
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

СТАСЮК НАДІЯ ОРЕСТІВНА 

 

 

УДК: 616.314 – 085 +616.314.18– 002.4+ 616.12 – 005.4 

 

 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

ІМУНОКОРЕГУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ В КОМПЛЕКСНОМУ 

ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ З 

ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ 

 

 

14.01.22 – стоматологія 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата медичних наук 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2019 

 



2 
 

Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана в Івано-Франківському національному медичному 

університеті МОЗ України, м. Івано-Франківськ. 

 

Науковий керівник:  Заслужений лікар України, 

                                       кандидат медичних наук, професор 

                                       Нейко Ніла Василівна, 

                                       Івано-Франківський національний  

                                       медичний університет МОЗ України,  

                                       кафедра терапевтичної стоматології,  

                                       професор кафедри 

 

Офіційні опоненти:     доктор медичних наук, професор 

                                       Борисенко Анатолій Васильович, 

                                       Національний медичний університет 

                                       імені О. О. Богомольця МОЗ України, 

                                       кафедра терапевтичної стоматології, 

                                       завідувач кафедри 

 

                                       Заслужений лікар України, 

                                       доктор медичних наук, професор  

                                       Зубачик Володимир Михайлович,  

                                       Львівський національний медичний  

                                       університет імені Данила Галицького 

                                       МОЗ України, кафедра терапевтичної  

                                       стоматології, завідувач кафедри 

 

Захист відбудеться «29» листопада 2019 р. о 1300 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 при Івано-Франківському 

національному медичному університеті МОЗ України (76018, м. Івано-

Франківськ, вул. Галицька, 2). 

 

 

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України (76018, м. Івано-

Франківськ, вул. Галицька, 7а). 

 

 

Автореферат розісланий «28» жовтня 2019 р. 

 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01  

доктор медичних наук, професор                                                О. І. Дєльцова 
 



3 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сьогодні патологічні процеси у тканинах 

пародонта залишаються в центрі уваги багатьох наукових досліджень і 

клінічних спостережень (Косенко КМ, 2010; Мазур ІП, 2010; Білоклицька 

ГФ, 2010; Рожко ММ, 2011; Борисенко АВ, 2017; Зубачик ВМ, 2018). 

Генералізований пародонтит (ГП) як поліетіологічне захворювання з 

багаторівневими та неоднозначними механізмами розвитку складає значну 

проблему системи охорони здоров’я, зважаючи на значне поширення, 

превалююче ускладнення – часткову чи повну адентію, що негативно 

впливає або унеможливлює пережовування їжі, створює естетичний 

дискомфорт, а потому − дефект (Данилевський МФ, 2004; Борисенко АВ 

2009; Герелюк ВІ, 2010; Нейко НВ, 2010), і, як наслідок, − соціальну 

дезадаптацію та порушення якості життя (Caton JG, 2018). 

Загалом захворювання пародонта охоплюють 20 − 50% популяції світу 

(Demmer RT, Papapanou PN, 2010). За даними Centers for Disease Control and 

Prevention (США), 47,2 % дорослих американців страждають на ГП різного 

ступеня розвитку, а у віці 65 років та старше даний показник зростає до 

70,1% (Eke PІ, 2012). В Україні поширення вказаної хвороби сягає 92 % 

(Ніколішин АК, 2009; Рожко ММ, 2009; Самойленко АВ, 2011; Зубачик ВМ, 

2013). 

Доведено, що виникнення та прогресування захворювань пародонта 

залежать від наявності патологічних бактерій, імунної відповіді людини та 

чинників ризику (Борисенко АВ, 2009; Політун АМ, 2009; Мельничук ГМ, 

2011). Тривалими дослідженнями встановлена низка факторів, які 

підвищують ризик розвитку ГП. До них належать куріння, погана гігієна 

ротової порожнини (РП), гормональні зміни в жінок, цукровий діабет 2 типу 

(ЦД 2 типу), певні ліки та стрес, вік та спадковість. Виявлено, що фенотип 

ГП характеризується надмірною, слабко ефективною та хронічною 

запальною відповіддю в сполучній тканині, яка підтримує зуби, що 

призводить до деструкції тканин швидше, ніж цільове, ефективне та зворотне 

запалення (Jepsen S, 2018). 

На сьогодні встановлені зв’язки ГП із різними захворюваннями 

внутрішніх органів: захворюваннями серцево-судинної системи, системним 

остеопорозом, хронічними інфекційними захворюваннями, метаболічним 

синдромом, ЦД 2 типу, хронічною хворобою нирок, інсультом, злоякісними 

пухлинами, ревматоїдним артритом тощо (Борисенко АВ, 2009; Мазур ІП, 

2010; Чумакова ЮГ, 2011; Рябоконь ЄМ, 2011; Зубачик ВМ, 2012; Герелюк 

ВІ, 2013; Плав’юк ЛЮ, 2014; Leibbrandt A, 2015). Сучасні дані свідчать про 

тісний взаємозв'язок ГП та захворювань серцево-судинної системи. 

Метаналіз низки досліджень показав зростання на 19 % абсолютного ризику 

та на 44 % відносного ризику серцево-судинних недуг у хворих на ГП (Beck 

JD, 2009; Bahekar AA, 2011). Серед них домінує ішемічна хвороба серця 

(ІХС), інсульт та атеросклероз периферійних артерій (Bozoglan A, 2017). 
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ІХС – одне з найчастіших захворювань серця. Окрім високої 

смертності, ІХС спричиняє значну інвалідизацію (Dietrich T, 2013). Питання 

про ймовірний зв’язок захворювань пародонта та ІХС дискутуються активно 

останні 20 років. Таким чином, обидві недуги є мультифакторними 

запальними станами з багатьма спільними чинниками ризику (куріння, ЦД 2 

типу, ожиріння тощо), а ключовим у їхньому прогресуванні та розвитку є 

всебічний вплив запалення (Chun YH, 2010; Петрушанко ТО, 2011; 2013). 

Проте, незважаючи на численні обсерваційні дослідження, 

взаємозв’язки між ГП та ІХС не можна ні підтвердити, ні заперечити, а 

механізми цього явища незрозумілі та потребують наступного ретельного 

вивчення (Widén C, 2016; Holmer H, 2016). 

Проведений аналіз літературних джерел указує на те, що проблема 

взаємозв’язку «ГП-ІХС» розглядається неповно та часто односторонньо 

(Vedin O, 2015; Vražić D, 2015). Обстеження хворих на стабільну ІХС, із 

використанням коронароангіографії показало тісний зв'язок із високими 

середніми значеннями індексів ураження пародонта, що дозволило авторам 

зробити висновок про тісний зв'язок обох недуг (Tonetti MS, 2015). 

Установлено, що інструментальне лікування ГП має позитивний вплив 

на перебіг ІХС у короткотерміновій перспективі, проте дані, про особливості 

медикаментозного лікування ГП на фоні стабільної ІХС є 

несистематизованими і носять характер окремих клінічних спостережень. 

З огляду на те, що досягнення тривалої ремісії ГП на фоні супутньої 

патології є доволі проблематичним (Борисенко АВ, 2009; Мазур ІП, 2010), 

виникає низка запитань, які потребують ретельного подальшого вивчення 

щодо ролі стабільної ІХС на перебіг ГП, що дозволить розкрити нові 

патогенетичні механізми розвитку і слугуватиме основою для обґрунтування 

системного лікування. Зокрема, велике значення має вивчення ефективності 

комплексної імунотропної терапії, що і стало метою нашого дослідження. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом планових науково-дослідних робіт 

кафедри терапевтичної стоматології Івано-Франківського національного 

медичного університету – «Оптимізація комплексного лікування патології 

пародонта, тканин зубів у стоматологічних хворих та при супутній патології», 

(державна реєстрація № 0114U000905) та «Клініко-патогенетичне 

обґрунтування диференційованого медикаментозного, ендодонтичного та 

хірургічного лікування в комплексній терапії генералізованого пародонтиту», 

(державна реєстрація № 0106U009253). Дисертант була виконавцем окремих 

фрагментів цих робіт. 

Мета дослідження: вивчення характеру імунологічних порушень у 

разі генералізованого пародонтиту та підвищення ефективності його 

лікування шляхом використання комбінованих імунотропних препаратів у 

хворих на стабільну ішемічну хворобу серця. 

Завдання дослідження: 
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1. Вивчити поширення і особливості перебігу генералізованого 

пародонтиту у хворих на стабільну ІХС. 

2. Дослідити взаємозв’язок між перебігом, ступенем розвитку 

генералізованого пародонтиту та станом місцевого і загального імунітету у 

хворих та на фоні стабільної ІХС. 

3. Установити зв’язок між інтенсивністю запального процесу в 

тканинах пародонта у хворих на генералізований пародонтит І і ІІ ступеня та 

клінічними проявами стабільної ІХС. 

4. Розробити та впровадити спосіб імунокорегуючої терапії в 

комплексному лікуванні хворих на ГП І і ІІ ступеня розвитку без та на фоні 

стабільної ІХС із використанням комбінованих імунотропних препаратів. 

Об’єкт дослідження: ураження запально-дистрофічним процесом 

тканин пародонта, особливості ротової рідини, сироватки крові в здорових, у 

хворих на ГП без та з супутньою стабільною ІХС. 

Предмет дослідження: клінічні, біохімічні, імунологічні зміни тканин 

пародонта, сироватки крові та ротової рідини (РР) у хворих на ГП без та з 

супутньою стабільною ІХС до та після комплексного лікування.  

Методи дослідження. клінічні (скарги, анамнез хвороби, анамнез 

життя, огляд), дані інструментально-індексного, фізикального та 

антропометричних методів обстеження, рентгенологічні (прицільна та 

цифрова рентгенографія, ортопантомографія), визначення показників 

загального аналізу крові, імуноферментні (визначення рівнів фактору 

некрозу пухлин-альфа, sPECAM-1 у РР), визначення імунограми: CD3, CD4, 

CD8, CD19, CD56, IgA, sIgA, IgM, IgG та статистичні методи дослідження, за 

допомогою яких визначали особливості перебігу та ефективність лікування 

хворих на ГП та з супутньою стабільною ІХС. 

Наукова новизна проведених досліджень. На основі проведених 

досліджень уперше встановлено порушення співвідношення лейкоцитів у 

сироватці крові хворих на ГП, особливо, на тлі супутньої стабільної ІХС, з 

об’єктивним віддзеркаленням окремих лейкоцитарних індексів (ІНМ у 1,59 

раза, ІЛМ у 1,68 раза в середньому (p<0,05)) порівняно з когортою хворих на 

ГП без супутньої ІХС.  

Доповнено наукові дані про зниження СЗЕ у хворих на ГП І і ІІ 

ступенів (ст) розвитку за умови супутньої стабільної ІХС у 1,54 раза (p<0,05) 

в середньому порівняно із контингентом хворих без супутньої ІХС. 

Відмічено, що порушення ліпідного профілю супроводжується більш 

вираженими деструктивними змінами в тканинах пародонта, які 

маніфестують із прогресуванням основного захворювання. 

Уперше показані особливості змін Т-клітинного імунітету у хворих на 

ГП на фоні супутньої стабільної ІХС: зростання вмісту числа CD3+-

лімфоцитів на 54 % та цитотоксичних/супресорних Т-клітин на 57 % (p<0,05) 

на фоні дефіциту хелперних Т-лімфоцитів. 

Доповнено наукові дані щодо активності місцевого та системного 

запалення при поєднаній патології, свідченням чого є зростання рівнів ФНПα 
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(у 2,45 раза (p<0,05)) та sPECAM-1 (у 2,83 раза від контрольних значень 

(p<0,05)) за умови супутньої стабільної ІХС як у РР, так і в сироватці крові. 

Уперше виявлено особливості клінічного перебігу ГП у хворих із 

супутньою стабільною ІХС, що розширює уявлення про патогенез 

захворювання й сприяє вибору раціональної комплексної терапії, зокрема 

диференційованої імунотропної.  

Уперше доведено, що призначення рослинних імунотропних 

препаратів у комплексному лікуванні ГП, зокрема у хворих із супутньою 

стабільною ІХС, зменшує клінічні прояви основного захворювання (РМА 

знизився на 82,7 %, РВІ – на 58,7 %, міграція лейкоцитів за Ясиновським 

зменшилася на 78,5 %), покращує показники імунограми, зменшує прояви 

системного запалення та запобігає його рецидивам у віддаленому періоді. 

Практичне значення досліджень. Отримані дані щодо поширеності й 

особливостей перебігу ГП у хворих із супутньою стабільною ІХС, можуть 

бути використані для надання ефективної стоматологічної допомоги цьому 

контингенту хворих. 

Отримані результати біохімічних та імунологічних досліджень 

сироватки крові і РР можуть бути використані для прогнозування розвитку ГП 

у хворих із супутньою стабільною ІХС та сприятимуть плануванню 

оптимальних лікувально-профілактичних заходів. 

На основі проведених досліджень упроваджено в клінічну практику 

нову схему комплексного лікування хворих на ГП та з супутньою стабільною 

ІХС, із застосуванням системної комплексної імунотропної терапії (Патент 

України № 14458 Опубл. 15.05.2006). Розроблена схема лікувально-

профілактичних заходів, метою яких є забезпечення оптимальних умов для 

стабілізації ГП у хворих із супутньою стабільною ІХС, передбачає: гігієнічне 

навчання; регулярний догляд та проведення професійної гігієни РП; 

застосування системної комплексної імунотерапії: поєднання загального 

імунотропного препарату «Імуно-тон» з інстиляціями в ПК 

екстемпорального гелю, до складу якого входять фітоконцентрат «Джерело» 

та сорбент «Ентеросгель». 

Клініко-лабораторні дослідження засвідчили ефективність 

запропонованого нами способу комплексного лікування, який завдяки 

позитивному впливу на клінічні, імунологічні та біохімічні показники сприяє 

досягненню стабілізації в 95,63 % хворих на ГП на фоні стабільної ІХС, на 

відміну від 86,4 % хворих, пролікованих традиційним способом, що дозволяє 

рекомендувати його для широкого впровадження в практику. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної 

роботи впроваджено в лікувальну практику центру стоматології 

університетської клініки Івано-Франківського національного медичного 

університету (20.06.2018 р.); навчально-лікувального центру «Університетська 

клініка» ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

(28.04.2018 р.); терапевтичного відділення Івано-Франківської ОСП 

(30.05.2018 р.); стоматологічного відділення ЦРЛ Надвірнянського району 
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(17.05.2018 р.) та в лікувальний процес стоматологічного відділення КНП 

«Заліщицька ЦРЛ» (05.06.2018 р.). Матеріали дисертації використовуються в 

навчальному процесі на кафедрах терапевтичної (21.06.2018 р.) та 

ортопедичної стоматології (14.03.2018 р.) Івано-Франківського національного 

медичного університету; терапевтичної, ортопедичної та хірургічної 

стоматології й щелепно-лицевої хірургії Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова (06.04.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням автора і внеском здобувача в опрацювання актуальної 

проблеми -  діагностики та лікування ГП та у хворих із супутньою стабільною 

ІХС. Автор особисто визначила напрямки досліджень, здійснила патентно-

інформаційний пошук з обґрунтуванням актуальності теми, провела аналіз 

наукової літератури, сформувала мету і завдання дослідження. Дисертантка 

особисто проводила всі клінічні стоматологічні обстеження хворих, 

анкетування, забір РР. Автором особисто запропоновано комплекс заходів для 

діагностики та лікування ГП та у хворих із супутньою стабільною ІХС та 

проаналізовано його ефективність. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційних 

досліджень оприлюднені на міжнародній науково-практичній конференції: 

«Сучасні технології щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології» (м. 

Івано-Франківськ, 2005), науково-практичній конференції молодих вчених та 

студентів із міжнародною участю: «Працюємо, творимо, презентуємо» (м. 

Івано-Франківськ 2007), науково-практичній конференції з міжнародною 

участю: «Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів 

різної етіології» (м. Тернопіль, 2007), ювілейній міжнародній науково-

практичній конференції: «Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, 

перспективні напрямки розвитку» (м. Івано-Франківськ, 2009), науково-

практичній конференції: «Сучасні методики діагностики, лікування та 

профілактики в терапевтичній стоматології» (м. Полтава, 2010), XI 

Національному конгресі кардіологів України (м. Київ, 2010), науково-

практичній конференції з міжнародною участю: «Терапевтичні читання: 

сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» 

присвячується 80-річчю з Дня народження академіка НАМН України 

Є.М.Нейка (м. Івано-Франківськ, 2012), обласній науково-практичній 

конференції: «Вчені Прикарпаття - сталому розвитку краю» (м. Івано-

Франківськ, 2012), міжнародній науково-практичній конференції: «Сучасні 

технології хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії» (м. Івано-

Франківськ, 2015), міжнародній науково-практичній конференції: «Медицина 

ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (м. 

Дніпро, 2017), науково-практичній конференції з міжнародною участю: 

«Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань 

тканин пародонта і слизової оболонки ротової порожнини» (м. Тернопіль, 

2018).  
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Публікації. За темою дисертаційної роботи надруковано 20 публікацій, 

зокрема 5 статей у фахових наукових виданнях, 1 стаття в міжнародному 

електронному виданні, 12 публікацій у матеріалах науково-практичних 

конференцій, 4 з яких у фахових наукових виданнях України, 1 деклараційний 

патент України на корисну модель та 1 методичні рекомендації. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою 

на 132 сторінках основного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, 

3 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел. Робота ілюстрована 27 таблицями і 10 рисунками. Перелік джерел 

включає 269 найменувань, 145 із них – латиною. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. До дослідження було залучено 192 

хворих на ГП І і ІІ ст. (84 жінки, 108 чоловіків) віком від 35 до 64 років; серед 

них – 162 пацієнтів із верифікованим діагнозом стабільної ІХС: стенокардії 

напруження, ФК ІІ-ІІІ (CCS). До контрольної групи ввійшли 15 практично 

здорових осіб та 15 хворих на стабільну ІХС без ознак ГП. Дослідження 

проводилося як відкрите, контрольоване, у паралельних групах, порівняльне. 

Оцінювали стан тканин пародонта: огляд та використовували наступні 

індекси: РМА (С Parma, 1960), РВІ (НР Muhlemann, 1977), PDI за 

Рамфьордом (1959), гігієни за Грін-Вермільйоном (ІГ-OHI-S) (1964), 

міграцію лейкоцитів у РП за МА Ясиновським (1972), вимірювали глибину 

пародонтальних кишень (ПК) прямим методом. Для дослідження кісткової 

тканини коміркового відростка застосовували внутрішньоротову контактну 

рентгенографію та ортопантомографію. Ліпідограму в плазмі крові визначали 

фотоколориметричним способом за допомогою набору реактивів 

«Холестерин-Ф», «Тригліцериди Ф», «Холестерин LDL Ф» та «Холестерин 

HDL Ф” (ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика», Україна). Гематологічне 

дослідження здійснювали на автоматичному аналізаторі «Melet Shloesing MS 

4-e» (Melet Shloesing Laboratories, Франція) із верифікацією абсолютного 

числа лейкоцитів (у тому числі, нейтрофілів, лімфоцитів, еозинофілів, 

моноцитів та базофілів), на основі чого обраховували відомі лейкоцитарні 

індекси. Величину ендогенної інтоксикації визначали за тестом сорбційної 

здатності еритроцитів (СЗЕ) фотоколориметрично. Визначення фенотипу 

лімфоїдних клітин проводили непрямим імунофлюоресцентним методом із 

використанням моноклональних антитіл проти антигенів лімфоцитів (ЗАТ 

«Сорбент-сервіс», Росія). Визначали рівень основних класів сироваткових 

імуноглобулінів Ig G, Ig A, Ig M та секреторного Ig A в РР методом ІФА на 

аналізаторі «Stat Fax 303 Plus» (США) за допомогою наборів реагентів «Ig A, 

G, M» (НВЛ «Гранум», Україна). Визначали в ротовій рідині ФНП-α і 

sPECAM-1 методом імуноферментного аналізу з використанням наборів 

реагентів TNF-α ELISA kit (Vector-Best, Росія) та sPECAM-1 ELISA BMS229 

kit (Bender MedSystems, Австрія). 



9 
 

Критеріями розподілу хворих у підгрупи після призначення протоколів 

лікування були: верифікація діагнозу ГП, відповідно до класифікації МФ 

Данилевського (1994 рік), наявність супутньої стабільної ІХС, обраний метод 

лікування. Група порівняння: 1A – хворі на ГП І ст. (16 осіб) – стандартне 

лікування; 1C – хворі на ГП І ст. із супутньою стабільною ІХС (32 особи) – 

стандартне лікування в поєднанні з інстиляціями в ПК екстемпорального 

гелю, до складу якого входять фітоконцентрат «Джерело» 10 крапель та 2 мл 

сорбенту «Ентеросгель»; 2A – хворі на ГП ІІ ст. (16 осіб) – стандартне 

лікування; 2C – хворі на ГП ІІ ст. із супутньою стабільною ІХС (32 особи) – 

стандартне лікування в поєднанні з інстиляціями в ПК екстемпорального 

гелю, до складу якого входять зазначені складники. Основна група: 1B – 

хворі на ГП І ст. (15 осіб) – яким проводили стандартне лікування в 

поєднанні з препаратом «Імуно-тон» всередину по 3 чайних ложки 2 рази на 

добу, в першій половині дня, після їжі, упродовж 1 місяця; 1D – хворі на ГП І 

ст. із супутньою стабільною ІХС (33 особи) – стандартне лікування в 

поєднанні з препаратом «Імуно-тон» за вказаною схемою та інстиляціями в 

ПК екстемпорального гелю, склад якого зазначений вище; 2B – хворі на ГП ІІ 

ст. (15 осіб) – стандартне лікування в поєднанні з препаратом «Імуно-тон» у 

вказаних вище дозах; 2D – хворі на ГП ІІ ст. із супутньою ІХС (33 особи) – 

стандартне лікування в поєднанні з препаратом «Імуно-тон» та інстиляціями 

в ПК екстемпорального гелю, до складу якого входять зазначені вище 

складники. Усі пацієнти та групи контролю були репрезентативними за віком 

і статтю. 

Стандартна терапія ГП відповідно до наказу МОЗ України від 

06.02.2008 №56 «Клінічний протокол лікування генералізованого 

пародонтиту» включала: зрошення РП та ПК – комбінований препарат 

«Гівалекс», до складу якого входить антисептик гексетидин, протизапальна 

речовина холіну саліцилат і знеболювальний засіб хлорбутанон (10 мл 

розчину на склянку води, від 2 до 4 полоскань на день); аплікації на ясна під 

ізолюючу капу препарату «Метрогіл-Дента», до складу якого входить 

хлоргекседин у стабільній концентрації 0,25 % та метронідазол 10 %; 

нанесення «Солкосерил-дентальної адгезивної пасти». 

Підтримуюча терапія стабільної ІХС відповідала вимогам 

Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) 

та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна 

ішемічна хвороба серця» 2016 рік і включала: бета-адреноблокатор 

(бісопролол – 2,5 – 5 мг на добу), статин (розувастатин – 20 мг на добу), 

ацетилсаліцилову кислоту (100 мг на добу), інгібітор 

ангіотензинперетворювального ферменту (раміприл – 1,25 - 2,5 мг на добу чи 

периндоприл – 2 - 4 мг на добу). 

Усіх хворих обстежували до, відразу після, через 1, 6 та 12 міс після 

лікування.  
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Статистичну обробку отриманих даних проводили параметричними 

методами, використовуючи t-критерій Стʼюдента. Для аналізу взаємозв’язків 

між показниками застосували ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена. 

Результати досліджень та їх обговорення. Були виявлені більш 

виражені зміни показників індексної оцінки стану тканин пародонта в групі 

хворих із супутньою стабільною ІХС порівняно з когортою хворих без 

супутньої патології: збільшення глибини ПК у 1,32 раза; індекси РВІ та РМА 

підвищувалися у хворих обох груп, проте достовірну різницю 

прослідковували за ІІ ст. ГП (1,8±0,03) бала та (61,2±0,88) % за умови 

супутньої патології відповідно; без супутньої патології вони досягали 

(1,75±0,03) бала та (49,5±0,89) % (p<0,05); показники проби Ясиновського 

виявили подібну тенденцію: погіршувалися в 1,6 раза виразніше за умови 

супутньої патології при ГП ІІ ст. Отримані результати є співзвучними з 

даними когортного дослідження STABILITY trial (Huck O, Saadi-Thiers K, 

2011). 

Нами встановлено, що загальна кількість лейкоцитів периферійної 

крові у хворих на ГП із супутньою ІХС була достовірна вищою, ніж у групі 

контролю: в 1,18 і 1,36 раза за І і ІІ ст. хвороби відповідно (p<0,05). Слід 

зауважити, що даний показник у когорті обстежених хворих на стабільну ІХС 

без ознак ГП був вірогідно вищим від значень у практично здорових осіб 

(p<0,05), проте меншим у 1,22 раза, ніж у хворих на ГП ІІ ст. та супутню 

стабільну ІХС (p<0,05). Подібні дані були оприлюднені в рамках 

Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study (Holmlund A, Lampa E, 2017). 

Із метою детальної оцінки особливостей хронічного запального 

процесу за умови ГП обчислювали величини лейкоцитарних індексів. 

Зафіксовано, що супутня ІХС обумовила вищі величини зазначених індексів, 

зокрема ІНМ був більшим у 1,55 раза і 1,63 раза за І і ІІ ст. ГП відповідно 

проти контрольних значень (p<0,01). Відсутність стабільної ІХС 

характеризувалась дещо нижчими значеннями ІНМ: у 1,31 раза і 1,39 раза за І 

і ІІ ст. хвороби відповідно порівняно з контролем (p<0,05). Варто брати до 

уваги, що даний показник за І ст. ГП був вищим у 1,21 раза, а за ІІ ст. – у 1,28 

раза від аналогічного показника в когорті хворих на ГП без ІХС (p<0,05). 

Характерно, що ІЛМ в обстежених із супутньою стабільною ІХС 

відповідно ступеню ГП був вищим у 1,65 і 1,71 раза (p<0,01). Середні 

значення ІЛМ при поєднанні ГП та стабільної ІХС були вищими від подібних 

у хворих на ІХС без ураження пародонта в 1,37 і 1,41 раза за І і ІІ ст. 

відповідно (p<0,05). Порівнюючи між собою величини згаданого індексу 

серед хворих на ГП однакових ст., відмічені його вищі значення за умови 

наявності супутньої стабільної ІХС: у 1,38 і 1,43 раза відповідно (p<0,05). 

Спостерігаємо, що ГП спричиняє зростання величини ендогенної 

інтоксикації порівняно з групою контролю. Причому, супутня ІХС 

паралельно чинить вплив на зазначений показник. Величина СЗЕ при 

поєднанні ГП та стабільної ІХС була вищою в 1,51 і 1,59 раза за І і ІІ ст. 

відповідно проти групи контролю (p<0,01). Дещо нижчі значення СЗЕ 
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відмічалися при ГП, який перебігав без супутньої вісцеральної патології – в 

1,27 раза (p<0,05). 

Виявлено, що супутня ІХС спричиняла тимчасове зростання вмісту 

числа CD3+ -лімфоцитів у крові обстежених хворих. Так, у хворих на ГП І ст. 

він був у 1,06 раза вище від групи контролю та в 1,16 раза – від групи хворих 

на ГП І ст. без супутньої стабільної ІХС (p<0,05). 

Потрібно зауважити, що кількість цитотоксичних/супресорних Т-

клітин зростала у хворих на ГП за умови супутньої ІХС. Зокрема, при І ст. 

ГП даний показник був у 1,21 раза вищим від контрольних значень, а при ІІ 

ст. – у 1,13 раза (p<0,05). У той же час, кількість CD8+-лімфоцитів у хворих 

на ГП без ІХС вірогідно не відрізнялася від контрольних значень. 

Нами встановлено, що ГП обумовлює активацію В-лімфоцитів, а 

супутня ІХС призводить до більшого зростання їхнього числа, що достовірно 

відбувається за ІІ ст. хвороби. Так, кількість CD19+-клітин була вищою в 

1,21 і 1,27 раза за ГП І і ІІ ст. відповідно (p<0,05). 

Було виявлено переконливі дані, щодо зростання вмісту в крові 

природних кілерів, зокрема кількість CD56+ -лімфоцитів у хворих на ГП та 

ІХС був у 1,16 і 1,25 раза за І і ІІ ст. відповідно вищим від контрольних 

параметрів (p<0,05). Натомість, кількість згаданих клітин у крові за І ст. ГП 

без супутньої ІХС вірогідно не відрізнялася від показника в групі здорових 

осіб (p>0,05). 

ГП спричиняє зміни з боку гуморальних чинників місцевого імунітету 

РП, більш виражені за умови супутньої ІХС. Зменшення величин Ig А в РР 

залежало від ступеня хвороби: в 1,16 і 1,22 раза за І і ІІ ст. відповідно 

(p<0,05). Найбільші значення величин Ig M у РР хворих на ГП із супутньою 

ІХС відмічали за І ст. хвороби – удвічі (p<0,01). У міру прогресування 

хвороби його концентрація дещо зменшувалася та була вищою в 1,83 раза 

(p<0,05). Натомість, величини Ig G були стабільно високими та зростали в 

2,86 і 2,94 раза за І і ІІ ст. ГП відповідно (p<0,01). 

Таким чином, ГП обумовлює ряд вагомих змін із боку гуморального 

місцевого імунітету РП, які є більш вираженими при супутній ІХС. 

Нами встановлено, що середні значення вмісту ФНП-α в РР хворих на 

ГП та супутню ІХС перевищували показники норми в 2,28 і 2,86 раза за І і ІІ 

ст. відповідно (p<0,01). Натомість, у хворих на ГП без супутньої стабільної 

ІХС концентрація ФНП-α в РР перевищувала контрольні значення в 1,81 і 

2,19 раза за І і ІІ ст. відповідно (p<0,01). Відмічена пряма кореляційна 

залежність між вмістом ФНП-α у РР та глибиною ПК за І ст. (r=0,41; p<0,05) 

та ІІ ст. ГП (r=0,46; p<0,05). Подібно спостерігали прямі кореляційні зв’язки 

між титрами ФНП-α та індексу запалення РМА: за умови супутньої 

стенокардії – rs=0,49 та rs=0,47 (залежно від ступеня ГП); при її відсутності –

rs=0,41 та rs=0,39 відповідно (p<0,05). 

Було виявлено, що середні рівні sPECAM-1 у РР хворих на ГП та 

супутню стабільну ІХС у 2,66 раза перевищували середні контрольні 

значення за І ст. хвороби та в 2,99 раза – за ІІ ст. (p<0,01). За умови 
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відсутності стабільної ІХС зростання вмісту згаданої адгезивної молекули 

відбувалося повільніше та було більшим у 2,1 і 2,23 раза– за І і ІІ ст. ГП 

відповідно (p<0,01). 

Варто зазначити, що у хворих на ГП на фоні стабільної ІХС відмічені 

прямі кореляційні зв’язки між глибиною ПК та плазмовими рівнями ХС 

ЛПНГ: за І ст. - середньої сили зв'язок (r=0,61; p<0,05), а за ІІ ст. – (r=0,43; 

p<0,05), що однозначно співпадає з даними обсерваційного дослідження 

Fourth Korea National Health and Nutrition Examination Survey (Rheu GB, Ji S, 

Ryu JJ, Lee JB, 2011) 

Варто уваги те, що через 6 і 12 міс після проведеного лікування 

зберігалася стабілізація стану тканин пародонта в усіх групах обстеження, 

проте, в основній групі зменшення базових критеріїв важкості запального 

процесу в пародонті відбувалося більш ефективно, що доведено статистично. 

Дані індексу РМА зменшувалися у всіх підгрупах. Однак при 

використанні запропонованого способу даний процес відбувався 

ефективніше, залишаючись у 9,8 та 6,2 раза у середньому нижчим за 

вихідний рівень в основній групі через 6 і 12 міс після лікування відповідно, 

тоді як у групі порівняння цей показник знижувався у відповідні терміни в 

4,5 та 2,05 раза (р<0,001). Достовірна різниця виявлена стосовно індексу РВІ 

через 1 місяць після лікування в підгрупах пацієнтів, яким додатково 

призначали імунотропний препарат – зменшення в 3,5 раза у середньому 

порівняно до вихідних величин (р<0,001), у підгрупах порівняння цей 

показник зменшувався в 1,9 раза (р<0,05). Через 6 і 12 міс після лікування 

була встановлена чітка вірогідна різниця величини індексу РВІ між групами 

(р<0,001). Показники глибини ПК в основних підгрупах у термін 6 і 12 міс 

після лікування зменшувалися на 0,84 мм та 0,82 мм відповідно достовірно 

відрізняючись від подібних величин у підгрупах порівняння (р<0,001). 

Варто зауважити, що в процесі лікування ГП І ст. із супутньою ІХС 

відмічали вірогідне зменшення числа білих кров’яних тілець за умови 

призначення запропонованого способу. Так, у підгрупі 1D цей показник 

зменшувався в 1,19 раза наприкінці першого місяця спостереження (p<0,01) 

та був нижчим від подібного значення в підгрупі порівняння 1С на 3,4 % 

(p<0,05). Подібно, він був стабільно нижчим за вихідні значення в 1,18 раза 

на 6 і 12 міс спостереження (p<0,01). 

Проведене лікування ГП ІІ ст. призводило до зменшення кількості 

лейкоцитів у крові хворих обох груп, проте більш виразніше – при 

призначенні додаткового імунотропного лікування. Зокрема, у хворих 2D 

підгрупи цей показник зменшувався відповідно до терміну спостереження в 

1,36; 1,35 і 1,34 раза (p<0,01), що вірогідно перевищувало показники в 

підгрупі порівняння 2С на 9,11 %; 8,32 % і 7,52 % відповідно (p<0,05). 

За умови супутньої ІХС апробована нами схема лікування ГП 

потенціювала протизапальні впливи статинів та призводила до значного та 

тривалого зниження показника ІНМ. Так, у хворих 1С підгрупи дане 

співвідношення знижувалося відповідно до терміну спостереження в 1,26; 
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1,24 і 1,27 раза (p<0,05). Натомість, у хворих 1D підгрупи динаміка була 

виразнішою – в 1,44; 1,45 і 1,46 раза (p<0,01). Варто брати до уваги, що 

призначене нами лікування було на 15,1 % та 14,0 % ефективнішим у період 

6 і 12 міс (p<0,05). Подібні дані отримані у хворих на ГП ІІ ст. 

У процесі лікування спостерігалася статистично достовірна позитивна 

динаміка ІЛМ в основній групі: у хворих 2С підгрупи зменшувався 

відповідно до терміну спостереження в 1,23; 1,22 (до 6,07±0,52) і 1,22 раза 

(p<0,01). Тоді як, у хворих 2D підгрупи – в 1,27; 1,36 і 1,47 раза (p<0,01). 

Отже, апробована схема лікування виявила ефективний (на 16,1 %; p<0,05) та 

стійкий вплив на динаміку ІЛМ. 

Запропоноване лікування потенціювало вплив статинів на динаміку 

ендогенної інтоксикації на 12,5 % - 14,2 % у середньому в термін 6 і 12 міс 

(p<0,05). 

Проведене лікування ГП призвело до зменшення вмісту в РР ФНП-α в 

обох групах хворих, проте більш виразніше – в основній групі. Так, у хворих 

2А підгрупи вміст ФНП-α в РР зменшувався в 1,19 раза на 1-й міс 

спостереження; в 1,36 раза на 6-й міс і в 1,34 раза через 1 рік (p<0,01). На 

противагу цьому, в когорті пацієнтів 2В підгрупи рівні цитокіну 

зменшувалися в 1,32; 1,63 і 1,62 раза відповідно (p<0,01). Апробована схема 

лікування була на 20,6 % ефективнішою у віддалені терміни спостереження 

(p<0,05). 

Запропоноване лікування ГП призводило до зменшення вмісту в РР 

sPECAM-1, більш виражене за умови додаткового місцевого та загального 

застосування адаптогенів. Так у 2D підгрупі вміст sPECAM-1 зменшувався 

відповідно до терміну спостереження в 1,6; 1,95 і 1,96 раза (p<0,01). 

Апробована схема підвищувала ефективність зменшення досліджуваної 

адгезивної молекули в РР на 13,9 % - 15,9 % (p<0,05). 

Варто уваги те, що імунорегуляторний індекс у процесі лікування 

збільшувався в основній групі дослідження, починаючи з 1-го місяця: в 1,07; 

1,15 і 1,16 раза (p<0,05) – у 1В підгрупі; в 1,11; 1,19 і 1,18 раза (p<0,01) – у 2В 

підгрупі. При поєднаному перебігу ГП та стабільної ІХС у процесі лікування 

динаміка зростання показника CD4/CD8 була більш інтенсивною (p<0,01). 

При лікуванні ГП спостерігали зменшення дисбалансу імуноглобулінів 

у РР у термін 1 - 6 міс спостереження, більш виразніше – при використанні 

апробованої схеми терапії. 

Таким чином, ГП на фоні стабільної ІХС призводить до активізації 

компонентів хронічного запального процесу як в РП, так і системних його 

проявів. Запропонована схема місцевого та загального лікування цього 

захворювання дозволяє, шляхом впливу на спільні елементи патогенезу, 

оптимізувати наявні сучасні схеми менеджменту та вплинути на прогноз. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і подане 

нове вирішення наукового завдання, що полягає в удосконаленні лікування і 

профілактики генералізованого пародонтиту хронічного перебігу І і ІІ 
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ступенів розвитку на фоні стабільної ішемічної хвороби серця шляхом 

впровадження патогенетично обґрунтованих диференційованих лікувально-

профілактичних заходів. 

1. Поширення генералізованого пародонтиту серед хворих на 

стабільну ішемічну хворобу серця складає 67,71 % осіб із пропорційним 

розподілом, залежно від ступеня його важкості. Установлено, що наявність 

супутньої стабільної ішемічної хвороби серця спричиняє виразний вплив на 

перебіг генералізованого пародонтиту, що проявляється більш глибоким 

ураженням тканин пародонта, високою активністю й агресивним перебігом 

локального запалення, свідченням чого є високі значення індексу запалення 

РМА (у 1,25 раза), проби Ясиновського (на 12,46 % - у випадку І ступеня та 

на 21,16 % - у разі ІІ ступеня).  

2. Симптоми генералізованого пародонтиту підсилюються за 

супутньої стабільної ішемічної хвороби серця і маніфестують у міру 

прогресування хвороби, виявом чого є підвищена кількість лейкоцитів у 

периферійній крові, головним чином за рахунок лімфоцитів та нейтрофілів; 

більш високими значеннями лейкоцитарних індексів – ІНМ (на 15,3 % і 15,15 

% за І і ІІ ступеня) та ІЛМ (на 27,55 % і 29,9 7% відповідно). Установлений 

зворотній кореляційний зв’язок між ІНМ, ІЛМ, індексом РМА та пробою 

Ясиновського (r=0,35; p<0,05).  

3. Генералізований пародонтит, який перебігає на фоні супутньої 

стабільної ішемічної хвороби серця спричиняє у хворих зміни системного 

імунітету, що проявляється зростанням умісту у крові числа CD3+-

лімфоцитів (у 1,16 і 1,31 раза за І і ІІ ступеня); числа CD8+-лімфоцитів (у 1,31 

і 1,23 раза відповідно); вмісту природних кілерів (у 1,26 і 1,25 раза 

відповідно) на фоні зменшення кількості хелперних Т-лімфоцитів вище від 

контрольних значень, зокрема у разі ІІ ступеня хвороби – у 1,23 раза (p<0,05). 

Паралельно активується гуморальна ланка імунної відповіді, а також 

наростає число природних кілерів. Наявний вінцевий атеросклероз за умови 

генералізованого пародонтиту призводить до зменшення вмісту в ротовій 

рідині Ig A при стійко високих титрах M та G. 

4. Прогресування генералізованого пародонтиту у хворих на 

стабільну ішемічну хворобу серця супроводжується маніфестацією явищ 

системного запалення, свідченням чого є підвищення в ротовій рідині рівнів 

ФНП-α (у 2,28 і 2,86 раза за І і ІІ ступеня) та sPECAM-1 (у 2,66 і 2,99 раза 

відповідно). Відмічені сильні позитивні взаємозв'язки між вмістом ФНП-α та 

sPECAM-1 у ротовій рідині та індексами запалення РМА, пробою 

Ясиновського (за І ступеня r=0,68, 0,71 і 0,65; при ІІ - r=0,74, 0,75 і 0,77). 

5. Використання рослинних імунотропних препаратів у комплексному 

лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на стабільну ішемічну 

хворобу серця зменшує його клінічні прояви (РМА – на 79,4 %, РВІ – на 63,2 

%, глибини ПК – на 27,4 %, проби Ясиновського – на 65,4 %), поліпшує 

показники імунограми, зменшує прояви системного запалення (рівень ФНП-

α в ротовій рідині знизився у середньому на 27,3 %). Виявлено, що у 
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віддалені терміни (через 6 і 12 міс) після лікування зберігається стабілізація 

стану тканин пародонта та має місце зниження кількості рецидивів, у 

середньому на 24,2 %. 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. При діагностиці генералізованого пародонтиту І і ІІ ступеня 

розвитку слід надавати особливої уваги хворим на стабільну ішемічну 

хворобу серця з метою попередження можливої трансформації хронічного 

коранарного синдрому в гострий коронарний синдром та поліпшення 

прогнозу основного захворювання.  

2. Із метою оцінки показань для системного імунокоригуючого 

лікування генералізованого пародонтиту на тлі стабільної ішемічної хвороби 

серця рекомендовано проводити обчислення відомих лейкоцитарних індексів 

(ІНМ, ІЛМ) та оцінювати стан клітинного і гуморального імунітету. 

3. Для підвищення ефективності лікування хворих на генералізований 

пародонтит у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця до комплексної 

терапії слід включати імунотропні препарати рослинного походження: 

місцево – у складі інстиляцій у пародонтальні кишені екстемпорального 

гелю, до складу якого входить фітоконцетрат «Джерело» та «Ентеросгель»; 

загально – у вигляді сиропу «Імуно-тон» всередину по 3 чайних ложки, двічі 

на день, в першій половині дня, після їди, упродовж 1 місяця. 
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АНОТАЦІЯ 

Стасюк Н. О. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування 

імунокорегуючих препаратів в комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту у хворих з ішемічною хворобою серця – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. Івано-Франківський національний 

медичний університет, МОЗ України, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей перебігу 

генералізованого пародонтиту (ГП) І і ІІ ступенів розвитку у хворих із 

супутньою стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС) та без супутньої 

патології, віком 35 - 64 роки (192 особи) та розробці способу підвищення 

ефективності його лікування. 

Установлено залежність між наявністю супутньої стабільної ІХС та 

змінами стану тканин пародонта, імунологічних і біохімічних показників у 

ротовій рідині та крові хворих на ГП.  

Корекції виявлених порушень показників, що вивчалися, було 

досягнуто запропонованим способом комплексного лікування, який сприяв 
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стабілізації ГП, що дозволяє рекомендувати його для використання в 

практичній стоматології. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, стабільна ІХС, клітинний 

і гуморальний імунітет РП, імунотропна терапія. 

  

АННОТАЦИЯ 

Стасюк Н. О. Клинико-патогенетическое обоснование применения 

иммунокорегирующих препаратов в комплексном лечении 

генерализованного пародонтита у больных с ишемической болезнью 

сердца. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.22 – стоматология.  

Ивано-Франковский национальный медицинский университет, МЗ 

Украины, г. Ивано-Франковск, 2019.  

Диссертация посвящена изучению особенностей течения 

генерализованного пародонтита (ГП) І и ІІ степени у больных с 

сопутствующей стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС) и без 

сопутствующей патологии в возрасте 35 - 64 года (192 человека) и разработке 

способа повышения эффективности его лечения с использованием 

иммунотропного препарата Имуно-тон и местно экстемпорального геля на 

основе фитоконцентрата «Джерело» и «Ентеросгеля». 

Изучено клинические, рентгенологические, иммунологические и 

биохимические показатели развития и течения ГП у больных с 

сопутствующей ИБС, а также без висцеральной патологии; их изменения под 

действием комплексного лечения. Обследование проводили до лечения, 

через 1, 6 и 12 месяцев. 

Обнаружены более выраженные изменения показателей 

пародонтальных индекснов в группе больных с сопутствующей стабильной 

ИБС по сравнению с когортой больных без сопутствующей патологии: 

увеличение глубины ПК в 1,32 раза; индексы кровоточивости РВІ и индекс 

РМА достоверно отличались при II ст. ГП (1,8±0,03) балла и (61,2±0,88) % 

при сопутствующей патологии, соответственно; без сопутствующей 

патологии - (1,75±0,03) балла и (49,5±0,89) % (p<0,05); показатели пробы 

Ясиновского ухудшались в 1,6 раза отчетливее при сопутствующей 

патологии. 

Установлено, что общее количество лейкоцитов периферической крови 

у больных ГП с сопутствующей ИБС было выше, чем в группе контроля: в 

1,18 раза при I ст. и в 1,36 раза - при II ст. (p<0,05). Следует заметить, что 

данный показатель в когорте обследованных больных стабильной ИБС без 

признаков ГП был достоверно выше значений у практически здоровых лиц 

(p<0,05), однако меньше в 1,22 раза, чем у больных ГП II ст. и 

сопутствующей стабильной ИБС (p<0,05). 

Обнаружено, что ГП приводит к росту величины эндогенной 

интоксикации по сравнению с группой контроля. Причем, сопутствующая 
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ИБС параллельно оказывает влияние на данный показатель. Размер ССЭ при 

сочетании ГП и стабильной ИБС была выше в 1,51 раза при I ст. ГП, в 1,59 

раза ‒ при II ст., против группы контроля (p<0,01). Несколько ниже значения 

ССЭ отмечались при ГП, который протекал без сопутствующей 

висцеральной патологии ‒ в 1,27 раза (p<0,05). 

Установлено, что ГП обусловливает активацию В-лимфоцитов, а 

сопутствующая ИБС приводит к большему росту их числа, что достоверно 

происходит при II ст. болезни. Так, количество CD19+ клеток при I ст. была 

выше в 1,21 раза (p<0,05), при II ст. ‒ в 1,27 раза (p<0,05). Установлены 

убедительные данные относительно роста содержания в крови естественных 

киллеров, в частности, количество CD56+ лимфоцитов у больных ГП I ст. и 

ИБС был в 1,16 раза, а при II ст. ‒ в 1,25 раза выше контрольных параметров 

(p<0,05). 

ГП обусловливает ряд весомых изменений со стороны гуморального 

местного иммунитета РП, которые являются более выраженными при 

сопутствующей ИБС. 

Отмечена прямая корреляционная зависимость между содержанием 

ФНО-α в РЖ и глубиной ПК при I ст. (r=0,41; p<0,05) и II ст. ГП (r=0,46; 

p<0,05). 

Разработанный нами способ комплексной терапии больных ГП с 

сопутствующей ИХС способствовал улучшению клинических показателей 

более существенно, в сравнении с традиционным лечением. Например, РМА 

уменшался в среднем в 9,8 и 6,2 раза исходного уровня через 6 и 12 месяцев 

после лечения, тогда как в группе сравнения этот показатель снижался в 4,5 и 

2,05 раза (р<0,001). 

Проведенное лечение больных на ГП и с сопутствующей ИБС 

приводило к уменьшению количества лейкоцитов в крови более отчетливо 

при назначении дополнительного иммунотропного лечения. 

Установлено, что предложенное лечение способствует статистически 

более достоверному снижению показателя ФНО-α в РЖ: в 1,52 раза и 1,29 

раза в среднем, соответственно (р<0,001). Апробированная схема повышала 

эффективность уменьшения исследуемой адгезивной молекулы в РЖ на 13,9 

% ‒ 15,9 % (p<0,05). 

После лечения ГП с использованием предложенной иммунотропной 

терапии улучшалась местная иммунная защита, что отображено в 

увеличении иммунорегуляторного индекса в основной группе исследования, 

начиная с 1-го месяца: у1,09 раза; в 1,17 раза и в 1,17 раза (p<0,05). 

При использовании предложенного способа лечения ГП наблюдали 

уменьшение дисбаланса иммуноглобулинов в ротовой жидкости. 

Клинико-лабораторные исследования показали высокую 

эффективность предложенного нами способа лечения, который 

способствовал достижению стабилизации в 94,7 % больных ГП с 

сопутствующей стабильной ИБС и 96,2 % больных ГП без висцеральной 

патологии. 
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ANNOTATION 

Stasiuk N. O. Clinical and pathogenetic substantiation of the use of 

immunocorrective drugs in the complex treatment of generalized periodontitis 

in patients with coronary heart disease. – Manuscript.  

Dissertation for the Degree of a Candidate of Medical Sciences in Specialty 
14.01.22 – stomatology. Ivano-Frankivsk National Medical University, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the features of the course of 

generalized periodontitis (GP) I and II stages of development in patients with 

concomitant stable coronary heart disease (CHD) and without concomitant 

pathology, aged 35 ‒ 64 years (192 persons) and to develop a method of improving 

the effectiveness of its treatment. 

The correlation between the presence of concomitant stable CHD and 

changes in the condition of periodontal tissues, immunological and biochemical 

parameters in the oral fluid and blood of patients with GP has been established. 

The proposed method of complex treatment contributed to the stabilization 

of GP, which allows to recommend it for use in practical dentistry. 

Key words: GP, stable coronary heart disease, cellular and humoral 

immunity of oral cavity, immunotropic therapy. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ГП – генералізований пародонтит 

ЗХС – загальний холестерин 

ІГ – індекс гігієни за Green-Vermillion 

ІЛМ – індекс співвідношення лімфоцитів до моноцитів 

ІНМ – індекс співвідношення нейтрофілів до моноцитів 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

ПК – пародонтальна кишеня 

РП – ротова порожнина 

РР – ротова рідина 

СЗЕ – сорбційна здатність еритроцитів 

ст – ступінь 

ФНП-α – фактор некрозу пухлин-альфа 

ХС ЛПНГ – холестерин ліпопротеїдів низької густини 

ХС ЛПВГ – холестерин ліпопротеїдів високої густини 

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів 

IgA – імуноглобулін А 

IgG – імуноглобулін G 

IgМ – імуноглобулін М 

РВІ – індекс кровоточивості (Muhlemann, 1971 у модифікації Cowell I., 1975) 

PDI – індекс Рамфьорда 

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

sIgA – секреторний імуноглобулін А 

sPECAM-1 – тромбоцитарно-ендотеліальна молекула адгезії 
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