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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 Актуальність теми. Серед стоматологічних захворювань 

генералізований пародонтит (ГП) займає провідне місце через поширеність 

його та наслідки для зубо-щелепної системи. Важкість перебігу ГП, часті 

рецидиви й ускладнення призводять до зниження якості життя, порушення 

функції жування та мовлення, значних соціально-економічних збитків. Це 

вимагає подальшої розробки нових способів лікування ГП (Павленко О.В., 

Дмитрієва Е.О., 2011; Борисенко А.В., 2013; Політун А.М., 2013; Аветіков Д.С., 

2016, 2018).  

 На сьогодні доведено, що етіологія і патогенез ГП – інтегральний 

процес, що відбувається внаслідок порушень  функціонального стану як тканин 

пародонта, так і різних органів і систем (Вольф Н.Ф. и соавт., 2008; Цепов 

Л.М., 2010; Bullon et al., 2014; Матвійків Т.І., 2014; Мазур І.П., 2015, 2018; 

Ярмошук І.Р., 2018). Через це важливим у хворих на ГП є вивчення 

прооксидантно-антиоксидантних (АО) взаємодій, показників кісткового 

обміну, ультраструктурних змін у пародонті (Поворознюк В.В., Мазур І.П. 

2004; Тарнавська Л.В., 2007; Мельничук Г.М., 2008). Процеси перикисного 

окиснення ліпідів, активність АО ферментів та лужної і кислої фосфатаз (ЛФ і 

КФ) у хворих на ГП достатньо широко вивчені, а  дослідження показників 

перекисного окиснення білків (ПОБ) почали лише в останні роки, і то лише у 

хворих, які не потребували хірургічного лікування (Семенюк Г.Д., 2013; Brodie 

G. et al., 2015; Личковська О.Л., 2018). Вивчення порушень показників 

колагенового обміну у хворих на ГП проводилися в поодиноких роботах 

(Мельничук А.С., 2013).  

 На думку науковців, одним із чинників, що впливає на перебіг ГП, є 

функціональний стан печінки, оскільки при його порушеннях розвиваються 

зміни різних органів і систем та резистентності організму, що спричиняє 

затяжний перебіг, загострення, зниження ефективності загальноприйнятого 

лікування. Відомі дослідження змін активності печінкових ферментів у хворих 



 

 

на гранулюючий періодонтит дітей (Костюк І.Р., 2013), а в разі ГП вони 

вивчалися мало.  

 Незважаючи на значну кількість наукових праць щодо лікування ГП, 

зокрема хірургічного (Пюрик В.П. і співавт., 2000; Бугоркова І.А., 2008; 

Слюсаренко Н.Я., 2010; Маланчук В.О., 2011; Chen F-M. et. al., 2014; Gothi R. et 

al., 2015), недостатньо досліджень, присвячених удосконаленню хірургічного 

лікування важких форм ГП та питанням взаємозв’язку періосту зі щільністю 

кісткової структури щелеп, вибору тактики хірургічної корекції тканин 

пародонта, а також їхнім морфологічним змінам при використанні різних схем 

поліпшення остеогенезу в комплексній терапії хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня.  

 Для оптимізації оперативного лікування хворих на ГП використовують 

різні способи медикаментозного супроводу в перед- і післяопераційному 

періоді (Тарнавська Л.В., 2006; Деркач Л.З., 2007; Шемелько М.Л., 2015).    

Проте, на нашу думку, призначення таким хворим препаратів з антисептичною, 

кератопластичною й АО дією, зокрема, метилурацилової мазі із мірамістином, 

яка пришвидшує регенерацію клітин пародонта і справляє антисептичну дію, та 

препарату аргініну глутаміну – дезінтоксиканта, донатора оксиду азоту, 

антиоксиданта, антигіпоксанта, гепатопротектора, вивчені недостатньо. Це 

визначає актуальність теми дисертації. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри хірургічної стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський національний 

медичний університет” „Патогенетичні обґрунтування діагностики, лікування і 

реабілітації хворих на захворювання запального та дистрофічного характеру з 

урахуванням стану кісткової тканини і вікового аспекту” (державний 

реєстраційний номер 0114U002666, 2014-2019 р.). Дисертант є виконавцем 

окремих підрозділів. 

Мета дослідження – підвищення ефективності хірургічного лікування 

хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня шляхом удосконалення операції 



 

 

мукогінгівоостеопластики (МГОП) та до- і післяопераційного 

медикаментозного супроводу.  

Завдання дослідження:  

 1. Вивчити особливості стану тканин пародонта у хворих на ГП ІІ-ІІІ    

ступеня за клініко-рентгенологічними та морфологічними даними. 

 2. Установити особливості біохімічних порушень у хворих на ГП ІІ-ІІІ 

ступеня за показниками про- та АО взаємодій, маркерів запалення й обміну в 

ротовій рідині і сироватці крові. 

 3. Розробити спосіб комплексного лікування хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня з 

використанням удосконаленої хірургічної техніки операції МГОП шляхом 

пенентрацій періосту і додаткового медикаментозного супроводу та оцінити 

його за клініко-рентгенологічними і електронно-мікроскопічними 

показниками. 

 4. Вивчити вплив розробленого нами способу комплексного лікування 

хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня з використанням удосконаленої оперативної 

техніки і нового способу медикаментозного супроводу на біохімічні показники 

через 1, 6 і 12 місяців після терапії. 

 5. Порівняти ефективність застосованого в основній групі хворих 

розробленого нами хірургічно-медикаментозного комплексу з традиційним 

оперативним лікуванням і базовим медикаментозним супроводом у хворих 

групи контролю в різні терміни спостереження. 

Об’єкт дослідження: особливості клініко-рентгенологічного та 

морфологічного стану тканин пародонта, біохімічного статусу здорових і 

хворих на ГП хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня. 

Предмет дослідження: ефективність комплексного лікування ГП із     

використанням різних способів МГОП, місцевого і загального лікування. 

Методи дослідження: клінічні (скарги, анамнез, огляд, індексна оцінка); 

рентгенологічні (ортопантомограми, прицільні рентгензнімки); ультразвукова 

ехоостеометрія; морфологічні (електронна мікроскопія); біохімічні (у 



 

 

сироватці крові і ротовій рідині): рівень окисних модифікацій білків (ОМБ), 

активність супероксиддисмутази (СОД) і церулоплазміну, вміст С-реактивного 

білка (С-РБ) і оксипроліну, активність ЛФ, КФ, аланінамінотрансферази 

(АлАТ) та аспартатамінотрансферази (АсАТ), статистичний. 

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані 

щодо клініко-рентгенологічного стану тканин пародонта у хворих на ГП 

хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку. Виявлено високу активність 

резорбційних процесів у кістковій тканині щелеп (час проходження 

ультразвуку за показниками ехоостеометрії був у 1,51 і 1,47 раза більшим; 

р<0,05) та виражені морфологічні зміни тканин пародонта. 

Підтверджено, що за ГП ІІ-ІІІ ступеня відбуваються суттєві зміни рівня й 

активності біохімічних показників у сироватці крові і ротовій рідині, а саме: 

ОМБ, СОД, церулоплазміну, С-РБ, оксипроліну, фосфатаз і трансаміназ, які 

свідчать про значні дистрофічно-запальні й обмінні порушення в пародонті й 

організмі хворих. У такому поєднанні ці показники вивчалися вперше. 

Уперше з метою вдосконаленя операції МГОП при лікуванні хворих на 

ГП ІІ-ІІІ ступеня розроблено методику пенентрацій періосту, яка забезпечує 

оптимальні післяопераційні результати. 

Уперше розроблено і науково обґрунтовано спосіб комплексного 

лікування хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня, який крім удосконалення оперативних    

методик включає запропонований нами додатковий до- і післяопераційний 

медикаментозний супровід. Це дало змогу врегулювати виявлені порушення. 

Так, у 4-й групі через 1 і 6 місяців рівень ОМБ430 у ротовій рідині знижувався в 

2,36 і 2,0 раза (р<0,05), із досягненням даних у здорових. Подібні 

закономірності спостерігалися й за показниками рівня С-РБ, оксипроліну, 

активності церулоплазміну, КФ і АлАТ. 

Уперше порівняно ефективність комплексного лікування хворих, 

лікованих класичною оперативною методикою, та удосконаленою нами, а 

також  базового медикаментозного супроводу без доповнення та з доповненням       



 

 

запропонованими нами медикаментами. Установлено, що найліпші результати 

за всіма вивченими показниками були у хворих 4-ї групи, особливо через 6 і 12 

місяців. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено, 

обґрунтовано й апробовано нову удосконалену методику МГОП із 

пенентрацією періоста у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня, що дозволяє досягти 

пришвидшення регенерації кісткової тканини пародонта. 

Доведено доцільність включення в комплексне лікування ГП ІІ-ІІІ 

ступеня препаратів з антисептичною, кератопластичною й АО дією: екзогенно 

– розчину мірамістину, мазі метилурацилової з мірамістином та ендогенно – 

препарату аргініну глутамату, що дозволяє скоротити терміни ліквідації 

запальних явищ і досягти подовження ремісії ГП завдяки позитивному впливу 

на про- і АО взаємодії та на    регуляцію обмінних процесів у тканинах 

пародонта й організму загалом. 

Впровадження результатів дослідження. Результати впровадженні в 

практику у: відділеннях щелепно-лицевої хірургії Харківської обласної 

клінічної лікарні – центру екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф (8.02.2015 р.), Львівської обласної клінічної лікарні (16.05.2016 р.) та 

Івано-Франківської обласної клінічної лікарні (2.10.2017 р.); стоматологічних 

відділеннях Тернопільської університетської лікарні (17.01.2017 р.) і 

Борщівської центральної районної комунальної лікарні (30.05.2017 р.), 

хірургічного відділення Закарпатської обласної клінічної стоматологічної 

поліклініки м. Ужгород (11.09.2017 р.). 

Результати включено в навчальний процес кафедр: хірургічної 

стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет”      

(12.10.2017 р.) і ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет ім. І. 

Я. Горбачевського МОЗ України” (20.10.2017 р.); стоматології післядипломної 

освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (10.10.2017 р.). 



 

 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою   

працею здобувача. Автор особисто провів інформаційний пошук, 

проаналізував наукову літературу, вибрав методи дослідження, сформував 

групи хворих і провів клініко-лабораторне обстеження та комплексне 

лікування. Разом із науковим керівником сформульовано мету і завдання 

дослідження, розроблено й апробовано новий спосіб хірургічного лікування і 

медикаментозного супроводу. Здобувачем проаналізовано і статистично 

опрацьовано результати досліджень. Усі розділи написано особисто. У 

наукових роботах, опублікованих у співавторстві, частка автора превалююча. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

оприлюднені на засіданні кафедри хірургічної стоматології ДВНЗ „Івано-

Франківський національний медичний університет”. Основні положення 

роботи доповідалися й обговорювалися на: ІV міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених „Хірургічні аспекти хірургічного 

лікування хворих на генералізований пародонтит” (Вінниця, 2013); 84 науково-

практичній конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю 

„Інновації в медицині” „Хірургічне лікування генералізованого пародонтиту 

шляхом періостальних пенентрацій” (Івано-Франківськ, 2015); міжнародній 

науково-практичній конференції „Сучасні технології хірургічної стоматології і 

щелепно-лицевої хірургії” „Хірургічне лікування хворих на генералізований 

пародонтит шляхом періостальних пенентрацій” (Івано-Франківськ, 2015);    

науково-практичній конференції з міжнародною участю „Питання 

експериментальної і клінічної стоматології” „Гофунгівські читання” в рамках 

святкування 210-річчя ХНМУ і міжнародного Дня стоматолога (Харків, 2015); 

85 науково-практичній конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю „Інновації в медицині” „Зменшення кількості ускладнень 

хірургічного лікування хворих на генералізований пародонит ІІ-ІІІ ступеня” 

(Івано-Франківськ, 2016). 



 

 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових праць, 

із яких 5 – у фахових наукових виданнях України, 1 – в іноземному журналі, 5 

– у наукових матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій; отримано      

1 патент України на винахід і 2 деклараційних патенти України на корисну 

модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою 

на 206 сторінках машинописного тексту (основний текст роботи становить 122 

сторінки) і складається зі вступу, огляду літератури, 4 розділів власних 

досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Робота 

ілюстрована 30 таблицями і 39 рисунками. Перелік джерел включає 243 

найменувань (із них 46 латиницею). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 140 осіб: 20 соматично і 

стоматологічно здорових  та 120 хворих на ГП хронічного перебігу ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку у віці 35-60 років, які були розподілені на чотири групи: 

здорові (20 осіб); група 1 – контрольна (30 осіб), у лікуванні яких застосовано 

модифіковану МГОП – операцію Цешинського-Відмана-Неймана, 

модифіковану В.І. Лук’яненком (1977) і базову терапію (антибактеріальну – 

lincomycin; десенсибілізуючу – loratidine і протизапальну – meloxicam – за 

необхідності, згідно з медичними протоколами; ротові ванночки з 0,05% 

розчином сhlorhexidine); група 2 – порівняльна А (30 осіб), у якій застосовано 

ту ж модифіковану МГОП, проте удосконалену нами множинною 

пенентрацією періосту, і базову терапію, як у групі 1; група 3 – порівняльна Б 

(30 осіб), у якій було проведено те ж лікування, що в групі 2, але додатково – 

запропоновану нами місцеву медикаментозну терапію: ротові ванночки з 

розчином myramistin (15-30 днів) та аплікації мазі methyluracil & myramistin на 

тканини пародонта і післяопераційні шви (упродовж 15-30 діб); група 4 – 



 

 

основна (30 осіб), у якій використовували те ж лікування, що й у групі 3, але 

додатково – призначали arginine glutamate: до операції – в ін’єкціях (по 5 

ін’єкцій довенно по 5 мл (2 г) на 200 мл 0,9%  розчину натрію хлориду, 2 рази 

на добу), після – у таблетках (по 1 табл. 0,75 мг 3 рази на добу впродовж 

місяця). Після досягнення ремісії (через 1,5-2 місяці) рекомендували 

ортопедичне лікування.  

При виконанні МГОП як остеотропний матеріал використовували 

аутологічний кістковий мозок, а носієм був штучний замінник кістки на основі 

β-трикальційфосфату. Суть нашого вдосконалення операції МГОП,     

застосованої в групах 2, 3 і 4, полягає в тому, що після сепарування слизово-

окістного клаптя ми здійснювали пенентрування періосту кулястим бором 

шляхом створення отворів у періості на його товщину, на відстані 2-3 мм. 

Уперше запропонована нами пенентрація періосту зумовлена необхідністю 

поліпшення процесів остеорепарації та базується на дослідженнях акад. 

Маланчука В.О. (2011), який запропонував застосовувати „стимульований” 

кістково-окісний клапоть шляхом кісткових пенентрацій. 

Визначали: глибину пародонтальних кишень (ПК), ступінь рухомості   

зубів, індекси гігієни (ІГ) Гріна-Вермільйона, папілярно-маргінально-

альвеолярний індекс (РМА) Parma, число Свракова (ЧС), індекс кровоточивості 

ясен (І кр.) за H. R. Muhlemann (1971), пародонтальний індекс (PI) за Russel 

(1956). Стан регенерації кісткової тканини  щелеп оперованих хворих у 

динаміці вивчали методом ультразвукової ехоостеометрії приладом 

„Эхоостеометр ЕОМ-0,1-ц” та морфологічними дослідженнями.  

Біохімічні дослідження включали визначення в ротовій рідині: рівня 

ОМБ за методикою Дубининой Е.Е и соавт., (1995), активності СОД за 

методикою Чевари О.О. и соавт., (1991), а церулоплазміну – за методикою 

Бабенка Г.О, (1999), уміст С-РБ – реактивами „СРБ-латекс-тест” (ТОВ НВЛ 

„Гранум”, м. Харків), оксипроліну – за О.Я. Скляровим і співавт., (2002); а в 



 

 

сироватці крові – активності ЛФ і КФ реактивами фірми 

„ВіталДіагностіксСпб” та АлАТ і АсАТ – фірми „СОRМAY”, Польща. 

Результати та їх обговорення. Клінічні дослідження показали, що       

запальний компонент у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня в 116 (96,7 %) осіб 

проявлявся симптоматичним катаральним гінгівітом, а в 4 (3,33 %) хворих – 

симптоматичним гіпертрофічним гінгівітом набрякової форми. Глибина ПК у 

середньому становила 6,5 мм, а індекси: ІГ – (2,49±0,10) бала, РМА – 

(66,35±0,72) %, ЧС – (7,45±0,08), І кр. – (1,98±0,08), РІ – (6,32±0,14) бала, що 

засвідчило поганий рівень гігієни, важкий ступінь запальних і дистрофічних 

змін у пародонті. 

Ехоостеометричними дослідженнями установлено, що час проходження 

ультразвуку у хворих на верхній щелепі в середньому склав (19,90±0,35) м/сек, 

а на нижній – (20,91±0,34) м/сек, що було відповідно в 1,51 і 1,47 раза більшим 

від даних у здорових (р<0,05), та свідчить про зниження щільності кісток 

щелеп і узгоджуються з даними, отриманими іншими     науковцями (Деркач 

Л.З., 2007).  

Морфологічними дослідженнями виявлено, що у хворих на ГП ІІ-ІІІ   

ступеня в тканинах пародонта наявні дистрофічні зміни в стінці гемосудин і 

виражений парабазальний набряк, який домінує в усіх полях зору 

сполучнотканинних складових пародонта. Подібні дані отримали й інші 

дослідники (Тарнавська Л.В., 2007). 

Вивчаючи про- і АО процеси, ми встановили, що в середньому рівень 

ОМБ356 склав (0,082±0,003) у.о., ОМБ370 – (0,069±0,003), ОМБ430 – 

(0,029±0,002), ОМБ530 – (0,015±0,003) у.о. і, порівняно зі здоровими, ці 

показники були відповідно в 2,22, 1,68, 2,64, 3,0 раза вищими (р<0,05). 

Активність СОД у середньому становила (40,86±1,34) МЕ/мг і була нижчою, 

ніж у здорових, у 1,23 (р<0,05) раза, а церулоплазміну – (33,57±0,56) у.о. і була 

вищою в 1,61 (р<0,05) раза. Отже, наші дослідження засвідчили, що в разі ГП 

ІІ-ІІІ ступеня наявний значний дисбаланс про- і АО показників із 



 

 

переважанням окиснювальних процесів у білках. Подібні закономірності 

встановили й інші дослідники (Семенюк Г.Д., 2016; Личковська О.Л., 2018). 

Нами зафіксовано, що вміст С-РБ у ротовій рідині хворих склав 

(205,95±10,57) мг/мл, а різниця зі здоровими становила 26,8 раза, що вказує на 

значну інтенсивність запального процесу в тканинах пародонта та підтверджує 

встановлений Н.М. Павелко (2011) феномен різкого підвищення С-РБ у ротовій 

рідині хворих на ГП. Подібні дані отримали Т.І. Матвійків (2014) і О.В. 

Довганич (2015). 

Посилене запалення у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня сприяє розпаду 

колагенових волокон у кістковій тканині пародонта, про що свідчить рівень 

оксипроліну в ротовій рідині – (6,99±0,18) мкг/мл, який був у 2,02 (р<0,05) раза 

вищим, ніж у здорових. Водночас зростала активність КФ (у 2,40 раза), 

склавши в середньому (217,28±9,48) нмоль/с.л, та знижувалася – ЛФ (у 1,42 

раза), дорівнюючи в середньому (106,0±6,21) нмоль/с.л (р<0,05). Це вказує на 

дисбаланс процесів утворення і резорбції в кістковій тканині пародонта. Такі 

порушення характерні для ГП різних ступенів (Мельничук А.С., 2013; 

Личковська О.Л., 2018). 

Нами встановлено, що показники активності АлАТ і АсАТ склали в      

середньому (28,31±2,41) і (30,0±2,45) од.л і були значно вищими, ніж у 

здорових, але не виходили за межі референтних величин. Проте їхня різниця з 

даними в здорових була 1,85 і 1,84 раза (р<0,05). Отже, отримані дані свідчать 

про посиленя напруження функціонального стану печінки в разі ГП навіть у 

соматично здорових людей, на що вказують також дослідження Р.С. 

Кашівської (2016) у хворих на ГП початкового-І ступеня та І.Р. Костюк (2013) у 

дітей із загостреним хронічним гранулюючим періодонтитом, які отримали 

подібні результати.  

Під впливом комплексної терапії в тканинах пародонта відбувалися 

позитивні зміни в усіх хворих. Установлено, що післяопераційний період був 

ефективнішим у хворих груп 3 і 4, окільки післяопераційний набряк та 



 

 

інфільтрація тканин на 3-ю добу спостерігалися лише у 83,33 % і 70,0 % хворих 

(порівняно з 96,67 % і 90,0 % хворих груп 1 і 2). На 7-у добу рани загоювалися 

первинним натягом у 96,67 % і 100 % хворих груп 3 і 4 та лише в 90,0 % і   

93,33 % хворих груп 1 і 2, що може свідчити про ліпший екзо- і ендогенний 

супровід хворих груп 3 і 4. 

Через 1 місяць у групах 3 і 4 не було запалення, ПК і рухомості зубів у 

зоні втручання, яка спостерігалася в 24,14 % і 21,43 %  відсотків хворих груп 1 

і 2. Через 6 місяців деякі негативні симптоми, що вказували на відновленя 

запального процесу в тканинах пародонта, виявлені в 36,61 % хворих групи 1, 

25,93 % – групи 2, 18,52 % – групи 3 і 7,14 % – групи 4. Через рік відновлення 

патологічного процесу в пародонті (рухомість зубів І-ІІ ступеня, ПК=5-6 мм із 

розростанням грануляцій, наявність серезно-гнійного ексудату, що свідчило 

про неуспішність хірургічного етапу лікування) спостерігалося в 15,38 % 

хворих групи 1, 7,40 % – групи 2, 3,70 % – групи 3. У групі 4 таких ускладнень 

не виявлено, а в 92,07 % хворих клінічна картина стану пародонта була 

задовільною, що дозволяє стверджувати про отримання в них так званого 

„плато позитивного результату”, який зумовлений якісним хірургічним і 

ортопедичним лікуванням та ефективним медикаментозним супроводом, 

запропонованим нами. У решти хворих групи 4 виявили поновлення 

запального процесу в яснах, яке вимагало повторної місцевої пародонтальної 

терапії. 

Відбулися зміни і пародонтальних показників. Зокрема, через 1 місяць ІГ 

зменшився в 2,11, 2,14, 2,14 і 2,14 раза, через 6 місяців – в 1,94, 2,09, 2,11 і 2,12 

раза, а через 12 – в 1,75, 1,75, 1,99 і 2,05 раза  у групах 1, 2, 3 і 4 відповідно 

(р<0,05). Індекс РМА знижувався через 1 місяць у цих групах відповідно в: 

3,45, 3,30, 3,65 і 4,10 раза, через півроку – у 3,19, 3,06, 3,24, 3,60 раза, через рік 

– у 3,12, 2,96, 3,31 і 4,37 раза (р<0,05). Подібні закономірності спостерігалися і 

за індексами ЧС, І кр. та РІ.  

Клінічні дані підтверджувалися рентгенологічними, які у віддалені 



 

 

терміни спостереження засвідчили виражений позитивний ефект комплексного 

хірургічного і терапевтичного лікування у всіх хворих, проте у 34,62 %, 25,0 % 

і 14,8 % хворих груп 1, 2 і 3 та лише в 6,9 % хворих групи 4 через рік 

спостерігалося розширення періодонтальної щілини в ділянках окремих зубів, 

що може вказувати на відновлення ПК. Отже, у хворих групи 4 віддалені 

результати були найуспішнішими, а менший відсоток рентгенологічних змін у 

групі 2, ніж у групі 1, засвідчує, що доповнення класичної оперативної 

методики модифікованої МГОП пенетраціями періосту дає менше ускладнень. 

Дані ехоостеометричних досліджень показали, що лікуванням не вдалося 

досягти показників, наближених до таких у здорових (р<0,05), але в усіх групах 

вони були меншими (р1<0,05), ніж до терапії. Проте, порівнюючи швидкість 

проходження ультразвуку в щелепах хворих групи 4 з такими у групах 1, 2 і 3, 

бачимо, що вона була достовірно меншою (р4,5,6<0,05), особливо у віддалених 

термінах, що свідчить про досягнення стійкого ущільнення кісткової тканини 

щелеп завдяки пенетраціям періосту і застосуванню запропонованого 

комплексу препаратів. 

Клінічні дані підтверджувалися морфологічними, проведеними у хворих 

груп 1 і 4: через 1 місяць у тканинах пародонта хворих групи 4 виявлялися 

набрякові процеси з локусами геморагій та активовані фібробласти, а в групі 1 

ці процеси були більш вираженими.  Через 6 місяців ультраструктурно 

зафіксовано активні синтетичні організаційні процеси в сполучнотканинних 

елементах пародонта хворих групи 4, хоча в епітелії ще виявлялася 

лімфоцитарна інфільтрація, а в групі 1 продовжували утримуватися 

дистрофічні процеси в цих тканинах. Через 12 місяців видно, що більші 

морфологічні перетворення (активніші синтетичні процеси в 

сполучнотканинних складових) відбулися в тканинах пародонта хворих групи 

4. Очевидно, це досягнуто пенентраціями періосту при операції МГОП, 

поєднаними з аплікаціями метилурацилової мазі з мірамістином на 

післяопераційне поле та ендогенним застосуванням препарату з метаболічною 



 

 

дією аргініна глутамату.  

Комплексною терапією вдалося спричинити зниження в ротовій рідині 

рівня ОМБ356  через  1, 6 і 12 місяців після лікування, особливо  у хворих групи 

4 – в 1,56 , 1,62 і 1,58 (р1<0,05) раза. Досягнути даних здорових не вдалося 

(р<0,05), але через місяць різниця показників, отриманих у групі 4, була 

істотно меншою від таких у групах 1 і 2, а через півроку і рік – і від групи 3 

(р4,5<0,05). Між даними груп 3 і 4 суттєва відмінність відмічена через 6 місяців 

(р6<0,05). Подібна закономірність спостерігалася і за показниками рівнів інших 

ОМБ. Проте пул ОМБ530 зменшувався у хворих групи 4 найбільше: відразу 

після лікування він був у 2,0, 2,0 і 1,83 раза меншим від даних груп 1, 2 і 3 

(р4,5,6<0,05), через 6 місяців відповідно в 1,86, 1,43 і 1,57 (р4,5,6<0,05), а через 12 

– в 1,63, 1,25 і 1,13 (р4,5<0,05, р6>0,05) раза. 

Під впливом лікування активність СОД у хворих групи 1 істотно 

підвищувалася лише через 1 місяць, а в групах 2 і 3 досягнуте зростання її 

утримувалося і через 6 і 12 місяців. У групі 4 цей показник відразу був 

найвищим (різниця склала 21,74 % порівняно з 6,67 %, 12,54 % і 14,82 % у 

хворих груп 1, 2 і 3) та практично не змінювався у віддалені терміни і вірогідно 

відрізнявся від даних груп 1, 2 і 3 (р4,5,6<0,05). Відсутність переконливої 

відмінності між показниками груп 3 і 4 у всі терміни спостереження (р6>0,05) 

свідчить, що підвищення АО захисту хворих на ГП відбувається вже під дією 

адекватного місцевого лікування, ймовірно, за рахунок потужної 

антибактеріальної і ранозагоючої дії мірамістину та метилурацилу, який 

регулює метаболічні процеси на місцевому рівні.  

Усі варіанти лікування хворих сприяли вагомому зниженню активності 

церулоплазміну в ротовій рідині (р1<0,05). При цьому отримані показники в 

групах 1 і 2 були близькими через 1 і 6 місяців (р4>0,05), але суттєво 

відмінними через 12 місяців (р4<0,05), що свідчить на користь розробленого 

нами способу оперативного лікування. У хворих груп 3 і 4 в усі терміни 

спостереження досягнута активність церулоплазміну була меншою, ніж у 



 

 

групах 1 і 2 (р4,5<0,05), а у хворих групи 4 – нижчою порівняно з такою в групі 

3 через 1 і 6 місяців – на 9,94 % і 11,31 % (р6<0,05), що доводить додатковий 

АО вплив препарату аргініну глутамату. 

Отже, отримані нами дані засвідчують, що всі способи лікування хворих 

на ГП ІІ-ІІІ ступеня успішно регулювали про- і АО показники, проте найбільш 

ефективним воно було у хворих групи 4, очевидно завдяки дії аргініну 

глутамату, що проявляє АО, антигіпоксичні і мембраностабілізуючі 

властивості. На регуляцію про- і АО процесів внаслідок впливу медикаментів з 

АО дією у хворих на ГП вказують багато інших дослідників. 

Завдяки терапії різко знижувався рівнь С-РБ у ротовій рідині – у 6,27, 

6,30, 8,29 і 10,46 раза (р1<0,05) у групах 1, 2, 3 і 4 із утриманням досягнутого у 

віддалених термінах. Отже, на зниження вмісту С-РБ достатньо добре впливала 

операція модифікованої МГОП і призначення базової терапії. 

Дієвість комплексного лікування підтверджувалася і регуляцією кількості 

оксипроліну в ротовій рідині, показники якого у хворих груп 1, 2 і 3 були 

близькими в усі терміни спостереження, а в групі 4 зниження його було 

найбільшим і склало 1,43 раза (р1<0,05), значно відрізняючись від даних груп 1, 

2 і 3 (р4,5,6<0,05) у всі терміни, що вказує на суттєве гальмування розпаду 

колагену в тканинах пародонта та на відновлення органічної частини 

коміркової кістки завдяки запропонованому способу терапії. Про зниження 

цього показника від впливом комплексного лікування хворих на ГП І-ІІ 

ступеня свідчать також дослідження А.С. Мельничука (2013). 

 У наслідок проведеного лікування відбулося підвищення активності ЛФ 

через місяць у хворих групи 1 на 20,19 %, групи 2 – на 21,62 %, групи 3 – на 

29,81%, групи 4 – на 36,71% (р1<0,05), а досягнуте утримувалося через 6 і 12 

місяців (р2>0,05), що свідчить про відновлення мінерального метаболізму 

кісткової тканини. При цьому у хворих групи 3 різниця з даними груп 1 і 2, а 

групи 4 – із показниками груп 1, 2 і 3 була статистично достовірною через 6 і 

12 місяців, що свідчить як на користь нашого місцевого лікування, так і на 



 

 

користь додаткового застосування препарату загальної дії.  

Подібні, але зворотні закономірності спостерігали і за змінами активності 

КФ,  зменшення якої було суттєвим у всіх групах (р1<0,05). Проте застосування 

метилурацилової мазі з мірамістином сприяло зниженню її у хворих групи 3 на 

33,64 %, 29,65 % і 31,12 % (р1<0,05), а додаткове призначення аргініну 

глутамату в групі 4 – на 53,92 %, 48,50 % і 44,13 %   через місяць, півроку і рік 

відповідно (р1<0,05). Різниця даних групи 3 з такими в групі 1 була істотною 

через 6 і 12 місяців (р4<0,05), а показників групи 4 з даними груп 1 і 2 – у всі 

терміни спостереження (р4,5<0,05). Отже, за рахунок призначеного нами 

додаткового медикаментозного супроводу у хворих груп 3 і 4 результати 

терапії були найліпшими, оскільки відбувся опосередкований вплив 

застосованого комплексу препаратів на метаболізм кісткової тканини. 

Під дією комплексного лікування суттєво зменшувалася активність АлАТ  

у сироватці крові у 3 і 4 групах – на 44,43 %, 44,79 % і 42,09 %, (р1<0,05) та на 

63,49 %, 58,73 % і 58,92 % через 1, 6 і 12 місяців відповідно із досягненням у 

групі 4 показників здорових (р>0,05). При цьому активність АсАТ достовірно 

зменшувалася в усі терміни лише в групі 4 (р1<0,05). Отримані дані вказують 

на те, що додаткове призначення гепатопротектора аргініну глутамата мало 

вагомий вплив на регуляцію активності трансаміназ у хворих. 

Підсумовуючи, хочемо зазначити, що оперативне лікування хворих на ГП 

ІІ-ІІІ ступеня з використанням модифікованої МГОП, удосконаленої нами 

пенетраціями періосту, було успішним у всіх хворих. Але підсилення 

оперативного етапу лікування застосуванням метилурацилової мазі з 

мірамістином сприяло пришвидшеню загоєння операційної рани як за рахунок 

елімінації мікроорганізмів, так і за рахунок місцевого посилення метаболічної 

активності тканин пародонта, що підтверджено морфологічними 

дослідженнями. Завдяки дії неспецифічного метаболічного регулятора 

обмінних процесів препарату аргініну глутамата підвищувалися 

компенсаторно-пристосувальні реакції організму, що проявлялося корекцією 



 

 

біохімічних показників у ротовій рідині і сироватці крові, оскільки, як відомо, 

дія гепатопротекторів-АО (особливо похідних амінокислот) не обмежується 

впливом на мембрани гепатоцитів, а реалізується на рівні всього організму 

(Кашівська Р.С., 2016). Нормалізація гомеостазу в організмі  загалом та в 

пародонті зокрема сприяє прискоренню післяопераційної реабілітації, 

інтенсивнішому регресу клінічних проявів хвороби, забезпечуючи досягнення 

тривалої ремісії. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування і новий 

підхід до комплексного лікування хворих на ГП хронічного перебігу ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку завдяки вдосконаленню операції мукогінгівоостеопластики та 

застосуванню розробленого медикаментозного супроводу, спрямованого на 

пришвидшення загоєння післяопераційної рани та поліпшення обмінних 

процесів у тканинах пародонта й організмі загалом. 

1.  У хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня на тлі 

високих показників клінічних індексів (гігієни – 2,49 бала; РМА – 66,33%; 

числа Свракова – 7,45 бала; кровоточивості – 1,98 бала; РІ – 6,32 бала; глибина 

пародонтальних кишень – 6,5 мм), які засвідчили недостатній рівень гігієни та 

важкий ступінь запальних і дистрофічних змін, а також характерної 

рентгенологічної картини (значна вертикальна і горизонтальна резорбція, 

остеопороз, кісткові кишені), знижується ультразвукова щільність кісткової 

тканини верхньої (в 1,51 раза) і нижньої (в 1,47 раза) щелеп (р<0,05). 

Морфологічні зміни в пародонті проявляються домінуванням дистрофічних 

процесів у стінках судин і виникненням значного набряку. 

2. Установлено, що в ротовій рідині хворих на генералізований 

пародонтит ІІ-ІІІ ступеня достовірно підвищений рівень окисних модифікацій 

білків усіх фракцій (в 1,68-3,0 раза) та активність церулоплазміну (в 1,61 раза) і 

знижена активність супуроксиддесмутази (в 1,23 раза); р<0,05, що вказує на 

посилення пероксидації білків і зниження антиоксидантного захисту. Водночас 



 

 

вміст С-реактивного білка збільшується в 26,8 раза (р<0,05), що свідчить про 

значну інтенсивність запалення. Підвищення в ротовій рідині рівня 

оксипроліну в 2,02 раза, у сироватці крові – активності кислої фосфатази в 2,40 

раза та зниження активності лужної фосфатази в 1,42 раза (р<0,05) 

підтверджують дисбаланс процесів утворення і резорбції кісткової тканини 

пародонта. При цьому виявлено напруження детоксикаційної функції печінки: 

активність сироваткових ферментів аланінамінотрансферази та 

аспартатамінотрансферази порівняно зі здоровими підвищена в 1,85 і 1,84 

(р<0,05) раза. 

3. Проведення операції мукогінгівоостеопластики з пенентраціями 

періосту в комплексі з медикаментозним лікуванням сприяє зменшенню 

індексів гігієни, РМА, числа Свракова, кровоточивості та РІ через 1 міс у 2,14, 

4,10, 5,59, 2,54, 2,23 (р1<0,05) раза, які мало змінювалися через 6 і 12 міс 

(р2,3<0,05), пришвидшує загоєння післяопераційних ран (на 7-у добу первинним 

натягом – у 100%  хворих), активує явища регенерації пародонта. Швидкість 

проходження ультразвуку через кісткову тканину через 1, 6 і 12 міс 

знижувалася, зокрема, на верхній щелепі – в 1,14, 1,21 і 1,24 (р1<0,05) раза, що 

свідчить про достатнє ущільнення кісткової тканини. Ультраструктурно через 6 

місяців зафіксовано активні синтетичні процеси в сполучнотканинних 

елементах пародонта на тлі  лімфоцитарної інфільтрації в епітелії, якої через 

рік уже не виявлено. У більшості хворих досягнуто ремісії, що рентгенологічно 

проявлялося відсутністю кісткових кишень у 93,1 % хворих. 

4. Завдяки розробленому способу операції мукогінгівоостеопластики, 

удосконаленої пенентраціями періосту, та післяопераційного 

медикаментозного супроводу, у хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ 

ступеня нормалізувалися біохімічні показники, зокрема, зниження вмісту усіх 

фракцій окисних модифікацій білків – в 1,32-2,36 раза, активності 

церулоплазміну – в 1,49 та зростання активності супероксидисмутази – в 1,21 

раза (р1<0,05), що засвідчує вірогідне посилення антиоксидантного захисту. 



 

 

Зменшення вмісту С-реактивного білка в 10,46 раза, рівня оксипроліну в 1,43 

раза, активності кислої фосфатази на 53,74 % та підвищення активності лужної 

фосфатази на 36,67 % (р1<0,05) вказує на значне зменшення запалення, суттєве 

гальмування розпаду колагену і кісткової тканини пародонта. Про вагомий 

вплив на регуляцію функціонального стану печінки свідчить зниження 

активності   аланінамінотрансферази на 72,73 % та аспартатамінотрансферази 

на 70,79 % (р1<0,05). Досягнуті через 1 міс показники дещо змінювалися у 

віддалених термінах спостереження, проте утримувалися в достовірних межах 

(р2,3<0,05).  

5. Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ 

ступеня в 4-й (основній) групі було значно ефективнішим, ніж у 1-й 

(контрольній). Зокрема, уміст окисних модифікацій білків 530 знижувався в 

2,0, 1,86 і 1,63 раза через 1, 6 і 12 міс; активність церулоплазміну – в 1,22, 1,24 і 

1,24 раза; рівень оксипроліну – в 1,28, 1,22 і 1,24 раза; активність кислої 

фосфатази – в 1,26, 1,28 і 1,26, аланінамінотрансферази – в 1,49, 1,50 і 1,54 раза, 

а лужної фосфатази – підвищувалася − в 1,16, 1,20 і 1,21 відповідно (р4<0,05). 

Таких результатів у 1-й групі досягнуто не було. Отже, проведення пенентрацій 

періосту, місцеве використання розчину мірамістину і мазі метилурацилової з 

мірамістином та загальне – аргініна глутамату мало значну перевагу над 

традиційною операцією та базовою післяопераційною терапією. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для поліпшення регенераційних процесів у кістковій тканині 

пародонта хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня при проведенні 

операції мукогінгівоостеопластики доцільно здійснювати пенентрації періосту, 

використовуючи кулястий бор №2, заглибивши його на половину товщини 

періосту (0,6-0,75 мм) із відстанню між отворами 2-3 мм, застосовуючи 

фізіодиспенсер. 

2. Із метою усунення запалення, пришвидшення загоєння ран і 



 

 

поліпшення метаболічних процесів у тканинах пародонта рекомендовано 

призначати полоскання ротової порожнини 0,01% розчином myramistin (3-4 

рази на добу, 10-15 діб) та змащувати тканини пародонта і ділянки 

післяопераційних швів маззю methyluracil & myramistin (2 рази на добу по 2-3 г, 

10-15 діб, починаючи з 3-4-ї доби). 

3. Для підвищення антиоксидантного захисту, регуляції місцевих і 

загальних метаболічних порушень оперативне лікування хворих на 

генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня доцільно крім базової 

медикаментозної терапії підсилювати призначенням препарату arginine 

glutamate: до операції – в ін’єкціях (по 5 ін’єкцій довенно по 5 мл (2 г) на 200 

мл 0,9% розчину натрію хлориду, 2 рази на добу), після – у таблетках (по 1 

табл. 0,75 мг 1 раз на добу, 2 тижні). 
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АНОТАЦІЯ 

 

Огієнко С. А. Удосконалення операції мукогінгівоостеопластики при 

лікуванні хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня. − Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університетˮ, 2019. 

Робота присвячена вивченню особливостей перебігу генералізованого 

пародонтиту (ГП) ІІ-ІІІ ступеня та вдосконаленню операції 

мукогінгівоостеопластики і медикаментозного супроводу в таких хворих.  

Виявлено, що ГП супроводжується підвищеними показниками 

пародонтальних індексів,  ехоостеометричними і рентгенологічними змінами в 

кістковій тканині пародонта, морфологічними порушеннями, дисбалансом про- 

і антиоксидантних показників, маркерів запалення, кісткового метаболізму і 

функціонального стану печінки. 

 Проведення операції модифікованої мукогінгівопластики, удосконаленої 

пенентраціями періосту, із додатковим ендо- й екзогенним медикаментозним 



 

 

супроводом в до і післяопераційному періодах сприяло регуляції всіх 

виявлених порушень і досягненню ремісії хвороби. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, мукогінгівоостеопластика, 

пенентрації періосту, медикаментозне лікування. 

 

АННОТАЦИЯ 

Огиенко С.А. Усовершенствование операции мукогингивопластики 

при лечении больных генерализованным пародонтитом ІІ-ІІІ ступени. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.22 – стоматология. ГВУЗ „Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет”, 2019.  

Работа посвящена изучению особенностей течения генерализованного 

пародонтита (ГП) ІІ-ІІІ ступени развития и усовершенствованию операции 

модифицированной мукогингивоостеопластики (МГОП), а также 

медикаментозного сопровождения у таких больных. 

Клинические исследования показали, что воспалительный компонент 

заболевания у больных ГП ІІ-ІІІ ступени в 96,7 % случаев сопровождался 

симптоматическим катаральным гингивитом, а в 3,33 % – симптоматическим  

гипертрофическим гингивитом отёчной формы. Глубина пародонтальных 

карманов в среднем составляла 6,5 мм, а пародонтальные индесы были 

высокими. Эхоостеометрическими исследованиями установлено, что время 

прохождения ультразвука на верхней и нижней челюстях было в 1,51 и 1,47 

раза большим, чем у здоровых (р<0,05), что указывает на снижение прочности 

челюстных костей. 

Морфологическими исследованиями тканей пародонта у обследованных 

больных установлено наличие дистрофических изменений в стенках 

гемососудов и выраженый парабазальный отёк, доминирующий во всех полях 

зрения в соединительнотканных составляющих пародонта. 

Биохимические изменения проявлялись повышением в ротовой жидкости 

больных показателей перекисного окисления белков – уровня окисной 

модификации белков (ОМБ) всех фракций в среднем в 1,68-3,0 раза, 

активности церулоплазмина – в 1,61 раза и снижением активности 

супероксиддисмутазы (СОД) – в 1,61 раза (р<0,05). Это свидетельствует о 

значительном дисбалансе про- и антиоксидантных (АО) взаимодействий у 

больных ГП ІІ-ІІІ ступени развития из преобладанием окислительных 

процессов в белках. 



 

 

Одновременно в ротовой жидкости больных ГП в 26,8 раза (р<0,05) 

повышался уровень С-реактивного белка (С-РБ), указывая на сильный 

воспалительный процесс в тканях пародонта. Это сопровождалось 

достоверным увеличением в ротовой жидкости уровня оксипролина – в 2,02 

раза и в сыворотке крови – активности кислой фосфатазы (КФ) – в 2,40 раза, а 

также снижением в сыворотке крови активности щелочной фосфатазы (ЩФ) – 

в 1,42 раза (р<0,05), свидетельствуя об усиленном распаде колагеновых 

волокон в тканях пародонта больных ГП ІІ-ІІІ ступени развития и о дисбаланс 

процессов образования и резорбции костной ткани пародонта. 

Активность трансаминаз – аланинаминотрансферазы (АлАТ) и 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ) в сыворотке крови обследованных больных 

не превышала референтные величины, но по сравнению с групой здоровых лиц 

она повышалась в 1,85 и 1,84 раза (р<0,05), что можно расценить как 

повышенное напряжение функционального состояния печени, 

сопровождающееся снижением ее детоксикационной функции. 

Всем больным проведено комплексное лечение ГП, в том числе 

модифицированную операцию МГОП и базовое медикаментозное 

сопровождение, которое во 2-4-й группах дополнялось пенентрацией периоста, 

в 3-й – ещё и местным использованием раствора myramistin и мази methyluracil 

& myramistin, а в 4-й группе дополнительно эндогенно применялся препарат 

arginine glutamate с антиоксидантным и гепатопротекторным действием. 

После комплексного лечения у всех больных получен положительный 

результат, особенно в 4-й группе, а именно: уменьшились пародонтальные 

индексы, в часности, индекс гигиены – в 2,14, 2,12 и 2,05 раза, индекс РМА – в 

4,10, 3,60 и 4,37 раза через 1, 6 и 12 месяцев соответственно. При этом 

снижалась скорость прохождения ультразвука в челюстных костях, наиболее – 

через 6 и 12 месяцев – в 1,21 и 1,24 раза на верхней челюсти и в 1,19 и 1,22 раза 

– на нижней. Одновременно активировались синтетические организационные 

процессы в соединительнотканных элементах пародонта, способствуя  

достижению ремиссии ГП, что рентгенологически проявлялось отсутствием 

костных карманов у 93,1 % больных 4-й группы.  

При этом снижался уровень ОМБ всех фракций – в 1,32-2,36 раза, С-РБ – 

в 10,46 раза, оксипролина – в 1,43 раза, активность церулоплазмина – в 1,49 

раза, КФ – на 53,74 %, АлАТ и АсАТ – на 72,73 и 70,79 %, а также повышалась 

активность СОД – в 1,21 раза и ЩФ – на 36,67 % (р1<0,05). Полученные 

результаты удерживались 12 месяцев. 

Таким образом, комплексное лечение ГП ІІ-ІІІ ступени развития с 

проведением модифицированной операции МГОП, усовершенствованной 



 

 

пенентрациями периоста и дополнительным медикаментозным 

сопровождением, ускоряло послеоперационную реабилитацию больных, 

способствуя достижению длительной ремиссии за счёт нормализации 

гомеостаза в организме в общем и в пародонте в частности. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, операция 

мукогингивоостеопластики, пенентрации периоста, медикаментозное лечение. 

 

ANNOTATION 

Ohiienko S.A. Improvement of Mucogingival Osteoplasty in the 

Treatment of Patients with Generalized Periodontitis of II-III stage. – 

Manuscript. 

Dissertation for Candidate of Medicine degree (Doctor of Philosophy) by 

specialty 14.01.22. - stomatology.Ivano-Frankivsk National Medical University, 

2019. 

The work is devoted to the study of the course features of generalized 

periodontitis (GP) of II-III stage and improvement of mucogingival osteoplasty and 

medical support in such patients.  

GP was detected to be accompanied by increased plaque indices, echo-

osteometric and radiologic changes in periodontal bone tissue, morphological 

disorders, imbalance of pro- and antioxidant indices, inflammatory markers, bone 

metabolism, and liver functional status. 

Modified mucogingival osteoplasty improved by the periosteum penetration  

with additional endo- and exogenous medical support in the preoperative and 

postoperative periods contributed to the regulation of all detected disorders and the 

achievement of the disease remission. 

Keywords: generalized periodontitis; mucogingival osteoplasty; periosteum 

penetration; pharmacological therapy.  

 



 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АО – антиоксиданти, антиоксидантний 

АлАТ – аланінамінотрансфераза 

АсАТ  – аспартатамінотрансфераза 

ГП – генералізований пародонтит 

ІГ −  індекс гігієни за Гріном-Вермільйоном   

І кр. – індекс кровоточивості ясен за Muhlemann 

КФ – кисла фосфатаза 

ЛФ – лужна фосфатаза 

МГОП –  мукогінгівоостеопластика 

ОМБ – окисні модифікації білків 

ПК – пародонтальна кишеня 

ПОБ – перекисне окиснення білків 

СОД – супероксиддисмутаза 

ЧС – йодне число Свракова 

С-РБ – С-реактивний білок 

PI – пародонтальний індекс за Russel  

PMA – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс за Parma  
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