних зовнішнішніх і внутрішніх факторів на організм людини . 

Встановлено, що однією з важливих функцій ротової рідини, від якої залежить 

стан тканин пародонта, полягає і в захисті від дії кислот, що виділяють мікроби 

зубної бляшки під час ферментації харчових продуктів, забезпечення 

мікроелементами, які беруть участь у ремінералізації на початковій стадії 

ураження твердих тканин зубів, а також зниження концентрації цукру, 

вимивання цукровмітних субстратів із поверхні зубів [198]. Вважаємо, що зміна 

картини мікрокристалізації при запальних захворюваннях ясен до та після 

лікування може служити діагностичним та прогностичним критерієм перебігу 

захворювання та ефективності лікування [17, 82].  

При вивченні типу мікрокристалізації ротової рідини в підлітків було 

виявлено його залежність, як від загального стану організму, так і від 

стоматологічного статусу. Було встановлено особливості розподілу типів 

мікрокристалізації ротової рідини: у підлітків основної групи переважає ІІ та ІІІ 

тип мікрокристалізації, відповідно (53,49±5,41) % та (40,7±5,33) %, І тип 

кристалізації було виявлено лише у (5,81±2,54) % обстежених (р<0,001). 

Водночас, частка осіб із І типом мікрокристалізації була в 4,6 раза достовірно 
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менша, ніж у групі контролю (р<0,05), частка осіб із ІІІ типом мікрокристалізації 

була в 2,4 раза достовірно більша, ніж у групі контролю (р<0,01). У підлітків із 

КГ без соматичної патології (група порівняння) переважав ІІ тип 

мікрокристалізації (64,91±6,38) %, разом із тим значно зменшується кількість 

осіб із ІІІ типом - (21,05±5,45) % обстежених, порівняно з основною групою та 

зростає кількість із І типом - (14,04±4,64) % (р<0,001).  

Відомо, що мікрофлора РП виступає ініціюючим фактором розвитку 

запального процесу в яснах, отже важливе значення має раннє виявлення і 

корекція дизбіотичних змін в ясенній ділянці в підлітків на ранніх етапах 

розвитку КГ [104, 119, 149, 184]. 

Результати мікробіологічних досліджень засвідчили істотні зміни якісних і 

кількісних показників мікробіоценозу слизової оболонки ясен у ділянці 

ураження у хворих основної групи, порівняно з хворими групи порівняння та 

особами контрольної групи. Представники резидентної мікрофлори РП – α-

гемолітичними стрептококами виявлені в усіх без винятку хворих основної 

групи та групи порівняння, а також здорових підлітків групи контролю (ІП 100,0 

%). Разом із тим у підлітків основної групи спостерігався достовірно вищий 

рівень колонізації слизової оболонки ясен α-гемолітичними стрептококами, ніж 

у підлітків групи порівняння (р<0,01) і підлітків групи контролю (р<0,05). 

Переважна більшість культур α-гемолітичних стрептококів від стоматологічно 

здорових осіб були ідентифіковані як Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis і 

Streptococcus oralis. При КГ на поверхні ураженої слизової оболонки ясен у 

(68,4±3,32) % хворих основної і (64,0±3,43) % хворих групи порівняння 

домінуючими видами були Streptococcus gordonii, Streptococcus sanguinis, 

Streptococcus constellatus, Streptococcus anginosus. Ці види α-гемолітичних 

стрептококів характеризуються підвищеним патогенним потенціалом. 

Частота висівання та популяційний рівень основних представників 

патогенної кокової мікрофлори – золотистого стафілокока Staphylococcus aureus 

і β-гемолітичних стрептококів (Streptococcus pyogenes і Streptococcus group G) у 

хворих основної групи були істотно вищими в основній групі, ніж у групі 
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порівняння (р<0,05). Крім того, на слизовій оболонці ясен (23,7±3,03) % хворих 

основної групи і (8,0±1,94) % хворих групи порівняння встановлено присутність 

дріжджоподібних грибів роду Candida з масивністю колонізації (4,23±0,16) 

КУО/мл і (3,50±0,14) КУО/мл відповідно. У жодного підлітка з групи контроля 

дріжджоподібних грибів у кількості ≥3,0 КУО/мл (що є межею чутливості 

застосованого методу дослідження) не знайдено. 

АЛА є одним із факторів персистенції, який властивий не лише облігатно 

патогенним мікроорганізмам, але й умовно патогенним видам, які колонізують 

слизові оболонки (у тому числі РП) у нормі. Лізоцим є одним із важливих 

факторів природної резистентності організму, який забезпечує бар’єрні 

властивості слизових оболонок. Він проявляє протимікробну активність 

відносно широкого спектру видів мікроорганізмів за рахунок катіонної природи 

(і здатності формувати пори в клітинній мембрані бактерій) та, у меншій мірі, 

мурамінідазної активності [261]. У ряду бактерій (у тому числі Staphylococcus 

aureus, S. epidermidis, Streptococcus mutans, S. pneumoniae, S. pyogenes, S. 

agalacticae, Enterococcus faecalis, E. faecium, Lactococcus lactis) сформувалася 

резистентність до лізоциму за рахунок модифікацій хімічного складу полімерів 

клітинної стінки – пептидоглікану та тейхоєвих кислот [276, 283]. Крім того, 

багато видів бактерій продукують протеїнові інгібітори лізоциму та 

протеолітичні ферменти, здатні розщеплювати лізоцим [18]. Зменшення 

кількості лізоциму під впливом протеолітичних екзоферментів бактерій РП, 

може стати причиною розвитку дизбактеріозу. 

Тому для більш повної характеристики персистентного потенціалу 

симбіонтів уражених ясен у ділянці зубоясеневої борозни усі мікробні 

культури, які проявили інтенсивність росту ≥4,0 lg КУО/мл, було 

протестовано на АЛА. Рівень АЛА ≥4 мкг/мл вважали високим. 

Так, культури з високою АЛА виявлені нами у (89,5±0,81) % підлітків 

основної групи. У групі порівняння осіб із такою мікрофлорою було дещо 

менше – (80,0±1,6) %. Серед підлітків групи контролю мікрофлора з 
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високою АЛА зустрічалася достовірно рідше – лише у (20,0±2,11) % 

(р<0,001). 

Серед усіх протестованих учасників оральних мікробіоценозів 

підлітків із КГ найбільш вираженою АЛА володіють - і β-гемолітичні 

стрептококи, дещо меншою – S. aureus і коагулазо-негативні стафілококи, а 

також дріжджоподібні гриби роду Candida. Слід відзначити, що переважна 

більшість культур -гемолітичних стрептококів, виділених від осіб групи 

контролю, проявили слабку АЛА (≤1 мкг/мл). Низькою здатністю 

інактивувати лізоцим характеризуються стоматококи, нейсерії, мікрококи та 

коринебактерії, виділені як від хворих із КГ, так і від осіб групи контролю. 

Середні значення АЛА - і β-гемолітичних стрептококів ясен підлітків із 

КГ (3,72±0,30) мкг/мл і (4,22±0,52) мкг/мл були достовірно вищими, ніж 

аналогічні показники в здорових осіб групи контролю, відповідно 

(1,80±0,24) мкг/мл, (р<0,01) і (2,00±0,05) мкг/мл (р<0,05). 

Основними продуцентами пероксиду водню в РП є стрептококи: S. 

gordonii, S. sanguinis, S. parasanguinis а також S. oralis, S. infantis, S. 

oligofermentans, S. cristatus і S. mitis [200, 264]. Експериментальні дані останніх 

років підтверджують вирішальне значення продукованого ними Н2О2 в підтримці 

орального симбіотичного гомеостазу, в екології оральних біоплівок. У 

біоплівках РП природний Н2О2 проходить крізь бактеріальну мембрану клітин-

продуцентів і вивільняється в навколишнє середовище, де може впливати на 

сусідні клітини. При спостереженні за процесом формування двомікробної 

біоплівки у штучній слині in vitro [232] продемонстровано, що S. gordonii 

продукує значну кількість H2O2 при нейтральному pH, перешкоджаючи 

підкисленню біоплівки і перешкоджаючи росту S. mutans. Проте, як тільки рН 

навколишнього середовища падає нижче фізіологічної буферної здатності слини, 

продукція H2O2 зменшуються, що дозволяє S. mutans зрештою переважати [234, 

287]. S. sanguinis зберігає здатність продукувати H2O2 навіть, при кислому pH. 

Очевидно, що саме через описані антагоністичні відносини, які 
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опосередковуються продукцією Н2О2, S. sanguinis домінує над S. mutans у слині 

дорослих осіб, які не мають зубів уражених карієсом [223, 288]. Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans і Actinomyces naeslundii, які виступають партнерами S. 

gordonii в оральних біоплівках, захищаються від продукованого останнім H2O2 за 

рахунок фермента каталази [273]. Більше того, каталаза Aggregatibacter  

actinomycetemcomitans може захищати від Н2О2 клітини пародонтопатогенних 

мікроорганізмів, зокрема Porphyromonas gingivalis [289]. Інактивуючі Н2О2 

ферменти мієлопероксидаза, лактопероксидаза, еритроцитарна каталаза в 

концентраціях, які реально досягаються у вогнищі запалення, сприяють росту 

пародонтопатогенних анаеробних мікроорганізмів [228]. 

Нещодавно встановлено ще один аспект впливу Н2О2 на оральні 

мікроорганізми. Продукований S. gordonii H2O2 може сприяти вивільненню з 

клітин стрептокока ДНК і внутрішньовидовому переносу генів 

антибіотикорезистентності (касет резистентності до еритроміцину і канаміцину). 

Завдяки своїм мутагенним властивостям і здатності пригнічувати процеси 

репарації ДНК, Н2О2 може індукувати виникнення резистентності S. gordonii до 

ріфампіцину [231]. 

Водночас експериментальні дані незаперечно вказують на участь 

продукованого оральними стрептококами Н2О2, який проявляє цитотоксичні 

властивості в розвитку запалення і запальної альтерації тканин. За рахунок 

продукції H2O2 S. oralis і S. sanguinis зумовлюють загибель макрофагів [248, 

250], що розвивається внаслідок дестабілізації лізосомальних мембран [247, 289], 

а також гальмують їхні захисні функції за рахунок зниження експресії генів 

прозапальних цитокінів TNF-α, IL-6 [242]. Продемонстровано також 

цитотоксичну активність продукуючого H2O2 штаму S. sanguinis відносно 

нейтрофілів [275]. S. oralis і S. sanguinis викликають загибель епітеліальних 

клітин різного походження: назофарингеальних Detroit 562, бронхіальних Calu-3, 

цервікальних HeLa [249]. Ця дія також опосередкована дією H2O2, оскільки вона 

не проявляється при додаванні в експериментальну систему каталази. Близько 

спорідненим з оральними стрептококами груп Mitis і Sanguinis є Streptococcus 
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pneumoniae, який проявляє з ними ідентичність послідовності 16S рРНК на рівні 

99,5 % [200]. Він також володіє здатністю продукувати Н2О2, за рахунок чого 

індукуіє апоптоз і загибель нейтрофілів [290] та епітеліальних клітин альвеол 

легень [262], сповільнює рухливість війок епендимальних клітин шлуночків 

мозку [229]. 

Нами встановлено, що в групі клінічно здорових підлітків продуценти 

Н2О2 виявляються на слизовій оболонці ясен досить рідко – лише в 

(5,0±1,15) % обстежених. При КГ продуценти Н2О2 знайдені в (52,4±2,4) % 

обстеженних основної групи (p<0,01) і в групі порівняння - (50,0±2,5) % 

обстежених (p<0,01). 

Отримані результати мікробіологічних досліджень свідчать, що найбільш 

ймовірною причиною виникнення запального процесу в яснах є розвиток 

орального дисбіозу при наявності соматичного захворювання (ХГД) у поєднанні 

з недостатньою гігієною РП. Виявлені факти повинні бути враховані при 

розробці схем лікування та профілактики даної патології в підлітків. 

Для лікування було відібрано хворих на КГ та ХГД (І група) 86 осіб та 

хворих на КГ без соматичної патології (ІІ група) 57 осіб, які не потребували 

ортодонтичного та хірургічного втручання і завершили стаціонарне лікування та 

всі призначення, яке проводили лікарі-гістроентерологи ОКДЛ (підлітки 

основної групи знаходились у фазі клінічної ремісії соматичного захворювання 

(ХГД)).  

На початковому етапі проводили контроль за дотримання правил 

індивідуальної гігієни РП і повторне гігієнічне навчання правилам догляду за РП 

із метою формування стійкого розуміння та усвідомлення щодо необхідності 

правильного та ретельного дотримання індивідуальної гігієни РП і проводили 

професійну гігієну РП. Після антисептичної обробки РП та ясен ретельно 

видаляли над`ясенні зубні відкладення механічним методом, поліруванням та 

наступною обробкою фтористими препаратами зубних поверхонь.  

Місцеве і загальне медикаментозне лікування хворих на КГ проводили, 

залежно від підгрупи дослідження. Підлітки ІА підгрупи – 57 осіб та ІІА 
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підгрупи – 30 осіб отримували розроблений лікувально-профілактичний 

комплекс, який включав застосування комбінованого рослинного 

протимікробного препарату «Стоматофіт» у вигляді полоскань 15 % водним 

розчином РП 3-4 раза на добу, аплікації на слизову оболонку ясен та введення в 

міжзубні проміжки «Дентагеля» 2 раза на добу. Курс 10 діб. Повторний курс 

через 6 міс. Із метою загального лікування всередину призначали препарат 

«Йогурт» по 1-2 капсули 3 раза на добу, під час їди. Курс лікування –25-30 діб. 

Повторний курс через 6 міс. 

Для місцевого медикаментозного лікування хворих ІБ підгрупи – 29 осіб і 

ІІБ підгруп – 27 осіб використовували загальноприйняте лікування, а саме: 

зрошення ясен 0,05 % розчином «Хлоргексидин-Віола», ротові ванночки настоєм 

ромашки, календули 3-4 раза в день протягом 7 днів, аплікації на слизову 

оболонку ясен та введення в міжзубні проміжки 1 % мефінамінової пасти 1 раз 

на добу. Курс 10 діб. Повторний курс через 6 міс. 

Для визначення ефективності застосованого лікувально-профілактичного 

комплексу проводили детальне клінічне обстеження та визначення динаміки 

показників через 6 та 12 міс після лікування, а також лабораторних та 

мікробіологічних показників після та через 6 міс після лікування. 

Проведений комплекс лікувально-профілактичних заходів привів до 

покращення стану гігієни РП у підлітків усіх груп спостереження, що 

підтверджують результати індексу гігієни OHI-S після лікування. Однак у 

віддалені терміни (через 6 та 12 міс), даний індекс зазнав змін у бік погіршення 

гігієнічного стану, досягнуті результати виявились не стабільними.  

Із метою визначення рівня засвоєння та збереження санітарно - гігієнічних 

знань, отриманих на початковому етапі лікування КГ, а також оцінки успішності 

формування стійкої системи розуміння та усвідомлення щодо необхідності 

дотримання гігієни РП було проведено повторне анкетування (анкета № 2) 143 

підлітків дослідних груп після лікування та через 6 міс. Анкета № 2 включала 6 

питань (індикаторів) із декількома варіантами відповідей. Аналогічно з 

результатами визначення індексу гігієни при аналізі відповідей анкет по 
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дотриманню індивідуальної гігієни РП було виявлена тенденція: у терміни після 

проведеного лікування, що включало повторне гігієнічне навчання та контроль 

гігієни РП, вдалося покращити знання та навики респондентів, сформувати 

розуміння та усвідомлення щодо необхідності дотримання гігієни РП, однак дані 

результати виявились не стійкими, що говорить про необхідність включати 

повторне гігієнічне навчання у комплекс лікувально-профілактичних заходів, 

який буде проводитися повторно. 

Суб’єктивні та об’єктивні зміни стану ясен підтверджувалися динамікою 

показників РМА, ЧС та РВІ після лікування та у віддаленні терміни. Таким 

чином, у результаті застосованих нами лікувально-профілактичних заходів 

вдалось досягти значних позитивних змін усіх клінічних показників, особливо в 

ІА та ІІА підгрупі, що отримували запропоноване лікування, порівняно з 

підгрупами ІБ та ІІБ, що отримували загальноприйняте лікування. Це 

підтверджується позитивною динамікою індексів, однак незначне їхнє 

погіршення у віддалені терміни потребує повторення терапії для отримання 

стійких результатів лікування КГ у підлітків. 

Вивчення характеру змін типу мікрокристалізації ротової рідини у 

підлітків після лікування встановило наявність зміни типу мікрокристалізації у 

підлітків в усіх підгрупах спостереження за рахунок зменшення ІІІ типу, 

збільшення І та ІІ типу мікрокристалізації ротової рідини в підлітків, причому 

більш виражені зміни виявили в підлітків, що отримували запропонований 

лікувально-профілактичний комплекс (ІА та ІІА підгрупи). Через 6 міс після 

лікування виявили тенденцію до зменшення осіб з І типом та збільшення з ІІІ 

типом мікрокристалізації, порівняно з даними отриманими після лікування. У 

підлітків, що отримували загальноприйняте лікування простежується аналогічна 

тенденція зміни типу мікрокристалізації ротової рідини, однак менш виражена.  

Отже аналіз отриманих результатів дослідження мікрокристалізації 

ротової рідини вказує на залежність показника як від загального стану організму, 

так і від проведеного лікування та підтверджує ефективність запропонованого 

лікувально-профілактичного комплексу КГ. 



166 
 

 

Мікробіологічне дослідження проведене після лікування виявило, що 

обидва терапевтичні комплекси дозволили істотно знизити масивність 

колонізації слизової оболонки ясен α-гемолітичними стрептококами. У хворих, 

яким проводили загальноприйняте лікування КГ (підгрупи ІБ і ІІБ), відбувалося 

достовірне зниження масивності колонізації слизової оболонки ясен 

транзиторними представниками нормальної мікрофлори РП – стоматококом, 

нейсеріями та дифтероїдами. У віддалені терміни після проведеного лікування 

(через 6 міс) низькі значення ПР цих представників нормофлори в хворих 

підгруп ІБ і ІІБ зберігалися. При цьому вони були нижчими за вікову норму, що 

може свідчити про формування стійкого дефіциту мінорних представників 

нормального мікробіоценозу РП. Аналогічною є динаміка змін ІП цих 

мікроорганізмів у підгрупі ІІБ. 

Запропонований нами лікувально-профілактичний комплекс, який включав 

м’якші за характером дії місцеві засоби («Дентагель» і «Стоматофіт») у 

поєднанні з пробіотичним препаратом «Йогурт», проявив більш щадячий 

нормалізуючий вплив на мікробіоценоз ясен. У хворих ІА і ІІА підгруп 

застосований нами лікувально-профілактичний комплекс дозволив досягнути 

стійкого зниження масивності і частоти колонізації слизової оболонки ясен 

патогенною аеробною мікрофлорою – β-гемолітичним стрептококом S. pyogenes, 

золотистим стафілококом S. aureus та дріжджоподібними грибами роду Candida. 

У хворих ІА і ІІА підгруп, завдяки застосування запропонованого 

лікувального комплексу, який включав пробіотичні лактобактерії, вдалось 

досягти стійких позитивних якісних змін мікробіоценозу слизової оболонки 

ясен. В обох підгрупах не спостерігалося достовірного збільшення частоти носіїв 

мікрофлори з АЛА. Цей показник утримувався на рівні (31,6±2,45) % (підгрупа 

ІА) і (46,2±1,92) % (підгрупа ІІА) (p>0,05) порівняно з результатами відразу 

після лікування. Навіть у віддалені терміни після лікування із застосуванням 

лактовмісного пробіотика показник колонізації мікроорганізмами з АЛА був 

максимально наближеним до рівня, властивого здоровим особам відповідної 

вікової групи (20,0±2,11) %. 
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У хворих підгруп ІБ і ІІБ, яким лікування КГ проводили 

загальноприйнятим способом у віддалені терміни спостерігалося відновлення 

колонізації слизової оболонки ясен бактеріями, які володіють вираженою АЛА. 

Відсоток таких хворих у відповідних групах майже повертався до початкового 

рівня. 

Оскільки α-гемолітичні стрептококи є основними резидентними 

представниками мікрофлори ясенної ділянки, частка яких в оральних 

мікробіоценозах (порівняно з усіма іншими видами мікроорганізмів) найбільша, 

динаміку змін їхнього АЛА в процесі комплексного лікування хворих підгруп 

спостереження нами проаналізовано окремо. Так, у підлітків ІА і ІІА підгруп 

вдалося досягнути стійкого зниження АЛА α-гемолітичних стрептококів ясенної 

ділянки (практично до вікової норми), яке утримувалося по крайній мірі 

впродовж 6 міс після курсу лікування. У підлітків ІА підгрупи відразу після 

проведених терапевтичних заходів цей показник знизився на 45,3 % і через 6 

місяців – на 42,9 % відносно початкового рівня, (р<0,01), у підлітків ІІА підгрупи 

– відповідно на 35,6 % і 34,4 % (р<0,05). Таким чином АЛА α-гемолітичні 

стрептококів ясен у підлітків із КГ максимально наблизилася до вікової норми, 

властивої для здорових осіб групи контролю. 

Застосування загальноприйнятого лікування КГ проявило значно слабший 

і нетривалий ефект. Істотне зниження АЛА α-гемолітичних стрептококів 

слизової оболонки ясен спостерігали лише відразу після проведеного курсу 

лікування: у підлітків ІБ підгрупи – на 29,3 %, у підлітків ІІБ підгрупи– на 29,1 % 

(р<0,05). Але через 6 міс у підлітків підгрупа ІБ цей показник знову проявив 

тенденцію до росту – відмінність від початкового рівня скоротилася до 13,7 %. У 

підлітків підгрупи ІІБ АЛА α-гемолітичних стрептококів ясен через 6 міс після 

курсу лікування повернулася до істотно підвищеного відносно вікової норми (на 

71,7 %) початкового рівня. 

Крім того, нами проаналізовано також середні рівні інтенсивності 

продукції Н2О2 мікрофлорою ясенної ділянки в процесі лікування . Найбільш 

виражену позитивну динаміку нами зареєєстровано під час спостереження 
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хворих підгруп ІА і ІІА, які, крім місцевого лікування, додатково отримували 

бактерійний препарат із лактобактеріями. Частота виявлення Н2О2-продукуючих 

мікроорганізмів у складі ясенних мікробіоценозів відразу після проведеного 

курсу лікування знизилася в 3,7 раза (у підлітків із ХГД, p<0,01) і в 3,0 раза (у 

підлітків із КГ без патології ШКТ, p<0,01). Це зниження зберігалося в термін 6 

міс після лікування – відповідно в 2,8 і 2,0 раза (p<0,01). У підгрупах ІБ і ІІБ, де 

хворим проводили лікування КГ за загальноприйнятою методикою, частота 

виявлення Н2О2-продукуючих мікроорганізмів зменшувалася менш помітно: 

відразу після лікування відповідно на 33,3 % і 28,5 % (p<0,05), а через 6 місяців – 

лише на 16,7 % і 14,2 % (p>0,05). В обидва зазначені терміни частота висівання 

продуцентів Н2О2 у підлітків підгруп ІБ і ІІБ значно перевищувала контрольне 

значення, яке становило (5,0±1,15) % (p<0,01). Після застосування 

запропонованої схеми комплексного лікування у хворих ІА і ІІА підгруп цей 

показник становив 15 % та 23 % і таким чином максимально наближався до 

контрольного рівня, властивого здоровим особам відповідного віку. 

Отже розроблений нами лікувально-профілактичний комплекс для 

лікування підлітків із КГ та ХГД проявив виражений коригуючий вплив на 

характер мікробіоценозу ясен. Він дозволив досягнути стійкого нормалізуючого 

ефекту на резидентну і транзиторну нормофлору та забезпечив зниження частки 

патогенних аеробних мікроорганізмів в оральних мікробіоценозах обстежених 

підлітків. Крім того, він дозволив досягнути стійкого зниження персистентного 

потенціалу мікрофлори ясен за рахунок зменшення її здатності інактивувати 

лізоцим ротової рідини, а також зменшення продукції Н2О2 ясенною 

мікрофлорою. 

Індекс ефективності лікування виявився вищим у підгрупах, де 

застосовувався запропонований лікувально-профілактичний комплекс ІА та ІІА 

підгрупах і становив, відповідно ІГ - 80,9 % і 85,8 %; РМА – 89,9 % і 90,9 %; ІК – 

87,3 % і 88,9 %; ЧС – 85,1 % і 88,8 %. У підгрупах, де застосовувалось 

загальноприйняте лікування ІБ та ІІБ підгрупах індекс ефективності був нижчим, 
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відповідно: ІГ – 74,2 % і 80,6 %; РМА – 82,0 % і 82,8 %; ІК – 83,1 % і 85,5 %; ЧС 

– 80,0 % і 83,5 %.  

У віддалені терміни індекс ефективності знижувався по всіх клінічних 

індексах, однак тенденція показників по підгрупам, у залежності від застосованої 

схеми лікування, була збережена. Так, через 6 міс індекс ефективності в 

підгрупах, де застосовувався запропонований лікувально-профілактичний 

комплекс, ІА та ІІА підгрупах і становив, відповідно ІГ – 74,7 % і 75,4 %; РМА – 

86,2 % і 86,0 %; ІК – 81,0 % і 81,2 %; ЧС – 79,5 % і 81,6 %. У підгрупах, де 

застосовувалось загальноприйняте лікування ІБ та ІІБ підгрупах індекс 

ефективності був нижчим, відповідно: ІГ – 67,4 % і 69,4 %; РМА – 78,6 % і 74,7 

%; ІК – 75,4 % і 75,2 %; ЧС – 74,4 % і 75,7 %. 

Через 12 міс ефективність лікування по підгрупах продовжувала 

знижуватись, зберігаючи тенденцію кращих показників у підгрупах, де був 

застосований запропонований лікувально-профілактичний комплекс. Отже 

індекс ефективності в ІА та ІІА підгрупах становив, ІГ – 67,4 % і 64,9 %; РМА – 

82,3 % і 78,0 %; ІК – 72,5 % і 71,8 %; ЧС – 74,0 % і 74,3 %. Індекс ефективності в 

ІБ та ІІБ підгрупах був нижчим, відповідно ІГ – 62,4 % і 56,7 %; РМА – 68,5 % і 

66,1 %; ІК – 67,0 % і 65,0 %; ЧС – 68,8 % і 68,4 %. Такі результати, а саме високі 

показники ефективності, отримані при застосуванні запропонованого 

лікувально-профілактичного комплексу, до складу якого ввійшли «Стоматофіт», 

«Дентагель» та «Йогурт», можна пояснити саме завдяки поєднання їхніх 

властивостей – протимікробної, протизапальної, антисептичної та відновлення 

нормофлори [24, 36, 60]. 

Аналіз отриманих даних продемонстрував, що лікувально-профілактичні 

заходи мають носити диференційований індивідуальний характер із 

врахуванням, як стоматологічного статусу, а саме ступеня важкості КГ, так і 

наявності у підлітків соматичних захворювань та обов’язково включати: 

визначення рівня гігієнічних навиків та знань щодо дотримання індивідуального 

догляду за гігієною РП; проведення навчання правилам індивідуального догляду 

за РП, контроль із обов’язковим повторним навчанням у віддалені терміни при 
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повторному лікуванні КГ; проведення бесід із метою формування стійкого 

розуміння та усвідомлення необхідності ретельного догляду за гігієною РП та 

факторів ризику виникнення захворювань тканин пародонта; індивідуалізований 

вибір засобів гігієни РП; лікування карієсу та його ускладнень; проведення 

професійної гігієни РП; місцеве лікування – застосування комбінованого 

рослинного препарату «Стоматофіт» та геля «Дентагель»; загальне лікування – 

препарат «Йогурт» для корекції мікробіологічних змін. Отже, запропонований 

лікувально-профілактичний комплекс включає персоналізований та 

превентивний напрямок медицини (рис. 6.1.). 

Клінічні спостереження підтверджені лабораторним дослідженням та 

дослідженням мікробіологічних показників свідчать про ефективність 

запропонованого лікувально-профілактичного комплексу при лікуванні КГ у 

підлітків із ХГД. Відсутність побічної дії і досягнення стійкої ремісії дає нам 

підставу рекомендувати розроблений і апробований лікувально-профілактичний 

комплекс до широкого впровадження в практичну охорону здоров’я.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                    

 

 

Рис. 6.1. Диференційований підхід лікування катарального гінгівіту в підлітків із хронічним гастродуоденітом. 

Диференційований підхід лікування катарального гінгівіту в підлітків із хронічним гастродуоденітом 

Легкий ступінь важкості 

катарального гінгівіту 

 

Середній ступінь важкості 

катарального гінгівіту 

Проведення навчання правилам догляду за ротовою порожниною з індивідуальним підбором засобів догляду за 

гігієною ротової порожнини, контроль з обов’язковим повторним навчанням та бесіди з метою формування 

стійкого розуміння та усвідомлення необхідності ретельного догляду за гігієною РП. При необхідності лікування 

карієсу та його ускладнень 
 

Проведення професійної гігієни ротової порожнини 

 «Стоматофіт», «Дентагель», препарат 

«Йогурт» курсом до 5 діб, повторний курс 

через 6 міс 

«Стоматофіт», «Дентагель», препарат 

«Йогурт» курс до10 діб, повторний курс 

через 4 міс 

Персоналізований та превентивний напрямок медицини 

1
7
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуального науково-практичного завдання дитячої терапевтичної 

стоматології – підвищення ефективності профілактики і лікування катарального 

гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами шляхом вивчення факторів 

ризику та застосування розробленого лікувально-профілактичного комплексу. 

1. У підлітків із хронічними гастродуоденітами поширеність 

захворювань тканин пародонта склала 77,87 % та є в 1,4 раза вищою, ніж у 

підлітків без соматичної патології – 54,39 %. Поширеність катарального гінгівіту 

в підлітків із хронічними гастродуоденітами становила 70,49 %, у підлітків без 

соматичних захворювань − 50,0 % . Загострення хронічного процесу відмічалось у 

8,14 % обстежених із хронічними гастродуоденітами та в 3,51 % обстежених без 

соматичної патології.  

2. Катаральний гінгівіт легкого ступеня важкості зустрічався в 41,86 %, 

середнього − 58,14 % у підлітків із хронічними гастродуоденітами. 

Особливостями клінічних проявів катарального гінгівіту в підлітків із хронічними 

гастродуоденітами, порівняно з катаральним гінгівітом у підлітків без соматичних 

захворювань є: виражений запальний процес (індекс РМА вищий на 16,9 %; 

показник ЧС у підлітків основної групи в 1,4 раза вищий, ніж у підлітків групи 

порівняння (р<0,001); індекс кровоточивості РВІ у підлітків основної групи в 1,2 

раза вищий, ніж у підлітків групи порівняння (р<0,001). Індекс OHI-S у підлітків 

основної групи в 1,3 раза вище, ніж у групі порівняння (р<0,001). 

3. Встановлено особливості розподілу типів мікрокристалізації ротової 

рідини в підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом, який 

проявляється переважанням ІІ та ІІІ типів, відповідно (53,49±5,41) % та 

(40,7±5,33) %, І тип - було виявлено лише в (5,81±2,54) % обстежених (р<0,001). 

Водночас, частка осіб із І типом мікрокристалізації була в 4,6 раза менша, ніж у 

групі контролю (р<0,05), частка осіб із ІІІ типом - в 2,4 раза більша, ніж у групі 

контролю (р<0,01).  
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4. Виявлено особливості змін мікробіоценозу ясен у підлітків із 

катаральним гінгівітом як самостійним захворюванням, так і з хронічним 

гастродуоденітом, що проявлялось достовірно вищим рівнем колонізації слизової 

оболонки ясен α-гемолітичними стрептококами, ніж у підлітків без соматичної 

патології (р<0,01) і осіб групи контролю (р<0,05). При катаральному гінгівіті в 

(68,4±3,32) % хворих основної групи домінуючими видами були Streptococcus 

gordonii, Streptococcus sanguinis, Streptococcus constellatus, Streptococcus 

anginosus, що характеризуються підвищеним патогенним потенціалом. При 

катаральному гінгівіті середнього ступеня важкості спостерігали достовірно вищі 

рівні колонізації слизової оболонки ясен β-гемолітичними стрептококами, 

золотистим стафілококом і стоматококом (р<0,05), ніж при катаральному гінгівіті 

легкого ступеня важкості.  

5. Культури з високою антилізоцимною активністю виявлені в 

(89,5±0,81) % підлітків основної групи, дещо менше в підлітків групи 

порівняння – (80,0±1,6) %, серед підлітків групи контролю мікрофлору з 

високою антилізоцимною активністю спостерігали – лише в (20,0±2,11) % 

(р<0,001).  

6. При катаральному гінгівіті продуценти пероксиду водню знайдені 

в (52,4±2,4) % обстежених основної групи (p<0,01) і в (50,0±2,5) % 

обстежених групи порівняння (p<0,01), у групі контролю продуценти 

пероксиду водню визначили лише в (5,0±1,15) % обстежених.  

7. Індекс ефективності лікування виявився вищим у підгрупах, де 

застосовували запропонований лікувально-профілактичний комплекс ІА та ІІА 

підгрупах, що підтверджує його ефективність і становив, відповідно ІГ − 80,9 % і 

85,8 %; РМА – 89,9 % і 90,9 %; ІК – 87,3 % і 88,9 %; ЧС – 85,1 % і 88,8 %. У 

підгрупах, де застосовували загальноприйняте лікування ІБ та ІІБ підгрупах 

індекс ефективності був нижчим, відповідно: ІГ – 74,2 % і 80,6 %; РМА – 82,0 % і 

82,8 %; ІК – 83,1 % і 85,5 %; ЧС – 80,0 % і 83,5 %. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Рекомендуємо проводити для підлітків, які хворіють на хронічний 

гастродуоденіт, навчання правилам догляду за гігієною ротової порожнини 

з індивідуальним підбором предметів та засобів гігієни (лікувально-

профілактичні зубні пасти протизапальної дії, що містять екстракти 

лікарських трав, ополіскувачі, флоси) під час першого відвідування з 

обов`язковим повторним навчанням та бесідами з метою формування 

стійкого розуміння та усвідомлення необхідності ретельного догляду за 

гігієною ротової порожнини, контроль дотримання правил гігієни ротової 

порожнини.  

2.  Для місцевого лікування катарального гінгівіту в підлітків із хронічними 

гастродуоденітами рекомендуємо місцево застосування комбінованого 

рослинного протимікробного препарату «Стоматофіт» у вигляді полоскань 

15 % водним розчином (близько 10 мл препарату розчинити в ¼ склянки 

води) ротової порожнини 3-4 рази на добу, аплікації на слизову оболонку 

ясен та введення в міжзубні проміжки «Дентагеля» 2 рази на добу. Після 

нанесення гелю протягом 15 хвилин не можна полоскати рот і приймати 

їжу. При катаральному гінгівіті легкого ступеня курсом до 5 діб, повторний 

курс через 6 міс. При катаральному гінгівіті середнього ступеня важкості 

курс до 10 діб, повторний курс через 4 міс.  

3. Із метою загального лікування катарального гінгівіту в підлітків із 

хронічними гастродуоденітами рекомендуємо всередину призначати 

препарат «Йогурт» 1-2 капсули 3 рази на добу, під час їди. Курс лікування –

25-30 діб. При катаральному гінгівіті легкого ступеня повторний курс через 

6 міс. При катаральному гінгівіті середнього ступеня важкості повторний 

курс через 4 міс. 
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хронічним гастродуоденітом. Патент України UA № 10300. 2015 лист. 22.  

3. Лісецька ІС, Рожко ММ. Взаємозв’язок захворювань тканин пародонту та 

патології шлунково-кишкового тракту. Art of Medicine. 2017;2(2):83-7. (Огляд 

літератури). 
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ДОДАТОК А1 

 

Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні технології хірургічної 

стоматології і щелепно-лицевої хірургії» (Івано-Франківськ, 2015); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Фундаментальні науки-

практичній медицині: морфо-функціональні методи дослідження онтогенетичних 

перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, змодельованих 

патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів» присвяченій 75-

річчю з Дня народження професора Шутки Богдана Васильовича (Івано-

Франківськ, 2015); науково-практичній конференції «Інноваційні технології в 

стоматології» (Тернопіль, 2015); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» (Івано-Франківськ, 2016); 

VIII науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» 

(Тернопіль, 2016); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції: 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань 

внутрішніх органів» присвячена пам’яті академіка НАМН України Є.М. Нейка 

(Івано-Франківськ-Яремче, 2016); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» (Івано-

Франківськ, 2018); дистанционная научно – практическая конференция студентов 

и молодых ученых «Инновации в медицине и фармации – 2018» (Минск, 2018). 
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ДОДАТОК Б1 

АНКЕТА ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА №1 

П.І.П._____________________________________________________________ 

Дата та рік народження______________________________________________ 

Стать:  Ж____   Ч___ 

1. Чи турбують Вас хворі зуби? 

А) Так____ 

Б) Ні_____ 

2. Чи турбує вас кровоточивість ясен? 

А) Так___ 

Б) Ні____ 

3. Чи знаєте Ви як правильно доглядати за порожниною рота? 

А) Так___ 

Б) Ні____ 

В) Частково____ 

4. Чи регулярно Ви доглядаєте за порожниною рота? 

А) Регулярно______ 

Б) Нерегулярно____ 

5. Скільки разів в день Ви чистите зуби? 

А) Чищу зуби тільки зранку_____ 

Б) Чищу зуби 2 рази в день (до сніданку та ввечері)_____ 

В) Чищу зуби 2 рази в день (після сніданку та ввечері)___ 

Г) Чищу тільки ввечері_______ 

6. Скільки часу Ви чистите зуби? 

А) 1 хвилину___ 

Б) 2 хвилини___ 

В) Більше 2 хвилин ___ 

7. Чи застосовуєте Ви додаткові засоби гігієни порожнини рота? 

А) Так___ 

Б) Ні____ 

В) Інколи___ 

8. Які саме додаткові засоби гігієни Ви застосовуєте? 

А) Ополіскувач_____ 

Б) Флоси__________ 

В) Жувальна гумка____ 

9. Як часто Вам міняють зубну щітку? 

А) 1 раз на місяць _____ 

Б) Через 3 місяці ______ 

В) Через 6 місяців _____ 

10. Хто навчив Вас доглядати за порожниною рота? 

А) Батьки _____ 

Б) Лікар-стоматолог____ 
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В) Вчитель____ 

Г) СМИ______ 

11. Чи звертаєте Ви увагу на стан порожнини рота? 

А) Так____ 

Б) Ні_____ 

В) Важко відповісти___ 
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ДОДАТОК Б2 

АНКЕТА ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА №2 

 

П.І.П._____________________________________________________________ 

Дата та рік народження______________________            Стать:  Ж____   Ч___ 

1.Чи знаєте Ви як правильно доглядати за порожниною рота? 

А) Так___ 

Б) Ні____ 

В) Частково____ 

2. Чи регулярно Ви доглядаєте за порожниною рота? 

А) Регулярно______ 

Б) Нерегулярно____ 

3. Скільки разів в день Ви чистите зуби? 

А) Чищу зуби тільки зранку_____ 

Б) Чищу зуби 2 рази в день (до сніданку та ввечері)_____ 

В) Чищу зуби 2 рази в день (після сніданку та ввечері)___ 

Г) Чищу тільки ввечері_______ 

4. Скільки часу Ви чистите зуби? 

А) 1 хвилину___ 

Б) 2 хвилини___ 

В) 3 хвилин___ 

5. Чи застосовуєте Ви додаткові засоби гігієни порожнини рота? 

А) Так___ 

Б) Ні____ 

В) Інколи___ 

6. Які саме додаткові засоби гігієни Ви застосовуєте? 

А) Ополіскувач_____ 

Б) Флоси__________ 

В) Жувальна гумка____ 
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ДОДАТОК В 

КАРТА ОЦІНКИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ 

Медична карта стоматологічного хворого №_________              Дата___________ 

Історія хвороби №_________                                      Група дослідження_________ 

Прізвище Ім’я По батькові ______________________________________________ 

Дата народження___________________ Вік______  Стать_____ 

Домашня адреса________________________________________________________ 

Скарги________________________________________________________________ 

Супутні захворювання __________________________________________________ 

Алергологічний анамнез_________________________________________________ 

Дані об'єктивного обстеження 

                                                                                                     КПВ = 

Стан зубів            18 17 16 15 14 13 12 11   21 22 23 24 25 26 27 28 

                              48 47 46 45 44 43 42 41   31 32 33 34 35 36 37 38 

 

Ортодонтичний статус______________     Вуздечки губ та язика_______________ 

Стан ясен_____________________________________________________________ 

№  показник До лікув. Після 

лікування 

Через 6 

місяців 

Через 12 

місяців 

1 Індекс гігієни OHI-S, 

Гріна-Вермильйона 

    

2 РМА,модифікація C. 

Parma 

    

3 індекс кровоточивості 

РВІ 

    

4. Йодне число  

Свракова 

    

5. Тип кристалізації     

 

Діагноз________________________________________________________________

Лікування_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ДОДАТОК В1 

Аналіз частоти та структури захворювань шлунково-кишкового тракту в 

дітей України та Івано-Франківської області 

 

На сьогоднішній день за даними МОЗ України ДЗ «Центру медичної 

статистики МОЗ України» все менше реєструється соматично здорових дітей та 

підлітків. Останнє десятиліття сформувалась ситуація, що характеризується 

зменшенням чисельності дитячого населення з однієї сторони та наростаючим 

погіршенням стану здоров’я з іншої сторони. Збільшується захворюваність на 

різні соматичні захворювання, все більше діагностується морфо-функціональних 

порушень різних органів та систем, що накладає свої особливості на проведення 

профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань. 

Поширеність захворювань серед дитячого населення України за останні роки 

наведено в табл 1.  

Таблиця 1 

Зареєстровано хвороб серед дітей 0-17 років включно в Україні 

 

  

Усі хвороби 

Серед 

міського 

дитячого 

населення 

Серед 

сільського 

дитячого 

населення 

 

 

 

2013 

 

 

поширеність 

захворювань 

абс. 

число 

15344251 11029848 4314403 

на 1000 

дітей 

1920,34 2123,41 1543,06 

  

захворюваність 

абс. 

число 

11141786 8134163 3007623 

на 1000 

дітей 

1394,40 1565,95 1075,69 

 

 

 

2014 

  

  поширеність 

захворювань 

 

абс. 

число 

13372537 9338671 4033866 

на 1000 

дітей 

1760,73 1880,97 1533,75 
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Продовження таблиці 1 

2014 

  

 

захворюваність 

абс. 

число 

9767539 6945330 2822209 

на 1000 

дітей 

1286,07 1398,91 1073,05 

 

 

 

2015 

 

 

  

  поширеність 

захворювань 

абс. 

число 

13267123 9234496 4032627 

на 1000 

дітей 

1742,30 1849,70 1537,83 

 

захворюваність 

абс. 

число 

9706956 6874445 2832511 

на 1000 

дітей 

1274,76 1376,97 1080,17 

 

 

 

2016 

 

поширеність 

захворювань 

абс. 

число 

13531315 9448557 4082758 

на 1000 

дітей 

1777,16 1886,69 1566,68 

 

захворюваність 

абс. 

число 

10020593 7123141 2897452 

на 1000 

дітей 

1316,07 1422,35 1111,84 

 

 

 

2017 

 

поширеність 

захворювань 

 

абс. 

число 

13309591 9314394 3995602 

на 1000 

дітей 

1747,67 1858,38 1534,70 

 

захворюваність 

абс. 

число 

9836996 7009256 2827725 

на 1000 

дітей 

1291,69 1398,47 1086,12 

 

За даними державних і галузевих статистичних звітів, захворювання органів 

травлення серед дитячого населення за поширеністю впевнено посідають провідні 

позиції. Аналіз звітної документації свідчить про те, що у структурі загальної 
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захворюваності дітей вони посідають друге місце після захворювань органів 

дихання і становлять 25,3 – 31,3 %. Поширеність захворювань гастродуоденальної 

зони в різних регіонах України становить 140-150 на 1000 дитячого населення і 

характеризується тенденцією до зростання. В структурі захворювань хвороб 

органів травлення в підлітків провідне місце належить хронічним 

гастродуоденітам. За інформацією Центру медичної статистики МОЗ України, 

щороку в країні вперше реєструється майже 50000 дітей з хронічним 

гастродуоденітом. Поширеність хвороб органів травлення, гастриту та дуоденіту 

серед дитячого населення України за останні роки наведено в табл 2.  

За даними Івано-Франківського обласного інформаційно-аналітичного 

центру медичної статистики по Івано-Франківській області та по місту за останні 

роки зберігається тенденція щодо високих показників поширеності хвороб органів 

травлення та, зокрема, гастриту та дуоденіту відповідно як і по Україні, що 

демонструє рис. 1. та 2. 

 

Рис. 1. Зареєстровано хвороб органів травлення по області та місту Івано-

Франківськ серед дитячого населення з 2013 по 2017 роки. 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

2013

2014

2015

2016

2017

Столбец1 15-17р. Міст о 15-17р. Область 0-14р. Область
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Рис. 2. Зареєстровано гастродуоденітів по області та місту Івано-Франківськ 

серед дитячого населення з 2013 по 2017 роки. 

 

Статистичні данні щодо поширеності хвороб органів травлення загалом та 

хронічного гастродуоденіту, зокрема, мають привернути увагу не тільки дитячих 

гастроентерологів та педіатрів, але і дитячих стоматологів, оскільки органи 

ротової порожнини та органи травлення мають тісний анатомічний та морфо-

функціональний зв’язок та при розвитку захворювань мають взаємообтяжуючий 

характер, що необхідно враховувати при плануванні лікувально-профілактичних 

заходів.



 

 

Таблиця 2 

Зареєстровано хвороб органів травлення, гастриту та дуоденіту серед дітей 0-17 років включно в Україні 

Найменування класів хвороб 

та окремих нозологій 

Хвороби 

органів 

травлення 

Серед  

міського  

дитячого 

населення 

Серед 

сільського 

дитячого 

населення 

 

Гастрит та 

дуоденіт 

Серед 

міського 

дитячого 

населення 

Серед 

сільського 

дитячого 

населення 

 

 

 

 

2013 

 

поширеність 

захворювань 

абс. 

число 

1067768 768100 299668 193364 131197 62167 

на 1000 

дітей 

133,63 147,87 107,18 24,20 25,26 22,23 

 

захворюва- 

ність 

абс. 

число 

395305 260616 134689 52503 31996 20507 

на 1000 

дітей 

49,47 50,17 48,17 6,57 6,16 7,33 

 

 

 

2014 

 

 

поширеність 

захворювань 

абс. 

число 

912372 630902 281470 156942 101562 55380 

на 1000 

дітей 

120,13 127,07 107,02 20,66 20,46 21,06 

 

захворюва- 

ність 

абс. 

число 

356854 225702 131152 44860 26090 18770 

на 1000 

дітей 

46,99 45,46 49,87 5,91 5,25 7,14 

 

 

2
1
6
 



 

 

Продовження таблиці 2

 

 

 

2015 

 

 

поширеність 

захворювань 

абс. 

число 

891469 615114 276355 148916 96338 52578 

на 1000 

дітей 

117,07 123,21 105,39 19,56 19,30 205 

 

захворюва- 

ність 

абс. 

число 

349407 320007 129400 43268 24910 18358 

на 1000 

дітей 

45,89 447 49,35 5,68 4,99 70 

 

 

 

2016 

поширеність 

захворювань 

абс. 

число 

869722 600050 269672 140979 90710 50269 

на 1000 

дітей 

114,23 119,82 103,48 18,52 18,11 19,29 

захворюва- 

ність 

абс. 

число 

346143 219093 127050 41147 23787 17360 

на 1000 

дітей 

45,46 43,75 48,75 5,40 4,75 6,66 

 

 

2017 

поширеність 

захворювань 

абс. 

число 

850997 586689 264308 134934 86719 48215 

на 1000 

дітей 

111,74 117,05 101,52 17,72 17,30 18,52 

захворюва- 

ність 

абс. 

число 

345610 219655 125,955 39490 22927 16563 

на 1000 

дітей 

45,38 43,82 48,38 5,19 4,57 6,36 

2
1
7
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ДОДАТОК Д2 
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ДОДАТОК Д3 
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ДОДАТОК Д4 
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ДОДАТОК Д5 
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ДОДАТОК Д6 
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ДОДАТОК Д7 
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ДОДАТОК Д8 
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ДОДАТОК Д9 
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ДОДАТОК Д10 
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ДОДАТОК Д11 
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ДОДАТОК Д12 
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ДОДАТОК Д13 
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ДОДАТОК Д14 
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ДОДАТОК Д15 
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ДОДАТОК Д16 
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ДОДАТОК Д17 
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ДОДАТОК Д18 
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ДОДАТОК Д19 
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ДОДАТОК Д20 
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ДОДАТОК Д21 
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ДОДАТОК Д22 
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ДОДАТОК Д23 
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ДОДАТОК Д24 

 

 


