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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 

(доктор філософії).  

Спеціальність 14.01.22 – стоматологія. 

Підготовка здійснювалася в ДВНЗ „Івано-Франківський національний 

медичний університетˮ, 2019 рік. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ „Івано- 

Франківський національний медичний університетˮ, Івано-Франківськ, 2019. 

Робота присвячена вивченню особливостей перебігу генералізованого 

пародонтиту (ГП) ІІ-ІІІ ступеня та вдосконаленню операції 

мукогінгівоостеопластики в таких хворих. 

Серед усіх стоматологічних захворювань генералізований пародонтит (ГП) 

займає одне з провідних місць через поширеність цієї патології серед населення та 

її наслідки. Важкість перебігу хвороби, часті рецидиви й ускладнення призводять 

до зниження якості життя пацієнтів, порушення функції жування та мовлення, 

значних соціально-економічних збитків. Це вимагає подальшої розробки нових 

схем лікування ГП. 

 На сьогодні доведено, що етіологію та патогенез ГП слід характеризувати 

як інтегральний процес, що відбувається внаслідок порушень функціонального 

стану як тканин пародонта, так і різноманітних органів та систем. На думку 

науковців, одним із провідних чинників патогенезу ГП вважається 

функціональний  стан печінки, оскільки при порушеннях  її функцій розвиваються 

значні зміни різних органів і систем, резистентності організму, що спричиняє 

затяжний перебіг, загострення, зниження ефективності загальноприйнятого 

лікування.  

 Цікавим для дослідників є також вивчення прооксидантно-

антиоксидантних взаємодій, показників кісткового обміну, ультраструктурних 
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змін у тканинах пародонта у хворих на ГП. Процеси перикисного окиснення 

ліпідів, активність ферментів-антиоксидантів і фосфатаз у хворих на ГП 

достатньо широко вивчені, а дослідження показників перекисного окиснення 

білків (ПОБ) почали лише в останні роки, і то лише в пацієнтів, які не 

потребували хірургічного лікування. Вивчення порушень колагенового обміну у 

хворих на ГП проводилися в поодиноких, як і дослідження показників 

функціонального стану печінки.  

 Незважаючи на значну кількість наукових праць та практичних 

рекомендацій щодо лікування ГП, у тому числі хірургічного, недостатньо 

досліджень, присвячених удосконаленню хірургічного лікування важких форм ГП 

та питанням взаємозв’язку періосту зі щільністю кісткової структури щелепних 

кісток, вибору тактики хірургічної корекції тканин пародонта, а також їхнім 

морфологічним змінам при використанні різних схем поліпшення остеогенезу в 

комплексній терапії хворих на ГП ІІ-III ступеня.  

Для оптимізації оперативного лікування хворих на ГП використовують 

різні способи медикаментозного супроводу перед- і післяопераційного періоду, 

проте, на нашу думку, таким хворим доцільно призначати препарати з 

антисептичною, кератопластичною й антиоксидантною дією. Зокрема, 

метилурацилову мазь із myramistin, яка пришвидшує регенерацію клітин 

пародонта і справляє антисептичну дію, та препарат аргінін глутамат – 

дезінтоксикант, донатор оксиду азоту, антиоксидант, антигіпоксант, 

гепатопротектор. 

Мета дослідження – підвищення ефективності хірургічного лікування 

хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня шляхом удосконалення операції 

мукогінгівоостеопластики (МГОП) та до- і післяопераційного медикаментозного 

супроводу.  

 Об’єкт дослідження: особливості клініко-рентгенологічного та 

морфологічного стану тканин пародонта, біохімічного статусу здорових і хворих 

на ГП хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня. 
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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 лужної і кислої фосфатаз (ЛФ і 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 
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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 

myramistin, 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.  

 У хворих на ГП 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. 

Установлено, що в ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня достовірно 

підвищений рівень ОМБ усіх фракцій (в 1,68-3,0 раза) та активність 
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церулоплазміну (в 1,61 раза) і знижена активність СОД (в 1,23 раза); р<0,05, що 

вказує на посилення пероксидації білків і зниження антиоксидантного захисту. 

Водночас вміст С-РБ 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 

АлАТ та АсАТ порівняно зі здоровими підвищена в 1,85 і 1,84 (р<0,05) раза. 

Проведення операції МГОП із 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. 

Завдяки розробленому способу операції МГОП, удосконаленої 

пенентраціями періосту, та післяопераційного медикаментозного супроводу, у 

хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня нормалізувалися біохімічні показники, зокрема, 

зниження вмісту усіх фракцій ОМБ – в 1,32-2,36 раза, активності церулоплазміну 

– в 1,49 та зростання активності СОД – в 1,21 раза (р1<0,05), що засвідчує 

вірогідне посилення антиоксидантного захисту. Зменшення вмісту С-РБ в 10,46 

раза, рівня оксипроліну в 1,43 раза, активності КФ на 53,74 % та підвищення 

активності ЛФ на 36,67 % (р1<0,05) вказує на значне зменшення запалення, 
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суттєве гальмування розпаду колагену і кісткової тканини пародонта. Про 

вагомий вплив на регуляцію функціонального стану печінки свідчить зниження 

активності   АлАТ на 72,73 % та АсАТ 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).  

Комплексне лікування хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня в 4-й (основній) групі 

було значно ефективнішим, ніж у 1-й (контрольній). Зокрема, уміст ОМБ530 

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 КФ – 

в 1,26, 1,28 і 1,26, АлАТ – в 1,49, 1,50 і 1,54 раза, а ЛФ – підвищувалася − в 1,16, 

1,20 і 1,21 відповідно (р3<0,05). Таких результатів у 1-й групі досягнуто не було. 

Отже, проведення пенентрацій періосту, місцеве використання розчину 

myramistin і мазі метилурацилової з мірамістином та загальне – аргініна глутамату 

мало значну перевагу над традиційною операцією та базовою післяопераційною 

терапією. 

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. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри хірургічної стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський національний 
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The work is devoted to the study of the features of generalized periodontitis of II-

III stage course and improvement of mucogingival osteoplasty in patients.  

Generalized periodontitis (GP) takes the lead among all dental diseases due to the 

prevalence of this pathology among the population and its consequences. The severity 

of the disease, frequent relapses and complications lead to the decrease in patients’ 

quality of life, difficulty in mastication and speech pathology, significant social and 

economic loss. Therefore, new GP treatment regimens should be developed.  

Today, it has been proved that GP etiology and pathogenesis should be 

characterized as an integral process being the result of dysfunction of both periodontal 
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tissues and various organs and systems. Scientists consider liver functional state to be 

one of the leading factors in GP pathogenesis since the violations of liver functions 

cause significant changes in various organs and systems, body resistance resulting in 

continuous course, aggravation, decrease in common treatment efficiency.  

The study of pro-oxidant-antioxidant interactions, bone turnover indices, 

ultrastructural changes in periodontal tissues in patients with GP is also interesting for 

the scientists. Lipid peroxidation (LP) processes, the activity of antioxidant enzymes 

and phosphatase in patients with GP have already been studied in great detail, while the 

study of proteins peroxidation (PP) has recently begun and only in patients with no need 

of surgical treatment. Collagen metabolism disturbances in patients with GP as well as 

liver functional state indices were studied in single patients.  

Despite a large number of scientific studies and practical recommendations for 

GP treatment, including the surgical ones, there are not enough researches dealing with 

the improvement of surgical treatment of GP severe forms and the issue of periosteum 

interconnection with the density of bone structure of jaw bones, the approach of surgical 

correction of periodontal tissues as well as their morphological changes using different 

schemes of osteogenesis improvement in complex therapy of patients with GP of II-III 

stage.  

Various methods of medical support in the preoperative and postoperative period 

are used to optimize the surgical treatment of patients with GP. However, we consider 

that medication with antiseptic, keratoplastic and antioxidant effects should be 

prescribed for such patients, namely, methyluracil ointment with miramistin 

accelerating periodontal cells regeneration and producing an antiseptic effect, and 

arginine glutamate being a detoxicant, nitric oxide donator, antioxidant, antihypoxant, 

hepatoprotector.  

The objective of the research was to improve the efficacy of the surgical 

treatment of patients with GP of II-III stage by improving mucogingival osteoplasty 

(MO) and post-operative medical support. 
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Subject of the research: the features of clinical and radiological and 

morphological condition of periodontal tissues, biochemical status of healthy 

individuals and patients with chronic GP of II-III stage. 

Methods of the research: clinical (complaints, case history, examination, index 

assessment); radiological (orthopantomography, compression spot films); ultrasound 

echoosteometry; morphological (electron microscopy); biochemical (in blood serum 

and oral fluid): the level of protein oxidative modifications (POM), the activity of 

superoxide dismutase (SOD) and ceruloplasmin (CP), the content of C-reactive protein 

(C-RP) and oxyproline, the activity of alkaline and acid phosphatase (ALP and ACP), 

alanine aminotransferase (ALT), aspartate transaminase (AST), the statistical one.  

Scientific novelty of the obtained results  

The scientific data on the clinical and radiological state of periodontal tissues in 

patients with chronic GP of II-III stage were supplemented. High activity of resorptive 

processes in the bone tissue of the upper and lower jaws (the time of ultrasonic 

transmission was 1.51 and 1.47 times higher according to echo-osteometry, p<0.05) was 

detected as well as severe morphological changes of periodontal tissues. 

Significant (p<0.05) changes in the biochemical values in blood serum and oral 

fluid in case of GP of II-III stage, namely POM, SOD, ceruloplasmin, C-reactive 

protein, oxyproline, phosphatase and transaminases were proved. They indicated 

significant dystrophic inflammatory and metabolic disorders in periodontal tissues and 

in patients’ bodies. These indicators were studied for the first time in such combination.  

The method of periosteum penetration during flap surgery in patients with 

generalized periodontitis (GP) of II-III stage was developed for the first time in order to 

improve MO. It provided optimal postoperative results. 

The method of comprehensive treatment of patients with GP of II-III stage 

including the additional postoperative medical support offered by us in addition to the 

improvement of surgical methods was developed and scientifically substantiated for the 

first time. This provided an opportunity to regulate the detected disorders. Thus, the 

level of POM430 in the oral cavity of the patients of Group 4 decreased by 2.36 and 2.0 
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times in 1 and 6 months with the achievement of healthy individuals’ level (p> 0.05). 

Similar regularities were observed regarding the indicators of C-reactive protein, 

oxyproline, the activity of ceruloplasmin, ACP and ALT levels.  

The efficacy of the comprehensive treatment of patients treated with traditional 

surgical procedures and the one improved by us as well as the basic medical support 

without supplement and with the addition of the drugs offered by us was compared for 

the first time. The best results according to all studied indices were observed in Group 

4, especially in 6 and 12 months.  

Practical importance of the obtained results  

A new improved method of mucogingival osteoplasty with periosteum 

penetration in patients with GP of II-III stage was proposed, substantiated and evaluated 

providing an opportunity to achieve accelerated periodontal bone tissue regeneration.  

The expediency of the inclusion of the proposed medication with antiseptic, 

keratoplastic and antioxidant effect, namely, miramistin solution, methyluracil ointment 

with miramistin in exogenous way and arginine glutamate in endogenous way in the 

complex treatment of GP of II-III stage in the postoperative period was proved. This 

provided an opportunity to shorten the terms of inflammation elimination in periodontal 

tissues, to achieve the prolongation of the disease remission and stabilization of alveolar 

tissues state due to the positive influence on pro-oxidant and antioxidant interactions 

and on the regulation of metabolic processes in the periodontal tissues and the body as a 

whole. 

The expediency of the inclusion of medication with antiseptic, keratoplastic and 

antioxidant effect, namely, miramistin solution, methyluracil ointment with miramistin 

and arginine glutamate in the complex treatment of GP of II-III stage in the 

postoperative period was proved. This provided an opportunity to shorten the terms of 

inflammation elimination in periodontal tissues, to achieve the prolongation of the 

disease remission and stabilization of alveolar tissues state due to the antiseptic, wound 

healing and antioxidant effect of the developed complex.  
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Ultrasound density of the bone tissue of the upper (by 1.51 times) and lower (by 

1.47 times) jaws (p<0.05) decreased in the patients with GP of II-III stage on the 

background of high clinical indices (oral hygiene index =2.49 points, PMA index = 

66.33%; Svrakov iodine number = 7.45 points, bleeding index = 1.98 points, PI = 6.32 

points, gingival pockets depth = 6.5 mm) indicating insufficient hygiene level and 

severe degree of inflammatory and dystrophic changes as well as a common X-ray 

pattern (significant vertical and horizontal resorption, osteoporosis, bone pockets). 

Morphological changes in parodontium manifested in the dominance of dystrophic 

processes in the vessels walls and significant edema.  

Significantly increased level of all POM fractions (by 1.68-3.0 times) and 

ceruloplasmin activity (by 1.61 times) and low activity of superoxide dismutase (by 

1.23 times) р<0.05 was observed in the oral fluid of the patients with GP of II-III stage 

indicating an increase in protein peroxidation and a decrease in antioxidant defense. 

Meanwhile, the content of C-reactive protein in the oral fluid increased by 26.8 times 

(p<0.05) indicating a significant intensity of inflammation. An increase in oxyproline 

level by 2.02 times in the oral fluid and the activity of acid phosphatase by 2.40 times in 

blood serum as well as the decrease in the activity of alkaline phosphatase by 1.42 times 

(p<0.05) indicated the imbalance of the formation and resorption of periodontal bone 

tissue. Herewith, the intensification of detoxification liver function was detected: the 

activity of serum enzymes of the alanine aminotransferase and aspartate 

aminotransferase increased by 1.85 and 1.84 (p<0.05) times in comparison with the 

healthy individuals.  

Mucogingival osteoplasty with periosteum penetration in combination with the 

medication contributed to a decrease in oral hygiene index, PMA index, Svrakov iodine 

number, bleeding index, and PI by 2.14, 4.10, 5.59, 2.54, 2.23 (p1<0.05) times in 1 

month varying little in 6 and 12 months (p2,3<0.05), accelerated postoperative wounds 

healing (by primary intention on the 7th day in 100% of patients), activated the 

phenomenon of periodontal regeneration. The velocity of ultrasonic transmission 

through the bone tissue increased on the upper jaw by 1.14, 1.21 and 1.24 (p1<0.05) 
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times in 1, 6 and 12 months indicating a sufficient of bone tissue density. Active 

synthetic processes in the connective tissue elements of the periodontium were detected 

ultrastructurally in 6 months, although lymphocytic infiltration was still detected in the 

epithelium but was not observed in a year. Remission was achieved in most patients: 

absence of bone pockets was observed by X-ray examination and periodontal pockets 

restored in some areas only in 6.9% of individuals.  

Biochemical values in biological fluids were regulated in the patients with GP of 

II-III stage due to the developed method of postoperative medical support of 

mucogingival osteoplasty improved by periosteum penetration. The decrease in the 

content of all POM fractions by 1.32-2.36 times, the activity of ceruloplasmin by 1.49 

times and an increase in SOD activity by 1.21 times (p1<0.05) indicated a probable 

increase in antioxidant defence. The decrease in the content of C-reactive protein by 

10.46 times, the level of oxyproline by 1.43 times, ACP activity by 53.74%, and the 

increase in ALP activity by 36.67% (p1<0.05) indicated a significant decrease in the 

inflammation, considerable inhibition of collagen decay and periodontal bone tissue. 

Significant influence on the regulation of transaminase activity was showed by its 

decrease in ALT by 72.73%, and in AST by 70.79% (p1<0.05). The indicators achieved 

in 1 month somewhat changed in the long-term follow-up, however they remained 

within reliable limits (p2,3<0,05).  

The results of the comprehensive treatment of the patients in Group 4 showed 

higher efficacy than in other groups. Thus, the content of POM530 decreased by in 2.0, 

1.86 and 1.63 times in 1, 6 and 12 months; activity of ceruloplasmin decresed by 1.22, 

1.24 and 1.24 times; the level of oxyproline decreased by 1.28, 1.22 and 1.24 times; 

ACP activity decreased by 1.26, 1.28 and 1.26 times, ALT decreased by 1.49, 1.50 and 

1.54 times, and ALP increased by 1.16, 1.20 and 1.21 respectively (p4<0.05). 

Consequently, periosteum penetration, local use of miramistin solution and methyluracil 

ointment with miramistin and general use of arginine glutamate had a significant 

advantage over the traditional surgery and background postoperative therapy. 

 



13 
 

Doctoral candidate’s personal contribution  

The dissertation is an independent scientific work of the doctoral candidate. The 

author personally analyzed the scientific literature on this problem, conducted 

information retrieval and selection of research methods. The objective and the main 

tasks of the dissertation were formulated together with scientific adviser, a new method 

of surgical treatment and medical support in the postoperative period was developed 

and assessed, groups of patients were formed and their clinical and laboratory 

examination was conducted. The doctoral candidate conducted an analysis of clinical 

and laboratory studies results, statistical computations of the results. All parts of the 

dissertation were written personally. The author’s share in scientific works published in 

association was prevailing.  

Relation of the dissertation to scientific programs, plans, topics  

The dissertation is a fragment of the complex scientific research “Pathogenetic 

substantiation of diagnosis, treatment and rehabilitation of patients with inflammatory 

and dystrophic diseases taking into account bone tissue condition and age-related 

aspects” (state registration number 0114U002666) conducted at the Department of 

Surgical Dentistry at Ivano-Frankivsk National Medical University. 

Publications  

11 academic papers were published based on the dissertation including 5 in the 

specialized journals of Ukraine, 1 in the foreign journal and 5 in the scientific materials 

of international and all-Ukrainian conferences; 1 patent of Ukraine for invention and 2 

declarative utility model patents of Ukraine were received.  

Keywords: generalized periodontitis; flap surgery; mucogingival osteoplasty; 

local and general pharmacological therapy.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Серед усіх стоматологічних захворювань 

генералізований пародонтит (ГП) займає одне з провідних місць через 

поширеність цієї патології серед населення та її наслідки (втрата зубів і 

порушення функції зубо-щелепної системи). Важкість перебігу хвороби, часті 

рецидиви й ускладнення призводять до зниження якості життя пацієнтів, 

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

Це вимагає подальшої розробки нових способів лікування ГП [2; 3;19; 131; 143]. 

 На сьогодні доведено, що етіологію та патогенез ГП слід характеризувати 

як інтегральний процес, що відбувається внаслідок порушень функціонального 

стану як тканин пародонта, так і різноманітних органів та систем [24; 93; 94;102; 

183; 192; 204].  Через це у хворих на ГП важливим є вивчення прооксидантно-

антиоксидантних (АО) взаємодій, показників кісткового обміну, 

ультраструктурних змін у тканинах пародонта [109; 141; 170]. Процеси 

перикисного окиснення ліпідів (ПОЛ), активність ферментів-АО і лужної і кислої 

фосфатаз (ЛФ і КФ) у хворих на ГП достатньо широко вивчені [73; 109], а 

дослідження показників перекисного окиснення білків (ПОБ) почали лише в 

останні роки [91; 106; 159; 203], і то лише у пацієнтів, які не потребували 

хірургічного лікування. Вивчення порушень показників колагенового обміну у 

хворих на ГП проводилися в поодиноких роботах [106].  

 На думку науковців, одним із чинників патогенезу ГП вважається 

функціональний  стан печінки, оскільки при порушеннях  її функцій розвиваються 

значні зміни різних органів і систем, резистентності організму, що спричиняє 

затяжний перебіг, загострення, зниження ефективності загальноприйнятого 

лікування. Відомі дослідження активності печінкових ферментів у хворих на 

гранулюючий періодонтит дітей [84], а в разі ГП вони вивчалися мало [74].  

 Незважаючи на значну кількість наукових праць та практичних 

рекомендацій щодо лікування ГП, у тому числі хірургічного [ 21; 51; 100; 154; 

164; 170; 205; 213], недостатньо досліджень, присвячених удосконаленню 
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хірургічного лікування важких форм захворювання та питанням взаємозв’язку 

періосту зі щільністю кісткової структури кісток 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-III ступеня.  

 Для оптимізації оперативного лікування хворих на ГП використовують 

різні способи медикаментозного супроводу  в перед- і післяопераційному періоді 

[8; 51; 170; 188], Проте, на нашу думку, призначення таким хворим препаратів з 

антисептичною, кератопластичною й антиоксидантною дією, зокрема, 

„Метилурацилову мазь із мірамістином”, яка пришвидшує регенерацію клітин 

пародонта і справляє антисептичну дію, та препарат „Глутаргін” – дезінтоксикант, 

донатор оксиду азоту, антиоксидант, антигіпоксант, гепатопротектор, 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 
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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 
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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. 
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Доведено доцільність включення в комплексне лікування ГП ІІ-ІІІ ступеня 

препаратів з антисептичною, кератопластичною й АО дією: екзогенно – розчину 

myramistin, 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. 
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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, з 

яких 5 – у фахових 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. 
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РОЗДІЛ  1 

 

СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ У ХВОРИХ 

НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ І МЕДИКАМЕНТОЗНОГО СУПРОВОДУ 

ОПЕРАЦІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Клініко-лабораторні і біохімічні показники стану тканин пародонта 

у хворих на генералізований пародонтит 

Згідно з даними ВООЗ (2000), інтактний пародонт спостерігається лише в 

21 % спостережень, генералізований пародонтит (ГП) середнього ступеня 

тяжкості – у 25-45 %, важкого ступеня – у 5-20 % спостережень. Епідеміологічні 

дослідження пацієнтів різних вікових груп виявили цю патологію у 80 % 

обстежених [48; 109; 19]. При цьому поширеність захворювань пародонта у 

віковій групі 35-44 років по світу складає 94,3 % [145; 40; 243]. Така тотальна 

поширеність, складність і тривалість лікування хвороб пародонта зумовлює 

центральне місце цієї патології в роботі не тільки лікаря-пародонтолога, а й 

стоматолога загальної практики [42]. 

Хронічний ГП посідає, за даними ВООЗ, друге місце після захворювання на 

карієс і є найпоширенішим серед захворювань ротової порожнини. Значна 

поширеність ГП  серед населення, прогресуючий характер перебігу, недостатня 

ефективність методів терапії, що використовуються, ставить проблему лікування 

цієї патології в ряд загальномедичних  [183; 48; 19]. 

Ранні прояви захворювань пародонта запального характеру реєструються 

вже у віці від 10-16 років, а виражені деструктивні зміни в пародонті з залученням 

у процес кісткової тканини визначаються як в осіб молодого віку при 

прогресуючих формах ГП, так і у віковій групі осіб старше 40 років при 

хронічному ГП. Пародонтит є головною причиною втрати зубів, що визначає 

підвищену увагу дослідників до питань патогенезу, діагностики і лікування цього 

захворювання [14; 128; 181; 48; 180; 165; 235]. 
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Актуальність дослідження ГП пов’язана не тільки з високою поширеністю 

цієї патології, а й зі зміщенням захворювання в бік омолодження [175; 158]. В 

Україні ГП діагностують у 50-80% молодих і у 100% населення віком більше 40 

років  [92; 140]. Це спричинене впливом численних факторів на виникнення і 

розвиток хвороб пародонта, відсутністю донозологічної діагностики, що 

унеможливлює застосування ранніх профілактичних заходів та знижує 

ефективність консервативних методів терапії [180; 48;  109; 19]. 

Нажаль, у вітчизняній пародонтології досі не існує єдиного погляду на 

етіологію і патогенез ГП, а також стандартного загальноприйнятого підходу до 

його діагностики і лікування [117; 90]. Досі залишаються не вивченими системні 

патогенетичні механізми, що призводять до тканинної альтерації в пародонті. Не 

знайдені переконливі пояснення, які визначають причини зниження бар’єрних 

функцій і резистентності до інфекції навколозубних тканин у разі ГП [184; 199; 

208; 200; 204; 238]. 

На сьогодні чітко встановлено, що в патогенезі багатьох захворювань, у 

тому числі і ГП, значну роль відіграють порушення в системі ПОЛ-АОЗ [109; 170; 

188]. В останні роки набуває поширення дослідження ще одного механізму 

пероксидації білків – ПОБ. Більшість науковців вважають, що дії активних форм 

кисню піддаються, у першу чергу, не ліпіди, а білки плазматичних мембран, 

унаслідок чого клітини гинуть [72;  229]. Про роль ПОБ у патології тканин 

пародонта свідчать окремі роботи [107; 159; 108]. Зокрема, встановлено, що в 

ротовій рідині хворих на ГП І-ІІ ступеня вміст продуктів ПОБ – ОМБ різних 

фракцій, особливо ОМБ430 зростає (у 2,08-2,42 раза) [107]. Подібні дані отримали 

у хворих на ГП І ступеня [159], які встановили, що вміст ОМБ430  у ротовій рідині 

в них був у 2,2 раза, ОМБ530  – в 1,9 раза, ОМБ356  – ву 1,64, ОМБ370  – ву 1,47 раза 

більшим, ніж у здорових. 

На противагу прооксидантним процесам в організмі є механізм 

антиоксидантного захисту. Про його стан свідчать ферменти-антиоксиданти – 

каталаза, СОД, трансферин, церулоплазмін, глутатіонпероксидаза та інші, 



29 
 

активність яких у хворих на ГП змінюється [170; 109; 106; 159]. Зокрема, 

активність супероксиддисмутази і каталази у хворих на ГП І ступеня достовірно 

зменшується на 16,14 % і 27,47 % [159], а у разі ГП І-ІІ ступеня – в 1,21-1,23 та 

1,39-1,45 раза [106] відповідно. При цьому активність церулоплазміну, який 

водночас є білком гострої фази, за даними багатьох науковців, у хворих на ГП 

різних ступенів розвитку значно підвищується [170; 109], зокрема, за ГП І ступеня 

– на 26,04 % [74]. 

Проте вивчення показників системи ПОБ-АОЗ у хворих на ГП залишаються 

актуальним, особливо в разі ГП ІІ-ІІІ ступеня, при яких дослідження ПОБ 

проводилися недостатньо, а активність ферментів-антиоксидантів вивчалася в 

окремих працях. 

Відомо, що значну роль у здоров’ї людини відіграє функціональний стан 

гепатобіліарної системи, зокрема, печінки, як основного детоксикаційного органу 

організму людини. Про її функціонування свідчать показники активності 

печінкових ферментів – трансаміназ (аланінамінотрансферази – АлАТ і 

аспартатамінотрансферази − АсАТ), лужної фосфатази (ЛФ), холінестерази, рівня 

загального білка та інших. Трансамінази в соматично здорових хворих, які мають 

стоматологічну патологію, вивчалися рідко. Так, у роботі І.Р. Костюк і Г.М. 

Мельничук Г.М., 2012, встановлено, що у хворих на гранулюючий періодонтит 

дітей активність АлАТ і АсАТ у сироватці крові хоч і не виходила за межі 

референтних величин, проте достовірно підвищувалася порівняно з даними 

здорових дітей, особливо в разі загостреного перебігу хвороби [87]. 

В окремих роботах вивчалися показники активності печінкових ферментів у 

хворих на ГП. За даними Р.С. Кашівської і співавт., 2016, активність АлАТ і АсАТ 

у сироватці крові хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня без хвороб печінки 

була дещо вищою (хоча і незначно), ніж у здорових, а в ротовій рідині – значно 

більшою – в 1,55 і 1,75 раза відповідно. Є дані, що активність АлАТ і АсАТ у 

ротовій рідині хворих на ГП була підвищеною в 12 % і в 17 % обстежених 

відповідно [22; 194]. За ГП ІІ-ІІІ ступеня таких досліджень не проводилося. 
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Ученими встановлено, що такий показник як вміст С-реактивного білка – 

білка гострої фази – тонко реагує на запальний процес і виявляється в достовірно 

збільшених кількостях у хворих на ГП у ротовій рідині і сироватці крові, 

особливо в разі загостреного перебігу ГП І-ІІ ступеня та при зростанні глибини 

ураження тканин пародонта [130; 102]. Його доцільно вивчати як маркер 

запалення і маркер ефективності лікування ГП, особливо у хворих на ГП ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку. 

Установлено, що за ГП змінюється активність біомаркерів кісткового 

метаболізму – КФ і ЛФ у сироватці крові і ротовій рідині [211]. Фосфатази 

вивчалися у хворих на ГП як показники стану кісткової тканини пародонта. При 

цьому КФ є маркерним ферментом остеобластів і у хворих на ГП здебільшого 

підвищується і в сироватці крові, і в ротовій рідині [109; 107; 74], а ЛФ – 

остеобластів, і в разі ГП найчастіше знижується [109; 20; 107]. Проте, за деякими 

даними [74; 129], активність ЛФ у ротовій рідині і сироватці крові хворих на ГП 

вірогідно підвищується. 

Про порушення метаболізму у хворих на ГП свідчать також зміни вмісту 

оксипроліну (гідроксипроліну) у крові і сечі [141], який є маркерною 

амінокислотою, що дозволяє оцінити обмін колагену [18]. Установлено, що вміст 

оксипроліну в сечі хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня, порівняно зі здоровими, суттєво 

зростає [143]. У хворих на ГП виділення оксипроліну нирками підвищується 

пропорційно до збільшення остеопорозу, що вказує на метаболічні порушення в 

кістковій тканині пародонта [103, 178]. Уже, навіть, у разі гінгівіту і тим більше за 

ГП кількість вільного оксипроліну в сироватці крові і ротовій рідині збільшується 

[103; 179].  На зростання рівня оксипроліну в ротовій рідині у випадку ГП І-ІІ 

ступеня вказують й інші дослідння  [107]. Таким чином, вивчення біохімічних 

показників у хворих на ГП, особливо за ІІ-ІІІ ступеня розвитку хвороби, як для 

встановлення деяких механізмів патогенезу, так і для контролю лікування 

залишається актуальним. 

 У хворих із ГП, як у разі хронічного, так і в разі агресивного перебігу 
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порушується мікроциркуляція, що проявляється в підвищеній функції 

тромбоцитів до агрегації і адгезії до ендотелію судин. Порушення 

мікроциркуляції в пародонті є однією з ранніх ознак запалення [80]. 

Морфологічні зміни в тканинах пародонта за різного клінічного перебігу ГП 

супроводжуються вираженими структурно-функціональними змінами клітин і 

тканин пародонта. До патологічного процесу поступово залучаються здорові 

тканини, що оточують вогнище дистрофічних чи деструктивних змін. Поступово 

об’єм пошкоджених тканин (епітелій, сполучна тканина, кісткова тканина) 

збільшується, що повинно враховуватись при визначені обсягу оперативного 

втручання [27].  

 Результати експериментальних і клінічних досліджень свідчать про значний 

вплив стресу на метаболічні та структурні зміни в тканинах пародонта. 

Порівняльний аналіз участі різноманітних факторів у виникненні патологічних 

змін у тканинах пародонта показав, що хронічний стрес є найвагомішим у 

розвитку запальних і деструктивних процесів поряд з іншими чинниками [37; 55]. 

 Велике значення при цьому має підвищення активації симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи, що призводить до дисфункції, підвищення 

проникності судин. Гіпоксія сприяє зростанню збудливості симпато-адреналової 

системи, набряку ендотелію, погіршенню окисно-відновних процесів у тканинах 

пародонта, зниженню адаптаційних можливостей мікроциркуляції та сполучної 

тканини [80]. 

 В експерименті при зміні реактивності організму виявили в пародонті 

ознаки запального процесу – лейкоцитарну інфільтрацію як епітелію, так і 

субепітеліальних тканин; унаслідок невротизації зменшувалася висота ясенних 

сосочків, розвивався акантоз.  У гіперергічній групі спостерігалося руйнування 

кругової зв’язки зуба, що призводило до оголення анатомічного кореня зуба, 

утворення пародонтальних кишень. У гіпоергічній групі при  уповільненні 

функціонування ясенного епітелію не відбувалося утворення пародонтальних 

кишень [115; 131]. 
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 Доведено, що структурним змінам пародонта передують функціональні 

порушення в судинах, які пов’язані саме з розладами механізмів регуляції їхнього 

тонусу. Першою ознакою цього є локальних спазм артеріальних судин і, як 

наслідок, застійні явища у венах та зниження інтенсивності кровотоку в 

нутрітивній ланці. Дефіцит капілярного кровотоку впливає на механізми, які 

регулюють ритмічні зміни гемодинаміки в капілярах, зміни гідростатичного 

тиску, що має відображення на транс капілярному масопереносі, мікроциркуляції 

та гемореології. 

 Порушення трофіки пародонта призводить до наростаючоє атрофії 

кісткових елементів (комірковий відросток щелепи) та м’яких тканин (кругова 

зв’язка, зокрема) [171]. 

 Незважаючи на неспецифічність судинних змін, розлади 

гемомікроциркуляції відрізняються своєрідністю їхнього ступеню і характеру, 

допомагають із більшою вірогідністю судити про активність патологічного 

процесу, його тяжкість, проводити диференційну діагностику, оцінювати перебіг і 

ефективність лікування [ 191]. 

 Загалом, численні дослідження свідчать про різні механізми розвитку 

запально-деструктивних процесів у пародонті, які мають певні морфологічні 

прояви. Тому їхня структурна оцінка, як і ефективності застосованих методів 

лікування, потребує ретельного морфологічного аналізу. 

 

1.2  Застосування хірургічних методик у комплексному лікуванні 

хворих на генералізований пародонтит 

Незважаючи на велику кількість схем і методів лікування, питання терапії 

ГП продовжує залишатися однією з актуальних проблем стоматології [44; 37; 

110]. Із метою дії на різні ланки патогенезу ГП і для досягнення стабілізації 

патологічного процесу в пародонті необхідна комплексна терапія ГП. Вона 

передбачає дію на місцеві і загальні чинники, у першу чергу, за допомогою 

терапевтичних (мануальних і медикаментозних) заходів, які особливо дієві в разі 
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початкового і І ступеня розвитку ГП. Із поглибленням важкості хвороби 

консервативні методики не дають вираженого ефекту, тому необхідно підключати 

хірургічне лікування.  

Оперативне лікування тканин пародонта включає так звані основні операції 

(проводяться безпосередньо на яснах і коміркових відростках щелеп: різновиди 

кюретажу, гінгівотомія і гінгівектомія, різновиди клаптевих операцій) та 

допоміжні (френуло- і вестибулопластика, розтин потужних сполучнотканинних 

тяжів, поглиблення присінку ротової порожнини) [23]. 

Відомо, що вже у віці 18-34 років хірургічного лікування ГП потребує 13,8 

% хворих, у 34-44-річних – 35,4 %, у 45-річних і старших – 40 % [39]. Інші 

дослідники стверджують, що хірургічного лікування потребують 78 % 

пародонтологічних хворих, а 68 % із них необхідне проведення клаптевих 

операцій [219; 240]. 

У хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку без хірургічного втручання часто 

взагалі неможливо досягти успіху, оскільки його застосування дозволяє досягти 

ліквідації вогнища запалення, усунути пародонтальні кишені, призупинити 

деструкцію коміркової кістки та забезпечити тривалу стабалізацію хвороби [188]. 

Отже, в комплексному лікуванні ГП ІІ-ІІІ ступеня хірургічні методи відіграють 

провідну роль. Найефективнішими серед них за ГП ІІ-ІІІ ступеня вважаються 

клаптеві операції [171; 50; 128], які є вершиною пародонтальної хірургії, завдяки 

можливості під візуальним контролем провести повний кюретаж пародонтальних 

кишень і видалити при цьому під’ясенний зубний камінь, грануляційну тканину, 

висікти врослий у кишені епітелій, вирівняти й обробити зруйнований край 

кісткової тканини [182; 161].  

Клаптеві операції поділяються на чисто клаптеві (втручання без підсадки в 

кісткові кишені остеопластичних матеріалів) і операції з використанням 

стимуляторів репаративного остеогенезу (гінгівопластика) [67; 92; 142]. Класичну 

клаптеву операцію вперше, незалежно один від одного, запропонували А. 

Цешинський (1914), Л. Відман (1918) і Р. Нейман (1920). Вона включала 
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оптимальну механічну обробку коренів зубів, видалення грануляційної тканини, 

мобілізацію слизово-окістного клаптя і накладання швів у кожному міжзубному 

проміжку. Проте через скорочення окістя часто прорізувалися шви, що 

спричиняло розвиток рецидивів, а в подальшому – виражену ретракцію ясен [24; 

173]. Крім рецесії ясен й оголення коренів зубів після загоєння рани та пов’язаної 

з цим підвищеної чутливості зубів недоліком цієї операції є відсутність 

відновлення об’єму кісткової тканини [38; 153]. 

У подальшому клаптеву операцію модифікували за допомогою 

використання розщеплення клаптів [222], часткового розщеплення клаптя  [222], 

накладання періостальних швів [239], подовження вертикальних розрізів до 

перехідної складки і висікання патологічних тканин на 3-4 мм нижче ясенного 

краю [15], відшарування слизово-окісного клаптя з деепітелізацією його 

внутрішньої поверхні фрезою та подальшою остеопластикою ліофілізованим 

кістковим борошном, замішаним на крові пацієнта, із додаванням антибіотиків та 

використанням захисної ясенної пов’язки. Проте кожен із названих варіантів 

операції має низку недоліків [15; 173]. 

В.І. Лук’яненку, 1977, вдалося вдало модифікувати класичну клаптеву 

операцію Цешинського-Відмана-Неймана [67; 173] завдяки проведенню 

горизонтальних розрізів окістя одночасно як sз вестибулярного, так з орального 

боку під кутом 35º і збереженню конфігурації ясенного краю. 

Немодифіковані клаптеві операції усувають запальні явища, стабілізують 

патологічний процес у пародонті, але не забезпечують необхідну регенерацію 

кістки коміркового відростка в зоні дефекту [142], що спонукало науковців до 

пошуку остеопластичних матеріалів із метою стимуляції репаративного 

остеогенезу після введення їх у кісткові дефекти [41]. Теоретичним підґрунтям 

застосування остеопластики є встановлене порушення гістофункціональної 

кореляції зуба з навколишніми тканинами, у тому числі, із системою 

мікроциркуляції [29]. Отже, при клаптевих операціях у кісткові дефекти доцільно 

вводити остеопластичні матеріали [41].  
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Усі матеріали для відновлення тканин пародонта за походженням 

поділяються на аутогенні (внутрішньоротового та зовнішньоротового 

походження, які справляють остеоіндуктивну дію), алогенні (консервовані 

матеріали донора), ксеногенні (отримують від тварин шляхом депротеїнізації) та 

алопластичні (синтетичні) [190].  

В якості аутотрансплантата  використовують кістки склепіння черепа, 

ребра, гребеня клубової кістки, кістковий мозок. Аутологічний трансплантат 

уперше застосував Megedus (1923), з успіхом використовували кісткову стружку 

Forsberg (1956), Elegaаrd (1976). Аутотрансплантати мають низку переваг: 

біосумісність, біологічну безпеку та репаративний потенціал, але й суттєвий 

недолік: можлива резорбція трансплантата у динаміці [233; 81; 97], а 

використання їх для пластики коміркового відростка пов’язані з додатковою 

травмою для пацієнта [5]. Крім того є ризик інфікування ділянки-донора, 

додаткова операційна крововтрата, збільшення тривалості післяопераційного 

періоду [203]. Незважаючи на це, продовжуються дослідження по використанню 

аутоостеогенної тканини, вирощеної в товщі клубової кістки, яка має структуру 

гіалінового хряща і грубоволокнистої кісткової тканини [155], хрящеві ауто- і 

гомотрансплантати, кортикально-губчасті трансплантати з окістям, кістково-

хрящеві [35;54]. Їх використовують у свіжому або замороженому вигляді [175]. 

У реконструктивній хірургії коміркових відростків щелеп у разі ГП 

використовують ксеногенні і брефокістні алотрансплантати, консервовані різними 

способами: заморожені, формалізовані, ліофілізовані, демінералізовані [175]. 

Вони відновлюють анатомічну форму відростка, індукують остеогенез [5]. При 

радикальній гінгівоостеопластиці використовують кісткові алотрансплантати, 

консервовані в 0,5% розчині формаліну [118; 173;  172; 67]. Їхнє використання має 

ризик передачі вірусної інфекції [11; 131; 127], а також прояву антигенних 

властивостей і слабкий остеоіндуктивний ефект [104; 187; 85; 131]. 

У разі хірургічного лікування ГП з  успіхом застосовують різні поєднання: 

консервованого галогенного кісткового мозку із кістковою тирсою [15]; 
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формалінезований алотрансплантат із 82% трентал [67]; алогенний  імплантат 

демінералізованої ліофілізованої кістки з аутогенним кістковим трансплантатом  

[205]. Суміш кісткового мозку пацієнта з  колагеновою губкою традиційно 

застосовує В.П. Пюрик та його учні [51; 170; 174]. Як трансплантаційний матеріал 

використовують плацентарну тканину людини, яка стимулює остеогенез, має 

гемостатичну, протизапальну, антибактеріальну дію та низьку антигенну 

активність [88]. 

Використовують і ксеногенні препарати тваринного походження – 

зневоднену ксеноочеревину [12], препарат „Хонсурид”, виготовлений із 

ліофілізованих гіалінових хрящів великої рогатої худоби, який має кровоспинну, 

антисептичну та протизапальну дію [68]. Проте використання 

ксенотрансплантатів може супроводжуватися відторгненням матеріалу через 

імунологічну несумісність [45;  232; 101; 77, 163, 187], а також можливе 

перенесення пріонів [212]. 

При операціях на пародонті застосовують також комбінований 

трансплантат Аллоплант на основі стимулятора остеогенезу [113], препарат 

Костма, який містить як органічні (білки – стимулятори остеогенезу), так і 

мінеральні (гідроксилапатит кальцію біологічного походження) компоненти 

кісткової тканини [76; 146], гідроксиапатит-99 у поєднанні з культурою 

аутофібробластів (основи клітинного компоненту сполучної тканини) [41]. 

На сучасному етапі стоматології в пародонтальній хірургії новим 

напрямком є тканинна інженерія – використання клітинних технологій 

формування живих еквівалентів тканини in vitro з наступним трансплантуванням 

їх in vivo [142; 41]. 

Незважаючи на позитивні властивості ауто-, ало- і ксенотрансплантатів, їхні 

негативні властивості спричинили розробку альтернативних неорганічних і 

органічних синтетичних матеріалів: гідроксиапатит, α- і β-трикальційфосфат, 

біоактивне скло, сульфат кальцію, карбонат кальцію, органічні синтетичні 

полімери, біокераміка [236; 214; 237; 46; 104; 226]. 



37 
 

Перспективним напрямком у пародонтальній хірургії є використання 

остеопластичних матеріалів на основі колагену, насичених сульфатованими 

глікозаміногліканами, − пластичного біоматеріалу з низькою токсичністю й 

антигенністю та високою механічною міцністю і стійкістю до тканинних протеаз 

[210], який здатний інтегруватися в тканини пародонта без фіброзного 

переродження [167, 75]. Таким матеріалом є Остеопласт-К, який має 

протизапальну дію і сприяє відновленню кісткової тканини [56].  

Новішим й ефективнішим, добре очищеним при низьких температурах 

ксеногенним трансплантатом є Bio-Oss (неорганічна матриця з бичачої кістки, яка 

наближена до губчастої речовини кістки), який використовують для лікування 

кісткових кишень, що стимулює формування в дефекті власної кісткової тканини, 

а після завершення його резорбується [212; 188]. Bio-Oss використовують у 

поєднанні з різними біоматеріалами і біоактивними речовинами, із колагеновою 

мембраною Bio-Gide [63; 213; 209], а також з остеоіндуктором Emdogain (дериват 

матриці емалі, який складається з амелогеніну і похідних білків та виготовляється 

з зачатків зубів свині). Bio-Oss у цьому випадку виступає як остеокондуктор [39]. 

На сьогодні перспективним є також використання холодної біокераміки  і 

препаратів на її основі – Остеосіт (містить також альгінат натрію), 

гідроксилапатити, трикальційфосфат, які стимулюють ріст і диференціацію клітин 

кісткової структури, разом із тромбоцитарною мембраною, виготовленою з 

аутологічної плазми, яка виконує функцію розділово-захисної мембрани і має 

високі остеоіндуктивні якості (за рахунок тромбоцитарних факторів росту) та 

гормоноподібну дію. Завдяки таким якостям мембрани забезпечується хороша 

інтеграція тканин із трансплантатом, стимуляція регенерації і швидке загоєння 

[133; 134; 64]. Подібними властивостями володіють Остім-100, Остеоматрикс, 

Біоматрикс, які є різними формами гідроксилапатиту [86]. 

Для регенерації кісткової тканини з успіхом використовують синтетичний 

вітчизняний керамічний гідроксилапатит Кергап [14; 173; 174; 177], який має 

високу біологічну сумісність, не викликає імунної реакції організму, сприяє 
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утворенню фіброзної капсули навколо імплантованого матеріалу [78]. Подібними 

властивостями володіють також Колапан (із додаванням антибіотика лінкоміцина) 

та його вдосконалені варіанти – Коллост, Коллапол і Гапкол, а також Piotec, HTR, 

PRP, біоінертний полімер у поєднанні з гідроксиапатитом [79; 53; 119; 98; 39]. Ці 

матеріали стимулюють процеси репаративної регенерації завдяки чому мають 

високу ефективність у комплексному лікуванні ГП [95; 186]. При всіх позитивних 

якостях препаратів на основі гідроксиапатитів є дані про те, що після заповнення 

кісткових дефектів гранулами на їхній основі в подальшому відбувається 

інкапсуляція цих гранул грубоволокнистою тканиною [139]. Це свідчить про те, 

що названі імплантаційні матеріали мають лише остеокондуктивні властивості, 

але не володіють остеоіндуктивними якостями [189]. 

A.H. Melcher (1976) i Stahe (1997) в експерименті встановили, що 

пародонтальні тканини, які є на межі післяопераційного пародонтального 

дефекту, мають різну швидкість регенерації. Найшвидше регенерує епітелій, який 

вистилаючи дефект, перешкоджає регенерації цемента, періодонта і кісткової 

тканини. Ці дослідження стали обґрунтуванням для розробки методу спрямованої 

тканинної регенерації та створення мембрани-бар’єру [198]. Найперше була 

використана мембрана Millipore Filter, виготовлена з ацетатцелюлози [242]. Вона, 

як і мембрани Gore-Tex та ТефГентм, не резорбувалася [227], а це сприяло низці 

недоліків: необхідності повторної операції для її видалення, можливості 

інфікування, відсутності формування окістя, ангіогенезу [234]. 

У зв’язку з цим, учені розробили мембрани, здатні біорезорбуватися  

(полікарбонатні, колагенові, композитні, із сіліконової гуми, полікапролактонні, 

політетрафлоретилові та ін.), серед яких мембрани Пародонтокол, TEF-GEN, 

GUIDOR, ATRISORB, Диплен, Bio-Gide, Bio collagen [241; 164; 144; 197; 26, 31]. 

Основною перевагою таких мембран є утворення високоякісного клітинного 

прикріплення між тканинами кореня і тканинами ясен та відсутність необхідності 

повторного оперативного втручання [99].  

Позитивно зарекомендувало себе використання в якості мембрани, що 
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резорбується, консервованої твердої оболонки головного мозку, яка, має слабку 

імуноспецифічність, високу репаративну здатність, стимулюює процеси 

відновлення і трофіки тканин [134; 13]. Цю мембрану з успіхом комбінують з 

остеопластичним матеріалом КЕРГАП ТКФ ИПл [79; 53]. 

Проте деякі дослідники вважають, що використання мембран перешкоджає 

зчепленню ясенного клаптя з поверхнею оголених коренів зубів, проростанню 

епітелію і створенню умов для регенерації тканин, що утворюють періодонтальну 

зв’язку, оскільки лише періодонтальні тканини здатні трансформуватися в 

цементобласти і блокувати клітинний ріст інших тканин, забезпечуючи цим 

формування нового зубоясенного з’єднання [176; 71]. 

Новим і ефективним матеріалом, що широко використовується в 

пародонтології, є  Easy Graft  (запропонований у 2005 році), який містить чисту 

фазу β-трикальційфосфату та забезпечує повну біологічну резорбцію і стимулює 

репаративну регенерацію кісткової тканини. При цьому формування нової кістки 

відбувається паралельно з процесом резорбції і відпадає потреба в застосуванні 

утримуючих мембран [184; 68; 132]. Повна резорбція β-трикальційфосфату і 

одночасне заміщення дефекту новою кісткою відбувається за декілька місяців, 

отже остекондуктивні властивості яскраво виражені. В експерименті виявлено, що 

це супроводжується зниженням питомої площі імплантованих часток 

(біорезорбцією), зростанням індекса остеоінтеграції та питомої щільності 

трабекул у реактивній зоні [55]. Easy Graft на 100% синтетичний і не містить 

ніяких інших продуктів, у т. ч. білків, пріонів чи інших білкових фракцій. 

Пористість матеріалу зумовлює формування остеону зрілої кісткової тканини на 

поверхні гранул [17, 30, 33]. Крім того матеріал є рентгенконтрастним, що 

дозволяє здійснювати динамічні клінічні спостереження за його поведінкою в 

організмі [166]. Використання остеопластичного матеріалу Easy Graft при 

хірургічному лікуванні хворих на ГП з остеопенією сприяє позитивній динаміці 

денситометричних і рентгенологічних показників [192]. 

Нещодавно вперше у стоматологічній практиці був застосований спосіб 
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„тунельної реваскуляризації”, який використовують при хірургічному лікуванні 

ГП. При цьому створюють підокісні перфораційні отвори і формують підокісні 

„тунелі” із метою поліпшення репаративних процесів у ділянці коміркового 

відростка, що виключає травму кісткової тканини, яка виникає при 

компактостеотомії за методикою А.П. Тумпене. Перфораційні отвори є 

„тунелями” для проростання кровоносних судин під окістя, які створюють умови 

для реваскуляризації тканин пародонта, поліпшуючи трофічні й репаративні 

процеси [71].  

Отже, використання потужного арсеналу різних стимуляторів 

репаративного остеогенезу дозволяє досягти регенерації кістки коміркового 

відростка, а процес регенерації перебігає без проміжної реконструкції та його 

атрофії, на відміну від рутинного процесу загоєння [92]. Кожен із них має свої 

переваги та недоліки. Це пов’язано з їхніми недостатніми остеогенними якостями, 

наявністю деяких токсичних властивостей (формалінізовані трансплантати), 

антигенністю (кістковий мозок), складністю заготівлі та приготування матеріалу 

(брефоостеопласт), відсутністю антимікробних властивостей та ін. [41].  

Таким чином, сучасна пародонтальна хірургія озброєна значним арсеналом 

хірургічних методик, проте, незважаючи на постійне вдосконалення наявних 

операційних технологій за допомогою модифікацій і доповнень, ще не завжди 

вдається ефективно призупинити патологічний процес у пародонті, що зумовлює 

необхідність розробки нових способів хірургічного лікування ГП [228; 221]. У 

зв’язку з цим, питання вдосконалення операції МГОП залишається актуальним.  

 

 

1.3. Медикаментозна терапія в перед- і післяопераційному періоді при 

хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня 

Необхідно пам’ятати, що оперативне втручання завжди є додатковою 

серйозною травмою, тому при хірургічному лікуванні ГП обов’язковою умовою 

позитивного результату є адекватна перед- і післяопераційна підготовка хворих. 
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Вона передбачає комплекс різних заходів. Зокрема, перед операцією необхідно 

здійснити обов’язкову професійну гігієну і місцеве медикаментозне лікування. 

Правильна тактика курації пацієнта значно підвищує ефективність лікування ГП 

та зменшує число рецидивів [196; 83]. Але загальноприйняті способи перед- і 

післяопераційної підготовки досить часто є недостатніми, що зумовлює 

необхідність призначення додаткових медикаментів.  

Відомо, що оперативні втручання на тканинах пародонта проводяться 

далеко не в стерильних умовах, яких досягти не можливо. Проте прагнути звести 

до мінімуму кількість патогенної мікрофлори в ротовій порожнині, яка може 

призвести до розвитку післяопераційних ускладнень (абсцесів, флегмон, 

остеомієлітів, нагноєння післяопераційних рубців, сепсису тощо), необхідно. Із, 

цією мет,ою зазвичай застосовують антисептичну і протизапальну терапію [36; 

48]. 

Місцева антибактеріальна терапія передбачає застосування антисептиків із 

широким спектром антибактеріальної дії. „Золотим стандартом” серед них 

насьогодні є препарати Хлоргексидину біглюконат і Метронідазол та їхні 

різноманітні аналоги, варіації і комбінації. Так, у пародонтальній хірургії з 

успіхом використовують гель Метрогекс [161], Корсодил [59; 182], хлоргексидин 

[223], Пародіум (містить хлоргексидин, екстракт ревеню, формальдегід) [62].  

Одним із представників антисептиків-детергентів є Мірамістин (Септиком), 

який має виражені антимікробні властивості щодо анаеробної і аеробної інфекції, 

дріжджоподібних грибів, деяких вірусів, стимулює імунокомпетентні клітини, 

сприяє репарації і регенерації тканин, діє лише місцево (через низьку абсорбційну 

властивість не потрапляє в кровотік) [112, 110]. Мірамістин з успіхом 

використовують при лікуванні ГП для аплікацій на ясна, а також у вигляді 

ультрафонофорезу [157]. 

Через прагнення захистити післяопераційну рану вчені пропонують різні 

пародонтальні пов’язки. Зокрема, після кюретажу на ясенний край накладали 10% 

гель Пентоксилу під твердіючу пов’язку з репіном і отримали швидкий 
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позитивний результат [7]. Для захисту тканин пародонта після закритого 

кюретажу пародонтальних кишень накладають лікувальну пов’язку на основі 

ретинолу ацетату, токоферолу ацетату, аскорбінової кислоти, метилурацилу та 

окису цинку. У разі проведення відкритого кюретажу додатково на ранові 

поверхні наносять адгезивну пов’язку на основі целюлози Reso pac, яка містить 

рослинний препарат мірру, що проявляє в’яжучий, антисептичний ефект, має 

хорошу адгезію до вологих раневих поверхонь та, створюючи депо лікарської 

речовини в післяопераційній рані, активує транспорт кисню і поживних речовин, 

сприяє поглинанню їх клітинами, посилює внутрішньоклітинний енергообмін, 

стимулює регенерацію клітин, мікроциркуляцію крові [140]. Проте жорсткі 

пов’язки мають подразнюючу дію, є ретенційними пунктами для залишків їжі і 

зубного нальоту, що може призвести до декубітальних виразок, а саме їхнє 

видалення спричиняє травмування оперованої ділянки та прорізування швів [218]. 

У складі післяопераційної лікувальної пов’язки з успіхом використовують 

Катомас (каротино-токоферолова олія) [32], м’яку витяжку прополісу в перший, 

другий, четвертий і шостий дні після операції  [60], ліпін (ліофілізований яєчний 

фосфотидилхолін) у вигляді ін’єкцій у перехідну складку 10% суспензії ліпіну і 

накладання суміші ліпіну й таніну з олійними розчинами вітамінів А і Е під 

парафінову пов’язку [8].  

Після закритого кюретажу в пародонтальні кишені вводять 5% мазь 

Актовегіну та покривають ізолюючою пов’язкою. Для захисту тканин після 

хірургічного лікування ГП застосовують Солкосерил – дентальну адгезивну пасту 

(шість разів у перші 3 доби і три рази – у подальшому) та стоматологічну пасту-

пов’язку (1 раз на добу на 3-5 годин) [113], обробляють післяопераційну рану NO 

та накладають пародонтальну пов’язку „Periodontal Pack” [114]. 

Традиційно лікування ГП, а тим більше в разі ІІ і ІІІ ступенів розвитку 

хвороби, вимагає обов’язкової загальної терапії. Із цією метою після хірургічного 

лікування для корекції мікроциркуляторних порушень призначають 

антиагреганти (вітаміни РР, С, Р, Компламін, Продектин), ангіопротектори 
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(Ангінін, Глівенол, Ескузан), а також використовують Троксевазин, Етамзилат, 

флавоноїди, Пентоксифілін. Усі названі препарати зв’язують гіалуронідазу, 

зміцнюють судинну сітку, нормалізують проникність судин і метаболічні 

процеси, відновлюють трофіку [156; 28]. 

Для стимуляції остеогенезу після операції на пародонті ендогенно 

застосовують Кальцетрин (який прискорює кісткоутворення та формування 

остеоїдної тканини), внутрішньом’язово через 24 год., а потім – щодня 14 діб. Із 

метою підвищення ефективності хірургічного лікування ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку у хворих з остеопенією та для стабілізації процесу у віддаленому 

післяопераційному періоді призначали антирезорбент Бонвіва всередину по 1 

таблетці 150 мг один раз на місяць протягом 3 місяців [192]. 

Усі вищеописані заходи здійснювалися в основному після оперативного 

втручання, у той час як важливо проводити як після-, так і передопераційну 

підготовку хворих на ГП. Так, Л.В. Тарнавська, 2008, рекомендує перед 

операцією призначати всередину ангіопротектор Етамзилат (5 діб), а після 

операції – ранозагоювальний препарат Куріозин (2 тижні) [170]. Інші науковці до 

операції впродовж 7 діб вводять у тканини пародонта розчин Пентоксифіліну 

методом електрофорезу та впродовж 10 діб до і 20 діб після операції додатково 

призначають усередину препарат системної ензимотерапії Вобензим [50]. Ще 

один варіант перед- і після операційної підготовки запропонували В.П. Блохін та 

співавт. [1], які додатково до традиційної терапії застосовують Біолан − 

інтраназально за 2-3 доби до і протягом 5 діб після операції.  

В якості передопераційної підготовки пацієнтам призначають перорально 

Йодіс-концентрат (по 1 ч. ложці двічі на добу 6-14 діб). Після хірургічного 

лікування операційне поле один раз обробляють препаратом Йодіс-календула, а 

всередину 2-3 тижні пацієнти продовжують приймати Йодіс-концентрат (по 1 ч. 

ложці тричі на добу)  та додатково Кальцій-Д3 Нікомед (по 1 табл. 2 рази на добу 

протягом 1 місяця) [188]. 

Ученими встановлено, що для комплексного лікування ГП важливим є 
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призначення антиоксидантів, зокрема, кератопластиків (обліпихова олія, 

Каратолін, вітамін Е, флавоноїди – Рутин, Кварцетин) [191; 126], а також 

біологічно-активного рослинного препарату Фітор [188; 105]. 

Одним із препаратів-антиоксидантів, який використовується у стоматології, 

є гепатопротектор Дарсіл, який має діючу речовину сілімарин, а виготовляють 

його з лікарської рослини росторопші [87]. У науковій літературі зрідка 

з’являються інформація про використання й інших антиоксидантів-

гепатопротекторів у комплексному лікуванні ГП, зокрема, – есенціале форте Н – 

як інтегрального антиоксидантного засобу для запобігання дистрофічно-

запальних ускладнень [160]. 

Перспективним для використання в пародонтології є новий 

гепатопротектор-антиоксидант  Глутаргін – препарат із групи амінокислот, який 

містить аргінінову і глутамінову кислоти, має епітелійпротекторну та 

гепатопротекторну дію, і завдяки своїм антиоксидантним, ангіотоксичним, 

мембраностабілізуючим і ендотелійпротекторним властивостям позитивно 

впливає на процеси енергозабезпечення в гепатоцитах та не лише захищає їх, а й 

відновлює їхню життєдіяльність [9; 147]. Він має антитоксичні властивості, є 

стимулятором NO-синтази, донатором оксиду азоту (ІІ), що поліпшує 

мікроциркуляцію, сприяє усуненню венозного стазу, зменшує гіпоксію, підвищує 

резистентність клітин [147; 47]. Глутаргін зменшує прояви холестатичного, 

астеновегетативного, диспепсичного, гепатомегалічного, цитолітичного і 

імунозапального синдромів, підвищує детоксикуючу та білковосинтетичну 

функції печінки [162]. Такі властивості Глутаргіну обґрунтовують доцільність 

використання його в комплексному лікуванні хворих на ГП, особливо при важких 

формах. 

У хворих на ГП Глутаргін успішно використовують усередину і місцево (у 

вигляді таблеток усередину та 4% водного розчину, що вводиться методом 

ультрафонофорезу на ділянку ясен) [116], а також у вигляді таблеток усередину і 

розробленої на його основі пародонтальної пасти [135]. Під впливом Глутаргіну 
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відбувається регуляція біохімічних показників як у хворих на ГП без соматичної 

патології, так і на тлі захворювань гепатобіліарної системи. Так, комплексне 

лікування хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня розвитку з використанням 

Глутаргіну сприяло достовірному і стійкому зменшенню активності ЛФ у 

сироватці крові і ротовій рідині як у соматично здорових, так і у хворих на 

хронічний криптогенний гепатит. При супутньому ураженні печінки підвищена 

активність трансаміназ у сироватці крові хворих на ГП знижувалася – в 1,41 раза 

(АлАТ) і в 1,62 раза (АсАТ), а досягнуте утримувалося півроку [74]. 

Таким чином, на сьогодні немає узгоджених і загальноприйнятих методик 

ведення до- та післяопераційного періоду з використанням ефективних препаратів 

[230; 220]. Отже, розробка нових способів поліпшення перебігу 

післяопераційного періоду за рахунок оптимізації до- і післяопераційної  

підготовки залишається актуальною проблемою хірургічної пародонтології [4; 

224].  

Резюме. Підсумовуючи вищевикладене, хочемо зазначити, що лікування ГП 

– не вирішена до кінця проблема, яка потребує нових підходів. Хворим на ГП ІІ-

ІІІ ступеня, яким у комплексній терапії необхідне хірургічне лікування, потрібно 

не лише підібрати адекватну сучасну хірургічну методику, але й призначати окрім 

базової медикаментозної терапії препарати, які впливають на різні механізми 

патогенезу хвороби як на місцевому, так і на загальному рівні. Пошук нових 

варіантів оперативних втручань і медикаментів, які б доповнювали хірургічне 

лікування, залишається актуальним. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика об’єктів клінічних спостережень 

Нами обстежено 140 осіб, включаючи 20 соматично і стоматологічно 

здорових, та 120 хворих на ГП хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку у віці 

35-60 років.  

Комплексне обстеження всіх хворих на ГП ІІ-III ступеня розвитку, що 

потребували хірургічного лікування, і практично здорових людей з інтактним 

пародонтом включало клінічні, лабораторні, біохімічні та морфологічні 

(електронномікроскопічні) методи дослідження, які виконані нами за 7 діб до та в 

різні терміни після комплексного лікування (через 1, 6 і 12 місяців). 

Клінічне обстеження, забір аналізів та хірургічне лікування хворих 

проводили на базі клініки кафедри хірургічної стоматології ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (завідувач кафедри – д. мед. 

н., професор В. П. Пюрик) і щелепно-лицевого відділення Івано-Франківської 

обласної клінічної лікарні (головний лікар – к. мед. н, доц. О. І. Грищук). 

Біохімічні дослідження здійснювали в лабораторії біоелементології (під 

керівництвом д. біол. н., професора, завідувача кафедри кафедри біологічної та 

медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка Г.М. Ерстенюк), а морфологічне 

(електронномікроскопічне) дослідження – у навчально-науковій лабораторії 

морфологічного аналізу (під керівництвом д. мед. н., професора, завідувача 

кафедри анатомії людини О. Г. Попадинець) ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». Здобувач висловлює щирі слова подяки 

керівникам кафедр та зазначених установ за допомогу в проведенні досліджень. 

Критерії включення в дослідження: хворі на ГП хронічного перебігу ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку з максимально збереженими зубними рядами, яким у 

комплексному лікуванні необхідна була операція мукогігівоостеопластики і які не 

перебували на диспансерному обліку з соматичними захворюваннями, не мали 
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протипоказань до лікування за запропонованими методиками, чітко 

дотримувалися правил контрольованого дослідження і надали інформовану згоду 

на дослідження.  

Критерії виключення з дослідження: хворі на ГП початкового, І і ІІ ступенів 

розвитку, які не потребували оперативного лікування, мали гострі і хронічні 

соматичні захворювання, інфекційні захворювання; мали протипоказання до 

лікування запропонованими методиками та фармакологічними препаратами, 

порушували умови контрольованого дослідження. 

Хворі перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні щелепно-лицевої 

хірургії Івано-Франківської обласної клінічної лікарні та на базі клініки кафедри 

хірургічної стоматології впродовж 2014-2017 років. Діагноз захворювання був 

верифікований на основі даних клінічного огляду, індексної оцінки тканин 

пародонта та рентгенологічного дослідження. ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку 

встановлювали на підставі класифікації захворювань тканин пародонта за 

М. Ф. Данилевським [48]. За даними анамнезу та медичної документації, 

тривалість патологічного процесу в тканинах пародонта становила від 10 до 20 

років. 

Усіх хворих на ГП, залежно від способу операційного лікування і способу 

медикаментозної післяопераційної терапії, розділили на 4 групи. Для 

підтвердження достовірності отриманих результатів, контрольні клініко-

лабораторні дослідження були виконані в групі, що складалася з 20 осіб зі 

здоровим пародонтом без ознак гострої чи клінічно-значимої соматичної 

патології. 

Розподіл пацієнтів за групами, способом лікування та статтю наведено в 

табл. 2.1.  

Для систематизації отриманих даних та їхнього подальшого опрацювання 

нами було розроблено спеціальну карту обстеження хворого, яка складалася з: 

даних паспортної частини; інформації про загальномедичний статус; результатів 

клініко-рентгенологічних, морфологічних та біохімічних методів обстеження та 
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їхньої динаміки під впливом комплексного лікування хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку при різних оперативних втручаннях на тканинах пародонта. 

Таблиця 2.1 

Розподіл обстежених за групами, способом лікування і статтю 

Групи Спосіб хірургічного лікування і 

медикаментозного супроводу хворих на ГП 

ІІ-ІІІ ступеня розвитку 

чол. 

 

жін. 

 

Всьо-

го 

 

 

здорові 

 

Практично здорові особи з клінічно 

здоровим пародонтом, без ознак гострої чи 

клінічно значимої соматичної патології, які 

не потребували стоматологічного лікування 

9 11 20 

1 

(контро-

льна) 

 

Мукогінгівоостеопластика (МГОП) – 

операція Цешинського-Відмана-Неймана 

(модифікована В. І. Лук’яненком, 1977) та 

базова терапія 

14 16 30 

2 

(порівня- 

льна А) 

МГОП, удосконалена множинною 

пенентрацією періосту, та базова терапія 13 17 30 

3 

(порівня-

льна Б) 

 

МГОП, удосконалена множинною 

пенентрацією періосту, та базова терапія і  

додатково – місцеве лікування з 

використанням розчину myramistin та мазі 

methyluracil & myramistin 

16 14 30 

4 

(основна) 

 

МГОП, удосконалена множинною 

пенентрацією періосту та базова терапія і  

додатково – місцеве лікування з 

використанням  розчину myramistin та мазі 

methyluracil & myramistin,  а також загальне 

лікування препаратом arginine glutamate     

15 15 30 

 

Всього 

67 
(47,9%) 

73 
(52,1%) 

140 
(100%) 

 

Примітка: МГОП – мукогінгівоостеопластика – операція Цешинського-

Відмана-Неймана (модифікована В. І. Лук’яненком, 1977). 

 

Загальний стан інших органів і систем хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку 

оцінювали на основі результатів анамнестичних, клінічних, лабораторних та 

інструментальних досліджень і медичної документації. 
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У передопераційному періоді пацієнтам призначали загальноприйняті 

клінічні та лабораторні дослідження: загальний аналіз крові та сечі; реакцію 

Васермана; визначення глюкози в крові, групи крові та резус-фактора крові; 

дослідження копрограми; електрокардіографію та флюрографію органів грудної 

клітки. 

 

2.2 Методи дослідження хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку 

 Загальні клінічні методи дослідження включали вивчення анамнезу життя 

та хвороби, скарг хворого, зовнішньоротовий огляд із обстеженням симетричності 

обличчя, стану регіонарних лімфатичних вузлів, наявності випинань, неприємного 

запаху з рота тощо. Деталізували анамнез захворювання, анамнез життя, наявність 

та ефективність попереднього лікування ГП, алергологічний анамнез, спадковість. 

Внутрішньоротове дослідження включало огляд слизової оболонки ротової 

порожнини і зубних рядів, запис зубної формули, визначали прикус, 

встановлювали стоматологічний і пародонтологічний діагнози. Для уточнення 

діагнозу визначали глибину пародонтальних кишень (ПК) і ступінь рухомості 

зубів.  

ПК є патогномонічною ознакою ГП, тому вимірювання глибини ПК було 

невід’ємною частиною нашого дослідження. Вимірювання проводилися за 

допомогою градуйованого атравматичного пародонтального зонда з чотирьох 

боків зуба: медіального, пристінкового (щічного, губного), дистального та 

язикового (піднебінного). Для повної оцінки ПК глибину визначали в шести 

положеннях: трьох – зі щічної (губної) поверхні і трьох – з язикової (піднебінної), 

ураховуючи отриману максимальну глибину кишені в найглибшому її місці. Зонд 

розташовували вздовж довгої осі зуба перпендикулярно до ясенного краю, робочу 

частину зонда щільно притискали до поверхні зуба. Кінчик зонда вводили в ПК до 

відчуття легкої перешкоди до дна. При цьому навантаження повинно бути не 

більше 25 г. За позначками на зонді вимірювали відстань від ясенного краю до 
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дна ПК. Глибина ПК не завжди відповідає деструкції тканин пародонта. При 

набряку або гіпертрофії ясенний край розташовується вище емалево-цементної 

межі, а у випадку рецесії – відповідно нижче, що необхідно враховувати [45].  

 Ступінь рухомості зубів визначали за напрямком і рівнем відхилення зуба 

від його нормального положення в зубному ряду пальпаторно або за допомогою 

пінцета, використовуючи класифікацію Д. А. Ентіна (1957). Розрізняють три 

ступені рухомості зубів: 

 І – зуб відхиляється від присінко-оральному (присінко-язиковому) напрямку 

на 1-2 мм; 

 ІІ – до наявної рухомості при І ступені додається рухомість у мезіо-

дистальному напрямку; 

 ІІІ – до наявності рухомості при ІІ ступені додається рухомість і у 

вертикальному напрямку [45]. 

2.2.1. Клініко-рентгенологічні методи.  Із метою встановлення стану 

гігієни ротової порожнини досліджуваних хворих ми визначали спрощений індекс 

гігієни (ІГ) Гріна-Вермільйона – OHI-S (Oral Hygiene Index-Simlified; Green-

Vermillion) [108], проте для інформативнішої оцінки використовували барвник, 

зокрема, рідина Шиллєра-Пісарєва.  

Методика базувалася на виявленні на вестибулярних поверхнях 16, 11, 26, 

31 та язикових поверхнях 46, 36 зубів індексу зубного нальоту – ЗН (Debris-index 

– DI) та індексу зубного каменю – ЗК (Calcuius-index – CI-S). Отримані дані 

виражали в балах: DІ-S: 0 – ЗН відсутній, 1 – ЗН вкриває не більше 1/3 поверхні 

коронки зуба, 2 – ЗН вкриває не більше 2/3 поверхні коронки зуба, 3 – ЗН вкриває 

більше 2/3 поверхні зуба та CI-S: 0 – ЗК не виявлено, 1 – над’ясенний ЗК вкриває 

не менше 1/3 поверхні зуба, 2 – над’ясенний ЗК вкриває до 2/3 поверхні зуба, 

під’ясенний ЗК – у вигляді окремих конгломератів, 3 – над’ясенний ЗК вкриває 

більше 2/3 поверхні зуба, під’ясенний зубний конгломерат оточує пришийкову 

частину зуба.  

Обчислювали індекс за формулою:  
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OHI-S = ( ) + (  ), де : 

∑зн – сума балів зубного нальоту, ∑зк – сума балів зубного каменю,  

n – кількість обстежених зубів (6 зубів). 

 Критерії оцінки ІГ наведено в табл. 2.2 

Таблиця 2.2 

Критерії оцінки індекса гігієни OHI-S 

№ п/п Значення отриманих результатів 

показник 

OHI-S 

оцінка показника 

OHI-S 

гігієна ротової 

порожнини 

1 0 – 0,6 низький хороша  

2 0,7 – 1,6 середній задовільна 

3 1,7 – 2,5 високий незадовільна 

4 більше 2,6 дуже високий погана 

 

 Для встановлення пародонтологічного статусу визначали  пародонтальні 

індекси: папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (РМА), число Свракова 

(ЧС), індекс кровоточивості ясен (Ікр.) за H. R. Muhlemann (1971) у модифікації 

Cowell (1975), пародонтальний індекс (PI) за Russel (1956). 

 Індекс РМА в модифікації Parma використовували для оцінки запального 

процесу в ділянці ясен. Спочатку запалення ясенного сосочка (Р) біля одного зуба 

оцінювалося в 1 бал, запалення краю ясен (М) – у 2 бали, запалення коміркових 

ясен (А) – у 3 бали. Індекс РМА обчислювали діленням суми балів усіх найвищих 

показників стану тканин пародонта навколо кожного зуба на загальну кількість 

зубів (він знаходиться в межах 0-3 бала) [108].  Потім розраховували індекс РМА в 

модифікації Parma (1960) за формулою: 

 РМА=   

 де 3 – максимальна оцінка запалення в ділянці одного зуба. 

Інтерпретація значень: 
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 РМА до 33% – легкий ступінь гінгівіту; 

 РМА від 33% до 66% – середній ступінь гінгівіту; 

 РМА понад 66% – важкий ступінь гінгівіту. 

 Для визначення поширеності запалення вираховували йодне число Свракова 

(ЧС) у ділянці нижніх шести фронтальних зубів [89]. Проба грунтується на 

виявленні глікогену в яснах, уміст якого різко зростає при запаленні за рахунок 

відсутності кератинізації епітелію, за допомогою зафарбування розчином 

Шиллєра-Пісарєва. Залежно від інтенсивності запалення, забарвлення ясен 

змінюється від світло-коричневого до темно-бурого кольору. Індекс 

використовують як критерій ефективності лікування, оскільки протизапальна 

терапія знижує кількість глікогену в яснах. 

Інтерпретацію отриманих показників здійснювали за такою шкалою: 

0 балів – солом’яно-жовте забарвлення ясенного сосочка;  

2 бала – коричневе забарвлення ясенного сосочка;  

4 бала – коричневе забарвлення маргінального краю;  

8 балів – коричневе забарвлення коміркового краю ясен. 

Оцінку кровоточивості ясен – індекс кровоточивості (Ікр.) визначали за H.R. 

Muhlemann (1971) у модифікації I. Cowell [57]. 

Дослідження полягає у виявленні наявності чи відсутності кровоточивості 

ясен під час зондування ясенної борозни та пародонтальної кишені. Індекс 

визначали в ділянці 16, 21, 36, 41, 44 зубів зі щічної та язикової (піднебінної) 

поверхонь за допомогою гудзикового пародонтального зонда. Інтерпретацію 

отриманих результатів проводили за такою шкалою: 

0 балів – кровоточивість відсутня; 

1 бал – кровоточивість виникає не раніше, ніж через 30 секунд після 

зондування; 

2 бали – кровоточивість виникає відразу після зондування або до 30 секунд 

після зондування; 
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3 бали – кровоточивість виникає відразу після зондування і зумовлює 

заповнення кров’ю всього міжзубного сосочка. 

Кінцевий результат дослідження вираховували шляхом визначення 

середнього значення індекса всіх обстежених ділянок. 

Індекс РІ за Russel використовували для діагностики ступеня важкості 

запально-дистрофічних змін у тканинах пародонта [89]. Проводили огляд тканин 

пародонта кожного зуба, визначали наявність запальних змін у м’яких тканинах, 

пародонтальних кишень та їхню глибину, рухомість зубів. Критерії оцінки індекса 

наведено в табл. 2.3 

Таблиця 2.3 

Критерії оцінки індекса РІ за Russel 

0 балів  -   відсутність ознак запалення 

1 Легке запалення ясен, рентгенологічна картина без змін 

2 Гінгівіт навколо шийки зуба, без порушення епітеліального 

прикріплення. Рентгенологічна картина без змін, кортикальна 

пластинка збережена або можливий остеопороз на верхівках 

коміркових відростка та частини 

4 Гінгвіт з утворенням невеликих пародонтальних кишень. Резорбція 

кортикальної пластинки і коміркового відростка та частини до 1/3 

довжини кореня. 

6 Гінгівіт. Наявні пародонтальні кишені середньої глибини, резорбція 

коміркових відростка та частини до 1/2 довжини кореня. 

8 Виражена деструкція тканин пародонта з втратою жувальної 

функції, зуб легко рухомий, може бути зміщений, Резорбція 

коміркового відростка та частини перевищує 1/2 довжини кореня, 

може відмічатися внутрішньокісткова кишеня 

 

Індекс РІ визначали за формулою: 

РІ=  

Результати дослідження оцінювали за загальноприйнятими критеріями: 

- 0,1 – 1,0 – початковий ступінь важкості пародонтиту; 

- 1,5 – 4,0 – середній ступінь важкості пародонтиту;  

- 4,5 – 8,0 – важкий ступінь пародонтиту.  
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Рентгенологічне обстеження проводили до операції з діагностичною метою 

і в післяопераційному періоді для оцінки ступеня деструкції кісткової тканини 

(КТ) коміркового відростка верхньої та коміркової частини нижньої щелеп, 

контролю перебігу репаративних процесів у кістковій рані щелеп, встановлення 

термінів і характеру відновлення структури КТ. Рентгенівські знімки отримані на 

рентгенапаратах марок Sirona (Німеччина) та РУМ-30 (Росія) із використанням 

загальноприйнятих у стоматології укладок. Використовували прицільні знімки та 

ортопантомограми, що дало можливість отримати зображення КТ при 

мінімальному його спотворенні і відносно низькому опроміненні організму. 

При аналізі ортопантомограм оцінювали форму, висоту і стан верхівок 

коміркового відростка верхньої та коміркової частини нижньої щелеп, ступінь 

оголення коренів, характер резорбції КТ та наявність змін у періодонті. 

Розрізняли чотири ступені резорбції:  

- початковий – порушення цілісності компактної пластинки коміркових 

відростка і частини без особливої втрати КТ на тлі явищ остеопорозу; 

- І ступінь – деструкція коміркових відростка і частини до 1/3 довжини 

кореня; 

- ІІ ступінь – деструкція коміркових відростка і частини до 1/2 довжини 

кореня; 

- ІІІ ступінь – деструкція коміркових відростка і частини більше, ніж 

1/2 довжини кореня [6]. 

Дотримання умов дослідження (укладка, експозиція) дозволяло 

рентгенологічно спостерігати процеси остеорегенерації на місці 

післяопераційного кісткового дефекту та візуально порівнювати щільність 

кісткового регенерату з навколишніми симетричними ділянками здорової кістки.  

Для отримання об’єктивної інформації та вивчення стану регенерації КТ 

коміркових відростка та частини оперованих хворих у динаміці використовували 

метод ультразвукової ехоостеометрії. Цей метод дає змогу оцінити щільність 

кісткових структур на підставі вимірювання часу проходження ультразвукової 
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хвилі КТ. Чим більша щільність (густина) КТ, тим менший час, за який проходить 

по ній ультразвукова хвиля [66].  

Ехоостеометрію щелеп у здорових і хворих на ГП проводили за допомогою 

приладу „Эхоостеометр ЕОМ-0,1-ц” (Москва), шляхом вимірювання часових 

інтервалів абсолютним методом. Перед початком дослідження візуально і 

пальпаторно визначали досліджувану ділянку щелепи, у проекції якої шкіру 

змащували акустично-контактною речовиною – гліцерином або вазеліновою 

олією. Для отримання достовірних порівняльних результатів датчики приладу 

накладали на стандартні точки: для нижньої щелепи – на центр підборіддя та кут; 

для верхньої щелепи – на комірковий відросток по сагітальній лінії та виличну 

кістку. При локалізації кісткового дефекту у фронтальних ділянках щелеп 

датчики встановлювали поза межами дефекту – на рівні премолярів чи молярів 

так, щоб відстань між датчиками перевищувала критичну (40 мм). Вимірювання 

проводили в діапазоні 0-99,9 мкс. Час проходження ультразвукового імпульсу 

реєстрували з екрану ехоостеометра. Для розрахунків брали 

середньоарифметичне значення із п’яти стійких вимірювань.  

За контроль приймали показники часу проходження ультразвукових хвиль 

по кісткової тканини здорових осіб.  

2.2.2 Морфологічні методи. Для встановлення ступеня пошкодження тканин 

пародонта і дослідження їхніх змін під впливом лікування проводили 

морфологічні дослідження. При заборі матеріалу для електронномікроскопічного 

аналізу дотримувалися загальноприйнятих правил швидкості висікання й 

атравматичності. Для вивчення ультраструктурних особливостей шматочки 

пародонта з ясенного сосочка розміром приблизно 11х1 мм поміщали в 2,5 % 

розчин глютаральдегіду при температурі +4 ºС. Згодом матеріал занурювали на 2 

год у 2% розчин Os2O4, промивали 3 рази по 30 хв у фосфатному буфері та 

дегідратували в спиртах зростаючої концентрації (50º, 70º, 80º, 96º, 100º) із 

триразовою зміною кожної порції. Шматочки тканини контрастували в 2 % 

розчині ураніл-ацетату, виготовленому на 70º спирті. Після цього поміщали в 
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суміш епоксидних смол з абсолютним ацетоном у зростаючій концентрації (1:3, 

1:1, 3:1 та чиста смола). Взірці матеріалу закладали в желатинові капсули, 

заливали епоксидними смолами з додаванням каталізатора з наступною 

полімеризацією впродовж 1 доби в термостаті при температурі +60º С. 

Виготовляли напівтонкі зрізи товщиною 1 мкм, які фарбували 1 % розчином 

метиленового синього. Ультратонкі зрізи, отримані на ультрамікротомі «Tesla 

BS-492» («Tesla», Чехія), монтували на мідні бленди діаметром 1 мм, 

контрастували розчином ураніл-ацетату з сумішшю Рейнольдса та вивчали за 

допомогою електронних мікроскопів УЕМВ-100В і ПЕМ-100 (ВАТ «SELMI», 

Україна) із наступним фотографуванням при збільшенні від 2400 до 8000 разів. 

2.2.3. Біохімічні методи. Для встановлення змін у біохімічному статусі 

хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня до- і після лікування ми вивчали низку показників у 

ротовій рідині і сироватці крові. Біологічні рідини отримували натще в ранішні 

години (з 8.00 до 10.00). Кров із ліктьової вени забирали в кількості 5 мл, 

центрифугували, відбирали сироватку в епіндорфи, а ротову рідину отримували 

шляхом спльовування в епіндорфи. Обидві рідини заморожували при t -18° С, 

зберігали в морозильній камері і перед дослідженнями доставляли у відповідні 

лабораторії та розморожували. 

Роль прооксидантно-АО процесів у розвитку ГП ІІ-ІІІ ступеня вивчали в 

ротовій рідині за станом ПОБ і активністю антиоксидантних ферментів 

супероксиддисмутази (СОД) і церулоплазміну. 

Для вивчення стану ПОБ досліджували показники окисної модифікації 

білків (ОМБ) у ротовій рідині за методикою Е.Е. Дубининой и соавт. [61]. 

Принцип методики базується на взаємодії окиснених амінокислотних залишків 

білків із 2,4-динітрофенілгідразином (2,4-ДНФГ) з утворенням похідних 2,4-

динітрофенілгідразону. Оптичну густину утворених динітрофенілгідразонів 

реєстрували на спектрофотометрі „Specord M-40” при довжині хвилі 356 нм, 370 

нм, 460 нм і 530 нм, виражали в умовних одиницях (у. од.).  
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Активність СОД, яка є антиоксидантним ферментом і каталізує дисмутацію 

супероксидних аніонів-радикалів, у ротовій рідині визначали за методом О.О. 

Чевари и соавт. [185], який базується на здатності ферменту конкурувати з 

нітротетразолієм за супероксидні аніони. Принцип методу полягає у відновленні 

нітратетразолію супероксидними радикалами, які утворюють при реакції між 

феназин-метасульфатом і відновленою формулою нікотиноаміддинуклеотиду. 

Утворення нітроформазану (продукт відновлення нітротетразолію) блокується 

наявністю в пробі СОД. Активність СОД оцінювали за кількістю нітроформазану. 

Вимірювали екстинцію проб при 540 нм на спектрофотометрі „Specord M-40”. 

Активність СОД визначали за допомогою калібровочної кривої, у МЕ/мг. 

Антиоксидантом сироватки та інгібітором ПОЛ є церулоплазмін – 

глікопротеїн, що зв’язує в плазмі крові іони міді  і має властивості мідьумісної 

фероксидази, окиснюючи залізо з двовалентного до тривалентного. Він разом із 

трансферином утворює прооксидантно-антиоксидантну буферну систему, 

співвідношення якої в крові дає характеристику про- і антиоксидантного стану. 

Визначали активність церулоплазміну в ротовій рідині за методом 

Г. О. Бабенка [10], за яким церулоплазмін сироватки крові при t=37°С окиснює 

парафенілендиамін і при цьому змінюється інтенсивність зафарбовування 

останнього пропорційно до активності фермента. Активність фермента визначали 

в умовних одиницях (у.о.).  

 Для встановлення активності запального процесу в пародонті ми визначали 

вміст С-реактивного білка (С-РБ) у ротовій рідині, який є білком гострої фази. 

Для дослідження використовували „СРБ-латекс-тест” (ТОВ НВЛ „Гранум”          

м. Харків, реєстраційний номер №1248/2002). При цьому методі С-РБ вступає в 

реакцію аглютинації з антитілами проти С-РБ, адсорбованих на нейтральних 

частинках латексу. Якщо є аглютинація частин латексу – реакція позитивна. Щоб 

визначити кількість СР-Б у пробі, необхідно найбільше розведення ротової рідини 

помножити на 6 мг/л, отже рівень СР-Б визначали у мг/л. 
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Для з’ясування стану кісткової тканини коміркових відростків і частини у 

хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку вивчали вміст оксипроліну, який є маркером 

колагену, у ротовій рідині та активність ферментів лужної фосфатази (ЛФ) і 

кислої фосфатази (КФ) – маркерів кісткового обміну [141] у сироватці крові. 

Визначення вмісту оксипроліну в ротовій рідині проводили за методом, 

який грунтується на окисненні гідроксипроліну гідрогену пероксидом до піролу в 

лужному розчині за наявності іонів купруму, видаленні надлишку гідрогену 

пероксиду й утворенні рожевого забарвлення з парадиметиламінобензальдегідом 

у кислому середовищі. Інтенсивність забарвлення розчину пропорційна 

концентрації гідроксипроліну [16]. Визначення проводили за допомогою 

спектрофотометра при довжині хвилі 540 нм. Обчислювали за формулою:  

 19  Ед  7,626, де Ед – дослідна проба, одиниці виміру мкг/л. 

Для визначення активності ЛФ у сироватці крові використовували набір 

реактивів фірми „ВіталДіагностіксСпб” (Росія). Принцип методу полягає в тому, 

що кількість утвореного за одиницю часу п-нітрофенолу пропорційна до 

активності ферменту і визначається за оптичною щільністю взірця на 

спектрофотометрі при довжині хвилі 400-500 нм. Активність ЛФ визначали за 

калібрувальною кривою, а норма в сироватці крові становить 278-830 (нмоль/с.л). 

 Визначення активності КФ у сироватці крові проводили за допомогою 

реактивів фірми „ВіталДіагностіксСпб” (Росія) уніфікованим методом „кінцевою 

точкою”. Принцип методу полягає в тому, що кількість п-нітрофенолу, що 

утворився за одиницю часу, пропорційна активності ферменту і визначається за 

оптичною щільністю взірця на спектрофотометрі при довжині хвилі 400-500 нм. 

Активність простатичної фракції ферменту блокується тартратом. Активність КФ 

визначали за калібрувальною кривою, а норма в сироватці крові становить 67-167 

(нмоль/с.л). 

Із метою оцінки впливу ГП ІІ-ІІІ ступеня на стан організму хворих, ми 

визначали в сироватці крові активність печінкових ферментів трансфераз – 

аланінамінотрансферази (АлАТ) та аспартатамінотрансферази (АсАТ), які є 
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інтегральними ферментами обміну речовин, широко поширеними  в органах і 

тканинах людей, а також маркерами їхнього токсичного пошкодження.  

Активність АлАТ і АсАТ у сироватці крові і ротовій рідині вивчали з 

використанням діагностичних наборів фірми „СОRМAY” (Польща) за методикою 

фірми-виробника. В основу метода закладений оптимізований і модифікований 

метод, розроблений з урахуванням рекомендацій Міжнародної Федерації 

Клінічної Хімії (IFCC), без піридоксальфосфата.  

                                                 ALAT 

L-аланін + 2-оксоглутарат                  піруват + L-глутамат  

                                                  LDH 

Оксалацетат + NADH + H+                  малеат + NAD+  та 

 

                                                     ASAT 

L-аспартат + 2-оксоглутарат                   оксалацетат + L-глутамат  

                                                  MDA 

Оксалацетат + NADH + H+                  малеат + NAD+          

                                                   

 Швидкість зміни оптичної щільності, виміряна при λ=340нм, 

прямопропорційна активності ALAT чи ASAT. 

Загальноприйнята норма активності АлАТ у сироватці крові за цим методом 

становить 31-41 (од. л), а АсАТ – 31-37 (од. л). 

Схема комплексного обстеження хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня наведена на 

рисунку 2.1. 

 

2.3. Способи комплексного лікування хворих на генералізований 

періодонтит ІІ-ІІІ ступеня 

У комплексному лікуванні хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня до оперативного 

втручання ми застосовували ініціальну пародонтальну терапію, яка включала 

терапевтичну і хірургічну санацію ротової порожнини, зняття зубних відкладень, 

навчання догляду за ротовою порожниною, місцеве традиційне медикаментозне 

лікування та загальну терапію. До операції хворим здійснювали тимчасове 
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шинування зубних рядів із використанням шин-кап чи скловолоконної стрічки 

або шин із термопластичного матеріалу „Ацеталь”. 

 

Опитування, огляд 

скарги 

анамнез захворювання 

анамнез життя 

  

Показники стану тканин 

пародонта 

індекс гігієни Гріна-Вермільйона 

індекс РМА 

йодне число Свракова 

індекс кровоточивості  

індекс РІ за Russel 

ортопантомографія та прицільні знимки 

ультразвукова ехоостеометрія 

електронномікроскопічне дослідження 

 

Біохімічні показники ротової 

рідини 

показники окисної модифікації білків 

активність супероксиддисмутази 

активність церулоплазміну 

активність С-реактивного білка 

активність оксипроліну  

 

Біохімічні показники сироватки 

крові 

активність лужної фосфатази 

активність кислої фосфатази  

активність аланінамінотрансферази  

активність аспартатамінотрансферази 

 

Рис. 2.1.  Схема комплексного обстеження хворих на генералізований 

пародонтит ІІ-ІІІ ступеня. 

 

2.3.1  Методики хірургічного лікування.  Усім хворим після підготовки 

тканин пародонта до хіргічного лікування проводили операцію 
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мукогінгівоостеопластики (МГОП) за методикою Цешинського-Відмана-

Неймана, модифікованою Лук’яненком В. І. (1977). 

У хворих групи 1 (контрольна група) проводилася стандартна операція 

МГОП і призначалася базова медикаментозна терапія (за медичними 

протоколами). 

  Хворим групи 2 (порівняльна А) проводилася також операція МГОП, але 

вдосконалена нами множиною пенетрацією періосту і призначалася базова 

медикаментозна терапія, як і в групі 1. 

У хворих групи 3 (порівняльна Б) здійснювали таке ж оперативне і базове 

медикаментозне лікування, як у групі 2, та додатково застосували місцеве 

лікування з використанням ротових ванночок із розчином myramistin та, 

починаючи з третього післяопераційного дня, – аплікацій мазі methyluracil & 

myramistin на тканини пародонта та післяопераційні шви. 

Пацієтам  групи 4 (основна) проводили таке ж лікування, як хворим групи 3, 

та додатково в до- і післяопераційному періодах призначали препарат arginine 

glutamate спочатку в ін’єкціях, потім – у таблетках. 

Хворим усіх груп проводили операцію МГОП (операція Цешинського-

Відмана-Неймана, модифікована В. І. Лук’яненком, (1977) під комбінованим 

знеболенням: під провідниковою (двобічною торусальною, двобічною 

туберальною, двобічною палатинальною та різцевою анестезією) та 

інфільтраційною анестезією (Ультракаїн ДС-форте – 1,6 мл – 5 картриджів – 

послідовно).  

Хід операції. Після знеболення проводилося висічення внутрішньої 

вистилки зубо-ясенної кишені зі збереженям архітектоніки ясенного краю 

(розрізи під кутом близьким до 30 С˚), відшаровувався слизово-окістний клапоть, 

проводилася некректомія змінених тканин із видаленням грануляцій та 

під’ясенних зубних відкладень. Оголена поверхня цементу зубів оброблялася 

дрібнозернистими алмазними борами. Підготовлені ПК заповнювали 

остеотропним матеріалом, в якості якого використовували штучну кістку на 
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основі гідроксиапатиту „Easy-graft”, до якої домішували аутологічний кістковий 

мозок. Після чого слизово-окісний клапоть укладали на місце, піднімаючи чи 

опускаючи новостворений ясенний край до рівня анатомічних шийок зубів та 

фіксуючи швами в кожному міжзубному проміжку. За необхідності проводили 

усунення тканиних тяжів, укорочення вуздечки, поглиблення присінку ротової 

порожнини. Гемостаз проводили на кожному етапі операції.  

 Для  забору аутологічного кісткового мозку з гребеня клубової кістки 

проводили аспіраційну біопсію кістково-мозкової суміші за допомогою голки 

MEDLOCK, модель 11G х 100 мм (фірма MEDAX, Італія) та 5,0 мл одноразового 

шприца після попереднього знеболення 2% розчином новокаїну [25].  При заборі 

кісткового мозку з клубових кісток, із нашої точки зору, найвигіднішим 

положенням пацієнта на операційному столі є положення на боці з зігнутими і 

підтягнутими до живота ногами. У такому положенні виразно контуруються задні 

ості і позиція задньої частини крила клубової кістки стає зручною для виконання 

проколів і забору кістково-мозкової суміші [152].  

Хід операції ексфузії кісткового мозку. Її проводять у лівій або правій 

клубовій кістці. Після триразової обробки операційного поля етиловим спиртом 

спеціальною голкою проколюють зовнішню кортикальну пластинку клубової 

кістки. Орієнтиром для пункції служить сегмент, утворений лінією, яка сполучає 

spina iliaca posterior superior, spina iliaca anterior superior і верхньо-задній край 

клубової кістки. Першу пункцію здійснюють у нижньо-внутрішній ділянці 

вказаного сегменту. Голку ставлять перпендикулярно до клубової кістки або під 

кутом 20-30º до неї і вводять у кістку на глибину 0,5-1 см. Не виймаючи голки з 

підшкірної клітковини, здійснюють три послідовній пункції (у радіально-

зовнішньому напрямку, відступивши на 1-1,5 см від кожної попередньої пункції). 

При кожній аспірації доцільно отримувати не більше 7 мл кісткового мозку. 

Під час пункції однієї клубової кістки проводять 2-3 аспірації 

кісткомозкової суміші шприцом із 6% розчином цитрату натрію з розрахунку 1-

1,5 мл стабілізатора на 10 мл кісткового мозку. Після кожної аспірації глибину 
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дещо змінюють і голку повертають на 90º. При повному оберті навколо осі 

кістковомозкова голка може бути заглиблена в спонгіозний шар на 0,3-0,8 см [25]. 

 Залежно від розміру ПК і кісткових кишень хворого, ексфузія біоматеріалу 

була різною, при діаметрі кісткового дефекту пародонта 3≤ см було достатньо 5-6 

мл кістково-мозкової суміші, 2-3 см – 4-5 мл, 1-2 см – 3-4 мл відповідно. Після 

закінчення ексфузії на місце проколу шкіри накладали асептичну пов’язку. 

Методика множинної пенентрації періосту, яка проводилася хворим груп 2, 

3 і 4, розроблена нами для поліпшення процесів остеорепарації. Вона проводилася 

таким чином: за допомогою кулястого бора №2 здійснювали заглиблення в 

періості на половину його товщини (0,6-0,75 мм) із відстанню між отворами 2-3 

мм (рис. 2.2).  

 

                

Рис. 2.2. Схема проведення пенентрацій періосту: а – стан до операції 

(оголення шийок зубів); б –  формування слизово-окісного клаптя; в – виконання 

пенентрації періосту; г – укладання слизово-окісного клаптя на місце і ушивання 

вузлуватими швами. 

  

Ця процедура полягала в тому, що пенентрування проводили після 

відсепарування слизово-окістного клаптя з використанням фізіодиспенсера. При 

цьому одночасно тканини омивалися фізіологічним розчином, який 

відсмоктувався з рани (рис. 2.3). 

 Усі наступні етапи операції здійснювали за методикою операції МГОП, 

описаною вище. 
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Рис. 2.3. Пацієнт Р., 54 роки, хворий на генералізований пардонтит ІІ-ІІІ 

ступеня, якому проводять пенетрації періосту.   

 

2.3.2  Ведення хворих у післяопераційному періоді. У післяопераційному 

періоді усім хворим груп 1, 2, 3 і 4 призначали базове медикаментозне лікування 

на основі медичних протоколів надання хірургічної допомоги (№566, наказ МОЗ 

України, шифр МКХ-10: К 05.3), із використанням: антибактеріальної терапії  

(lincomycin 500000 ОД дом’язово 2 рази на добу впродовж 5 діб), 

десенсибілізуючої терапії  (loratidine по 1 табл. 2 рази на добу впродовж 5 діб) і 

протизапальної терапії при виникнені болю – meloxicam по 1 табл. (7,5 мг) 1-2 

рази на добу упродовж 1-3 діб) і місцево – полоскання ротової порожнини 0,05% 

розчином сhlorhexidine. 

Для отримання позитивних результатів після хірургічного втручання дуже 

важливим є післяопераційний догляд і реабілітація. Хворим рекомендували 

вітамінізовану дієту, ретельну гігієну ротової порожнини зубними пастами, які 

містять сhlorhexidine – чищення зубів двічі на добу, окрім зони втручань.  

Додатковий медикаментозний супровід, запропонований нами, було 

призначено пацієнтам груп 3 і 4. Хворим групи 3 0,01% розчин myramistin (ПрАТ 
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„Фармацевтична фірма Дарниця”,  Київ, реєстраційне посвідчення № UA/ 

1804/02/01) застосовували у вигляді ротових ванночок 3-4 рази на добу після їди 

протягом 10-15 діб та місцево призначали аплікації мазі methyluracil & myramistin 

(ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця”, Київ, реєстраційне посвідчення № 

UA/1750/01/01), яку наносили, починаючи з 3-4-ї доби після операції на 

післяопераційні ділянки тонким шаром у кількості 2-3 г щоденно 2 рази на добу 

протягом 10-15 діб.  

Вибір препаратів зумовлений тим, що myramistin – антисептик і має високу 

вибірковість дії відносно мікроорганізмів, оскільки практично не впливає на 

оболонки клітини людини, чинить виражену антимікробну дію відносно 

грампозитивних і грамнегативних, аеробних і анаеробних, спороутворюючих і 

аспорогенних бактерій у вигляді монокультур і мікробних асоціацій, включаючи 

госпітальні штами, а також володіє протигрибковою дією. 

„Метилурацилова мазь із мірамістином” крім антисептичної та 

антибактеріальної дії прискорює процеси клітинної регенерації, сприяє загоєнню 

ран, стимулює фагоцитарну активність. 

Хворим групи 4, крім додаткового місцевого лікування (такого ж, як у групі 

3), застосовували додаткове загальне лікування з використанням препарату 

arginine glutamate,  який призначали в перед- та післяопераційному періодах 

спочатку 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), потім – у таблетках (1 табл. по 0,75 мг по 1 раз на 

добу впродовж місяця.  

Препарат arginine glutamate (ТОВ „Фармацевтична компанія „Здоров’я”, м. 

Харків, реєстраційне посвідчення № UA/ 4022/02/01 і                      

№UA/4022/02/03) – це препарат,  який містить сіль аргініну та глутамінової 

кислоти, що відіграють важливу роль у забезпечені біологічних процесів 

зниження загальнотоксичних ефектів аміаку. Він має гепатопротекторну дію, 

зумовлену антиоксидантними, антигіпоксичними та мембраностабілізуючими 

властивостями, позитивно впливає на процеси енергозабезпечення в гепатоцитах. 
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Аргініну глутамат має судинорозширюючу дію, позитивно впливає на згортання 

крові та функціональні властивості циркулюючих елементів крові, є 

неспецифічним регулятором обмінних процесів та сприяє підвищенню 

компенсаторно-пристосувальних реакцій організму, не викликає алергії. 

Шви знімали після повного загоєння операційної рани та епітелізації 

лінійних розрізів, яка відбувалася в середньому на 7-8-му доби. На 8-9-у доби 

рекомендували чистити зуби в прооперованій ділянці м’якою щіткою і поступово 

перейти до застосування щітки середньої жорсткості. До ортопедичного лікування 

постійними ортопедичними конструкціями приступали через 1,5-2 місяці після 

хірургічного лікування.  

Для підтримання досягнутого результату комплексного лікування хворих на 

ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку через 6 міс призначали повторний курс підтримуючої 

терапії, яка полягала в повторній ініціальній пародонтальній терапії і 

використанні розчину myramistin для полоскання і ротових ванночок. Окремим 

пацієнтам повторно призначали препарат arginine glutamate по 1 табл. 0,75 мг 1 

раз на добу 2 тижні. 

 

2.4 Статистична обробка отриманих даних 

При оброці отриманих даних за допомогою пакету StatSoF, Inc (2011) 

STATISTIC i Microsoft Exel 2010 року використовували параметричні методи 

описової статистики. Відмінність вважалась статистично значущою в тому 

випадку, коли рівень значущості (р) був меншим або дорівнював 0,05. 

 

Матеріали даного розділу висвітлені в наступних публікаціях: 

1. Пат. № 111458 Україна, МПК А61В 17/24, А61К 31.00, А61Р 1/02. 

Спосіб комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ 

ступеня / Пюрик В. П., Огієнко С. А., Пюрик Я. В.; заявники і патентовласники 

Пюрик В. П., Огієнко С. А., Пюрик Я. В. – № а 2015 08662; заявл. 07.09.2015; 

опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8 [136]. 
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2. Пат. № 105402 Україна, МПК А61В 17/24. Спосіб корекції  

остеогенезу при лікуванні хворих на тяжку форму генералізованого пародонтиту / 

Пюрик В. П., Огієнко С. А., Пюрик Я. В.; заявники і патентовласники Пюрик В. 

П., Огієнко С. А., Пюрик Я. В. – № а 2015 00601; заявл. 26.01.2015; опубл. 

25.03.2016, Бюл. № 6 [137]. 

3. Пат. № 93799 Україна, МПК А61В 17/24. Спосіб стимуляції 

репаративних процесів у пародонті / Пюрик В. П., Огієнко С. А., Пюрик Я. В.; 

заявники і патентовласники Пюрик В. П., Огієнко С. А., Пюрик Я. В. – № u 2014 

05833; заявл. 29.09.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19 [138]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ У ХВОРИХ , ЯКІ 

ПОТРЕБУЮТЬ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

3.1.  Клініко-рентгенологічний стан тканин пародонта та його 

морфологічні особливості у хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку  

В обстежених нами хворих на ГП виявляли симптоматичний гінгівіт, 

наявність глибоких пародонтальнх кишень, прогресуючу резорбцію коміркового 

відростка верхньої та коміркової частини нижньої щелеп, травматичну оклюзію. 

У дослідження ми включили хворих на ГП хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку. У всіх обстежених хворих спостерігали хронічний симптоматичний 

гінгівіт. У 116 хворих (96,77 %) відмічено симптоматичний катаральний гінгівіт: 

ясенні сосочки були набряклі, гіперемовані, із ціанотичним відтінком, 

кровоточили при доторкуванні. Симптоматичний гіпертрофічний гінгівіт 

набрякової форми відмічено в 4 хворих (3,33 %). Ясенні сосочки в них були 

гіпертрофовані, набряклі, болючі та кровоточили при механічному подразненні. 

Хворі на ГП ІІ і ІІІ ступеня розвитку захворювання скаржилися на біль в яснах, 

їхню кровоточивість, набряк, свербіж, а також рухомість зубів. При пальпації 

ясенного краю з ПК в окремих місцях, де ПК були найглибшими, спостерігалося 

виділення серозно-гнійного ексудату. Глибина пародонтальних кишень у хворих 

на ГП ІІ-ІІІ ступеня становила від 4,8 до 8,2 мм. 

На рис. 3.1-3.2 зображено типові клінічні приклади обстежених нами 

хворих. 
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Рис. 3.1. Пацієнт В., 51 рік, хворий на генералізований пародонит 

хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня, до операції. 

 

 

      
 

     Рис. 3.2. Пацієнт А., 42 роки, хворий на генералізований пародонит 

хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня, до операції. 
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При клінічному обстеженні хворих особливу увагу звертали на наявність 

зубних відкладень у вигляді зубного нальоту і каменю, які є патологічними 

ознаками захворювань тканин пародонта. Відкладення зубного нальоту та каменю 

у хворих на ГП є одним із місцевих пускових моментів запально-дистрофічного 

процесу і чинником, що обтяжує перебіг захворювання. Визначення стану тканин 

пародонта в клінічних умовах за індексною оцінкою дозволило виявити виражені 

зміни у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Індексна оцінка стану тканин пародонта хворих на генералізований 

пародонтит ІІ-ІІІ ступеня розвитку (М±m) 

 

Показники 

Групи дослідження 

група 1 

контрольна, 

n=30 

група 2 

основна А 

n=30 

група 3 

основна Б, 

n=30 

група 4 

основна В, 

n=30 

ІГ,  

бали 

2,49±0,10 2,50±0,10 

р1>0,05 

2,49±0,078 

р1>0,05 

р2>0,05 

2,46±0,10 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

РМА, 

% 

66,35±0,73 66,350,69 

р1>0,05 

66,350,74 

р1>0,05 

р2>0,05 

66,350,73 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

ЧС, 

бали 
7,470,10 7,450,09 

р1>0,05 

7,430,07 

р1>0,05 

р2>0,05 

7,440,07 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

І кр., 

бали 

2,02±0,08 1,94±0,08 

р1>0,05 

1,96±0,07 

р1>0,05 

р2>0,05 

1,98±0,07 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

РІ,  

бали 

6,28±0,16 6,34±0,15 

р1>0,05 

6,31±0,12 

р1>0,05 

р2>0,05 

6,33±0,12 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

  Примітки:  Вказана вірогідність показників: р1  – до величини показників 

групи 1; р2  – до величини показників групи 2; р3  – до величини показників групи 

3. 
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 Як видно з даних табл. 3.1, середнє значення ІГ у хворих груп 1-4 склало 

2,49 бала, що відповідно рівню „дуже високий”, тобто, стан гігієни ротової 

порожнини був поганим. 

 Погана гігієна сприяла стійкому запальному процесу в яснах, про що 

свідчить показник індекса РМА, який у середньому для хворих усіх груп склав 

66,35 % і вказував на важкий ступінь гінгівіту. 

 Отримані нами дані за індексом РМА підтверджувалися показником ЧС, 

який у хворих груп 1-4 був у середньому на рівні 7,45 бала. 

 Хронічний запальний процес в яснах спричиняв їхню підвищену 

кровоточивість, на що вказує показник І кр., який у хворих усіх груп був високим 

і коливався в межах 1,94-2,02 бала, а в середньому дорівнював 1,98 бала. 

 Пародонтальний індекс РІ, який оцінює інтенсивність як запальних, так і 

дистрофічних змін у тканинах пародонта, склав у середньому 6,32 бала, 

засвідчуючи важкий ступінь розвитку ГП. 

 Отже наші суб’єктивні спостереження за клінічним станом тканин 

пародонта були доповнені об’єктивною індексною оцінкою параклінічних 

пародонтальних показників, за допомогою яких було підтверджено глибокі 

запальні і дистрофічні зміни в тканинах пародонта, що характерні для ГП ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку. Між групами 1, 2, 3 і 4 відмінності показників незначні 

(р1>0,05, р2>0,05, р3>0,05), тобто, до лікування вони були рівноцінними. 

Для визначення ступеня і типу резорбції кісткова тканина щелеп та 

локалізації пародонтальних кишень кожному з хворих проводили рентгенологічне 

обстеження (ортопантомографію, прицільні знімки). Ступінь та характер перебігу 

захворювання в одного й того ж хворого в різних ділянках коміркового відростка 

верхньої чи коміркової частини нижньої щелеп були неоднаковими. Це 

враховували при діагностиці й загальній оцінці стану пародонта. 

У хворих на ГП ІІ і ІІІ ступеня розвитку рентгенологічно було виявлено 

нерівномірну горизонтальну і вертикальну резорбцію кісткової тканини 

міжкоміркових перегородок та виражений остеопороз з утворенням ПК 
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нерівномірної глибини, а також часто – кісткових кишень. Висота коміркових 

відростків та частин щелеп була зниженою до 1/2 – 2/3 довжини кореня, 

визначалося оголення шийок зубів і частково коренів, що продемонстровано на 

рентгенограмах хворих (рис. 3.3-3.6). 

 

Рис. 3.3. Ортопантомограма хворого С., 62 роки. Генералізований 

пародонтит хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку.  

 

 

Рис. 3.4. Ортопантомограма хворого Ю., 51 рік. Генералізований 

пародонтит хронічного перебігу, ІІ-ІІІ ступеня розвитку.  
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Рис. 3.5. Ортопантомограма хворого Т., 49 років. Генералізований 

пародонтит хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку. 

 

 

 

Рис. 3.6. Ортопантомограмарама хворого В., 44 роки. Генералізований 

пародонтит хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку. 
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Із метою встановлення щільності кісткової тканини проведено 

ехоостеометричне обстеження хворих. Отримані нами результати вказували на 

зниження щільності кісткової тканини щелеп за ГП ІІ-ІІІ ступеня. Так, час 

проходження ультразвуку в обстежених хворих за показниками остеометрії був 

статистично значно більшим, порівняно зі здоровими – в 1,51 і 1,47 (р<0,05) раза 

на верхній і нижній щелепах (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Показники проходження ультразвукового імпульсу по кістковій 

тканині щелеп при проведенні ехоостеометрії у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку в різних клінічних групах (М±m) 

 

Щелепа 

Групи дослідження 

здорові, 

n=20 

група 1 

контрольна, 

n=30 

група 2 

основна А, 

n=30 

група 3 

основна Б, 

n=30 

група 4 

основна В, 

n=30 

Верхня 

щелепа, 

 мкс 

13,18±0,28 19,970,31 

р<0,05 

19,880,35 

р<0,05 

р1>0,05 

 

 

19,820,41 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

19,910,41 

    р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

     р3 >0,05 

Нижня 

щелепа,  

мкс 

14,19±0,28 21,110,31 

р<0,05 

 

20,710,35 

р<0,05 

р1>0,05 

 

20,890,39 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

20,930,32 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

 

 Примітки. Вказана вірогідність показників: р  – до величини показників 

групи здорових; р1  – до величини показників  групи 1; р2  – до величини 

показників  групи 2; р3  – до величини показників  групи 3. 

 

Опрацювавши результати показників ехоостеометрії, ми встановили 

взаємозв’язок часу проходження ультразвуку і стану кісткової тканини у хворих 

на ГП ІІ-ІІІ ступеня. Дана ехоостеометрична картина характерна, за даними Л.З. 

Деркач [51], для ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку. У всіх групах показники 

ехоостеометрії були близькими (р1, р2, р3>0,05). 
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Загальноклінічні лабораторні методи обстеження дозволили виявити деякі 

зміни у формулі крові (помірний лейкоцитоз, дещо прискорена ШОЕ) у 50,83 % 

обстежених хворих. При цьому суттєвих зрушень у загальному стані організму чи 

з боку внутрішніх органів виявлено не було. 

Таким чином, результати проведених клініко-лабораторних досліджень 

показали виражені зміни в тканинах пародонта в разі ГП ІІ-ІІІ ступеня.  

При електронномікроскопічному дослідженні пародонта у хворих на ГП ІІ-

ІІІ ступеня спостерігаються зміни в стінці гемосудин та виражений парабазальний 

набряк (рис. 3.7).  

 

 

 

Рис. 3.7 Ультраструктура артеріоли в разі ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку. 

Позначення: 1 – ядро ендотеліоцита, 2 – просвіт, 3 – гладкий міоцит, 4 – основна 

речовина, 5 – деструктуровані колагенові волокна. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х4800. 

 

Так, просвіт артеріоли деформований, у нього пролабують ядра 

ендотеліоцитів та випини їхньої люмінальної плазмолеми. Базальна мембрана 

оптично просвітлена, розщеплена та звивиста. Гладкі міоцити знаходяться в 
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оточенні набряклих сполучнотканинних елементів судинної стінки, адвентиційна 

оболонка якої чітко не диференціюється і губиться в оточуючій 

електроннопрозорій основній речовині з набряклими деструктурованими 

колагеновими волокнами.  

В усіх полях зору домінує набряк сполучнотканинних складових пародонта 

(рис. 3.8). Фібробласти мають численні витягнуті відростки, у цитоплазмі яких є 

поодинокі секреторні гранули з вмістом середньої електронної щільності. 

Основна речовина оптично розріджена. 

 

 

 

 Рис. 3.8 Ультраструктура пародонта в разі ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку. 

Позначення: 1 – численні відростки фібробласта, 2 – основна речовина. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 

 

 

Цитоплазма клітин епітелію зубо-ясенного з’єднання набрякла, органели 

прослідковуються нечітко, візуалізуються протофіламенти. Є локуси інвагінації 

ядерної оболонки. Міжклітинні простори розширені (рис. 3.9).  
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 Рис. 3.9 Субмікроскопічна будова епітелію зубо-ясенного з’єднання в разі 

ГП ІІ-ІІІ ступеня. Позначення: 1 – цитоплазма епітеліоцитів, 2 – ядро 

епітеліоцита,  3 – ядерце, 4 – протофіламенти. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

х4800. 

 

 

Таким чином, результати проведених клініко-рентгенологічних і 

морфологічних досліджень дозволили встановити виражені зміни в тканинах 

пародонта у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку. Виявлено високу активність 

резорбційних процесів у кісткової тканини щелеп, значну інтенсивність і 

поширеність запального процесу в тканинах пародонта. 

Ультраструктурно підтверджуються виражені морфологічні зміни 

пародонта з домінуванням дистрофічних процесів у стінці гемосудин і 

виникненням значного набряку. 

 

3.2. Зміни показників про- та антиоксидантних взаємодій у ротовій 

рідині хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня розвитку 

Для визначення стану ПОБ ми вивчали інтегральний показник ОМБ у 

ротовій рідині при довжині хвилі 356, 370, 430, 530 нм. Дослідження середнього 
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вмісту ОМБ в обстежених осіб показало, що у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня  рівень 

ОМБ356 становив у всіх групах 41,28 %, ОМБ370 – 37,23 %, ОМБ430 – 13,60 % і 

ОМБ530 – 7,89 % від кількості всіх ОМБ, а в групі здорових – 43,07 %,  31,19 %,  

16,33 % і  9,41 % відповідно (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Розподіл вмісту окисних модифікацій білків, виявлених при 

різних довжинах хвиль, у здорових осіб та хворих на генералізований пародонтит 

ІІ-ІІІ ступеня усіх груп. 

 

Отже, у ротовій рідині в усіх обстежених пацієнтів розподіл фракцій ОМБ 

був подібним, а найбільше у відсотковому значенні визначалися пули ОМБ356 і 

ОМБ370. 

У хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня, порівняно зі здоровими, показники ОМБ у 

ротовій рідині суттєво змінювалися (табл. 3.3). Так, рівень ОМБ356 у хворих груп 

1, 2, 3 і 4 склав 0,81±0,003, 0,079±0,003, 0,083±0,003 і 0,084±0,003 (у. од.) і був 

вищим, ніж у здорових у 2,18, 2,14, 2,24 і 2,27 (р<0,05) раза відповідно.  

За показником ОМБ370 розподіл даних у тих же групах був таким: 

0,072±0,003, 0,069±0,003, 0,065±0,003, 0,070±0,003 (у. од.), а відмінність зі 

здоровими була 1,76, 1,68, 1,56, 1,71 (р<0,05) раза в групах 1, 2, 3 і 4 відповідно. 



79 
 

Таблиця 3.3 

Показники вмісту окисних модифікації білків у ротовій рідині хворих на 

генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня в різних клінічних групах (М±m) 

 

Показники 

Групи дослідження 

здорові, 

n=20 

група 1 

контрольна, 

n=30 

група 2 

основна А, 

n=30 

група 3 

основна Б, 

n=30 

група 4 

основна В, 

n=30 

ОМБ356, 

у. од. 

0,037±0,002 

 

0,081±0,003 

р<0,05 

0,079±0,003 

р<0,05 

р1>0,05 

0,083±0,003 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

0,084±0,003 

р<0,05 

р1>0,05 

ОМБ370, 

у. од. 

0,041±0,003 

 

0,072±0,003 

р<0,05 

0,069±0,003 

р<0,05 

р1>0,05 

 

 

0,065±0,003 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

0,070±0,003 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

ОМБ430, 

у. од. 

0,011±0,003 

 

0,028±0,002 

р<0,05 

0,029±0,002 

р<0,05 

р1>0,05 

 

0,027±0,002 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

0,031±0,003 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

ОМБ530, 

у. од. 

0,005±0,001 

 

0,015±0,003 

р<0,05 

0,014±0,002 

р<0,05 

р1>0,05 

 

 

0,015±0,003 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

0,014±0,003 

р<0,05 

р1 >0,05 

р2>0,05 

р 3>0,05 

 

 Примітки:  Вказана вірогідність показників: р  – до величини показників 

групи здорових; р1  – до величини показників групи 1; р2  – до величини 

показників групи 2; р3  – до величини показників групи 3. 

 

 

Що стосується рівня ОМБ430 і ОМБ530, то різниця цих показників зі 

здоровими по групах хворих 1, 2, 3 і 4 становила 2,55, 2,63, 2,45 і 2,82 (р<0,05) 

раза для ОМБ430 та 3,0, 2,8, 3,0 і 2,8 (р<0,05) раза для ОМБ530 відповідно. 

Між групами хворих статистичних відмінностей за показниками вмісту 

ОМБ усіх фракцій не було ( р>0,05).  
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Водночас, у хворих на ГП ІІ-ІІІ послаблюється АОЗ, що підтверджується 

значним зниженням активності СОД в їхній ротовій рідині в середньому на    

23,25 %, порівняно з такою в здорових (р˂0,05),  що відображено в табл. 3.4.  

 

Таблиця 3.4 

Показники активності антиоксидантних ферментів у ротовій рідині хворих 

на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку в різних клінічних групах (М±m) 

 

 

Показники 

 

Групи дослідження 

здорові, 

n=20 

група 1 

контрольна, 

n=30 

група 2 

основна А, 

n=30 

група 3 

основна Б, 

n=30 

група 4 

основна В, 

n=30 

СОД,  

МЕ/мг 

50,36±0,76 41,50±1,25 

р<0,05 

 

40,25±1,65 

р<0,05 

р1>0,05 

 

40,87±1,17 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

40,80±1,29 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

Церулоплазмін 

у.о. 

20,85±0,13 33,60±0,58 

р<0,05 

 

33,38±0,56 

р<0,05 

р1>0,05 

 

33,46±0,54 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

33,85±0,57 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

 

 Примітки: Вказана вірогідність показників: р  – до величини показників 

групи здорових; р1  – до величини показників групи 1; р2  – до величини показників 

групи 2; р3  – до величини показників групи 3. 

 

 

Активність церулоплазміну в ротовій рідині обстежених хворих значно 

перевищувала норму – у середньому на 23,28 % (р<0,05).  Слід зазначити, що при 

порівнянні значень інтенсивності ОМБ при різних довжинах хвиль та активності 

СОД  і церулоплазміну в групах 1-4 між собою статистично значущої різниці не 

виявлено (p1, р2, р3>0,05). 

Отже, проведений аналіз ротової рідини в пацієнтів усіх груп показав: у 

хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня наявне значне підвищення вмісту ОМБ усіх фракцій 

та активності церулоплазміну та зниження активності СОД, що свідчить про 
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посилення в них процесів пероксидації білків та послаблення АОЗ. Це вказує на 

необхідність використання в комплексному лікуванні хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

препаратів з антиоксидантною дією. 

 

3.3. Зміни деяких біохімічних показників у ротовій рідині і сироватці 

крові хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня, які 

характеризують запальні та обмінні порушення 

Із метою встановлення інтенсивності запального процесу в тканинах 

пародонта в разі ГП ІІ-ІІІ ступеня нами проведено вивчення рівня С-РБ у ротовій 

рідині, який є одним із найбільш чутливих гострофазних показників запалення. У 

групі здорових людей рівень С-РБ не перевищував показник 7,70 мг/мл, що 

вважається нормою (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Показники вмісту С-реактивного білка в ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку в різних клінічних групах (М±m) 

 

  

 Примітки: Вказана вірогідність показників: р  – до величини показників 

групи здорових; р1  – до величини показників групи 1; р2  – до величини показників 

групи 2; р3  – до величини показників групи 3. 

 

У хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня у всіх групах він визначався в межах від 

(199,72±10,91) мг/мл до (213,43±9,96) мг/мл, тобто, був у середньому в 26,8 раза 

вищим, а різниця між показниками СР-Б усіх груп була недостовірною (p1, р2, 

р3>0,05). 

 

Показ- 

ники 

Групи дослідження 

здорові, 

n=20 

група 1 

контрольна, 

n=30 

група 2 

основна А, 

n=30 

група 3 

основна Б, 

n=30 

група 4 

основна В, 

n=30 

С-РБ, 

мг/мл 

7,70±0,19 199,72±10,91 

р<0,05 

200,08±11,04 

р<0,05  

р1>0,05 

 

 

213,43±9,96 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

210,58±10,36 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 
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При вивченні процесів репаративного остеогенезу у хворих на ГП ІІ-ІІІ 

ступеня важливе значення мають дослідження специфічних маркерів метаболічних 

процесів у кістковій тканині. Головним структурним компонентом позаклітинного 

простору кісткової тканини є колагенові волокна. Серед методів оцінки стану 

кісткової тканини, зокрема, інтенсивності процесів біосинтезу і розпаду колагену, 

визначення оксипроліну займає одне з чільних місць. Дослідження вмісту цього 

метаболіту колагену в ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня показало, що його 

вміст становив у середньому (6,99±0,18) мкг/мл і був вищим, ніж у здорових у 2,02 

раза (р<0,05), та суттєво не відрізнявся в різних групах (p1, р2, р3>0,05), що 

відображено в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Показники рівня оксипроліну в ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку в різних клінічних групах (М±m) 

 

Показ- 

ники 

Групи дослідження 

здорові, 

n=20 

група 1 

контрольна, 

n=30 

група 2 

основна А, 

n=30 

група 3 

основна Б, 

n=30 

група 4 

основна В, 

n=30 

Окси- 

пролін, 

мкг/мл 

3,43±0,18 7,02±0,24 

р<0,05 

7,01±0,71 

р<0,05 

р1>0,05 

 

6,88±0,23 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

6,89±0,14 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

 

 Примітки: Вказана вірогідність показників: р  – до величини показників 

групи здорових; р1  – до величини показників групи 1; р2  – до величини показників 

групи 2; р3  – до величини показників групи 3. 

 

 

 Отримані дані свідчать про розпад тканин пародонта у хворих на   ГП ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку, оскільки колаген є його складовою. 

 В якості показників метаболiзму кiсткової тканини визначали також 

активнiсть загальної ЛФ і КФ у сироватцi кровi (табл. 3.7).  
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Таблиця 3.7 

Показники активності фосфатаз у сироватці крові хворих на ГП ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку в різних клінічних групах (М±m) 

 

 Примітки: Вказана вірогідність показників: р  – до величини показників 

групи здорових; р1  – до величини показників групи 1; р2  – до величини показників 

групи 2; р3  – до величини показників групи 3. 

 

У здорових активність ЛФ становила (155,32±5,07) нмоль/с·л, а  КФ – 

(90,71±6,2) нмоль/с·л. В усіх групах хворих на ГП зареєстрований практично 

однаковий рівень активності фосфатаз у межах: ЛФ – від (104,21±8,16) до 

(107,23±5,91) нмоль/с·л, а КФ – від (205,63±9,15) до (228,55±9,50) нмоль/с·л. 

Отримані дані показали, що активність ЛФ була в середньому в 1,46 (р<0,05) раза 

нижчою, а КФ – у 9,63 (р<0,05) раза вищою, що засвідчило розбалансованість у 

системі кісткоутворення в разі ГП ІІ-ІІІ ступеня. Показники активності ЛФ і КФ у 

групах 2-4 були близькими, а різниця між ними несуттєвою (p1, р2, р3>0,05).  

 Для оцінки впливу ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку на активність трансаміназ – 

маркерів стану печінки, які є інтегральними показниками обміну речовин і 

змінюються при різних запальних процесах в організмі людини, ми вивчали їхню 

активність у сироватці крові (табл. 3.8). 

 

Показ- 

ники 

 

Групи дослідження 

здорові, 

n=20 

група 1 

контрольна, 

n=30 

група 2 

основна А, 

n=30 

група 3 

основна Б, 

n=30 

група 4 

основна В, 

n=30 

ЛФ, 

нмоль/ 

с·л 

155,32±5,06 104,218,16 

р<0,05 

 

106,346,24 

р<0,05 

р1>0,05 

 

107,235,91 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

106,224,52 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

КФ, 

нмоль/ 

с·л 

90,71±6,20 219,6510,72 

р<0,05 

228,559,50 

р<0,05 

р1>0,05 

 

205,639,15 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

215,278,53 

р<0,05 

р1>0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 



84 
 

Таблиця 3.8 

Показники активності трансаміназ у сироватці крові хворих на ГП ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку в різних клінічних групах (М±m) 

 

 
здорові, 

n=20 

група 1 

контрольна, 

 n=30 

група 2 

основна А, 

n=30 

група 3 

основна Б, 

n=30 

група 4 

основна В, 

n=30 

АлАТ, 

од. л 

15,27±0,14 27,292,69 

р<0,05 

 

28,96±2,35 

р<0,05 

р1>0,05 

 

 

29,71±2,33 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

27,272,25 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

АсАТ, 

од. л 

16,24±0,14 30,282,59 

р<0,05 

 

31,182,24 

р<0,05 

р1>0,05 

 

 

29,312,14 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

29,212,82 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

 

 Примітки: Вказана вірогідність показників: р  – до величини показників 

групи здорових; р1  – до величини показників  групи 1; р2  – до величини 

показників групи 2; р3  – до величини показників групи 3. 

 

 

Нами встановлено, що в усіх групах хворих активність обох ферментів 

порівняно з даними  здорових людей, істотно підвищувалася. Зокрема, активність 

АлАТ – в 1,78, 1,79, 1,94 і 1,78 (р<0,05) раза, АсАТ – в 1,86, 1,92, 1,80 і 1,80 

(р<0,05) раза у хворих груп 1, 2, 3 і 4, відповідно. Це свідчить про напруження 

детоксикаційної функції печінки у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня. Між показниками 

різних груп істотних відмінностей не виявлено (p1, р2, р3>0,05). 

Отже, проведені нами дослідження деяких біохімічних показників, які 

свідчать про запальні й обмінні порушення в організмі хворих, дозволили 

встановити, що в разі ГП ІІ-ІІІ ступеня дистрофічно-запальні процеси в тканинах 

пародонта сприяють підвищенню рівня СР-Б та оксипроліну в ротовій рідині, 

спричиняють різноспрямовані зміни активності ЛФ і КФ та збільшення 

активності трансаміназ у сироватці крові. Виявлені нами порушення вказують на 

необхідність їхньої корекції при лікуванні ГП. 
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РОЗДІЛ 4 

 

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ХІРУРГІЧНИХ МЕТОДИК НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ 

КЛІНІЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

4.1. Динаміка клініко-рентгенологічних показників стану тканин 

пародонта у хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня під 

впливом комплексного лікування залежно від застосованих хірургічних 

методик 

Усі хворі груп 1, 2, 3 і 4, відповідно до визначених нами способів, були 

прооперовані під комбінованим знеболенням, яке включало премедикацію та 

місцеву анестезію. Післяопераційне ведення хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку 

розпочинали на наступний день після операції. Вивчення найближчих результатів 

місцевої терапії здійснювали за результатами таких клінічних критеріїв перебігу 

ранового процесу: наявність симптомів запальної реакції тканин (гіперемії, 

набряку, больового компоненту), спровокованих операційною травмою, стан 

швів, відсутність чи наявність ексудату з рани. Результати хірургічного лікування 

оцінювали за наявністю післяопераційних ускладнень та за швидкістю загоєння 

операційних ран. 

На першу добу після хірургічного втручання при огляді у хворих усіх груп 

спостерігали помірну гіперемію та набряк післяопераційних тканин. Біль різної 

інтенсивності в місці хірургічного втручання зафіксовано в 112 (93,3%)  хворих. 

Больові відчуття нівелювалися призначенням знеболювальних препаратів. У 

багатох хворих у перший день після операції спостерігалося підвищення 

температури тіла до субфебрильних значень, яке тривало до 3 доби. На третю 

добу після хірургічного втручання всі хворі почувалися задовільно, набряк і 

гіперемія дещо зменшувалися (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Хворий Ю., 51 рік, із групи 4. Генералізований пародонтит 

хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку після проведення МГОП на 3-ю добу. 

 

 

У цей час післяопераційний набряк та інфільтрація тканин у ділянці 

хірургічного втручання помічені в 29 осіб (96,67 %) групи 1 і 27 осіб (90 %) групи 

2 протягом 3-6 діб та в 25 осіб (83,33 %) групи 3 впродовж 3-4 дібв, а в групі 4 – 

лише в 21 прооперованого (70,0 %) до 3 діб. 

На 6-7-у добу після хірургічного втручання в деяких хворих груп 1 і 2 

зберігалася болючість та незначний набряк у ділянці рани, а у хворих груп 3 і 4 

таких симптомів не було. Загальний стан пацієнтів груп 1, 2 і 3 був задовільним, а 

групи 4 – хорошим. Протягом першого тижня рухомість зубів прооперованої 

ділянки, порівняно з доопераційним періодом у хворих усіх груп посилювалася, 

що спричинено реактивним запальним процесом після хірургічного втручання. На 

7-у добу після операції в 27 (90,0 %) хворих групи 1, 28 (93,33 %) – групи 2, 29 

(96,67 %) – групи 3 та 30 (100 %) – групи 4 рани загоїлися первинним натягом 

(рис. 4.2) 
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Рис. 4.2. Хворий Р., 54 рік, групи 4. Генералізований пародонтит хронічного 

перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку після проведення МГОП на 7-у добу. 

 

 

На 8-9-у добу після втручання слизово-окісні клапті зберігалися в новому 

положенні в усіх хворих. У 3 хворих (10,0 %) групи 1 та в 1 (3,33 %) хворого 

групи 2 спостерігалося запалення в післяопераційній ділянці, яке спричинило 

розходження післяопераційних швів. У хворих груп 3 і 4 ознак запалення і 

розходження швів не було. Ясна набули рожевого кольору, не кровоточили, 

щільно охоплювали зуби, набряку та гіперемії не спостерігали. 

На межі зубів та країв слизово-окісного покриття в частини хворих, а саме: 

у 22 осіб (73,33 %) із групи 1, 18 осіб (60,0 %) – із групи 2, 3 осіб (10,0 %) – із 

групи 3 і 1 особа (3,33 %) – із групи 4 періодично накопичувалася напівпрозора 

рідина в дуже незначній кількості.  

Через 1 місяць після втручання в усіх хворих мало місце зниження висоти 

м’яких тканин до 1,0 мм по відношенню до доопераційної межі. У 7 хворих (24,14 

%) групи 1 і 6 хворих (21,43 %) – групи 2 з’явилися кишені глибиною 1,0 мм, у 
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яких періодично виявлялася незначна кількість прозорої рідини, чого не відмічали 

у групах 3 і 4. У хворих груп 3 і 4 запалення м’яких тканин у зоні втручання не 

було, зуби в ділянці втручання утримувалися стабільно, не спостерігалося 

патологічної рухомості, яка була значною до початку хірургічного лікування та в 

ранній період після оперативного втручання. Очевидно, цього вдалося досягти за 

рахунок застосування запропонованого нами оперативного і медикаментозного 

лікування у хворих групи 3, додатково доповненого загальним лікуванням у групі 

4 (рис. 4.3). 

 

 

 

Рис 4.3. Хворий І., 50 рік, із групи 4. Генералізований пародонтит 

хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку після проведення МГОП через 1 

місяць. 

 

Через 6 місяців після операції в поодиноких випадках у всіх групах 

спостерігали погіршення клінічного стану тканин пародонта, порівняно з рівнем, 

досягнутим через 8-9 діб після операції. Випадки відновлення запального процесу 

були пов’язані з незадовільною гігієною ротової порожнини, особливо в 

міжзубних проміжках.  
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При визначенні висоти втрати клінічного рівня фіксації ясен встановлено, 

що у всіх хворих у ділянці верхніх молярів він становив 1-2 мм, у половини 

хворих у ділянках нижніх молярів та різців – у межах 2 мм. Зондування 

новоутвореної зубо-ясенної борозни показало, що її глибина становить до 2 мм. У 

частини прооперованих пацієнтів виявлявся серозний ексудат. При цьому 

відсоток хворих із такими симптомами становив у групі 1 36,61 % (9 осіб), у групі 

2 – 25,93 % (7 осіб), у групі 3 – 18,52 % (5 осіб), у групі 4 – 7,14 % (2 особи). 

Через 12 місяців після оперативного лікування в 92,07 % (93) хворих 

клінічна картина стану пародонта була задовільною і характеризувалася 

відсутністю гострого запального процесу. У хворих не виникало скарг на 

неприємні відчуття та галітоз, відмічали зменшення болючості та кровоточивості 

при чищенні зубів, порівняно з доопераційним станом. Проведено ортопедичне 

лікування за показаннями у більшості з них, тобто, функція жування була 

відновлена. 

При клінічному обстеженні в зонах втручання в більшості хворих 

відмічався блідорожевий колір ясен. У 12 хворих, а саме: у 8 (33,3 %) – із групи 1, 

у 3 (12,5 %) – із групи 2, у 1 (4,0 %) – із групи 3 спостерігалася втрата клінічного 

рівня фіксації ясен практично в усіх ділянках зубного ряду, яка становила 2-2,5 

мм. У 30 % хворих (36 осіб) відновилася незначна зубоясенна кишеня, її розміри 

варіювали від 2,1 мм до 3,2 мм. По групах вони розподілилися так: у групі 1 – 

62,93 % (18 осіб), у групі 2 – 57,14 % (16 осіб), у групі 3 – 37,03 % (10 осіб) та у 

групі 4 – 17,24 % (5 осіб). Відмічалося незначне відновлення патологічної 

рухомості зубів у ділянках втручання:  у 33,33 % хворих (10 осіб) групи 1, у 26,67 

% (8 осіб) – групи 2, у 20,0 % (6 осіб) – групи 3 та у 6,67 % (2 особи) – групи 4. 

При цьому в 4 осіб (15,38 %) групи 1, 2 осіб (7,40 %) групи 2 і 1 особи 

(3,70%) групи 3 через рік спостерігалося відновлення патологічного процесу, що 

проявлялося рухомістю зубів І-ІІ ступеня, відновленням патологічних зубо-

ясенних кишень глибиною 5-6 мм із грануляційними розростаннями та серозно-



91 
 

гнійним ексудатом. У цих пацієнтів хірургічний етап лікування можна вважати 

неуспішним, проте клінічна картина була кращою за доопераційну.  

Водночас нами встановлено, що післяопераційний період у пацієнтів груп  3 

і 4 перебігав без ускладнень. Такі симптоми як зникнення самовільного болю в 

ділянці операції, припинення болю при пальпації, зменшення набряку м’яких 

тканин наставали в них достовірно швидше. Це свідчило про позитивний вплив 

вибраної методики лікування на клінічний перебіг ГП. Крім того, стабілізації 

процесу сприяло й адекватне ортопедичне лікування (рис. 4.4). 

 

 

 

Рис 4.4 Хворий Ю., 51 рік, із групи 4. Генералізований пародонтит 

хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку після проведення МГОП та 

протезування через 12 місяців. 

 

Наша суб’єктивна оцінка клінічного стану тканин пародонта через 1, 6 і 12 

місяців була доповнена оцінкою за допомогою пародонтальних індексів і проб 

(табл. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).  

Так, ІГ у хворих групи 1 через 1 місяць після операції знижувався в 2,11 

(р1<0,05) раза, через 6 місяців – дещо підвищувався – в 1,09 (р2>0,05) раза, але 
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залишався в 1,94 (р1<0,05) раза меншим, ніж до операції (табл. 4.1). Через 12 місяців 

підвищення його склало 1,10 (р2>0,05, р3>0,05) раза, але різниця з даними до лікування 

залишалася значною –  в 1,75 (р1<0,05) раза.  

 

Таблиця 4.1 

Динаміка показників індекса ІГ у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня після комплексного 

лікування в різні терміни спостереження (M±m) 

 

Групи 

хворих 

Індекс ІГ (бали) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12 міс 

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

2,49±0,10 

 

n=29 

1,18±0,13 

р1<0,05 

n=26 

1,29±0,13 

р1<0,05 

р2>0,05 

n=24 

1,42±0,10 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

n=30 

2,50±0,10 

 

 

 

р4>0,05 

n=28 

1,17±0,12 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=28 

1,25±0,13 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=24 

1,30±0,10 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

2,49±0,078 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=29 

1,16±0,13 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=27 

1,18±0,10 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=25 

1,25±0,09 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

2,46±0,10 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=30 

1,15±0,10 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=29 

1,16±0,09 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=28 

1,20±0,09 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

 

Примітки: Вказано вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників до операції; р2 – до величини показників через 1 місяць; р3 – до величини 

показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників групи 1; р5 – до величини 

показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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Показник  ІГ у хворих  групи 2 через 1 місяць після операції знижувався в 2,14 

(р1<0,05) раза, через 6 місяців  він малопомітно підвищувався – в 1,03 (р2>0,05) раза, 

але залишався в 2,09 раза меншим, ніж до операції. Через 12 місяців відбулося 

зростанням індекса в 1,10 (р2>0,05, р3>0,05) раза, але, порівняно з даними до лікування, 

різниця залишилася істотною і склала 1,75 (р1<0,05) раза. 

У хворих групи 3 через 1 місяць після операції  ІГ знижувався в 2,14 (р1<0,05) 

раза, через 6 місяців  – у 2,11 (р1<0,05) раза, через 12 місяців – в 1,99 (р1<0,05) раза. 

Деяке коливання показника в бік зменшення на етапах спостереження було незначним 

(р2>0,05, р3>0,05). 

Зміни ІГ у хворих групи 4 були такими: через 1 місяць після операції він 

знижувався в 2,14 (р1<0,05) раза, через 6 місяців відбулося його мінімальне підвищення 

– в 1,01 (р2>0,05) раза, але ІГ залишався в 2,12 (р1˂0,05) раза нижчим, ніж до операції. 

Незначне зростання ІГ спостерігалося і через 12 місяців – в  1,03 (р2>0,05, р3>0,05) раза, 

але відмінність від даних до лікування в 2,05 (р1<0,05) раза залишилася суттєвою. 

Закономірно змінювався й індекс РМА (табл. 4.2). Через 1 місяць після операції 

індекс РМА у хворих групи 1 знижувався в 3,45 (р1<0,05) раза, через 6 місяців він 

незначно зростав – в 1,08 (р2>0,05) раза, але залишався  в  3,19 (р1<0,05) раза меншим, 

ніж до операції. Через рік він ще  підвищився в 1,02 (р2>0,05, р3>0,05) раза, проте з  

вихідними даними різниця в 3,12 (р1<0,05) раза була значною. 

У хворих групи 2 індекс РМА через 1 місяць вірогідно зменшувався в 3,30  

(р1<0,05) раза, а через 6 місяців – малопомітно підвищувався  в 1,08 (р2>0,05) раза, але 

був у 3,06 раза меншим, ніж до лікування. Через рік після комплексної терапії індекс 

РМА став дещо вищим  – в 1,04 (р2>0,05, р3>0,05) раза, але різниця з даними до 

операції в 2,96 (р1<0,05) раза була переконливою. 

Показник РМА у хворих групи 3 через 1 місяць після операції  істотно змінився 

– зменшився в 3,65 (р1<0,05) раза. Незначне зростання його встановлено через 6 

місяців – в 1,13 (р2>0,05) раза, порівняно з даними через 1 місяць, але отриманий 

показник був  меншим, ніж до лікування у 3,24 (р1<0,05) раза. Після 12 місяців  
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лікування  індекс РМА майже не змінювався і різниця з даними до лікування була 

значною – 3,31 (р1<0,05) раза.  

Таблиця 4.2  

Динаміка показників індекса РМА у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня після 

комплексного лікування в різні терміни спостереження (M±m) 

 

Групи 

хворих 

Індекс РМА (%) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

66,35±0,73 

 

n=29 

19,24±0,80 

р1<0,05 

 

n=26 

20,75±0,77 

р1<0,05 

р2>0,05 

n=24 

21,25±0,99 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

n=30 

66,35±0,69 

 

 

 

р4>0,05 

n=28 

20,08±0,67 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=28 

21,67±0,77 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=24 

22,44±0,83 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

66,35±0,74 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=29 

18,19±0,71 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=27 

20,49±0,62 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=25 

20,03±0,68 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

66,35±0,73 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=30 

16,17±0,56 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=29 

18,45±0,53 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=28 

15,19±0,81 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

Примітки: Вказано вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників до операції; р2 – до величини показників через 1 місяць; р3 – до величини 

показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників групи 1; р5 – до величини 

показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 

 

Під впливом нашого комплексу лікування показник РМА у хворих групи 4 через 

1 місяць після операції знижувався в 4,10 (р1<0,05) раза, через 6 місяців він несуттєво 
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підвищувався – в 1,14 (р2>0,05) раза, але залишався в 3,60 раза меншим, ніж до 

операції. Через 12 місяців індекс РМА продовжував зменшуватися і різниця з 

вихідними даними стала ще більшою, ніж відразу після лікування 4,37 (р1<0,05) раза.  

Комплексне лікування усіх хворих сприяло зменшенню індекса ЧС (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Динаміка показників індекса ЧС у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня після 
комплексного лікування в різні терміни спостереження (M±m) 

Групи 
хворих 

Індекс ЧС (бали) у різні терміни обстеження 
до операції через 1 міс через 6 міс через 12 міс 

група 1 
(контрольна) 

 

n=30 
7,47±0,10 

 

n=29 
1,58±0,12 
р1<0,05 

 

n=26 
1,65±0,13 
р1<0,05 

р2>0,05 

 

n=24 
1,71±0,10 
р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 
(основна А) 

n=30 
7,45±0,09 

 
 
 

р4>0,05 

n=28 
1,56±0,10 
р1<0,05 

 
 

р4>0,05 

n=28 
1,63±0,12 
р1<0,05 

р2>0,05 

 
р4>0,05 

n=24 
1,71±0,10 
р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 
(основна Б) 

 

n=30 
7,43±0,07 

 
 
 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=29 
1,46±0,08 
р1>0,05 

 
 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=27 
1,44±0,10 
р1<0,05 

р2>0,05 

 
р4>0,05 

р5>0,05 

n=25 
1,32±0,15 
р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

група 4 
(основна В) 

 

n=30 
7,44±0,07 

 
 
 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=30 
1,33±0,07 
р1<0,05 

 
 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=29 
1,30±0,12 
р1<0,05 

р2>0,05 

 
р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=28 
1,22±0,13 
р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

 
Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників до операції; р2 – до величини показників через 1 місяць; р3 – до величини 
показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників групи 1; р5 – до величини 
показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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Індекс ЧС у хворих груп 1 і 2  змінювався через 1 місяць після операції – значно 

зменшувався в 4,73 і 4,76 (р1<0,05) раза відповідно, а через півроку і рік – він незначно 

зростав в 1,04  і 1,04 (р2>0,05 і р3>0,05) раза відповідно, але залишався відповідно в 4,37 

і 4,36 (р1<0,05) раза меншим, ніж до операції.  

При цьому у хворих групи 3 через 1 місяць після операції порівняно з даними 1 і 

2 груп індекс ЧС знижувався більше  – у 5,09 і 5,63 (р1<0,05) раза і продовжував 

знижуватись як через 6, так і через 12 місяців – у 5,16 і 5,63 (р1<0,05) раза відповідно. 

Ще більший вплив на індекс ЧС мало лікування  хворих групи 4: він послідовно 

знижувавя через 1, 6 і 12 місяців після операції в 5,59, 5,72 і 6,10 (р1<0,05) раза 

відповідно. 

Для з’ясування результативності комплесного лікування хворих на ГП ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку при використанні різних оперативних методик і різного 

медикаментозного супроводу, ми досліджували також показник І кр. (табл. 4.4). 

При обстеженні  хворих групи 1через 1 місяць після операції видно, що І кр. 

знижувався у 2,10 (р1<0,05) раза, а через 6 і 12 місяців дещо підвищувався – в 1,07 і 

1,14 (р2>0,05, р3>0,05) раза. При цьому у віддалені терміни спостереження різниця з 

даними до лікування все ж таки залишалася суттєвою та склала 1,96 і 1,71 (р1<0,05) 

раза відповідно. 

Подібні закономірності спостерігалися й у хворих групи 2, але різниця з даними 

до лікування була дещо більшою, ніж у хворих 1 групи, і становила 2,19, 1,92 і 1,78 

(р1<0,05) раза через 1, 6 і 12 місяців відповідно. 

У хворих групи 3додаткове місцеве лікування, запропоноване нами, дозволило 

досягти стабільнішого результату: коливання показника І кр., отримані в різні терміни 

після лікування, були малопомітними  (р2>0,05, р3>0,05), а різниця з вихідними даними 

через 1, 6 і 12 місяців була переконливою і склала 2,23, 2,20 і 2,28 (р1<0,05) раза 

відповідно. 

За показником І кр. найстабільніші результати лікування отримані у хворих 

групи 4, в яких використано розроблений нами спосіб комплексного лікування: 
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зниження І кр. через 1, 6 і 12 місяців дорівнювало 2,54, 2,66 і 2,57 (р1<0,05) раза 

відповідно. 

Таблиця 4.4  

Динаміка показників індекса І кр. у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня після 

комплексного лікування в різні терміни спостереження (M±m) 

 

Групи 

хворих 

Індекс І кр. (бали) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12 міс 

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

2,02±0,08 

 

n=29 

0,96±0,08 

р1<0,05 

 

n=26 

1,03±0,09 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

n=24 

1,18±0,07 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

n=30 

1,94±0,08 

 

 

 

р4>0,05 

n=28 

0,89±0,09 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=28 

1,01±0,09 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=24 

1,09±0,09 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

1,96±0,07 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=29 

0,88±0,06 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=27 

0,89±0,42 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=25 

0,86±0,08 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

1,98±0,07 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=30 

0,78±0,06 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=29 

0,74±0,08 

р1<0,05 

 

р2>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=28 

0,77±0,09 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

Примітки: Вказано вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників до операції; р2 – до величини показників через 1 місяць; р3 – до величини 

показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників групи 1; р5 – до величини 

показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 

 

Завдяки здійсненим нами заходам, змінювався і показник РІ, який характеризує і 

запальні, і дистрофічні процеси (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Динаміка показників індекса РІ  у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня після 

комплексного лікування в різні терміни спостереження (M±m) 

 

Групи 

хворих 

Індекс РІ (бали) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12 міс 

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

6,28±0,16 

 

n=29 

5,38±0,21 

р1<0,05 

 

n=26 

5,58±0,21 

р1<0,05 

р2>0,05 

n=24 

5,61±0,17 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

 

n=30 

6,34±0,15 

 

 

 

р4>0,05 

n=28 

5,43±0,19 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=28 

5,49±0,18 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=24 

5,66±0,14 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

6,31±0,12 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=29 

5,19±0,16 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=27 

5,24±0,21 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=25 

5,35±0,21 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

6,33±0,12 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=30 

5,15±0,19 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=29 

5,21±0,21 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=28 

5,25±0,18 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

 

Примітки: Вказано вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників до операції; р2  – до величини показників через 1 місяць; р3 – до величини 

показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників  групи 1; р5 – до величини 

показників  групи 2; р6  – до величини показників  групи 3. 

 

При обстеженні   хворих групи 1 через 1 місяць після операції виявлено, що 

індекс РІ знижувався в 1,17 (р1<0,05) раза, через півроку він незначно підвищувався – в 

1,04 (р2>0,05) раза, залишаючись в 1,19 (р1<0,05) раза меншим, ніж до операції. Через 
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12 місяців цей показник майже не змінювався і відрізнявся від даних до лікування в 

1,12 (р1<0,05) раза. 

У хворих групи 2 виявлені близькі, але дещо менші коливання цього показника, 

ніж у хворих групи 1, а різниця з вихідними даними становила 1,18, 1,17 і 1,13 

(р1<0,05) раза через 1, 6 і 12 місяців, відповідно. 

Значно ліпші результати були у хворих групи 3 і, особливо, групи 4, у яких 

коливання показника РІ у віддалений термін спостереження (через рік) було 

найменшим. Порівняно з даними до оперативного втручання, індекс РІ відрізнявся у 

хворих групи 3 в 1,12, 1,20  і 1,18  (р<0,05) раза, а групи 4 – в 1,23, 1,20 і 1,20 (р<0,05) 

раза через 1, 6 і 12 місяців відповідно. 

Отже, отримані нами зміни пародонтальних індексів і проб на етапах 

спостереження свідчать про ефективність запропонованого нами місцевого і 

загального лікування, застосованого в групах 3 і 4. 

 Рентгенологічне обстеження хворих після операції проводили до і через 1, 

6 і 12 місяців. Стан кісткової тканини нижньої щелепи хворого С. до операції 

відображено на рис. 4.5. 

 

 

Рис. 4.5. Хворий С., із групи 4, 52 роки. Генералізований пародонтит 

хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку. Стан перед оперативним втручанням. 



100 
 

 Через 1 місяць після операції рентгенологічні ознаки в усіх групах були 

аналогічними. Спостерігалася слабо виражена тінь підсаджених структур 

штучних замінників кістки.  

 Через 6 місяців після комплексного лікування з оперативним втручанням 

результати рентгенологічного обстеження вказували на те, що в усіх групах 

відмічалося підвищення висоти та ущільнення компактної пластинки коміркового 

відростка верхньої щелепи і коміркової частини нижньої щелепи (рис. 4.6). 

 

 

 
Рис. 4.6. Хворий С., із групи 4, 52 роки. Генералізований пародонтит 

хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку. Стан через 6 місяців після 

комплексного лікування та оперативного втручання на нижній щелепі. На 

ортопантомограмі відмічається ущільнення коміркової частини нижньої щелепи 

та підвищення її висоти. 

 

 

Через 12 місяців після хірургічного лікування тільки в 17 (65,38 %) хворих 

групи 1 рентгенологічна картина суттєво не відрізнялася від такої, отриманої 

через 6 місяців: ознаки стабілізації та прогресування патологічного процесу 

залишалися без значних змін. Рентгенологічні ознаки стабілізації процесу в 

групах 2 і 3 спостерігалися в 21 (75,0 %) і 23 (85,19 %) хворих відповідно. У групі 
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4 стабілізація ГП була найвищою, бо визначалося у 27 хворих, що склало  93,10 % 

(рис. 4.7). 

 

 

Рис. 4.7 Хворий С., із групи 4, 52 роки. Генералізований пародонтит 

хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку. Стан через 12 місяців після 

проведення комплексного лікування та оперативного втручання на нижній 

щелепі. На ортопантомограмі відмічається відновлення кісткової структури, 

підвищення рівня мінералізації та щільності раніше резорбованої ділянки 

коміркової частини нижньої щелепи. 

 

 При цьому в 9 (34,62 %), 7 (25,0 %) і 4 (14,8 %) хворих груп 1, 2 і 3, 

відповідно, встановлено ознаки прогресування патологічного процесу, які 

рентгенологічно аргументуються розширенням періодонтальної щілини в 

ділянках окремих зубів, що може вказувати на відновлення ПК. Подібна картина 

спостерігалася у 2 (6,90 %) хворих групи 4.  

 Таким чином, рентгенологічні дані свідчать, що у хворих групи 4 

результати запропонованого нами комплексного лікування найбільш успішні. 
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 Для вивчення динаміки регенерації кісткової тканини у післяопераційний 

період у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня разом із клінічними і рентгенологічними 

дослідженнями використовували ультразвукову ехоостеометрію.  

Нами встановлено, що показники швидкості проходження ультразвуку 

щелепними кістками в місці ураження у хворих перед операцією, порівняно з 

показниками здорових, були знижені. Зокрема, на верхній щелепі в здорових цей 

показник становив (13,18±0,28) мкс, а у хворих групи 1 він знижувався до 

(19,97±0,31) мкс (р<0,05). Ці дані наведені в табл. 4.6. 

 Після лікування швидкість проходжених ультразвуку в групі 1 

підвищувалася до (18,84±0,28) і (18,80±0,31) мкс через 1 і 6 місяців відповідно 

(р1<0,05, р2<0,05). Але досягнутий результат не утримався і через 12 місяців 

показник практично повернувся до вихідного рівня, досягнувши (19,32±0,28) мкс 

(р1>0,05). 

 Зовсім інші закономірності спостерігалися у хворих груп 2 і 3: показник 

швидкості проходження ультразвуку після оперативного втручання на тлі 

комплексного лікування знижувався: із (19,88±0,35) до (18,40±0,27), (17,88±0,23) і 

(17,92±0,19) мкс через 1, 6 і 12 місяців відповідно (р<0,05, р1<0,05) у групі 2 та з 

(19,82±0,41) до (18,27±0,29), (17,26±0,29) і (17,14±0,23) мкс через 1, 6 і 12 місяців 

відповідно (р<0,05, р1<0,05) у групі 3. Отримані нами дані через 6 і 12 місяців 

свідчать, що між показниками хворих групи 1 та груп 2 і 3 є достовірна різниця 

(р4<0,05). Це свідчить на користь пенетрації періосту, яку проводили під час 

оперативного лікування в групах 2 і 3. А виявлена суттєва різниця між 

ультразвуковими показниками груп  2 і 3 через 12 місяців (р5<0,05) засвідчує ще й 

перевагу додаткового місцевого післяопераційного лікування, яке проводили у 

хворих групи 3 із використанням розчину myramistin і метилурацилової мазі з 

мірамістином над базовою терапією, яку призначали хворим групи 2. 

Ехоостеометричне дослідження кісткової тканини верхньої щелепи у 

хворих групи 4 показало, що до операції ультразвуковий показник був таким же, 

як у групах 1, 2 і 3 (р4>0,05, р5>0,05, р6>0,05) і дорівнював (19,91±0,41) мкс. 
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Таблиця 4.6 

Дані ехоостеометричних досліджень верхньої щелепи щелепи у хворих на ГП 

ІІ-ІІІ ступеня в різні періоди спостереження 

 

Групи 

хворих 

Час проходження ультразвуку (мкс) через кісткову тканину 

верхньої щелепи в різні теріни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12 міс 

здорові 
n=20 

13,18±0,28 

 

 

 

 

 

 

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

19,97±0,31 

р<0,05 

 

n=29 

18,84±0,28 

р<0,05 

р1<0,05 

n=26 

18,80±0,31 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

n=24 

19,32±0,28 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

 

n=30 

19,88±0,35 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

n=28 

18,40±0,27 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=28 

17,88±0,23 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

n=24 

17,92±0,19 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

19,82±0,41 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=29 

18,27±0,29 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=27 

17,26±0,29 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

 

р4<0,05 

р5>0,05 

n=25 

17,14±0,23 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

19,91±0,41 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=30 

17,39±0,24 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=29 

16,45±0,19 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=28 

16,04±0,24 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

Примітки: Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових;  р1 – до величини показників до операції; р2 – до величини показників через 1 

місяць; р3 – до величини показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників  групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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 Через 1, 6 і 12 місяців після комплексного лікування показник 

ехоостеометрії істотно знижувався відповідно до (17,39±0,24), (16,45±0,19) і 

(16,04±0,24) мкс (р<0,05, р1<0,05). Отримані дані у хворих цієї групи на всіх 

етапах післяопераційного обстеження були значно ліпші, ніж у хворих груп 2, 3 і 

4 (р4<0,05, р5<0,05, р6<0,05). Це вказує, що використання під час операції 

методики пенетрацї періосту (як у групах 2 і 3) та додаткове призначення 

розробленого нами місцевого лікування (як у групі 3), а також додаткове 

призначення препарату загальної дії arginine glutamate у хворих групи 4 мало 

найбільше переваг. 

 Крім ультразвукового дослідження стану щільності кісткової тканини 

верхньої щелепи ми провели таке ж дослідження нижньої щелепи на різних 

етапах спостереження (табл. 4.7). 

Як видно з даних табл. 4.7, класичне оперативне лікування хворих групи 1 було 

успішним на всіх етапах спостереження, оскільки показник проходження ультразвуку 

через 1, 6 і 12 місяців достовірно знижувався (р<0,05, р1<0,05) і утримався практично 

на однаковому рівні весь час (р2>0,05, р3>0,05). 

У хворих груп 2 і 3 ехоостеометричні показники були близькими на всіх етапах 

дослідження, а  ізниця з нормою і даними до лікування була значною (р<0,05, р1<0,05). 

Показник проходження ультразвуку через кісткової тканини нижньої щелепи в цих 

групах знижувався через 1 місяць і продовжував знижуватися через 6 і 12 місяців, що 

свідчить про більшу ефективність лікування хворих груп 2 і 3, ніж групи 1. А 

достовірна різниця цього показника групи 3, порівняно з даними групи 2, через рік 

після комплексної терапії (р4<0,05) указує на більший вплив розробленого нами 

способу лікування з включенням у базове місцеве лікування розчину myramistin і мазі 

метилурацилової з мірамістином на щільність кісткової тканини. 

 Аналізуючи дані, отримані в групі 4, бачимо, що в цих хворих результат 

лікуваня був найліпшим, а зниження показника – найбільшим. Через 6 місяців після 

комплексної терапії різниця даних цієї групи з такими в групах 1 і 2 була суттєвою 

(р4<0,05, р5<0,05). 
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Таблиця 4.7 

Дані ехоостеометричних досліджень нижньої щелепи у хворих на ГП ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку в різні періоди спостереження (M±m) 

 

Групи 

хворих 

Час проходження ультразвуку (с) через кісткову тканину 

нижньої щелепи у різні теріни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

14,19±0,28 

   

 

1 група 

(контрольна) 

 

n=30 

21,11±0,31 

р<0,05 

 

n=29 

19,04±0,28 

р<0,05 

р1<0,05 

 

n=26 

19,02±0,27 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

n=24 

19,25±0,28 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

2 група 

(основна А) 

 

n=30 

20,71±0,35 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

n=28 

19,20±0,29 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=28 

18,65±0,24 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=24 

18,66±0,23 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

3 група 

(основна Б) 

 

n=30 

20,89±0,39 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=29 

19,39±0,31 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=27 

18,26±0,28 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=25 

18,04±0,27 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5>0,05 

4 група 

(основна В) 

 

n=30 

20,93±0,32 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=30 

18,63±0,29 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=29 

17,66±0,25 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=28 

17,11±0,23 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових;  р1  – до величини показників до операції; р2 – до величини показників через 1 

місяць; р3 – до величини показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників  групи 1; р5 – 

до величини показників  групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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Через 12 місяців ця різниця зберігалася (р4<0,05, р5<0,05). На кінцевому етапі 

дослідження хворих  групи 4 виявлено, що з показниками хворих  групи 3 також 

з’являється достовірна відмінність (р6<0,05). Отже, лікування хворих  групи 4 було 

найдієвішим завдяки удосконаленню не лише місцевого лікування запропонованими 

нами препаратами, але й завдяки призначенню для загального лікування препарату 

arginine glutamate. 

Підсумовуючи вищевикладене, хочемо зазначити, що як клінічні, так і 

рентгенологічні та ехоостеометричні показники, досліджені нами на різних етапах 

після комплексного лікування, засвідчують  високу ефективність розробленого нами 

комплексу місцевого хірургічного (група 2), хірургічного і медикаментозного (група 3) 

та місцевого хірургічного і медикаментозного лікування, доповненого загальним 

призначенням препарату arginine glutamate (група 4). 

 

4.2 Вплив комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит ІІ-ІІІ ступеня на морфологічний стан тканин пародонта в різних 

клінічних групах 

Після проведення комплексного лікування хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня з 

використанням різних хірургічних методик відбулися певні морфологічні зміни. 

Для їхнього встановлення під впливом класичної МГОП (група 1) і внаслідок 

застосування запропонованого нами способу хірургічного лікування з 

використанням пенетрацій періосту і медикаментозного супроводу (група 4) нами 

було проведено електронномікроскопічне дослідження тканин пародонта в цих 

хворих через 1, 6 і 12 місяців після операції. 

Через 1 місяць після оперативного втручання в пацієнтів групи 1, в яких 

застосовували МГОП, у пародонті спостерігаються набряково-дистрофічні 

процеси. Виражений сладж еритроцитів у просвіті гемосудин, ендотеліоцити 

деформовані, знаходяться на нечітко контурованій базальній мембрані   (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Ультраструктура пародонта через 1 місяць після оперативного 

втручання в пацієнтів групи 1. 

 Позначення: 1 – еритроцит у просвіті гемокапіляра, 2 – ядро фібробласта, 3 

– відростки фібробласта, 4 – набрякла основна речовина власної пластинки. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х6400. 

 

На даному етапі дослідження виявлено набряково-дистрофічні процеси у 

структурах пародонта, дезорганізація сполучнотканинних елементів. 

Сполучнотканинні елементи пародонта на даному етапі дослідження набряклі та 

дезорганізовані (рис. 4.9, 4.10). Основна речовина оптично світла. Колагенові 

волокна візуалізуються тяжко, у більшості полів зору вони фрагментовані, їхні 

пучки дезорганізовані. Ядерна оболонка фібробластів інвагінована, під нею 

зосереджений гетерохроматин. Навколо ядра знаходяться елементи 

ендоплазматичної сітки та апарату Гольджі. Цитоплазматичні відростки численні 

та множинно галузяться, занурюючись в основну речовину. У них знаходяться 

дрібні секреторні гранули. 

 

3 

4 
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Рис. 4.9. Ультраструктура сполучнотканинних елементів пародонта через 1 

місяць після оперативного втручання в пацієнтів групи 1. 

 Позначення: 1 – ядро фібробласта, 2 – множинні відростки фібробласта,  

3 – набряк основної речовини. Електронна мікрофотографія. Зб.: х6400. 

 

 

Рис. 4.10. Ультраструктура пародонта через 1 місяць після оперативного 

втручання в пацієнтів групи 1. 

 Позначення: 1 – ядро фібробласта, 2 – набряклі колагенові волокна в 

дезорганізованих пучках. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 



109 
 

Через 6 місяців після оперативного втручання в пацієнтів групи 1 у 

пародонті виявляються активовані фібробласти. В їхній цитоплазмі 

візуалізуються розширені елементи синтетичного апарату, а у відростках дрібні 

секреторні гранули. Навколо фібробластів організовується сполучнотканинний 

каркас, представлений колагеновими волокнами, більшість яких у деформованих 

пучках (рис. 4.11). 

 

 

 

 Рис. 4.11. Субмікроскопічні особливості структур пародонта в пацієнтів 

групи 1 через 6 місяців після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – фібробласт з численними відростками, 2 – поодинокі 

колагенові волокна, 3 – організація колагенових волокон в пучки. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х6400. 

 

Таким чином, на даному етапі дослідження спостерігається активація 

синтетичних процесів у сполучнотканинних елементах пародонта. 

У багатьох фібробластах виявляються ядерця, під ядерною оболонкою 

знаходяться гранули гетерохроматину. Біля ядра зосереджені численні 

мітохондрії (рис. 4.12). 
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 Рис. 4.12. Ультраструктура сполучнотканинних складових пародонта в 

пацієнтів групи 1 через 6 місяців після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – ядро фібробласта, 2 – ядерце, 3 – мітохондрія, 4 – розширені 

цистерни ендоплазматичної сітки, 5 – пучки колагенових волокон. 

Електронна мікрофотографія. Зб.: х6400. 

 

Ядра епітеліоцитів зубо-ясенного з’єднання витягнуто овальної форми. В 

їхній цитоплазмі простежуються невеликі мішечки і цистерни ендоплазматичної 

сітки та пухирці апарату Гольджі, поодинокі мітохондрії.  

Міжклітинні проміжки нерівномірно розширені та інфільтровані 

лімфоцитами (рис. 4.13). 

Через 12 місяців після оперативного втручання в пацієнтів групи 1 при 

дослідженні пародонта виявляються стоншені та гомогенізовані пучки 

колагенових волокон. В окремих полях зору можна спостерігати їхню поздовжню 

періодичність, коли чергуються темні та світлі смуги (рис. 4.14). 
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 Рис. 4.13. Ультраструктура епітелію зубо-ясенного з’єднання в пацієнтів 

групи 1 через 6 місяців після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – епітеліоцит, 2 – лімфоцит. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х6400. 

 

 

Рис. 4.14. Ультраструктурна організація сполучнотканинних волокон 

пародонта в пацієнтів групи 1 через 12 місяців після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – різноспрямовані переплетені пучки колагенових волокон. 

Електронна мікрофотографія. Зб.:х9600. 
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Клітини епітелію зубо-ясенного з'єднання мають добре контуровані ядра з 

помітними ядерцями та рівномірно розподіленим хроматином. У цитоплазмі 

візуалізуються органели, які представлені пухирцями апарату Гольджі та 

мішечками і цистернами ендоплазматичної сітки. У мітохондріях не завжди 

візуалізуються чітко гребені, матрикс диспергований. Міжклітинні простори 

розширені (рис. 4.15). 

 

 Рис. 4.15. Ультраструктура епітелію зубо-ясенного з’єднання в пацієнтів 

групи 1 через 12 місяців після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – ядро епітеліоцита, 2 – ядерце епітеліоцита, 3 – цитоплазма 

епітеліоцита, 4 – набряклі міжклітинні простори. Електронна мікрофотографія. 

Зб.: х6400. 

 

Таким чином, у хворих групи 1 через 12 місяців після оперативного 

втручання в пародонті прослідковується позитивна динаміка, однак, дистрофічні 

процеси в клітинах епітелію та сполучнотканинних складових утримуються. 

У хворих на ГП  групи 4, в яких у комплексному лікуванні використовували 

МГОП із пенентрацією періосту і післяопераційний медикаментозний супровід, 

запропонований нами, також відбувалися різні морфологічні зміни. 

Через 1 місяць після оперативного втручання у пацієнтів групи 4 в 

складових елементах пародонта виявляється едематоз. Колагенові волокна 

набряклі, дезорганізовані. Основна речовина мозаїчно просвітлена. Наявні локуси 
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геморагічного просякання. Фібробласти в усіх полях зору мають численні 

відростки та активований синтетичний апарат (рис. 4.16, 4.17). Ядра епітеліоцитів 

зубо-ясенного з’єднання овальної форми з рівномірно розподіленим хроматином. 

У цитоплазмі помітні мішечки і трубочки ендоплазматичної сітки та пухирці 

апарату Гольджі. Мітохондрії округлі, гребені дискомплектовані, матрикс 

гомогенний. Міжклітинні проміжки нерівномірно розширені (рис. 4.18). 

 

Рис. 4.16. Ультраструктура сполучнотканинного каркасу пародонта в 

пацієнтів групи 4 через 1 місяць після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – фрагмент цитоплазми фібробласта, 2 – набряклі колагенові 

волокна. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 

 

Таким чином, субмікроскопічно через 1 місяць у хворих  групи 4 в тканинах 

пародонта виявляються набрякові процеси з локусами геморагій та активовані 

фібробласти. 

Через 6 місяців після оперативного втручанняву пацієнтів групи 4 в епітелії 

зубо-ясенного з’єднання також виявляється лімфоцитарна інфільтрація, однак, 

візуалізуються менш розширені міжклітинні проміжки (рис. 4.19). Цитоплазма 

епітеліоцитів середньої електронної щільності, добре помітні органели. Ядерна 

оболонка утворює невеликі випини, що чергуються з увігнутостями.  
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Рис. 4.17. Електронномікроскопічні особливості пародонта в пацієнтів 

групи 4 через 1 місяць після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – епітеліоцит зубо-ясенного з’єднання, 2 – геморагічні 

просякання, 3 – ядро фібробласта. Електронна мікрофотографія. Зб.: х4800. 

 

 
 

Рис. 4.18. Ультраструктура епітелію зубо-ясенного з’єднання в пацієнтів 

групи 4 через 1 місяць після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – ядро епітеліоцита, 2 – розширені міжклітинні простори, 3 – 

плазматичні просякання. Електронна мікрофотографія. Зб.: х6400. 
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 Рис. 4.19. Ультраструктура епітелію зубо-ясенного з’єднання в пацієнтів 

групи 4 через 6 місяців після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – ядро епітеліоцита, 2 – цитоплазма епітеліоцита зубо-

ясенного з’єднання, 3 – лімфоцит, 4 – власна пластинка слизової оболонки.  

Електронна мікрофотографія. Зб.: х4800. 

 

У сполучнотканинному каркасі пародонта простежуються активні 

синтетично-організаційні процеси (рис. 4.20, 4.21). 

Колагенові волокна впорядковуються в пучки, які добре помітні в усіх 

полях зору. В основній речовині виявляються також тонкі волокна різної 

електронної щільності. 

Фібробласти мають добре виражені цистерни і трубочки ендоплазматичної 

сітки. Виявляються проксимальні та дистальні трубчасто-мішкуваті сітки. 

Мітохондрії округлі, з добре вираженими гребенями та дисперсним матриксом. 

У численних широких відростках цитоплазми фібробластів також 

виявляються елементи синтетичного апарату та секреторні гранули різної 

електронної щільності. Можна спостерігати їхню присутність і за межами 

фібробластів у безпосередній близькості до їхньої плазмолеми (рис. 4.22). 
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 Рис. 4.20. Ультраструктура пародонта в пацієнтів групи 4 через 6 місяців 

після оперативного втручання.  

 Позначення: 1 – ядро фібробласта, 2 – відросток фібробласта, 3 – 

мітохондрія, 4 – переплетені пучки колагенових волокон. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: х6400. 

 

 

 Рис. 4.21. Електронномікроскопічна будова пародонта в пацієнтів групи 4 

через 6 місяців після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – ядро фібробласта, 2 – набряк основної речовини, 3 – 

стоншені колагенові волокна. Електронна мікрофотографія. Зб.: х6400. 
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 Рис. 4.22. Ультраструктура пародонта в пацієнтів групи 4 через 6 місяців 

після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – ядро фібробласта, 2 – цитоплазма фібробласта, 3 –пучки 

колагенових волокон. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 

 

 

Отже, через 6 місяців у хворих групи 4 ультраструктурно зафіксовано 

активні синтетично-організаційні процеси у сполучнотканинних елементах 

пародонта, в епітелії ще виявляється лімфоцитарна інфільтрація. 

Через 12 місяців після оперативного втручання в пацієнтів групи 4 стінка 

гемокапілярів представлена ендотелієм на чітко контурованій базальній мембрані. 

Паравазально знаходяться колагенові волокна, пучки яких направлені 

поздовжньо, косо та перпендикулярно (рис. 4.23).  

Сполучнотканинний каркас пародонта на даному етапі дослідження має 

впорядковану організацію (рис. 4.24). Виявляються колагенові волокна високої та 

низької електронної щільності, у більшості яких прослідковується поперечна 

посмугованість. Виявляються також і тонкі незрілі волокна в оточенні 

диспергованої основної речовини. 
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 Рис. 4.23. Ультраструктура пародонта в пацієнтів групи 4 через 12 місяців 

після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – ендотеліоцит гемокапіляра, 2 – просвіт гемокапіляра, 3 – 

базальна мембрана, 4 – поперечні пучки колагенових волокон, 5 – косі пучки 

колагенових волокон, 6 − поздовжні пучки колагенових волокон, 7 – відросток 

фібробласта. Електронна мікрофотографія. Зб.: х8000. 

 

 Рис. 4.24. Ультраструктура сполучнотканинних волокон пародонта в 

пацієнтів групи 4 через 12 місяців після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – поздовжні колагенові волокна, 2 – основна речовина, 3 – 

поперечно орієнтовані колагенові волокна. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

х12000. 
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У клітинах епітелію зубо-ясенного з’єднання виявляються овальні ядра з 

ядерцями та рівномірно розподіленим хроматином. У цитоплазмі присутні 

невеликі трубочки ендоплазматичної сітки, пухирці апарату Гольджі, мітохондрії. 

Міжклітинні простори незначно розширені (рис. 4.25). 

 

 

 Рис. 4.25. Ультраструктура епітелію зубо-ясенного з’єднання в пацієнтів 

групи 4 через 12 місяців після оперативного втручання. 

 Позначення: 1 – ядро епітеліоцита, 2 – ядерце, 3 – ядерна оболонка, 4 – 

цитоплазма епітеліоцита. Електронна мікрофотографія. Зб.: х4800. 

 

Отже, у хворих 4 групи через 12 місяців після оперативного втручання 

ультраструктура пародонта свідчить про зниження активності патологічних 

процесів і стабілізацію його мікроморфології, що проявляється впорядкованістю 

сполучнотканинних складових, чіткою візуалізацією органел у клітинах епітелію 

зубо-ясенного з’єднання та чіткою ангіоархітектонікою. 

Через 12 місяців після оперативного втручання в пародонті хворих обох 

груп простежується позитивна динаміка, однак, більш якісні морфологічні 

перетворення відбуваються в пародонті пацієнтів, яким проведено запатентоване 

нами оперативне втручання в поєднанні з комплексом медикаментозної корекції.  
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Таким чином, при порівнянні результатів лікування хворих на ГП II-III 

ступенів розвитку за ультраструктурою пародонта, можемо констатувати, що 

через 1 місяць у пацієнтів обох груп виражені дистрофічно-набрякові процеси, які 

стабілізуються до 6 місяців і на цьому етапі в пацієнтів групи 4, на відміну від 

групи 1 домінують активні синтетичні процеси в сполучнотканинних складових.  

 

4.3. Зміни показників про- та антиоксидантної системи в ротовій рідині 

хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня під впливом 

комплексного лікування при різних хірургічних методиках 

 При обстеженні хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня встановлено переконливе 

підвищення інтенсивності ОМБ у ротовій рідині всіх фракцій, а комплексне 

лікування впливало на динаміку показників відразу після застосованої терапії і у 

віддалені терміни. 

 У хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня після лікування показник ОМБ356 у ротовій 

рідині в усіх групах спостережень змінювався (табл. 4.8): спостерігали суттєве 

зниження його відразу після лікування – в 1,21, 1,29, 1,57 і 1,56 раза (р1<0,05) у 

групах 1, 2, 3 і 4 відповідно. Проте даних у здорових досягнуто не було (р<0,05). 

Через 6 місяців відбулося деяке зростання рівня ОМБ356 у групах 1, 2 і 3 та 

незначне підвищення – у групі 4, проте різниця з вихідними даними у всіх групах 

залишалось достовірною (р1<0,05) і склала 1,17, 1,16, 1,41 і 1,62 раза. Через 12 

місяців показник рівня ОМБ356 знову дещо підвищився, проте відмінність від 

даних через 1 і 6 місяців була недостовірною (р2>0,05, р3>0,05), а з показниками 

до операції залишалася суттєвою у всіх групах (р1>0,05). 

  Порівняння даних груп 1 і 2 між собою на всіх етапах обстеження показало 

несуттєві відмінності між ними за показником кількості ОМБ356  (р4>0,05). При 

цьому у хворих груп 3 і 4 різниця з даними хворих груп 1 і 2 була істотною на 

всіх етапах дослідження (р4<0,05, р5<0,05), за виключенням різниці даних груп 2 і 

3 через місяць після операції (р5>0,05). Найбільше на всіх етапах обстеження 

відрізнялися показники вмісту ОМБ356 у ротовій рідині хворих групи 4: через 
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місяць різниця з даними груп 1, 2 і 3 склала відповідно 1,24, 1,13, 1,07 (р4<0,05, 

р5<0,05, р6>0,05) раза.  

 

Таблиця 4.8 

Показники рівня ОМБ 356 у ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку в динаміці лікування (М±m) 

 
Групи 
хворих 

Показники рівня ОМБ 356 (у. од.) у різні терміни обстеження 
до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

0,037±0,002 
   

група 1 
(контрольна) 

 

n=30 
0,081±0,002 

р<0,05 

 

n=25 
0,067±0,003 

р<0,05 

р1<0,05 

 

n=20 
0,069±0,003 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

n=20 
0,073±0,003 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 
(основна А) 

 

n=30 
0,079±0,003 

р<0,05 

 
 
 

р4>0,05 

n=23 
0,061±0,003 

р<0,05 

р1<0,05 

 
 

р4>0,05 

n=24 
0,068±0,003 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 
р4>0,05 

n=23 
0,069±0,003 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 
(основна Б) 

 

n=30 
0,083±0,004 

р<0,05 

 
 
 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=24 
0,058±0,003 

р<0,05 

р1<0,05 

 
 

р4<0,05 

р5>0,05 

n=25 
0,059±0,003 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 
р4<0,05 

р5<0,05 

n=24 
0,057±0,003 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

група 4 
(основна В) 

 

n=30 
0,084±0,003 

р<0,05 

 
 
 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=26 
0,054±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

 
 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=25 
0,052±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 
р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=24 
0,053±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

Примітки: Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових; р1 – до величини показників до операції; р2  – до величини показників через 1 

місяць; р3 – до величини показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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 Через півроку  показники рівня ОМБ356  у ротовій рідині в групах 1, 2 і 3 

відрізнялися від даних групи 4 в 1,33, 1,31, 1,04 (р4<0,05, р5<0,05, р6<0,05) раза 

відповідно, а через рік – в 1,38, 1,30, 1,07 (р4<0,05, р5<0,05, р6>0,05) раза 

відповідно. 

 Отже, найбільш дієвим щодо регуляції вмісту ОМБ356 у ротовій рідині був 

спосіб лікування, застосований нами в групі 4, а близькими за результативністю 

був спосіб, застосований у хворих групи 3. 

 Дослідження рівня ОМБ370 у ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

показало схожі закономірності (табл. 4.9). Різниця з даними здорових за цим 

показником у всіх групах була достовірною на всіх етапах дослідження (р<0,05). 

У хворих групи 1 зниження його було вірогідним лише відразу після лікування 

(р1<0,05), а у віддалених термінах вміст ОМБ370 підвищувався, досягаючи 

вихідних даних (р1>0,05). У хворих групи 2 навпаки, рівень ОМБ370 відразу після 

операції знижувався незначно (р1>0,05), проте продовжував знижуватися через 6 і 

12 місяців, досягнувши суттєвої відмінності від вихідних даних (р1<0,05). У 

хворих груп 3 і 4 виявлено достовірне зменшення рівня ОМБ370 на всіх етапах 

обстеження (р1<0,05), яке зберігалося через 6 і 12 місяців (р2>0,05, р3>0,05).  

 Порівняння показників ОМБ при довжині хвилі 370 у групах  3 і 4 з такими 

в групах 1 і 2 показало достовірні відмінності отриманих даних через 1, 6 і 12 

місяців (р4<0,05, р5<0,05).  Якщо співставити дані щодо рівня ОМБ370 у хворих 

групи 4 з такими у хворих групи 3 через 1 місяць після операції, бачимо, що 

різниця невелика (р6>0,05). Але, якщо в групі 3 цей показник після лікування 

практично не змінювався в усі терміни і склав (0,056±0,002) у. од., (0,056±0,002) 

у. од.  і (0,057±0,002) у. од. через 1, 6 і 12 місяців відповідно, то у хворих групи 4 

рівень ОМБ370 через 6 і 12 місяців продовжував знижуватися, що зумовило 

досягнення суттєвої різниці між показниками груп 3 і 4 у віддалених термінах 

спостереження (р6<0,05) та свідчить на користь комплексного місцевого і 

загального медикаментозного лікування, розробленого нами, і застосованого у 

хворих групи 4. 
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Таблиця 4.9 

Показники рівня ОМБ 370 у ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку в динаміці лікування (М±m) 

 

Групи 

хворих 

Показники рівня ОМБ 370 (у.од.) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

0,041±0,002 

   

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

0,072±0,002 

р<0,05 

 

n=25 

0,066±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

 

n=20 

0,071±0,003 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

n=20 

0,073±0,002 

р<0,05 

р1>0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

 

n=30 

0,069±0,002 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

n=23 

0,065±0,003 

р<0,05 

р1>0,05 

 

 

р4>0,05 

n=24 

0,062±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

n=23 

0,061±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

0,065±0,003 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=24 

0,056±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

n=25 

0,056±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

n=24 

0,057±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

n=30 

0,070±0,002 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=26 

0,053±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=25 

0,049±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=24 

0,048±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

 

Примітки: Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових; р1 – до величини показників до операції; р2 – до величини показників через 1 

місяць; р3 – до величини показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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 Під впливом лікування в ротовій рідині у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

змінювалися також показники вмісту ОМБ430 (табл. 4.10). Зниження рівня цієї 

фракції ОМБ у групах 1 і 2 було близьким за значенням, а різниця з даними в 

здорових – суттєвою (р<0,05), як і з показником до лікування (р1<0,05). При 

цьому дані групи 1 були все ж гіршими, бо через 12 місяців відмінність від 

показників, отриманих відразу після операції, ставала незначною (р1>0,05), на 

відміну від таких же даних групи 2. У хворих груп 3 і 4 зменшення вмісту ОМБ430 

у ротовій рідині після оперативних втручань було настільки істотним, що вдалося 

досягнути даних у здорових (р>0,05), а різниця, порівняно з даними до лікування, 

через 1 і 6 місяців у групі 3 склала  1,69 і 1,47 (р1<0,05) раза, а в групі 4 – 2,36 і 2,0 

(р1<0,05) раза відповідно. Проте через 12 місяців у хворих групи 3 показник 

вмісту ОМБ430 підвищувався до (0,018±0,002) у. од. і відмінність з даними до 

лікування знівельовувалася (р1>0,05). При цьому в групі 4 деяке підвищення рівня 

ОМБ430  до (0,015±0,002) у. од. не було таким критичним і вагома різниця з 

вихідними даними була збережена (р1<0,05). 

 При порівнянні показників умісту ОМБ430  у групах 2 і 3 з такими в групі 1 

на всіх етапах післяопераційного обстеження переконливої різниці не виявлено 

(р4>0,05), за виключенням рівня ОМБ430, отриманого через 6 місяців у групі 3, – 

(0,015±0,02) у. од., порівняно з таким у цей же термін у групі 1 – (0,020±0,001) у. 

од., де різниця була вірогідною (р4<0,05). Аналізуючи дані, отримані в групі 4 під 

впливом розробленого нами комплексу за показником ОМБ430, бачимо, що 

порівняння з даними груп 1 і 2 на всіх етапах обстеження показує значні 

відмінності (р4<0,05, р5<0,05). А співставлення показників, отриманих у хворих 

групи 4 з такими в групі 3 в усі терміни спостереження показало, що за вмістом 

ОМБ430 різниці між ними не було (р6>0,05). 

 Отже, схеми лікування хворих груп 3 і 4 мали подібний вплив на елімінацію 

ОМБ430 із ротової рідини хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку. 
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Таблиця 4.10 

Показники рівня ОМБ 430 у ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку в динаміці лікування (М±m) 

 

Групи 

хворих 

Показники рівня ОМБ 430 (у. од.) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

0,011±0,001 

   

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

0,024±0,001 

р<0,05 

 

n=25 

0,017±0,001 

р<0,05 

р1<0,05 

 

n=20 

0,020±0,001 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

n=20 

0,021±0,001 

р<0,05 

р1>0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

 

n=30 

0,029±0,002 

р<0,05 

 

 

 

р4<0,05 

n=23 

0,021±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=24 

0,022±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=23 

0,022±0,001 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

0,022±0,001 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=24 

0,013±0,002 

р>0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=25 

0,015±0,002 

р>0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5>0,05 

n=24 

0,018±0,002 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

0,026±0,002 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=26 

0,011±0,001 

р>0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=25 

0,013±0,001 

р>0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=24 

0,015±0,002 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

 

Примітки: Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових;  р1  – до величини показників до операції; р2  – до величини показників через 1 

місяць; р3 – до величини показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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 У досліджуваних нами хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку вивчали також 

зміни рівня фракції ОМБ із довжиною хвилі 530 у ротовій рідині (табл. 4.11). Як 

видно з даних, наведених у таблиці, у хворих груп 1, 2 і 3 зниженням вмісту ОМБ530  у 

ротовій рідині не було досягнуто даних у здорових (р<0,05), і лише в групі 4 цей 

показник повністю внормувався і склав (0,006±0,001) у. од., (0,007±0,001) у. од. і 

(0,008±0,003) у. од. через 1, 6 і 12 місяців відповідно, порівняно з (0,005±0,001) у. од. у 

здорових (р>0,05).  

 Отримане відразу після операції достовірне зниження концентрації ОМБ530 у 

ротовій рідині хворих групи 1 (р1<0,05) не змогло утриматися через 6 і 12 місяців 

(р1>0,05). У хворих групи 2, навпаки, зменшення  кількості цього пулу було значним 

відразу, а показник склав  (0,012±0,001) у. од., порівняно з (0,014±0,001) у. од. (р1<0,05) 

до терапії і вміст ОМБ530  продовжував знижуватися через 6 місяців – до (0,010±0,001) 

у. од. (р1<0,05, р2>0,05), утримуючись на цьому рівні і через 12 місяців (р3>0,05). 

 У хворих груп 3 і 4 закономірності зменшення титру ОМБ530 були 

однотипними на всіх етапах обстеження (р1<0,05, р2>0,05, р3>0,05). При цьому 

показник кількості цієї фракції ОМБ у ротовій рідині  хворих групи 3 суттєво не 

відрізнявся від такого у хворих груп 1 і 2 у всі терміни дослідження (р4>0,05, 

р5>0,05). Це зумовлено тим, що коливання даних груп 1, 2 і 3 в різних термінах 

було незначним. Зовсім інші закономірності виявлені у хворих групи 4: 

отриманий після операції рівень ОМБ530 у ротовій рідині був у 2,0, 2,0 і 1,83 раза 

меншим, ніж у хворих  груп 1, 2 і 3 (р5<0,05, р6<0,05), через 6 місяців – в 1,86, 1,43 

і 1,57 (р5<0,05, р6<0,05) раза, через 12 – в 1,63,1,25 і 1,13 (р5<0,05, р6>0,05) раза, 

відповідно. Отже,  за показником вмісту ОМБ530 різниця з даними інших груп у 

хворих групи 4 була найбільшою і свідчить на користь нашого медикаментозного 

комплексу. 

 Таким чином, виявлені нами закономірності змін рівня ОМБ різних фракцій 

під впливом комплексного лікування вказують на те, що будь-який спосіб 

операції сприяє його зниженню, проте розроблені нами способи лікування мають 

більший успіх у регуляції прооксидантних показників. 
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Таблиця 4.11 

Показники рівня ОМБ 530 у ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку в динаміці лікування (М±m) 

 

Групи 

Хворих 

Показники рівня ОМБ 530 (у.од.) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

0,005±0,001 

 

 

 

 

 

 

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

0,014±0,001 

р<0,05 

 

n=25 

0,012±0,001 

р<0,05 

р1<0,05 

 

n=20 

0,013±0,001 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

n=20 

0,013±0,001 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

 

n=30 

0,014±0,001 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

n=23 

0,012±0,001 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=24 

0,010±0,001 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=23 

0,010±0,001 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

0,015±0,001 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=24 

0,011±0,001 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=25 

0,011±0,001 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=24 

0,009±0,001 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

0,014±0,001 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=26 

0,006±0,001 

р>0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=25 

0,007±0,001 

р>0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=24 

0,008±0,003 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

 

Примітки: Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових; р1 – до величини показників до операції; р2 – до величини показників через 1 

місяць; р3 – до величини показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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Особливо це стосується хворих групи 4, у якій ми застосовували крім пенетрацій 

запропоноване нами місцеве лікування, поєднане з загальною терапією.  

Для встановлення впливу нашого комплексного лікування на АО систему 

нами проведено дослідження динаміки активності АО-ферментів СОД і 

церулоплазміну (табл. 4.12, 4.13). Зокрема, активність СОД у хворих групи 1 

(табл. 4.12) через 1 місяць достовірно зростала на 5,90 % (р1<0,05), але 

досягнутого не вдалось утримати в подальшому (р1>0,05), як і не вдалось 

наблизитися до показників норми. 

 У хворих групи 2, навпаки, досягнутий результат (підвищення активності 

СОД із (40,25±1,39) МЕ/мг до (45,30±1,09) МЕ/мг), тобто, на 12,55 %, утримався 

через 6 і 12 місяців практично без змін (р1<0,05, р2>0,05, р3>0,05). Такі ж 

закономірності спостерігалися і у хворих групи 3, лише активність СОД 

підвищувалася після лікування дещо більше – на 14,83 % (р1<0,05, р2>0,05, 

р3>0,05). При цьому найбільше зростання СОД було помічене у хворих групи 4 – 

на 21,74 % (р1<0,05) і такий результат зберігався 6 місяців (р2>0,05). Через рік 

відбулося незначне спадання активності СОД, яке не мало принципового 

значення (р1<0,05, р2<0,05, р3<0,05). І хоча підвищення активності СОД було у 

всіх групах, проте лише в групі 4 отримані в усі терміни після операції показники 

відповідали даним у здорових (р>0,05). 

 Порівняння показників активності фермента СОД, отриманих у хворих груп 

1 і 2 у всі терміни дослідження встановлено, що різниці між цими групами не 

було (р4>0,05). Це свідчить про те, що використання місцевого медикаментозного 

комплексу з розчином myramistin і метилурацилової мазі з мірамістином не мало 

помітних переваг над базовою медикаментозною терапією, застосованою в групі 

2. При цьому між показниками хворих на ГП груп 1 і 3 ця відмінність була 

суттєвою як відразу, так і через 6 і 12 місяців (р4<0,05). А от між даними 

активності СОД у хворих груп 3 і 4 вона була незначною під час усього 

дослідження (р6>0,05). 
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Таблиця 4.12 

Вплив комплексного лікування хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку на 

активність СОД у ротовій рідині в різні терміни після терапії (M±m) 

 

Групи 

хворих 

Активність СОД (МЕ/мг) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

50,36±0,87 

 

 

 

 

 

 

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

41,50±1,01 

р<0,05 

 

n=25 

44,25±0,68 

р>0,05 

р1<0,05 

 

n=20 

43,55±0,75 

р>0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

n=20 

43,30±0,63 

р>0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

 

 

n=30 

40,25± 1,39 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

n=23 

45,30±1,09 

р>0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=24 

45,90±0,94 

р>0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=23 

45,20±1,12 

р>0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

40,87±1,14 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=24 

46,93±0,68 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5>0,05 

n=25 

46,09±0,69 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5>0,05 

n=24 

46,34±0,96 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

40,80±1,03 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=26 

49,67±1,05 

р>0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=25 

49,57±0,74 

р>0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=24 

48,97±1,08 

р>0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

 

Примітки: Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових;  р1 – до величини показників до операції;  р2  – до величини показників через 1 

місяць;  р3 – до величини показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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Якщо співставити дані щодо активності СОД у хворих групи 4 з такими в 

групах 1 і 2, то бачимо, що на всіх етапах дослідження вони значно відрізнялись 

(р4<0,05, р5<0,05), а різниця склала 12,25 %, 12,82 % і  13,09 %  із групою 1, 1,37 

%, 9,65 % і 8,34 % із групою 2 через 1, 6 і 12 місяців, відповідно. Водночас 

достовірність різниці активності СОД у ротовій рідині хворих  груп 3 і 4 була 

різною в різні терміни обстеження, а показники відрізнялися на 5,84 % (р6>0,05), 

7,55 % (р6<0,05) і 5,68 % (р6>0,05). 

 Отже, наще дослідження показало, що використання в комплексному 

лікуванні групи 4 препарату-АО arginine glutamate мало значні переваги за 

підвищенням активності СОД над лікуванням хворих груп 1 і 2 і трохи менш 

помітні – у хворих  групи 3. 

 Для з’ясування впливу нашого комплексного лікування на зміни рівня 

активності церулоплазміну в ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня були 

проведені дослідження цього показника (табл. 4.13). Нами встановлено, що у 

хворих груп 1 і 2 активність церулоплазміну спочатку знижувалася, а потім дещо 

зростала, проте різниця з даними до лікування на всіх етапах обстеження 

залишалася достовірною (р1<0,05). При цьому отримана на кінцевому етапі 

активність фермента в групі 1 була вже вірогідно відмінною від даних через 1 

місяць (р2<0,05). Досить схожими були зміни активності церулоплазміну і у 

хворих групи 2, лише через 12 місяців вона була меншою, ніж у хворих групи 1, і 

різниця стала вже достовірною (р4<0,05). Це свідчить про більш стабільну 

регуляцію активності церулоплазміну в групі 2. Ще ліпші результати лікування 

були були у хворих групи 3: зниження активності фермента було більшим, хоча 

закономірності коливання цього показника були схожими. У хворих групи 4 

активність церулоплазміну зменшувалася найбільше: на 48,99 %, 45,59 % і     

36,16 % через 1, 6 і 12 місяців, відповідно (р1<0,05).  Проте ні в одній групі не 

вдалося досягти даних у здорових (р<0,05). При порівнянні змін активності 

церулоплазміну у хворих груп 3 і 4 із такими в групах 1 і 2 помітно, що різниця 

показників була вірогідною на всіх етапах обстеження (р4<0,05, р5<0,05).  
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Таблиця 4.13 

Вплив комплексного лікування хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку на 

активність церулоплазміну в ротовій рідині в різні терміни після терапії 

(M±m) 

Групи 

хворих 

Активність церулоплазміну (у.о) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

20,85±0,306 

   

 

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

33,60±0,58 

р<0,05 

 

n=25 

27,77±0,85 

р<0,05 

р1<0,05 

 

n=20 

28,74±0,72 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

n=20 

30,75±0,66 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3<0,05 

група 2 

(основна А) 

 

n=30 

33,38±0,56 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

n=23 

26,73±0,68 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=24 

27,78±0,62 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=23 

28,48±0,59 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

33,46±0,54 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=24 

24,98±0,59 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

n=25 

25,88±0,72 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

n=24 

26,46±0,65 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

33,85±0,57 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=26 

22,72±0,48 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=25 

23,25±0,56 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=24 

24,86±0,55 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

 

Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових;  р1 – до величини показників до операції;  р2 – до величини показників через 1 

місяць;  р3  – до величини показників  через 6 місяців;  р4 – до величини показників групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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Співставлення даних груп 3 і 4 між собою засвідчило, що через 1 місяць після 

операції різниця була суттєвою і склала 10,85 % (р6<0,05), через 6 місяців –    

11,31 % (р6<0,05), а через 12 місяців відмінність на 6,44 % стала вже 

непереконливою (р6>0,05). 

 Отже, зниження активності церулоплазміну на всіх етапах обстеження, 

порівняно з даними до лікування, було значним у всіх групах, хоча і відбувалося 

деяке підвищення показника через 6 і 12 місяців. Це свідчить про те, що всі 

способи лікування мали вплив на цей гострофазний білок, але найбільш 

достовірний – спосіб лікування, застосований у хворих групи 4.  

 Підсумовуючи вищевикладене, хочемо зазначити, що розроблений нами 

спосіб комплексного лікування виражено регулював про- і АО показники, що 

проявлялося значним зниженням у ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

рівня ОМБ усіх фракцій, зростанням активності СОД і зменшенням активності 

церулоплазміну. Це стало можливим за рахунок антисептичної дії myramistin, 

метаболічної дії метилурацилу й АО дії arginine glutamate. 

 

4.4. Регуляція вмісту й активності маркерів запалення та обміну в 

ротовій рідині і сироватці крові хворих на генералізований пародонтит 

унаслідок комплексної терапії  з різними варіантами хірургічного лікування 

 Крім активності церулоплазміну ми досліджували білок гострої фази – С-

РБ, вміст якого в ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку був у 

середньому в 26,8 раза вищим, ніж у здорових. Під впливом комплексного 

лікування і різних оперативних методик рівень С-РБ різко знижувався (табл. 

4.14). Зокрема, у хворих групи 1 кількість С-РБ у ротовій рідині через 1 місяць після 

операції склала (31,77±0,71) мг/мл, через 6 місяців зменшення показника 

продовжилося до (30,74±0,68) мг/мл і він утримався на такому рівні 12 місяців 

(30,75±0,66) мг/мл, а різниця з вихідними даними становила  6,29, 6,50  і 6,49 (р1<0,05) 

раза відповідно. 
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Таблиця 4.14 

Зміни рівня С-реактивного білка в ротовій рідині у хворих на ГП ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку в різні терміни спостереження (М±m) 

Групи 

хворих 

Рівень С-РБ (мг/мл) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

7,70±0,19 

   

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

199,72±10,91 

р<0,05 

 

n=25 

31,77±0,71 

р<0,05 

р1<0,05 

 

n=20 

30,74±0,68 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

n=20 

30,75±0,66 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

 

n=30 

200,08±11,04 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

n=23 

31,73±0,91 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=24 

30,78±0,62 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=23 

30,48±0,96 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

213,43±10,59 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=24 

25,74±0,94 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=25 

24,90±0,95 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=24 

23,10±0,89 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

210,58±10,36 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=26 

20,13±0,62 

р<0,05 

р1>0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=25 

20,99±0,69 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=24 

21,75±0,74 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових; р1 – до величини показників до операції; р2  – до величини показників через 1 

місяць; р3 – до величини показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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Майже такі ж значення показника С-РБ були і у хворих групи 2, тому всі 

закономірності були схожими  (р<0,05, р1<0,05, р2>0,05, р3>0,05) і відмінності за цим 

показником між групами на всіх етапах обстеження не було (р4>0,05). 

У хворих групи 3, в яких крім пенетрацій використовували запропоновані нами 

місцеві медикаменти, зниження рівня С-РБ було більшим і склало 8,29 (р1<0,05) раза 

через 1 місяць,  8,51 ( р1<0,05) раза  через 6 місяців і 9,24 (р1<0,05) раза через 12 

місяців. Ще ліпші результати спостерігалися у хворих групи 4, а різниця з групами 1, 2 

і 3 склала відповідно: 1,58, 1,58  і 1,28 раза через 1 місяць; 1,46, 1,47 і 1,19 раза через 6 

місяців і 1,41, 1,40 і 1,06 через 12 місяців, проте була несуттєвою (р4, р5, р6>0,05).  

Отже, ні один спосіб лікування не мав істотної переваги над іншим стосовно 

регуляції рівня С-РБ у ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку. 

Для з’ясування стану колагену, який є важливою складовою тканин пародонта, 

нами вивчався вміст вільного оксипроліну в ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку. Встановлене нами підвищення його кількості вдало коректувалося 

здійсненим лікуванням (табл. 4.15). Зокрема, у хворих груп 1, 2 і 3 особливості змін 

рівня оксипроліну в ротовій рідині були однаковим: через 1 місяць після операції 

його вміст різко знижувався  (р1<0,05), а через 6 і 12 місяців дещо підвищувався 

(р2>0,05, р3>0,05), але різниця з даними до лікування залишалася переконливою 

(р1<0,05). Хоча зниження кількості оксипроліну в ротовій рідині хворих групи 2 було 

більшим, а групи 3 – ще більшим, проте різниця з даними хворих групи 1 на всіх 

етепах дослідження була малопомітною (р4>0,05), крім випадку щодо кількості 

оксипроліну через 12 місяців після лікування у хворих  групи 3, порівняно з даними 

групи 1 (р4=0,05).  

Співставлення отриманого після комплексної терапії рівня оксипроліну в 

ротовій рідині хворих групи 3 через 1, 6 і 12 місяців із такими у хворих групи 2 у ці 

ж терміни дослідження також показало незначні відмінності (р5>0,05). 
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Таблиця 4.15 

Зміни рівня оксипроліну в ротовій рідині хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку в різні терміни спостереження (М±m) 

Групи 

хворих 

Рівень вільного оксипроліну (мкг/мл) у різні терміни 

обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

3,43±0,08 

 

 

 

 
 

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

7,02±0,14 

р<0,05 

 

n=25 

5,77±0,11 

р<0,05 

р1<0,05 

 

n=20 

5,96±0,20 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

n=20 

6,17±0,21 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

 

n=30 

7,01±0,14 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

n=23 

5,48±0,15 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=24 

5,67±0,16 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=23 

5,79±0,13 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

6,87±0,13 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=24 

5,35±0,16 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=25 

5,45±0,17 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=24 

5,48±0,15 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4=0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

6,90±0,13 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=26 

4,52±0,17 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=25 

4,87±0,18 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=24 

4,99±0,18 

р<0,05 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

 

Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових;  р1 – до величини показників до операції;  р2 – до величини показників через 1 

місяць; р3  – до величини показників  через 6 місяців;  р4 – до величини показників групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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На противагу попереднім даним щодо динаміки кількості оксипроліну в 

ротовій рідині хворих груп 1, 2 і 3, у групі 4  цей показник знижувався особливо 

виражено: із (6,90±0,13) мкг/мл до лікування до (4,94±0,17) мкг/мл; (4,87±0,18) 

мкг/мл і (4,99±0,18) мкг/мл через 1, 6 і 12 місяців після терапії відповідно, тобто, в 

1,53, 1,42  і 1,38 (р1<0,05) раза. При цьому різниця між показниками груп 1 і 2 була 

достовірною (р4 і р5<0,05). За вмістом оксипроліну в ротовій рідині хворих на ГП ІІ-

ІІІ ступеня в групі 4 різниця з даними хворих групи 3 після лікування склала 1,18, 

1,12 і 1,10 (р6<0,05) раза через 1 місяць, півроку і рік відповідно. Хоча зниження 

рівня оксипроліну було значним в усіх групах, проте даних у здорових досягнуто не 

було (р<0,05). 

Отже,  комплексне лікування з використанням препарату arginine glutamate у 

хворих групи 4, яке сприяло найбільшому зниженню вмісту оксипроліну, мало 

більшу дію на гальмування розпаду колагену в тканинах пародонта за рахунок його 

впливу на метаболічні процеси. 

Нами встановлено, що у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку в сироватці крові 

значно знижувався маркерний показник остеобластів – фермент ЛФ. Комплексне 

лікування, яке включало оперативні втручання і додаткову до базового лікування 

медикаментозну терапію, мало вплив на цей показник (табл. 4.16), який проявлявся 

зростанням активності ЛФ у хворих групи 1 на 20,19 % (р1<0,05). У подальшому 

відбулося деяке зниження цього показника, проте несуттєве (р2>0,05, р3>0,05). У 

хворих групи 2 активність ЛФ у сироватці крові зростала дуже подібно до її динаміки в 

групі 1 і всі закономірності були однаковими (р<0,05, р1<0,05, р2>0,05, р3>0,05), а 

різниці між цими групами не було (р>0,05).  

Використання в комплексному лікуванні хворих групи 3, крім пенетрацій, 

полоскань із myramistin і аплікацій метилурацилової мазі з мірамістином мало більший 

вплив на активність ЛФ, оскільки вона зростала на 29,81 %, 27,97 % і 24,41 % (р1<0,05) 

через 1, 6 і 12 місяців, відповідно.  
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Таблиця 4.16 

Зміни активності ЛФ у сироватці крові хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку 

в різні терміни спостереження (М±m) 

 

Групи 

хворих 

Активність ЛФ (нмоль/с·л) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

155,32±2,611 

   

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

104,21±1,164 

р<0,05 

 

n=25 

125,25±2,99 

р<0,05 

р1<0,05 

 

n=20 

123,92±3,34 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

n=20 

121,26±3,39 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

 

n=30 

106,34±3,99 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

n=23 

129,33±3,86 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=24 

125,14±3,36 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=23 

122,32±3,63 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

107,23±1,27 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=24 

139,19±3,35 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5>0,05 

n=25 

137,22±3,42 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

n=24 

133,41±3,57 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

106,22±1,327 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=26 

145,21±2,53 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=25 

148,43±1,98 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=24 

146,05±2,50 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

 

Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових; р1 – до величини показників до операції;  р2 – до величини показників через 1 

місяць;  р3 – до величини показників  через 6 місяців;  р4 – до величини показників групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2;  р6 – до величини показників групи 3. 
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При цьому деяке зниження активності ЛФ у сироватці крові у віддалених 

термінах було невірогідним (р2>0,05, р3>0,05). Порівняння даних груп 3 і 1 показало 

значну різницю на користь способу лікування, при якому місцево застосовувалися 

запропоновані нами ліки (р4<0,05). У віддалених термінах після лікування активність 

ЛФ у хворих групи 3 була також достовірно вищою, ніж у хворих групи 2 (р5<0,05).  

Найдієвішою виявлялася комплексна терапія хворих групи 4: активність ЛФ 

у сироватці крові зростала на 36,70 % (р1<0,05) відразу після операції і, незначно 

коливаючись, практично утрималася в такому стані і через рік, а різниця з даними 

до операції склала 37,50 % (р1<0,05). 

При порівнянні отриманих у групі 4 даних щодо активності ЛФ у сироватці 

крові на всіх етапах обстеження, бачимо вірогідну різницю з показниками її 

активності в інших групах (із невеличким виключенням стосовно 4 групи через 1 

місяць після лікування). Різниця даних груп 4 і 2 за отриманим через 1 місяць 

після оперативного втручання показником активності ЛФ склала 1,93 % (р4<0,05), 

через 6 місяців – 19,78 % (р5<0,05), через 12 – 20,44 % (р6>0,05). Відмінність між 

та групами 4 і 2 та 4 і 3 через 1 місяць  за даними активності ЛФ була 12,28 % 

(р5<0,05) і 4,33 % (р6<0,05), через 6 місяців – 18,61 %  (р5<0,05) і 8,17 % (р6<0,05), 

через 12 – 19,40 % (р5<0,05) і 9,47 % (р6<0,05). відповідно. При цьому ні в одній 

групі не вдалося досягнути даних у здорових (р<0,05).  

Отже, наше дослідження показало, що найбільший вплив на регуляцію 

активності ЛФ у сироватці крові хворих на ГП мав спосіб лікування, застосований  

у  групі 4. 

Відомо, що при важких формах пародонтиту, яким є ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку, відбувається посилена резорбція кісткової тканини пародонта, про що 

свідчить підвищення активності КФ у сироватці крові хворих. Застосованим нами 

лікуванням частково врегульовувалася активність фермента, оскільки у всіх 

групах вона знижувалася достовірно (р1<0,05) на всіх етапах дослідження (табл. 

4.17). 
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Таблиця 4.17 

Зміни активності КФ у сироватці крові хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку 

в різні терміни спостереження (М±m) 

 

Групи 

хворих 

Активність КФ (нмоль/с·л) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

90,71±1,24 

  

 
 

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

219,67±8,39 

р<0,05 

 

n=25 

175,76±7,86 

р<0,05 

р1<0,05 

 

n=20 

185,80±9,97 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

n=20 

188,15±9,80 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

 

n=30 

228,53±6,53 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

n=23 

163,35±7,33 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=284 

169,92±8,10 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=23 

170,78±7,66 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

205,63±9,15 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5<0,05 

n=24 

153,87±8,97 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=25 

158,60±8,00 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5>0,05 

n=24 

156,83±9,16 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

 

 n=30 

215,27±8,53 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=26 

139,85±6,32 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=25 

144,96±6,26 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=24 

149,36±6,88 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

 

Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових;  р1 – до величини показників до операції;  р2 – до величини показників через 1 

місяць;  р3 – до величини показників  через 6 місяців;  р4 – до величини показників групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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При цьому закономірності, виявлені у хворих груп 1 і 2, були близькими, 

тому істотної відмінності за отриманими показниками активності КФ у всі 

терміни не встановлено (р2>0,05, р3>0,05, р4>0,05). 

Зниження активності КФ у сироватці крові хворих групи 3 було ще 

більшим: із (205,63±9,15) нмоль/с·л до лікування вона спадала до (153,87±8,97) 

нмоль/с·л, (158,60±8,00) нмоль/с·л і (156,83±9,16) нмоль/с·л через 1, 6 і 12 місяців 

відповідно (р1<0,05), а різниця з даними у хворих групи 1 через півроку і рік 

ставала вірогідною (р4<0,05). Особливо помітним було зниження активності КФ у 

хворих групи 4: на 53,93 %, 48,50 % і 44,13 % через 1, 6 і 12 місяців. Отримані 

показники були статистично значущо відмінними від даних хворих груп 1 і 2  

(р4<0,05, р5<0,05), але від показників активності КФ, досягнутих лікуванням у 

хворих групи 3, вони суттєво не відрізнялися (р6>0,05). 

Отже, комплексне лікування хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку 

знижувало активність КФ у сироватці крові, особливо у хворих групи 4, що 

свідчить про дієвість розробленого нами хірургічно-медикаментозного 

комплексу.  

Наше лікування мало також позитивний вплив на активність трансаміназ у 

сироватці крові (табл. 4.18, 4.19). Хоча показники активності АлАт і АсАт в 

обстежених нами хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку не виходили за межі 

референтних величин, все ж таки порівняння з групою здорових пацієнтів 

показало суттєве підвищення активності цих сироваткових ферментів. При цьому 

комплексним лікуванням хворих було досягнуте достовірне зниження активності 

АлАт (табл. 4.18)  лише в групах 3 і 4 (р1<0,05). Активність цієї трансамінази в 

сироватці крові найбільше наближалася до показників здорових у хворих групи 4 

(р>0,05), при цьому різниця з даними до лікування, а також із показниками груп 1, 

2 і 3 була суттєвою на всіх етапах обстеження (р1, р4, р5, р6<0,05). 
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Таблиця 4.18 

Зміни активності АлАт у сироватці крові хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку в різні терміни спостереження (М±m) 

 

Групи 

хворих 

 Активність АлАт (од. л) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

15,87±0,67 

 

 

 

 

 

 

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

27,29±2,18 

р<0,05 

 

n=29 

24,93±1,53 

р<0,05 

р1>0,05 

 

n=26 

25,84±1,89 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

n=24 

26,47±1,87 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

 

n=30 

28,96±2,43 

р<0,05 

р4>0,05 

 

n=28 

24,02±1,70 

р<0,05 

р1>0,05 

 

 

р4>0,05 

n=28 

23,42±1,36 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=24 

23,45±1,94 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

29,71±2,34 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=29 

20,57±1,10 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5>0,05 

n=27 

20,52±1,15 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

n=25 

20,91±1,69 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

27,27±1,77 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=30 

16,68±0,97 

р>0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=29 

17,18±0,89 

р>0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

n=28 

17,16±0,68 

р>0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6<0,05 

 

Примітки: Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових; р1 – до величини показників до операції; р2  – до величини показників через 1 

місяць; р3  – до величини показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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Подібні закономірності спостерігалися і стосовно активності АсАт у сироватці 

крові хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня розвитку (табл. 4.19). Цей показник також не виходив 

за межі референтних величин, але, як і АлАт, був близьким до верхньої межі норми. У 

хворих груп 1 і 2 активність АсАт також регулювалася мало: і в групі 1, і в групі 2 

лікування було малоуспішним (р1>0,05). На відміну від даних щодо показника 

АлАт, активність якої успішно регулювалося лікуванням у групі 3 (р1<0,05), 

активність АсАт у хворих цієї ж групи практично не змінювалася (р1>0,05). І 

лише у хворих групи 4 відбулося значне зниження активності АсАт в усі терміни 

після лікування (р1<0,05). При цьому на відміну від показника активності АлАт, 

досягти активності АсАт, близької до даних у здорових, не вдалося (р<0,05), а 

вірогідна  різниця за цим показником спостерігалася лише з даними хворих груп 1 

і 2 (р4<0,05, р5<0,05). 

Отже, отримані нами результати щодо змін активності трансаміназ у 

сироватці крові показали, що лише наше медикаментозне лікування, особливо при 

застосуванні препарату arginine glutamate, мало суттєвий вплив на регуляцію 

активності трансаміназ у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня. 

Підсумовуючи вищевикладене, хочемо зазначити, що комплексне лікування 

з використанням різних хірургічних методик у всіх хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку було результативним, але особливо вираженим у групі 4, у якій 

застосовували розроблений нами комплекс: пенетрацї періосту, полоскання 

розчином myramistin, аплікації мазі метилурацилу з мірамістином, а також 

загальна терапія препаратом arginine glutamate. Ця методика лікування сприяла 

репараційному остеогенезу в ранні терміни після операції як за рахунок 

модифікованого  оперативного втручання, так і за рахунок зменшення вмісту і 

активності маркерів запалення, а також регуляції про- і АО показників та 

різноманітних біохімічних порушень. 
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Таблиця 4.19 

Зміни активності АсАт у сироватці крові хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

розвитку в різні терміни спостереження (М±m) 

 

Групи 

хворих 

Активність АсАт (од. л) у різні терміни обстеження 

до операції через 1 міс через 6 міс через 12  міс 

здорові 
n=20 

16,27±0,87 

 

 

 

 

 

 

група 1 

(контрольна) 

 

n=30 

30,28±2,75 

р<0,05 

 

n=29 

27,82±2,15 

р<0,05 

р1>0,05 

 

n=26 

28,32±1,95 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

n=24 

28,91±2,67 

р>0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

група 2 

(основна А) 

 

 

n=30 

31,18±2,75 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

n=28 

25,91±1,56 

р<0,05 

р1>0,05 

 

 

р4>0,05 

n=28 

26,24±1,82 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=24 

26,94±2,40 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

група 3 

(основна Б) 

 

n=30 

29,31±2,61 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=29 

23,75±1,521 

р<0,05 

р1>0,05 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=27 

23,31±2,19 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

n=25 

24,22±1,57 

р<0,05 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4>0,05 

р5>0,05 

група 4 

(основна В) 

 

n=30 

29,21±2,25 

р<0,05 

 

 

 

р4>0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

n=30 

20,41±1,63 

р<0,05 

р1<0,05 

 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=29 

21,19±1,49 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

р4<0,05 

р5<0,05 

р6>0,05 

n=28 

21,30±1,57 

р<0,05 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р4<0,05 

р5>0,05 

р6>0,05 

 

Примітки: Вказано вірогідність різниці показників: р – до величини показників  

групи здорових;  р1  – до величини показників до операції;  р2  – до величини показників через 1 

місяць;  р3  – до величини показників  через 6 місяців; р4 – до величини показників групи 1; р5 – 

до величини показників групи 2; р6 – до величини показників групи 3. 
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генералізованого пародонтиту шляхом множинної пенетрацї періосту. 

Галицький лікарський вісник. 2016; 2: 37-40 [149].  

2. Пюрик ВП, Огієнко СА. Медикаментозний супровід хірургічного 
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проблем біології і медицини. 2017; 4(2): 239-243 [148].  

3. Огієнко СА, Пюрик ВП. Ультраструктурний стан пародонта при 

удосконаленні клаптевої операції у лікуванні хворих на генералізований 

пародонтит. Клінічна стоматологія. 2017; 4: 11-21 [121].  

4. Piuryk VP, Ohiienko SA. Surgical treatmen of patients with generalized 

periodontitis by improvement of specific technological parts of Cieszynski-

Widmann-Neumann Surgery. The Pharma Innovation Journal. 2017; 6(10): 

243-247 [ 231]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Проблема лікування ГП через високу варіабельність етіологічних і 

патогенетичних механізмів хвороби, складність і прогресуючий перебіг та 

поглиблення важкості патології з віком залишається актуальною проблемою 

стоматології [168; 101]. Посилення як запальних процесів у тканинах пародонта, 

так і резорбційно-деструктивних порушень у кістковій тканині щелеп у разі 

розвитку ГП ІІ-ІІІ ступеня за відсутності адекватної комплексної терапії 

спричиняє передчасну втрату зубів [65; 95], що негативно впливає на 

психоемоційний стан людини і знижує якість її життя. Це зумовлює необхідність 

у застосуванні хірургічних методик у комплексному лікуванні ГП розвинутих 

форм, при яких наявні виражені запально-дистрофічні процеси в пародонті, 

гіпоксія, порушення мікроциркуляції  і, як наслідок, – функції. Ефективність 

терапії залежить від багатьох чинників: загального стану організму, про- і АО 

механізмів, особливостей перебігу запального процесу і впливу його на механізми 

детоксикації, у т.ч. на функцію гепато-біліарної системи, а також від стану тканин 

у зоні оперативного втручання та здатності їх до активної регенерації [215; 216; 

109; 188; 74]. 

У пародонтальній хірургії однією з найпоширеніших і найбільш 

виправданих хірургічних методик є клаптєві операції [111; 84], під час яких для 

стимуляції репаративної активності тканин пародонта застосовують 

остеопластичні матеріали [83; 193]. Проте, незважаючи на різноманітність 

варіантів удосконалень цієї операції та запропонованих остеопластичних 

матеріалів, не розроблено ще способів оперативного лікування ГП, які б дали 

стовідсоткову гарантію успіху. Отже, питання щодо вибору оптимальної 

хірургічної методики залишається актуальним і потребує подальших досліджень 

[83; 188]. 

На думку багатьох науковців [163; 201; 202; 225; 206; 207], метою 

пародонтального лікування є досягнення прогнозованої регенерації втрачених 
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тканин пародонта. При цьому довготривалу стабілізацію ГП може забезпечити 

лише індивідуалізоване комплексне лікування із використанням терапевтичних, 

хірургічних, ортодонтичних і фізіотерапевтичних методів [24; 48]. На етапі 

терапевтичного лікування для підготовки тканин пародонта до хірургічного етапу 

важливе значення має адекватна місцева терапія (ініціальна і медикаментозна). Не 

менш необхідний і медикаментозний супровід хірургічного лікування хворих на 

ГП ІІ-ІІІ ступеня як в доопераційному, так і в післяопераційному періодах [170; 

49; 188; 193], оскільки для отримання стабільних результатів у післяопераційному 

періоді медикаментозне лікування, яке спрямоване на усунення деяких виявлених 

механізмів патогенезу, є особливо доречним, але часто ігнорується 

практикуючими лікарями. 

Отже, досягнути якісно поліпшеного стану тканин пародонта при лікуванні 

ГП можливо лише при комплексному підході, який, крім власне самого 

оперативного втручання, потребує ретельної передопераційної підготовки, 

якісного післяопераційного ведення хворих за допомогою адекватного 

медикаментозного супроводу, а також ортопедичного лікування [20; 52; 154]. 

У зв’язку з вищевикладеним, метою нашого дослідження було підвищення 

ефективності хірургічного лікування хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня шляхом 

удосконалення мукогінгівоостеопластики та післяопераційного медикаментозного 

супроводу завдяки зменшенню термінів загоєння післяопераційної рани та 

поліпшенню антиоксидантного стану організму і регуляції обмінних процесів. 

Для вирішення поставленої мети були здійсненні клініко-рентгенологічні 

морфологічні і біохімічні дослідження в 120 хворих на ГП хронічного перебігу ІІ-

ІІІ ступеня розвитку у віці 35-60 років. Контролем слугували 20 соматичних і 

стоматологічно здорових осіб. Хворих обстежували до, через 1, 6 і 12 місяців. 

Клінічні дослідження показали, що запальний компонент хвороби за ГП ІІ-

ІІІ ступеня в 116 (96,7 %) хворих проявлявся симптоматичним катаральним 

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

набрякової форми із характерною для них симптоматикою. Глибина ПК у 
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середньому становила 6,5 мм. Індекс гігієни за Грін-Вермійоном склав у 

середньому (2,49±0,10) бала, індекс РМА – (66,35±0,72) %, індекс ЧС – 

(7,45±0,08) бала, І кр. – (1,98±0,08) бала, індекс РІ – (6,32±0,14) бала. Цифрові 

значення індексів засвідчили поганий рівень гігієни, важкий ступінь запальних і 

дистрофічних змін у тканинах пародонта. 

Клінічні дані підтверджувалися рентгенологічними: виявлено нерівномірну 

горизонтальну і вертикальну резорбцію кісткової тканини (до 1/2-2/3 довжини 

кореня) та виражений її остеопороз з утворенням ПК нерівномірної глибини, а 

часто й кісткових кишень. 

За допомогою ехоостеометричних досліджень встановлено, що час 

проходження ультразвуку в обстежених 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), в яких цей показник 

становив 13,18 м/сек і 14,19 м/сек. Отримані дані переконливо свідчать про 

зниження щільності кісток щелеп і узгоджуються з даними, отриманими у хворих 

на ГП ІІ і ІІІ ступеня розвитку й іншими науковцями [51]. Отже, загальноклінічні 

дослідження засвідчили значні зміни в тканинах пародонта за ГП ІІ-ІІІ ступеня. 

За допомогою морфологічних електронномікроскопічних досліджень 

виявлено, що у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня в тканинах пародонта наявні 

дистрофічні зміни в стінці гемосудин та виражений парабазальний набряк, який 

домінує в усіх полях зору сполучнотканинних складових пародонта. Подібні дані 

отримали також  інші дослідники [170]. 

Вивчаючи про- і АО процеси у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня, ми 

досліджували показники ПОБ – рівень ОМБ різних пулів та активність ферментів- 

антиоксидантів – СОД і церулоплазміну в ротовій рідині. Серед фракцій ОМБ 

переважали пули при довжині хвилі 356 нм і 370 нм. У середньому рівень ОМБ356 

склав (0,082 ± 0,003) у.о., ОМБ370 – (0,069±0,003) у.о., ОМБ430 – (0,029±0,002) у.о., 

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 
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середньому становила (40,86±1,34) МЕ/мг і була нижчою, ніж у здорових, в 1,23 

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

різних ступенях розвитку ГП за показниками ПОЛ, ПОБ та активністю АО 

ферментів каталази, трансферину, СОД, церулоплазміну  [170; 109; 107; 102; 58;  

159]. 

Разом із рівнем активності церулоплазміну одним із найчутливіших 

гострофазних показників запалення є вміст С-РБ. В обстежених нами хворих цей 

показник у ротовій рідині 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. Про підвищення показника С-РБ у ротовій рідині хворих на 

ГП І і ІІ ступеня розвитку до (201,0±23,63) мг/мл (І ступінь) і до (244,8±22,11) 

мг/мл (ІІ ступінь) у разі хронічного перебігу хвороби та підвищення його 

відповідно в 4,25 і 3,36 раза у випадку загостреного перебігу зазначає Н.М. 

Павелко [130]. Автор першою виявила феномен значного підвищення С-РБ у 

ротовій рідині хворих на ГП і помірні цифри в сироватці крові: (7,20±1,48) і 

(8,40±2,10) мг/л за ГП хронічного перебігу І і ІІ ступенів та відповідно (10,0±1,92) 

і (10,2±1,89) мг/л у разі загостреного перебігу. Це відбувається внаслідок 

можливого локального синтезу його клітинами пошкоджених тканин, у першу 

чергу – ендотеліоцитами, на яких він впливає як прозапальний чинник [130]. 

Подібні до наших дані щодо вмісту С-РБ у ротовій рідині хворих на ГП І і ІІ 

ступенів розвитку мали також Т.І. Матвійків [97] і О.В. Довганич [58]. 

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

колагенових волокон у кістковій тканині пародонта, про що свідчить рівень 

специфічного маркера метаболічних процесів у кістковій тканині – оксипроліну в 

ротовій рідині. Цей показник у середньому дорівнював (6,99±0,18) мкг/мл і був у 
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2,02 (р<0,05)  раза вищим, ніж у здорових. Водночас в обстежених хворих суттєво 

змінювалася активність фосфатаз – підвищувалася в КФ (у 2,40 раза), склавши в 

середньому (217,28±9,48) нмоль/с.л (р<0,05), та знижувалася в ЛФ (в 1,42 раза), 

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

дисбаланс процесів утворення і резорбції  в кістковій тканині пародонта. Такі 

порушення характерні для ГП початкового, І, ІІ і ІІІ ступеня, на що вказують й 

інші науковці [170; 107; 159; 91]. 

Відомо, що продукти запалення і розпаду тканин пародонта 

знешкоджуються в основному органі детоксикації – печінці – центральному 

органі гомеостазу організму, яка має провідну роль як мінімум в 11 важливих 

біохімічних процесах та бере значну участь в 60-70 процесах, тому нам було 

цікаво дослідити зміни активності трансаміназ у соматично здорових пацієнтів, 

уражених ГП ІІ-ІІІ ступеня [86]. Встановлено, що показники активності АлАТ і 

АсАТ склали в середньому (28,31±2,41) од.л 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 в разі ГП, навіть, у печінці здорових 

людей, на що вказують також дослідження Р.С. Кашівської [74], яка встановила, 

що за ГП початкового-І ступеня в здорових осіб також підвищується активність 

трансаміназ на 13,56 % і на 7,13 % (р1>0,05) Про зміни цих показників у 

соматично здорових дітей, в яких діагностовано загострення хронічного 

гранулюючого періодонтиту, навіть, в одному постійному зубі, свідчать роботи 

І.Р. Костюк [87], яка зазначає, що активність ферментів цитолізу в них 

підвищувалася: АлАТ – в 1,34 раза, а АсАТ – в 1,94 (р<0,001)  

Виявлені нами клінічні і біохімічні порушення у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 

зумовили необхідність оптимізації оперативних методик при хірургічному 

лікуванні ГП та впливу на встановлені патогенетичні механізми екзо- і 

ендогенними засобами. Для дослідження цих змін під впливом різних способів 

комплексного лікування ГП відібрані пацієнти були розподілені на 4 групи таким 
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чином: здорові – соматично і стоматологічно здорові (20 осіб); група 1 – 

контрольна (30 осіб), у лікуванні яких застосовано модифіковану МГОП – 

операцію Цешинського-Відмана-Неймана, модифіковану В.І. Лук’яненком [39]. та 

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), в якій застосовано ту ж модифіковану МГОП, проте удосконалену нами 

множинною пенентрацією періосту, та базову терапію, як у групі 1; група 3 – 

порівняльна Б (30 осіб), в якій було проведено те ж лікування, що в групі 2, але 

додатково – запропоноване нами місцеве медикаментозне лікування: 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), в якій використовували те ж лікування, що й у групі 3, 

лише додатково запропоноване нами загальне лікування у до- і 

післяопераційному періодах – препарат arginine glutamate спочатку 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, потім – у таблетках (по 1 табл. 0,75 мг 3 рази на добу впродовж місяця). 

Після досягнення ремісії патологічного процесу в пародонті для отримання 

стійкої стабілізації ГП усім хворим ми рекомендували провести ортопедичне 

лікування, яке розпочиналося через 1,5-2 місяці після хірургічного лікування.  

При виконанні МГОП як остеотропний матеріал для внесення в дефекти 

кісткової тканини щелеп у хворих на ГП використовували аутологічний кістковий 

мозок, а носієм для того був штучний замінник кістки на основі 

трикальційфосфату „Easygraft”. Суть нашого вдосконалення операції 

модифікованої 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, а відстань 

між ними залишали 2-3 мм. При цьому для попередження опіку оточуючих 

тканин здійснювали охолодження їх за допомогою фізіодиспенсера та омивали 
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фізіологічним розчином, який відсмоктували з рани. Ця методика розроблена 

нами для поліпшення процесів остеорепарації. 

Уперше запропонована нами пенентрація періосту спричинена тим, що 

сучасна пародонтальна хірургія не завжди дозволяє досягнути бажаного 

результату та супроводжується ускладненням, що спонукає до розробки нових 

схем хірургічного лікування. Наше удосконалення базується на дослідженнях 

академіка Національної АМН України професора Маланчука В.О, який 

запропонував застосовувати „стимульований” кістково-окістний клапоть шляхом 

кісткових пенентрацій [100]. 

Використати в післяопераційному лікуванні хворих на ГП препарат 

метилурацилу було нашою ідеєю, яка зумовлена тим, що він є стимулятором 

репарації тканин, та володіє анаболічною і антикатаболічною активністю, 

прискорює процеси клітинної регенерації. Мyramistin у складі пасти, як 

поверхнево активний детергент, додає ще й потужної антибактеріальної дії, 

впливаючи на спороутворюючі і аспорогенні бактерії у вигляді монокультур і 

мікробних асоціацій та на гриби, не пошкоджуючи оболонки клітин людини. 

Про доцільність призначення гепатопротектора-антиоксиданта у 

стоматологічних хворих свідчать дані кількох дослідників. Зокрема, використання 

препарату „Дарсіл” (гепатопротектора на основі лікарської рослини росторопші) у 

дітей, хворих на хронічний і загострений гранулюючий періодонтит, сприяло 

регуляції активності печінкових ферментів і фосфатаз, процесів ПОЛ-АОЗ, 

мікроелементного обміну в сироватці крові і ротовій рідині [84]. У пародонтології 

препарат аргініну глутамат у соматично здорових хворих на ГП хронічного 

перебігу початкового і І ступеня, які не потребували хірургічного лікування, 

уперше екзогенно  (введення в ясна методом ультрафонофорезу 4 % водного 

розчину, 7-10 процедур) і ендогенно (призначення таблеток по 0,25 г 3 рази на 

добу, 10 діб) застосувала Р.С. Назарян  [116].  Використання arginine glutamate 

було ефективним завдяки поєднанню його загального антиоксидантного та NO-

моделюючого впливу та місцевого антигіпоксичного, антиоксидантного та NO-
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моделюючого ефекту в ділянці пошкоджених тканин пародонта, що можливе 

завдяки його здатності проникати крізь біологічні бар’єри [115]. У таких же 

хворих цей препарат використовувала також Р.С. Кашівська [74], яка місцево 

застосовувала екстемпоральну пасту з 4 % розчину arginine glutamate та порошок 

діоксину кремнію (препарат „Атоксіл”), а в середину призначала по 2 таблетки 

arginine glutamate по 0,25 г двічі на добу 15-20 днів. Їхні дослідження і спонукали 

нас до включення цього препарату в схему комплексного лікування як коректора 

метаболічних порушень, виявлених нами при первинному обстеженні хворих. 

Під впливом комплексної терапії в тканинах пародонта відбувалися 

позитивні зміни у всіх хворих. Результати хірургічного лікування оцінювали за 

наявностю післяопераційних ускладнень та за швидкістю загоєння ран. 

Установлено, що післяопераційний період був більш ефективним у хворих груп 3 

і 4, окільки післяопераційний набряк та інфільтрація тканин на третю добу 

спостерігалися лише у 83,33 % і 70,0 % хворих, відповідно, (порівняно з 96,67 % і 

90,0 % хворих груп 1 і 2 відповідно), що очевидно зумовлено місцевим 

лікуванням після операції в групі 3 та передопераційною медикаментозною 

підготовкою хворих групи 4, яким довенно вводили розчин аргініну глутамату.  

На 7-у добу після операції рани загоювалися первинним натягом у 96,67 % і 

100 % хворих  груп 3 і 4 і лише в 90,0 % і 93,33 % хворих груп 1 і 2, що може 

свідчити про ліпший екзо- і ендогенний супровід у хворих груп 3 і 4.  

Через 1 місяць у групах 3 і 4 не було запалення в зоні втручання, зуби були 

стабільними, оскільки не було патологічних кишень і рухомості, 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, були 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 і було 
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спричинено різними чинниками)  спостерігалося в 15,38 % хворих групи 1, 7,40 % 

– групи 2, 3,70 % – групи 3. У хворих групи 4 таких ускладнень не виявлено. У 

92,07 %  хворих групи 4 клінічна картина стану пародонта була задовільною, а це 

дозволяє стверджувати, що в них отримано „плато позитивного результату” [51]. 

У решти хворих виявили поновлення запального процесу в яснах, яке вимагало 

повторної ініціальної пародонтальної терапії та медикаментозного лікування.  

Такий результат у хворих групи 4 зумовлений якісним хірургічним і 

ортопедичним лікуванням та ефективним медикаментозним супроводом, 

запропонованим нами.  

Відбулися зміни і в клінічних показниках. Зокрема, через 1 місяць ІГ, 

порівняно з даними до лікування, зменшився в 2,11, 2,14, 2,14 і 2,14 раза (р<0,05) 

в групах 1, 2, 3 і 4 відповідно. Через 6 місяців ця різниця склала відповідно 1,94, 

2,09, 2,11 і 2,12  раза (р<0,05), а через 12 – 1,75, 1,75, 1,99 і 2,05 раза (р<0,05). Між 

групами достовірної різниці не виявлено ні на одному етапі обстеження (р2,3,4,5,6 

>0,05), але в групі 4 показники були все ж дещо ліпшими. Запальний індекс РМА 

після комплексної терапії знижувався через 1 місяць у групах 1, 2, 3 і 4 відповідно 

в: 3,45, 3,30, 3,65 і 4,10 раза (р<0,05), через півроку – у 3,19, 3,06, 3,24, 3,60 раза 

(р<0,05), через рік – у 3,12, 2,96, 3,31 і 4,37 раза (р<0,05), (р2,3,4,5,6 >0,05). 

Подібні закономірності спостерігалися і за індексами ЧС, І кр. та РІ. 

Клінічні дані підтверджувалися рентгенологічними, які у віддалені терміни 

спостереження свідчили про виражений позитивний ефект модифікованої 

мукогінгівоостеопластики у всіх хворих на ГП завдяки усуненню ПК та 

створенню умов для припинення запалення в тканинах пародонта. При цьому, 

починаючи з 6 місяця, у всіх хворих після операції відмічено ущільнення 

кісткової тканини і чітке окреслення компактної пластинки коміркового 

відростка, відсутність кісткових кишень. 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 
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найуспішними, а менший відсоток рентгенологічних змін у групі 2, ніж у групі 1, 

засвідчує, що доповнення класичної оперативної методики модифікованої 

мукогінгівоостеопластики пенетраціями періосту дає менше ускладнень. 

Дані ехоостеометричних досліджень верхньої і нижньої щелеп показали, що 

лікуванням не вдалося отримати даних, наближених до таких у здорових  

(р<0,05), але в усіх групах досягнуті після комплексної терапії показники в усі 

терміни спостереження були достовірно меншими (р1<0,05), ніж до здійснених 

нами заходів (крім показника на верхній щелепі, отриманого через 12 місяців у 

групі 1; р4>0,05). Проте, порівнюючи швидкість проходження ультразвуку на 

верхній щелепі у хворих групи 4 з такими у хворих груп 1, 2 і 3 через 1 місяць, 

бачимо, що вона була достовірно меншою (р4,5,6<0,05). Через 6 і 12 місяців така 

різниця помічена ще й у хворих групи 3 (р4,5,6<0,05). На нижній щелепі різниця 

ехоостеометричних показників через півроку була значною у хворих групи 4. 

порівняно з даними груп 1 і 2 (р4,5<0,05), а через рік – порівняно з даними груп 1, 

2 і 3 (р4,5,6<0,05). Отже, результати лікування групи 4 у віддалені терміни 

спостереження були найефективнішими, особливо на верхній щелепі, що свідчить 

про досягнення стійкого ущільнення кісткової тканини щелеп унаслідок 

стабілізації процесів мінералізації кістки під впливом розробленого нами 

комплексного лікування завдяки як додатковій пенентрації періосту, так і 

застосуванню запропонованого комплексу препаратів. 

Клінічні дані підтверджувалися морфологічними, проведеними у хворих 

груп 1 і 4. Виявлено, що через 1 місяць у хворих групи 4 у тканинах пародонта 

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 виявлася лімфоцитарна 

інфільтрація, а в групі 1 продовжували утримуватися дистрофічні процеси в цих 

тканинах. Через 12 місяців видно, що більш якісні морфологічні перетворення 

(активніші синтетичні процеси в сполучнотканинних складових) відбувалися в 
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тканинах пародонта хворих групи 4. Очевидно, це досягнуто завдяки 

використанню запропонованого нами вдосконаленого пенетраціями періосту при 

операції МГОП, поєднаними з аплікаціями метилурацилової мазі з мірамістином 

на післяопераційне поле та ендогенним застосуванням препарату з метаболічною 

дією аргініна глутамату.  

Для з’ясування впливу нашого лікування на деякі патогенетичні механізми 

розвитку ГП проведено біохімічні дослідження. Нами встановлено, що 

комплексною терапією вдалося досягти зниження в ротовій рідині рівня ОМБ356  

через  1, 6 і 12 місяців після лікування. Зокрема,  у хворих групи 1 через 1 місяць 

ця фракція ОМБ знижувалася в 1,21, групи 2 – в 1,29, групи 3 – в 1,57 і групи 4 – в 

1,56 раза (р1<0,05),  через 6 місяців відповідно: в 1,14, 1,16, 1,41 і 1,62 раза 

(р1<0,05), а через 12 – в 1,11, 1,14, 1,46 і 1,58 раза (р1<0,05). Досягнути даних 

здорових не вдалося і відмінність була суттєвою (р<0,05). Порівнянням 

показників різних груп між собою встановлено, що вже через місяць після 

лікування за рівнем ОМБ356 різниця даних, отриманих у групі 4, була статистично 

значущо меншою, ніж у хворих груп 1 і 2 (р4,5<0,05). Через півроку і рік така 

різниця вже виявлена і з даними хворих 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 ОМБ при довжинах хвилі 370, 430 і 530 нм. 

Проте пул ОМБ530 у ротовій рідині 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 раза (р4,5,6<0,05), а через 

12 – в 1,63, 1,25 і 1,13 раза (р4,5<0,05, р6>0,05), а отже вміст фракції ОМБ530  у 

ротовій рідині є найпоказовішим. 

Під впливом лікування активність АО фермента СОД у хворих групи 1 

достовірно підвищувалася лише через 1 місяць. У хворих груп 2 і 3 досягнуте 

через місяць зростання активності СОД 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 
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віддалені терміни і достовірно 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 myramistin і метилурацилу, який 

регулює метаболічні процеси на місцевому рівні.  

Вивчення змін активності церулоплазміну під впливом різних способів 

комплексної терапії показало, що всі варіанти лікування сприяли суттєвому 

зниженню її 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 достовірно 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 статистично меншою, ніж у групах 1 і 

2 (р4,5<0,05), а у хворих групи 4 – істотно нижчою порівняно з такою в групі 3 

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

вплив препарату аргініну глутамату. 

Отримані нами дані засвідчують, що всі способи лікування хворих на ГП ІІ-

ІІІ ступеня успішно регулювали про- і АО показники, знижуючи рівень ОМБ усіх 

фракцій та активність церулоплазміну і підвищуючи активність СОД. Проте 

найбільш ефективним було лікування хворих групи 4, у комплексному лікуванні 

яких використовували препарат аргініну глутамат, що проявляє АО, 

антигіпоксичні і мембраностабілізуючі властивості. На регуляцію процесів ПОЛ, 

ПОБ і АО показників внаслідок впливу медикаментів з АО дією у хворих на ГП 

вказують багато дослідників [109; 107; 159; 91; 69]. Це підтверджує правильність 

вибору нами екзогенного і ендогенного лікування. 

Зменшення запальних змін у тканинах пародонта під впливом терапії 

супроводжувалося різким зниженням рівня С-РБ у ротовій рідині в 6,27 і 6,30 раза 

(р1<0,05) через 1 місяць та утриманням досягнутого у віддалених термінах у 

хворих груп 1 і 2, відповідно. У групах 3 і 4 це зменшення було ще більшим – у 
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8,29 і 10,46 раза (р1<0,05) і результат також був стабільним. І хоча на всіх етапах 

спостереження різниця між показниками різних груп була, проте неістотна 

(р4,5,6>0,05). 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. Але якщо зниження вмісту оксипроліну 

через 1 місяць у хворих групи 1 становило 1,22 раза, груп 2 і 3 – 1,28 раза то в 

групі 4 воно було найбільшим і склало 1,43  раза (р1<0,05). При цьому через 1, 6 і 

12 місяців різниця отриманих у групі 4 показників з такими у хворих груп 1, 2 і 3 

була значною (р4,5,6<0,05) і вказувала на суттєве гальмування розпаду колагену в 

тканинах пародонта та на відновлення органічної частини коміркової кістки. Про 

регуляцію цього показника під впливом комплексного лікування хворих на ГП І-ІІ 

ступеня свідчать дослідження А. С. Мельничука [107], за даними якого рівень 

оксипроліну в сироватці крові хворих на ГП І-ІІ ступеня після комплексної терапії 

знижувався в середньому на 51,66 %. 

Відомо, що терапія хворих на ГП сприяє стимуляції процесів утворення 

остеобластів і процесів гальмування утворення остеокластів, на що вказує 

підвищення активності ЛФ і зниження активності КФ у ротовій рідині. Багато 

дослідників засвідчують такі зміни у своїх наукових працях [109; 107; 159]. У 

нашій роботі отримані такі ж закономірності – 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), що свідчить про відновлення мінерального 

метаболізму кісткової тканини. У віддалених термінах спостереження у всіх 

групах відбулося незначне зменшення цього показника (р2>0,05), але досягнуті 

результати вдалося утримати. 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 на користь застосованого нами місцевого лікування і, 

особливо, на користь додаткового застосування препарату загальної дії. 
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Подібні, але зворотні закономірності спостерігаються і за змінами 

активності КФ. Нами встановлено, що внаслідок комплексного лікування 

зниження активності КФ було суттєвим у всіх групах (р1<0,05), а в групах 1 і 2 

отримані дані у всі терміни були близькими (р2>0,05), хоча у групі 2 дещо 

більшими. При цьому додаткове застосування метилурацилової мазі з 

мірамістином сприяло зниженню активності КФ у хворих групи 3: на 33,64 %, 

29,65 % і 31,12 % (р1<0,05) через 1, 6 і 12 місяців відповідно. Додаткове 

призначення аргініну глутамату сприяло ще більшому зниженню активності КФ у 

хворих групи 4 – на 53,92 %, 48,50 % і 44,13 %  (р1<0,05) через місяць, півроку і 

рік відповідно. 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 – в усі терміни 

спостереження (р4,5<0,05). Між даними груп 3 і 4 вірогідної відмінності взагалі не 

виявлено (р6>0,05).  

Отже, за рахунок призначеного нами додаткового медикаментозного 

лікування у хворих груп 3 і 4 результати терапії були найліпшими, оскільки 

відбувся опосередкований вплив застосованого комплексу препаратів на 

метаболізм кісткової тканини. 

За результатами дослідження змін активності трансаміназ у хворих на ГП ІІ-

ІІІ ступеня під впливом комплексного лікування виявлено суттєвий вплив його 

лише на показники хворих груп 3 і 4, бо в групах 1 і 2 в усі терміни 

спостереження відмінність від даних до лікування була незначною (р1>0,05). За 

показниками активності АлАТ різниця з вихідними даними склала в групі 3   

44,43 %, 44,79 % і 42,09 % через 1, 6 і 12 місяців, відповідно (р1<0,05), а в групі 4 

– 63,49 %, 58,73 % і 58,92 %, відповідно. У хворих групи 4 вдалося досягти 

показників активності АлАТ, близьких до таких у здорових (р>0,05). Наведені 

дані засвідчують достовірно ліпші результати за цим показником у хворих групи 

4, порівняно з даними груп 1, 2 і 3 (р4,5,6<0,05) в усі терміни після лікування. 

Що стосується активності АсАТ, то закономірності її змін у хворих груп 1 і 

2 були такими ж, як і в АлАТ. Проте за цим показником у хворих групи 3 не 
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вдалося досягти достовірних змін порівняно з вихідними даними (р1>0,05) та не 

було суттєвої різниці з показниками груп 1 і 2 (р4,5>0,05). І лише в групі 4 

зменшення активності АсАТ в усі досліджувані терміни було достовірним 

(р1<0,05), як і різниця з даними всіх інших груп (р4,5,6<0,05). Наші дослідження 

показали, що додаткове призначення гепатопротектора аргініну глутамату мало 

вагомий вплив на регуляцію активності трансаміназ. 

Підсумовуючи, хочемо зазначити, що оперативне лікування хворих на ГП 

ІІ-ІІІ ступеня з використанням модифікованої МГОП, удосконаленої нами 

пенетрацією 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 електронномікроскопічними 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 [147]. 

Отримані нами результати обґрунтовують доцільність удосконалення 

оперативного лікування шляхом пенентрації періоста та застосування способу 

місцевого і загального медикаментозного лікування ГП ІІ-ІІІ ступеня, які 

доповнюють традиційну схему комплексної терапії, що сприяло нормалізації 

гомеостазу в організмі, загалом, та в пародонті, зокрема, і сприяло прискоренню 

післяопераційної реабілітації пацієнтів, інтенсивнішому регресу клінічних проявів 

хвороби, забезпечуючи досягнення ремісії і  стабілізації, поліпшення якості 

надання пародонтологічної допомоги хворим із важкими ступенями ГП.



160 
 

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 
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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).  
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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, особливо у віддалених термінах. Отже, 

проведення пенентрацій періосту, місцеве використання розчину myramistin і мазі 

метилурацилової з мірамістином та загальне – аргініна глутамату мало значну 

перевагу над традиційною операцією та базовою післяопераційною терапією. 
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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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