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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.‒ Кваліфікаційна праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктор філософії) за спеціальністю 14.01.22 ‒ «Стоматологія». Підготовка 

здійснювалась в Івано-Франківському національному медичному 

університеті МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019 рік. 

Захист відбудеться в спеціалізований вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету, Івано-Франківськ, 2019. 

Актуальність дослідження: генералізований пародонтит (ГП) складає 

проблему системи охорони здоров’я через поширення хвороби (в Україні 

80%), превалююче ускладнення (часткову, повну адентію), соціальну 

дезадаптацію, порушення якості життя. 

Фенотип ГП характеризується надмірною, слабко ефективною, 

хронічною запальною відповіддю в сполучній тканині, що призводить до 

деструкції тканин швидше, ніж цільове, зворотне запалення. 

Дослідження вказують на ряд факторів, що підвищують ризик розвитку 

ГП. Їх поділяють на модифіковані (куріння, порушення гігієни ротової 

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

типу), певні ліки, стрес) та немодифіковані (вік та спадковість). 

Установлені зв’язки ГП з різними хворобами внутрішніх органів: 

захворюваннями серцево-судинної системи (ССС), інфекційними, 

метаболічними, остеопорозом, злоякісними пухлинами тощо. 

Доведено тісний взаємний зв'язок ГП та захворювань ССС. Серед них 

домінує ішемічна хвороба серця (ІХС), інсульт та атеросклероз периферійних 

артерій. 

Аналіз літературних джерел указує на те, що проблема взаємозв’язку 

ГП  та ІХС розглядається неповно, односторонньо. 
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Обстеження хворих на стабільну ІХС показало тісний зв'язок із 

високими середніми значеннями індексів ураження пародонта, що дозволило 

зробити висновок про зв'язок обох хвороб. 

Ученими сформовано декілька основних теорій взємозв’язку ГП та 

стабільної ІХС. На нашу думку, фахівці необґрунтовано забувають про одну 

з них – імунну. Це актуально, коли йдеться про вплив саме стабільної ІХС на 

характер перебігу ГП. 

Встановлено, що лікування ГП має позитивний вплив на перебіг ІХС у 

короткотерміновій перспективі, проте, дані, які б свідчили про позитивний 

вплив системного лікування ІХС на перебіг ГП, відсутні.  

На нашу думку, комплексне лікування ГП з ІХС вимагає оптимізації, 

шляхом системного впливу на імунну систему з метою зменшення терміну 

циркуляції прозапальних речовин у системному кровоплині. 

Отже, виникає низка запитань, які потребують ретельного подальшого 

вивчення щодо впливу системних змін та дисфункцій, які виникають при 

стабільній ІХС на перебіг ГП, що дозволить розкрити нові патогенетичні 

механізми розвитку, слугуватиме основою для обґрунтування системного 

лікування.  

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 був 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. 
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Завдання дослідження: вивчити поширення і особливості перебігу ГП у 

хворих на стабільну ІХС. Дослідити взаємозв’язок між перебігом, ступенем 

розвитку ГП та станом місцевого і загального імунітету у хворих і на фоні 

стабільної ІХС. Установити зв’язок між інтенсивністю запального процесу в 

тканинах пародонта у хворих на ГП І і ІІ ступеня та клінічними проявами 

стабільної ІХС. Розробити та впровадити спосіб імунокорегуючої терапії в 

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

ІХС із використанням комбінованих імунотропних препаратів. 

Об’єктом дослідження є ураження запально-дистрофічним процесом 

тканин пародонта, особливості ротової рідини (РР), сироватки крові у 

здорових, хворих на ГП без та з супутньою стабільною ІХС. Предметом 

дослідження стали клінічні, біохімічні, імунологічні зміни тканин пародонта, 

сироватки крові та РР у хворих на ГП без та із супутньою стабільною ІХС до 

та після комплексного лікування. 

Методи дослідження: епідеміологічні; клінічні – індексна оцінка тканин 

пародонта, гігієни РП; рентгенологічні – для оцінки коміркової кістки; 

біохімічні – для визначення лейкоцитарних індексів; імунологічні – для оцінки 

імунітету РП; імуноферментні – для оцінки активності цитокінів; 

математично-статистичні. 

Наукова новизна: уперше встановлено порушення співвідношення 

лейкоцитів у сироватці крові хворих на ГП на фоні стабільної ІХС, що 

кореспондує із порушенням показників лейкоцитарних індексів (ІНМ, ІЛМ), 

порівняно з показниками хворих на ГП без супутньої стабільної ІХС: ІНМ на 

15,22 %; ІЛМ на 28,76 % у середньому). Доповнено наукові дані про 

зниження СЗЕ при ГП І і ІІ ступенів, зокрема при супутній стабільній ІХС.  

Уперше демонструємо особливості CD-каскаду у хворих на ГП на фоні 

стабільної ІХС: зростання вмісту числа CD3+-лімфоцитів у крові обстежених 

хворих. Простежуємо збільшення кількості цитотоксичних/супресорних Т-

клітин, що обумовило зменшення показника імунорегуляторного індексу. 

Таким чином, доповнено наукові дані про підвищення рівня фактору 

некрозу пухлин-альфа (ФНП-α) та тромбоцитарно-ендотеліальної молекули 
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адгезії (sPECAM-1) як у РР, так і в сироватці крові, особливо при супутній 

стабільній ІХС.  

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 в комплексному лікуванні ГП у хворих із супутньою стабільною 

ІХС зменшує клінічні прояви основного захворювання (показники індексу 

запалення (РМА) зменшилися на 82,7 %, індексу кровоточивості (РВІ) – на 

58,7 %, проби Ясиновського – на 78,5 %), покращує показники імунограми, 

зменшує прояви системного запалення та запобігає рецидивам ГП у 

віддаленому періоді. 

Практичне значення отриманих даних полягає у тому, що результати 

дослідження можуть бути використані для надання ефективної 

стоматологічної допомоги таким хворим. 

Отож розроблено комплекс лікувально-профілактичних заходів, метою 

якого є забезпечення оптимальних умов для стабілізації ГП у хворих із 

супутньою стабільною ІХС. Комплекс передбачає: гігієнічне навчання; 

регулярний догляд та проведення професійної гігієни РП; застосування 

системної комплексної імунотерапії: поєднання імунотропного препарату 

«Імуно-тон» (АТ «Галичфарм», Україна, РП № UA/2179/01/01) всередину по 

3 чайних ложки двічі на день, у першій половині дня, після їди впродовж 

місяця й інстиляціями в ПК екстемпорального гелю, до складу якого входять 

фітоконцентрат «Джерело» («Екомед», Україна, реєстр. посв. № 

02568182/031880/01 від 05.02.2009) 10 крапель та 2 мл сорбенту 

«Ентеросгель» («КРЕОМА-ФАРМ», Україна). 

Запропонований спосіб діагностики та лікування ГП та у хворих із 

супутньою стабільною ІХС впроваджено в клінічну практику: центру 

стоматології університетської клініки Івано-Франківського національного 

медичного університету; навчально-лікувального центру «Університетська 
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клініка» ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»; 

терапевтичного відділення Івано-Франківської ОСП; стоматологічного 

відділення ЦРЛ Надвірнянського району та в лікувальний процес 

стоматологічного відділення КНП «Заліщицька ЦРЛ». 

Основні положення дисертаційної роботи впроваджено в навчальний 

процес і при практичній підготовці студентів кафедр: терапевтичної та 

ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету; терапевтичної, ортопедичної та хірургічної стоматології й 

щелепно-лицевої хірургії Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова. 

Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням автора і 

внеском здобувача в опрацювання актуальної проблеми діагностики та 

лікування ГП 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  

усі 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. 

Викладені в дисертації основні наукові положення, обґрунтування 

висновків, підготовка публікацій до друку, написання та оформлення 

дисертаційної роботи, автореферату здійснено за постійної консультації 

наукового керівника – кандидата медичних наук, професора Ніли Василівни 

Нейко. У друкованих матеріалах разом із співавторами участь дисертанта є 

визначальною, матеріали і висновки належать здобувачеві. 

Результати досліджень та основні положення дисертації висвітлені, 

обговорені на міжнародній науково-практичній конференції: «Сучасні 

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

Франківськ, 2005), науково-практичній конференції молодих учених та 

студентів із міжнародною участю: «Працюємо, творимо, презентуємо» 
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(Івано-Франківськ, 2007), науково-практичній конференції з міжнародною 

участю: «Роль месенджерних систем у патогенезі патологічних процесів 

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

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

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

практичній конференції: «Сучасні методики діагностики, лікування та 

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

Національному конгресі кардіологів України (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 (Івано-Франківськ, 2012), обласній науково-практичній 

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

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

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

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

ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» 

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

«Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань 

тканин пародонта і слизової оболонки ротової порожнини» (Тернопіль, 

2018). 

За темою дисертаційної роботи - 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, 1 деклараційний патент України на корисну 

модель та 1 методичні рекомендації. Результати проведеного дослідження 

вказують на високу поширеність ГП серед хворих на стабільну ІХС, 

особливості перебігу основної хвороби; зміни біохімічних, імунологічних 

показників сироватки крові та РР, які є наслідком недостатністі та 

неефективністі місцевого й системного як клітинного, так і гуморального 

імунітету, порушенням мікроциркуляції в пародонті. Оцінка ефективності 
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лікування у хворих основної групи вказує на високу потенцію запропонованої 

схеми щодо стабілізації запально-дистрофічного процесу в тканинах 

пародонта. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, стабільна ІХС, клітинний 

та гуморальний імунітет ротової порожнини, імунотропна терапія. 

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. - Qualifying work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a candidate degree in medical sciences (doctor of philosophy) in 

specialty 14.01.22 «Stomatology» - Ivano-Frankivsk National Medical University, 

Ivano-Frankivsk, 2019. 

The defense will be held at the Specialized Scientific Council of the Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2019. 

Relevance of research: generalized periodontitis (GP) is a health system 

problem, given the widespread prevalence (in Ukraine 80 %), complications 

(partial, complete adenty), social maladaptation and quality of life. 

The phenotype of GP is characterized by an excessive, poorly effective, 

chronic inflammatory response in the connective tissue and results in tissue 

destruction faster than targeted, reverse inflammation. 

Studies have identified a number of factors that increase the risk of GP 

developing. They are divided into modified (smoking, poor oral hygiene, hormonal 

changes in women, type 2 diabetes mellitus, certain medications and stress) and 

unmodified (age and heredity) ones. 

Relations of GP with various diseases of the internal organs are established: 

cardiovascular disease (CVS), infectious, metabolic, systemic osteoporosis, 

malignant tumors etc. 

It’s proven a close correlation between GP and cardiovascular diseases. 

Among them, CHD, stroke and atherosclerosis of peripheral arteries dominate. 
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An analysis of literary sources suggests that the problem of the relationship 

between GP and CHD is considered incompletely, one-sidedly. 

The examination of patients with stable CHD using revealed a close 

relationship with high mean values of indexes of periodontal lesions that allowed 

conclusion that there is a close relationship between these ailments. 

Several basic theories of the relationship between GP and stable CHD have 

been formed by scientists. In our opinion, experts unreasonably forget about one of 

them - immune. This is relevant when talking about the impact, in fact, of a stable 

CHD on the features of the course of GP. 

It’s proved that treatment of GP has a positive effect on the course of 

coronary artery disease in the short term, however, evidence that the positive effect 

of systemic treatment of CHD on the course of GP is absent. 

In our opinion, complex treatment of GP in the background of CHD requires 

optimization, through systemic influence on the immune system in order to reduce 

the period of circulation of proinflammatory substances in the system flow. 

In view of the foregoing, a number of questions arise that require careful 

further study on the role of systemic changes and dysfunctions that arise with 

stable coronary artery disease on the course of GP, which will reveal new 

pathogenetic mechanisms of development, serve as the basis for the substantiation 

of systemic treatment. 

The dissertation is a fragment of the planned research work of the 

Department of Therapeutic Dentistry of Ivano-Frankivsk National Medical 

University – «Optimization of complex treatment of periodontal disease, dental 

tissues in dental patients and with concomitant pathology» (state registration No. 

0114U000905) and «Clinical and pathogenetic justification of differentiated 

medical, endodontic and surgical treatment in the complex therapy of generalized 

periodontitis» (state registration No. 0106U009253). The candidate was the 

executor of some fragments of these works. 

The purpose of the study: to study the nature of immunological disorders in 

the GP and increase the effectiveness of its treatment by using combined 

immunotropic drugs in patients with stable CHD. 
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Tasks that were defined: to study the distribution and peculiarities of the 

course of GP in patients with stable CHD; to study the relationship between the 

course, the degree of development of GP and the state of local and general 

immunity in patients and against the background of stable CHD; to establish a 

connection between the intensity of the inflammatory process in the periodontal 

tissues and the clinical manifestations of stable CHD; to develop and implement 

the technology of immunocorrection therapy in the complex treatment of GP in 

patients and against the background of stable CHD, using combined immunotropic 

drugs. 

The objects of the study are periodontal tissues, oral fluid, blood serum in 

patients with GP and associated concomitant CHD. The subject of the study was 

clinical, biochemical, immunological changes of periodontal tissues, blood serum 

and oral fluid in patients with GP and associated CHD, as well as in the process of 

treatment. 

Research methods that were used: epidemiological; clinical - the index 

assessment of the periodontal tissues, hygiene of the oral cavity (OC); X-ray - to 

assess of the jawbone; biochemical - to determine of leukocyte indices; 

immunological - for evaluation of immunity of the OC; immunoenzymes - to 

evaluate the activity of cytokines; mathematical and statistical. 

The scientific novelty: at the first time the violation of leukocytes ratio in 

blood serum of patients with GP with concomitant stable CHD was determined, 

which corresponds in violation of leukocyte indices (INM, ILM, in comparison 

with the indicators of patients with GP without concomitant stable CHD: INM by 

15.22 %; ILM by 28.76 % on the average). Scientific data on the reduction of SPE 

with GP of the 1st and 2nd stages of development and, especially, with 

concomitant stable CHD, which correlates with the leukocyte indices, is 

supplemented. Specified scientific data about the violation of the lipid profile in 

patients with GP and concomitant stable CHD. 

For the first time, features of the CD-cascade in patients with GP with a 

stable CHD are shown: increase in the number of CD3+ -lymphocytes in the blood 
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of the examined patients. An increase in the number of cytotoxic / suppressor T 

cells was shown, which led to a decrease in the data of immunoregulatory index. 

The scientific data on the increase of the level of TNF-α and sPECAM-1 in 

both oral liquid and blood serum is supplemented, which is especially presented 

with concomitant stable CHD.  

For the first time, the peculiarities of the clinical course of GP in patients 

with concomitant stable CHD have been revealed, which broadens the perception 

of the pathogenesis of the disease and promotes the choice of rational complex 

therapy, including differentiated immunotropic. 

It has been proved for the first time that the prescription of plant 

immunotropic drugs in the complex treatment of GP, including those with 

concomitant stable CHD, reduces the clinical manifestations of the underlying 

disease. 

The practical assessment of the data is that the results of the study can be 

used for effective dental care in this contingent of patients. 

A complex of treatment-and-prophylactic measures is developed, the 

purpose of which is to provide optimal conditions for the stabilization of GP in 

patients with concomitant stable CHD. The complex includes: hygienic training; 

regular care and professional hygiene of the oral cavity; application of systemic 

immunotherapy: combination of immunotropic drug «Immuno-tone» (JSC 

«Halychpharm», Ukraine, RP UA / 2179/01/01) for 3 teaspoons, 2 times daily and 

instillations in to the periodontal pockets of extemporal gel containing 

phytoconcentrate «Dzherelo» (Ecomed, Ukraine, Reg. No. 022568182/031880/01 

dated February 5, 2009) 10 drops and 2 ml of «Enterosgel» sorbent («KREOMA-

PHARM», Ukraine). 

The proposed method of treatment of patients with GP and concomitant 

stable CHD is implemented in clinical practice: the center of dentistry of the Ivano-

Frankivsk National Medical University; University Clinic of the Bukovinsky State 

Medical University; Therapeutic Department of Ivano-Frankivsk RSP; the dental 

department of the Central District Hospital of Nadvirna and in the dental 

department of the Zalischyky Central District Hospital. 
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The main provisions of the dissertation work are introduced in the 

educational process of the departments: therapeutic and orthopedic stomatology of 

the Ivano-Frankivsk National Medical University; therapeutic, orthopedic and 

surgical dentistry and maxillofacial surgery of Vinnitsa National Medical 

Universityin name of M. I. Pirogov. 

Dissertation work is the completed scientific research of the author and the 

applicant's contribution to the development of the actual problem of diagnosis and 

treatment of GP and patients with concomitant stable CHD. The candidate 

personally conducted all clinical dental examinations of patients, questionnaires, 

oral fluid collection. The author personally proposed a set of measures for the 

diagnosis and treatment of GP in patients with concomitant stable CHD and 

analyzed its effectiveness. 

The main scientific positions, substantiation of conclusions, preparation of 

publications for publication, preparation and writing of dissertation papers, the 

author's abstract are carried out under the constant consultation of the scientific 

adviser - the PhD, professor Nila Neyko. In the printed materials, together with the 

co-authors, the participation of the candidate is decisive, materials and conclusions 

belong to the applicant. 

The results of the research and the main points of the dissertation are 

highlighted and discussed at the international scientific and practical conference: 

«Modern technologies of maxillofacial surgery and surgical stomatology» (Ivano-

Frankivsk, 2005), scientific-practical conference of young scientists and students 

(Ivano-Frankivsk 2007), scientific-practical conference with international 

participation: «The role of messenger systems in the pathogenesis of pathological 

processes of different etiologies» (Ternopil, 2007), scientific-practical conference: 

«Dentistry - yesterday, today and tomorrow, promising directions of development» 

(Ivano-Frankivsk, 2009), conference: «Modern methods of diagnostics, treatment 

and prevention in therapeutic dentistry» (Poltava, 2010), XI National Congress of 

Cardiologists of Ukraine (Kyiv, 2010), scientific and practical Conferences with 

international participation: «Therapeutic Readings: Modern Aspects of Diagnosis 

and Treatment of Internal Medicine Diseases» (Ivano-Frankivsk, 2012), the 
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regional scientific-practical conference: «Scientists of the Carpathian region - 

sustainable development of the region» (Ivano-Frankivsk, 2012), international 

conference: «Modern technologies of surgical dentistry and maxillofacial surgery» 

(Ivano-Frankivsk, 2015), the international conference: «Medicine of the 21st 

Century: Perspective and Priority Areas of Scientific Research» (Dnipro, 2017), a 

conference with international participation: «Modern Approaches to Prevention, 

Diagnosis and treatment of the disease of periodontal and oral mucous membrane» 

(Ternopil, 2018). 

There are 20 publications including 5 articles in the scientific specialized 

editions of Ukraine, 1 article in the international electronic edition, 12 publications 

in the materials of scientific and practical conferences, 1 declarative patent of 

Ukraine and 1 methodological recommendation on the theme of the dissertation. 

The results of the conducted research the high prevalence of GP among patients 

with stable CHD, revealed features of the clinical course, the change in 

biochemical and immunological parameters of blood serum and oral fluid, 

insufficiency and inefficiency local and systemic as cellular and humoral 

immunity, violation of microcirculation in periodontum. Evaluation of the 

effectiveness of treatment in patients of the main group indicates the high potency 

of the proposed scheme for the stabilization of inflammatory-dystrophic process in 

periodontal tissues. 

Key words: generalized periodontitis, stable CHD, cellular and humoral 

immunity of the oral cavity, immunotropic therapy. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сьогодні патологічні процеси в тканинах 

пародонта залишаються у центрі уваги багатьох наукових досліджень та 

клінічних спостережень [2, 14, 24, 79]. 

Генералізований пародонтит 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 в подальшому − дефект, і, як наслідок, − соціальну 

дезадаптацію та порушення якості життя [120, 141]. 

Загалом захворювання пародонта охоплюють 20 − 50 % популяції світу 

[150]. За даними Centers for Disease Control and Prevention (США), 47,2 % 

дорослих американців страждають на ГП різного ступеня важкості, а у віці 

65 років та старше даний показник зростає до 70,1 % [156]. В Україні 

поширення вказаної недуги сягає 92 % [22, 24]. 

Доведено, що виникнення та прогресування захворювань пародонта 

залежать від наявності патологічних бактерій, імунної відповіді людини та 

чинників ризику [26]. Тривалими дослідженнями встановлена низка 

факторів, які підвищують ризик розвитку ГП. До них належать куріння, 

погана гігієна ротової порожнини, гормональні зміни в жінок, 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 

[176]. 

На сьогодні встановлені зв’язки ГП із різними захворюваннями 

внутрішніх органів: захворюваннями ССС, системним остеопорозом, 

хронічними інфекційними захворюваннями, метаболічним синдромом, ЦД 2 



22 
 

типу, хронічною хворобою нирок, інсультом, злоякісними пухлинами, 

ревматоїдним артритом тощо [6, 15, 16, 85, 86, 125, 127, 129, 132, 173]. 

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 захворювань ССС у 

хворих на ГП [124, 130, 133]. Серед них домінує ІХС, інсульт та атеросклероз 

периферійних артерій [137, 139]. 

ІХС – одне з найчастіших захворювань серця. Окрім високої 

смертності, ІХС спричиняє значну захворюваність та інвалідизацію [139]. 

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 [135, 140, 142]. 

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 [147, 266]. 

Проведений аналіз літературних джерел вказує на те, що проблема 

взаємозв’язку «пародонтит-ІХС» розглядається неповно та часто 

односторонньо [259, 261]. 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 [251]. 

Установлено, що інструментальне лікування ГП має позитивний вплив 

на перебіг ІХС у короткотерміновій перспективі [19, 89], проте, дані, про 

особливості медикаментозного лікування ГП на тлі стабільної ІХС є 

несистематизованими і носять характер окремих клінічних спостережень. 

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

патології є доволі проблематичним, виникає низка запитань, які потребують 

ретельного подальшого вивчення щодо ролі стабільної ІХС на перебіг ГП, що 
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дозволить розкрити нові патогенетичні механізми розвитку і слугуватиме 

основою для обґрунтування системного лікування [103]. 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 хвробу серця. 

Завдання дослідження: 

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 тлі 

стабільної ІХС із використанням комбінованих імунотропних препаратів. 
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Об’єкт дослідження: ураження запально-дистрофічним процесом 

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

хворих на ГП без та з супутньою стабільною ІХС. 

Предмет дослідження: клінічні, біохімічні, імунологічні зміни тканин 

пародонта, сироватки крові та РР у хворих на ГП без та із 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 ротовій рідині), 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 одержаних результатів. На основі проведених 

досліджень уперше встановлено порушення співвідношення лейкоцитів у 

сироватці крові хворих на ГП, особливо на фоні супутньої стабільної ІХС, із 

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

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

на ГП без супутньої ІХС.  

Доповнено наукові дані про зниження СЗЕ при ГП І і ІІ ступенів 

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 основної недуги. 

Уперше показані особливості змін Т-клітинного імунітету в хворих на 

ГП на фоні супутньої стабільної ІХС із зростанням вмісту числа CD3+-

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

на фоні дефіциту хелперних Т-лімфоцитів. 
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Доповнено наукові дані щодо активності місцевого та системного 

запалення при поєднаній патології, свідченням чого є зростання рівнів ФНП-

α (у 2,45 раза від контрольних значень (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 в комплексному лікуванні ГП, зокрема у хворих із супутньою 

стабільною ІХС, зменшує клінічні прояви основного захворювання 

(папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (РМА) знизився на 82,7 %, 

індекс кровоточивості (РВІ) – на 58,7 %, міграція лейкоцитів за Ясиновським 

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

системного запалення та запобігає рецидивам захворювання у віддаленому 

періоді. 

Практичне значення отриманих результатів. 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 



26 
 

навчання; регулярний догляд та проведення професійної гігієни РП; 

застосування системної комплексної імунотерапії: поєднання загального 

імунотропного препарату «Імуно-тон» з інстиляціями в пародонтальні 

кишені екстемпорального гелю, до складу якого входять фітоконцентрат 

«Джерело» та сорбент «Ентеросгель» [103]. 

Упровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної 

роботи впроваджено в лікувальну практику центру стоматології 

університетської клініки Івано-Франківського національного медичного 

університету; навчально-лікувального центру «Університетська клініка» 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»; 

терапевтичного відділення Івано-Франківської ОСП; стоматологічного 

відділення ЦРЛ Надвірнянського району та в лікувальний процес 

стоматологічного відділення КНП «Заліщицька ЦРЛ» Матеріали дисертації 

використовуються в навчальному процесі на кафедрах терапевтичної та 

ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету; терапевтичної, ортопедичної та хірургічної стоматології й 

щелепно-лицевої хірургії Вінницького національного медичного університету 

ім. М. І. Пирогова. 

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 усі 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. 
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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» (Тернопіль, 2007), ювілейній міжнародній науково-

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

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

практичній конференції: «Сучасні методики діагностики, лікування та 

профілактики в терапевтичній стоматології» (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).  

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ТА ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ: 

ОСОБЛИВОСТІ ІМУННИХ ЗМІН І ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Поширення генералізованого пародонтиту та особливості 

патогенезу 

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 в подальшому - 

дефект, і, як наслідок, - соціальну дезадаптацію та порушення якості життя 

[120, 141]. 

Відповідно до консенсусу робочої групи Американської академії 

періодонтології (American Academy of Periodontology) та Європейської 

федерації періодонтології (European Federation of Periodontology), ГП – це 

хронічне мультифакторне запальне захворювання, що асоціюється з 

дисбіотичним мікробним біоценозом бляшки та характеризується 

прогресуючою деструкцією тканин, які підтримують зуби [141, 187]. 

Первинною особливістю недуги є втрата тканин пародонта, кісткової 

тканини, наявність ПК та ясенні кровотечі [183]. 

Захворювання пародонта складають найбільш часту проблему з боку 

РП в людській популяції, що є результатом хронічної запальної відповіді до 

акумуляції зубного нальоту [188]. Статистичні дані щодо їхнього поширення 

часто різняться внаслідок різних підходів до оцінки, похибками в 

класифікації, числом зубів та місця проведення популяційних досліджень 

[189]. Відповідно до результатів Canadian Health Measures Survey (2007-2009 

р.р.), визначення втрати зв’язкового апарату пародонта розглядається як 

золотий стандарт в оцінці поширення захворювань пародонта [226]. National 

Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) для верифікації 
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вищезгаданих недуг у США визначає проведення оцінки втрати 

підтримувального апарату та глибини зондування в шести місцях усіх зубів 

(за винятком 3-іх молярів) [212].  

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає дата-банк 

глобального здоров’я РП шляхом використання показника суспільного 

пародонтального індексу (community periodontal index – СРІ) [24]. Ці дані 

значного числа великих епідеміологічних досліджень були зібрані для 

демонстрації поширення недуг пародонту в підлітків, дорослих та старших 

популяційних групах. Індекс СРІ має розмах від 0 до 4 та описує стан 

пародонту в людей в контексті популяційного рівня. Так, «0» репрезентує 

відсутність хвороб пародонта; «1» означає кровотечу при зондуванні; «2» – 

наявність каміння та кровотечу; «3» – утворення ПК розміром 4 - 5 мм; «4» 

відображає глибокі кишені (6 мм та більше) [97, 98]. 

Порівняно з розвиненими країнами, нації, які розвиваються, 

характеризуються більшим поширенням зубних відкладень та кровоточивості 

при зондуванні тканин пародонта в когорті підлітків: 35 – 70 % проти 4 – 34 

% [64]. Подібно 14 – 47 % дорослого населення розвинених країн мають 

зубний камінь порівняно з 36 - 63 % дорослого населення країн, які 

розвиваються. До того ж серед мешканців країн низької економіки найбільше 

хворих на ГП із глибиною кишені 4 - 5 мм. Найбільша пропорція осіб 

старшого віку (65 - 74 років) усіх країн репрезентує глибину ПК у 6 та більше 

мм [36]. 

Загалом захворювання пародонта охоплюють 20 - 50 % популяції 

світу [212]. За даними Centers for Disease Control and Prevention (США), 

47,2% дорослих американців страждають на ГП різного ступеня важкості, а у 

віці 65 років та старше даний показник зростає до 70,1 % [223]. В Україні 

поширення вказаної недуги сягає 80 % [48]. 

Варто брати до уваги те, що захворювання пародонта мають 

мультифакторну природу та є наслідком комплексної взаємодії 

пародонтопатогенної мікрофлори, імунної та запальної відповіді людини, та 

зовнішніх модифікуючих факторів [34]. Таким чином, головні детермінанти 
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здоров’я пародонта можна умовно розділити на три групи: мікробні, 

організмові та довкільні (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1  

Головні детермінанти здоров’я пародонта 

Мікробні Пов’язані з організмом Зовнішні чинники 

Склад над’ясенного 

мікробного 

нальоту/бляшки/каменя. 

Склад під’ясенної 

мікрофлори 

Локальні фактори 

схильності 

Пародонтальні кишені 

Відновлення зубів 

Родинний анамнез 

Генетика 

Положення зубів та 

скупченість 

Системні модифікуючи 

чинники 

Стан імунітету 

Системне здоров’я 

Куріння 

Ліки 

Стреси 

Харчування 

Примітка: адаптовано за [185]. 

 

Виникнення та прогресування захворювань пародонта залежать від 

наявності патологічних бактерій, імунної відповіді людини та чинників 

ризику.  

Відомо, що зубний наліт розвивається та визріває упродовж кількох 

тижнів, початково розміщуючись переважно субгінгівально та маючи в 

своєму складі аеробну мікрофлору. З часом флора змінюється з грам-

позитивної та на грам-негативну, із факультативної аеробної на строго 

анаеробну з більш рухливими формами [60, 65]. Зрілий наліт утворюється 

упродовж 12-ти тижнів [115]. У міру накопичення мікробної біоплівки 

впродовж кількох днів розвивається гінгівіт [65, 106]. 
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Зауважимо, що нема живого організму без мікробної біоплівки; варто 

розрізняти здоровий та патологічний наліт, який спричиняє карієс та 

захворювання пародонта [115, 118]. Прийнято класифікувати бактерії, які 

обумовлюють зазначені недуги за кольором, залежно від ступеня 

патогенності [243]. Водночас, оранжевий та червоні комплекси – найбільш 

патогенні щодо формування ГП.  

Червоний комплекс включає Tannerella forsythia (T. forsythia, колись 

відому як Bacteroides forsythus), Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) та 

Treponema denticola (T. denticola) [243]. Присутність у нальоті A. 

actinomycetemcomitans, P. gingivalis, T. forsythia (B. forsythus), P. intermedia, 

Fusobacterium nucleatum та Peptostreptococcus micros може слугувати 

маркером деструктивного ГП [193, 204, 257].  

Зріла субгінгівальна біоплівка є динамічною, добре організованою 

структурою із щільною масою; захищає бактерії від зовнішніх впливів та 

забезпечує наступну колонізацію нових ділянок тканин пародонта [192, 256]. 

Тільки порушення цілості її є необхідним компонентом успішної локальної 

та системної антибіотикотерапії [131, 182]. 

На сьогодні установлена низка факторів, які підвищують ризик 

розвитку пародонтиту. Умовно їх поділяють на модифіковані та 

немодифіковані [268]. До перших належать: куріння, погана гігієна РП, 

гормональні зміни в жінок, ЦД 2 типу, певні ліки та стрес. До других – вік та 

спадковість. 

Куріння – один із найбільш несприятливих факторів щодо розвитку та 

прогресування ГП, а зменшення поширення даного захворювання тісно 

пов’язана зі зменшенням частки осіб, які курять [160]. Варто зазначити, що 

однаковий негативний ефект куріння сигарет, сигар, люльок та марихуани на 

стан слизової оболонки рота [160]. Відомо, що в курців утричі частіше 

розвиваються тяжкі форми ГП [24]. Унаслідок куріння вірогідно швидше 

втрачається коміркова кісткова маса, зуби; більше того, такі пацієнти важче 

піддаються лікуванню. Адже куріння обумовлює зміну мікрофлори РП та 

ушкоджує імунну відповідь. Окрім того, призводить до руйнування тканин 



32 
 

пародонта прямим чи опосередкованим через інші чинники ризику способом 

[160]. 

Недостатня гігієна РП може обумовити нагромадження бактерій та 

утворення нальоту на зубах та яснах, що є передумовою ініціації запального 

процесу [206]. Зафіксовано зв’язки між поганою гігієною РП та зростанням 

нагромадження зубних бляшок, значним поширенням і прогресуванням 

пошкодження пародонта [209].  

Гормональні зміни в жінок підвищують ймовірність розвитку 

захворювань пародонта [198, 229]. Спостерігаємо зростання інтенсивності 

запалення в яснах перед менструацією та під час овуляції внаслідок високого 

вмісту в плазмі крові прогестерону, який блокує відновлення колагенових 

волокон та обумовлює вазодилатацію [162]. Подібно до цього, у вагітних 

частіше виникають зміни в яснах, розвивається гінгівіт та локальні 

проліферативні зміни. На щастя, вони носять зворотний характер та зникають 

через кілька місяців після пологів [171]. Дефіцит естрогенів редукує 

щільність кісткової тканини після менопаузи та може запускати втрату 

кісткової маси щелеп і випадіння зубів. Даний феномен відомий як 

постменопаузальний остеопороз [198]. 

Сучасні дані свідчать, що цукровий діабет є одним із системних 

чинників ризику захворювань пародонта та відіграє ключову роль у ініціації 

та прогресуванні їх [37, 71, 235]. Згадана недуга асоціюється з деструкцією 

зв’язкового апарату пародонта, що потенційно призводить до втрати зубів 

[138]. РР та слина мають значно більшу концентрацію медіаторів запалення, 

зокрема прозапальних цитокінів, серед пацієнтів із цукровим діабетом та ГП 

порівняно з хворими з нормальним вмістом глюкози в плазмі крові [123]. 

Консенсус робочої групи European Federation of Periodontology та American 

Academy of Periodontology вказує на дозозалежні зв’язки між тяжкістю недуг 

пародонта та ускладненнями ЦД, а також позитивний вплив 

цукрознижувального лікування [164, 219, 245]. 

Послаблення утворення слини внаслідок дії певних ліків може 

спричинити до зростання пошкодження та зниження опірності слизової 
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оболонки рота до інфекцій. Найбільш відомими медикаментами, які 

мінімізують утворення слини та продукують сухість РП, є трициклічні 

антидепресанти, атропін, антигістамінні середники та бета-адреноблокатори 

[267]. Низка ліків (фенітоін, циклоспорин, ніфедипін) може індукувати 

аномальний ріст ясенної тканини, що в результаті обумовлює агравацію 

пародонтальних недуг [29, 47, 83, 99, 111]. 

Відомо, що стрес спричиняє зменшення утворення слини, що 

призводить до зростання формування зубного нальоту [225]. Низка 

досліджень показала позитивний зв'язок між рівнем стресу та його 

маркерами в слині (кортизол, слинний CgA, b-ендорфін, α-амілаза тощо), 

втратою зубів та розмірами пародонтальних кишень [225]. Мета-аналіз понад 

300 емпіричних статей показує, що стрес обумовлює зміни з боку як 

загального, так і місцевого імунітету [227]. Хворі на депресію з високим 

умістом у плазмі крові кортизолу важче піддаються лікуванню ГП [227]. 

Зауважимо, що ризик розвитку захворювань пародонта зростає з 

віком. Найбільше поширення їх спостерігаємо в старшій популяції [149, 179, 

214]. Результати досліджень свідчать, що втрата кісткової маси коміркової 

частини щелеп чітко корелює з віком [27, 183, 188]. 

Спадковість – один із вагомих факторів прогресування недуг 

пародонта. Комплекс генетичних чинників та їхній взаємний зв'язок із 

чинниками довкілля демонструє значне розмаїття поширення залежно від 

расової та етнічної належності [66, 208, 236, 237]. 

Запальна відповідь при ГП включає (рис.1.1): активацію лейкоцитів 

(нейтрофілів, лімфоцитів), утворення антитіл, ліпополісахаридів, медіаторів 

запалення (цитокінів, хемокінів, С-РП тощо) [41, 52, 253]. Початкове 

зростання числа нейтрофілів у зоні запалення обумовлене вивільненням 

цитокінів макрофагами та самими нейтрофілами. Головними медіаторами 

виступають фактор некрозу пухлин альфа (ФНП-α), інтерлейкін-1 (ІЛ-1), 

простагландини [32, 59, 67, 100]. 
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Рис. 1.1. Роль протективних та деструктивних факторів у патогенезі ГП 

(адаптовано за [197]).  

ІЛ-1 стимулює фібробласти та обумовлює утворення матричних 

металопротеїназ (ММП) поліморфноядерними нейтрофілами. Останні 

призводять до зменшення утворення колагену, у той час як ФНП-α активує 

остеокласти, що спричиняє резорбцію кістки. ММП також активують 

цитокіни та хемокіни, посилюючи деструктивні процеси [100, 155, 161]. 

В-лімфоцити продукують антитіла (імуноглобуліни), як захисний 

механізм, який також стимулює втрату кісткової тканини. Т-лімфоцити 

секретують активатор лігандів ядерного фактору каппа-В (RANKL), який 

також бере участь у активації остеокластів та резорбції кістки [188]. 

Зазначені запальні медіатори деструкції пригнічуються 

остеопротегрином та інгібіторами металопротеїназ (ТІМР). Отже, рівень 

руйнування пародонта залежить від балансу між деструктивними та 

протективними медіаторами [197]. 

Таким чином, ГП – це комплексне захворювання із численними 

компонентами, що виникає внаслідок певних епігенетичних впливів та 

модифікуючих факторів, які обумовлюють пошкодження тканин пародонта 

та формування запалення. Його фенотип характеризується надмірною, слабко 
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ефективною та хронічною запальною відповіддю в сполучній тканині, яка 

підтримує зуби, що призводить до деструкції тканин швидше, ніж цільове, 

ефективне та зворотне запалення (рис. 1.2) [197, 201]. 

 

1.2. Генералізований пародонтит та захворювання внутрішніх 

органів 

На сьогодні установлені зв’язки ГП з різними захворюваннями 

внутрішніх органів: серцево-судинними недугами, метаболічним синдромом, 

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

остеопорозом, ревматоїдним артритом тощо [165, 175, 221]. 

Існує двохсторонній зв’язок та синергізм між ЦД 2 типу та хворобами 

пародонта. Проспективне когортне дослідження 628 пацієнтів віком понад 35 

років із тривалістю спостереження 11 років показало, що хворі на ЦД із 

тяжким пародонтитом мають у 3,2 раза вищий ризик смертності внаслідок 

ІХС, ніж особи з легким та середньотяжким перебігом [164, 200]. Один із 

мета-аналізів свідчить, що лікування ГП покращує глікемічний контроль у 

пацієнтів із ЦД 2 типу в термін до 3-х місяців [219]. Систематизований огляд 

ряду досліджень показав важливу роль захворювань пародонта в розвитку 

ЦД 2 типу та його ускладнень [219, 263]. 

Більше того, зазначено, що ГП погіршує інсулінорезистентність, а 

його лікування може зменшувати це явище [245]. 
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Рис. 1.2. Етапи прогресування захворювань пародонта (адаптовано за [197]).
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Низка систематизованих оглядів та мета-аналізів підтверджують асоціацію 

між ожирінням та недугами пародонта, а також розцінюють надмірну вагу як 

незалежний чинник ризику формування пошкодження пародонта [181]. 

Ожиріння спричиняє зростання оксидативного стресу в тканинах пародонта 

та призводить до їхнього руйнування [211]. 

ГП обумовлює небажані реакції при вагітності: материнське 

інфікування, передчасні пологи, низьку вагу новонароджених, прееклампсію 

тощо. Припускають спільні мікробні та імунологічні механізми в розвитку 

зазначених ускладнень вагітності [162, 171]. 

Також, захворювання пародонта досить поширені серед хворих на 

ревматоїдний артрит; їх розглядають як можливий чинник ініціації 

аутоімунних реакцій [4, 175]. Припускають спільні механізми патогенезу 

обох недуг, які ще до кінця незрозумілі. Хворі на ревматоїдний артрит 

характеризуються більш швидкою втратою коміркової кісткової тканини та 

зубів [175]. 

Korean national survey із залученням близько 6 тис. дорослих осіб 

показало вірогідне більше розповсюдження пародонтиту серед хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легенів порівняно зі здоровими [240]. 

Ще одне велике когортне дослідження 22332 пацієнтів із ХОЗЛ підтвердило 

факт перебування їх у групі високого ризику розвитку захворювання 

пародонта. Мікроорганізми РП можуть бути причиною бактеріальних 

пневмоній [240]. 

Існує двохсторонній зв’язок між ГП та хронічною хворобою нирок. 

Епідеміологічні дослідження визначають ГП як чинник ризику для 

формування хронічної хвороби нирок [262], а його лікування покращує 

прогноз хворих із хронічною нирковою недостатністю [228]. Водночас, хворі 

на хронічну хворобу нирок на 30 - 60 % мають вищий ризик розвитку 

захворювань пародонта [262]. Відтак поєднання хронічної хвороби нирок та 

ГП обумовлює зростання ризику смерті, щонайменше, на 35 % [172]. 
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Низкою досліджень показаний зв’язок між ГП та раком різних 

локалізацій: РП, стравоходу, шлунку, підшлункової залози та простати [202]. 

Встановлено, що ризик раку язика зростає в 5,23 раза на кожен міліметр 

втраченої коміркової кісткової тканини [202]. 

Відомо, що з віком пригнічуються когнітивні функції, які погіршують 

поведінкові звички, зокрема, гігієну РП [179]. Аналіз дослідження NHANES-

III показав високий вміст у крові одного з основних маркерів пародонтиту (P. 

gingivalis IgG) в осіб із когнітивною дисфункцією [182]. Більше того, дана 

недуга спричиняє посилену акумуляцію амілоїду-бета в головному мозку 

[179]. 

Сучасні дані свідчать про тісний взаємний зв'язок ГП та захворювань 

серцево-судинної системи. Мета-аналіз ряду досліджень показав зростання 

на 19 % абсолютного ризику та на 44 % відносного ризику серцево-судинних 

захворювань у хворих на генералізований пародонтит [57, 158, 166, 170, 184]. 

Серед них домінує ІХС, інсульт та атеросклероз периферійних артерій [134, 

144, 145, 153, 207]. 

 

1.3. Ішемічна хвороба серця та ГП: сучасні уявлення про спільні 

елементи патогенезу 

ІХС – одне з найбільш частих захворювань серця. Загалом ІХС – 

головна причина смерті в світі та її значення зростатиме в найближчі кілька 

років [82, 101]. 

Щорічно близько 3,8 млн. чоловіків та 3,4 млн. жінок помирає 

внаслідок даної недуги; прогнозується, що до 2020 року вона спричинятиме 

11,1 млн. смертельних випадків [169]. У США кожні 26 секунд одна особа 

хворіє на ІХС, а кожну секунду помирає внаслідок неї [190]. У Європі ІХС є 

причиною смерті кожної з 5 - 7 жінок, а серед чоловіків зазначений показник 

складає 16 – 25 % [177, 205]. 

Окрім високої смертності, ІХС спричиняє значну захворюваність та 

інвалідизацію. Це – важлива соціальна проблема: щорічно уряди 
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Європейського Союзу витрачають понад 45 мрлд. євро на лікування даного 

захворювання [205]. 

Стабільна ІХС характеризується епізодами зворотної невідповідності 

потреби міокарду кисню та його постачанням в умовах фізичного 

навантаження, психоемоційного стресу. Зазначені епізоди ішемії/гіпоксії 

часто супроводжуються типовим загрудинним болем (табл. 1.2) [230]. 

Таблиця 1.2 

Основні особливості стабільної ІХС 

Патогенез 

Стабільний атеросклероз, функціональне пошкодження епікардіальних 

артерій, порушення мікроциркуляції 

Перебіг 

Стабільні симптомні/асимптомні фази, які можуть перериватися гострим 

коронарним синдромом 

Механізм ішемії міокарду 

Фіксований чи динамічний стеноз епікардіальних артерій 

Мікроваскулярна дисфункція 

Фокальний чи дифузний спазм епікардіальних артерій 

Усі механізми можуть бути присутніми в одного пацієнта чи змінюватися 

Примітка: адаптовано за [230]. 

 

Питання ймовірного зв’язку захворювань пародонта та ІХС 

дискутуються активно щонайменше останні 20 років. 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 [135, 140, 142, 234].  

У 2012 році робоча група експертів American Heart Association (AHA) 

у своєму висновку відмітила, що, незважаючи на численні обсерваційні 

дослідження, взаємозв’язки між генералізованим пародонтитом та ІХС не 
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можна ні підтвердити, ні заперечити, а механізми цього явища незрозумілі та 

потребують наступного ретельного вивчення [231]. 

Багато клінічних та експериментальних досліджень із того часу 

проведено, висновки яких є суперечливими. Попередній мета-аналіз 5 

проспективних когортних досліджень хворих на ІХС показав, що наявний ГП 

обумовлює зростання ризику розвитку симптомного вінцевого атеросклерозу 

в 1,13 раза [244]. Кросс-секційні дослідження, включені в даний мета-аналіз, 

відмітили вищий ризик – у 2,2 раза [130]. 

Подібні висновки, які отримані з іще одного мета-аналізу, де ризик 

виникнення ІХС за умови генералізованого пародонтиту зростав у 1,75 раза 

[143]. 

Результати PAROKRANK (Periodontitis and Its Relation to Coronary 

Artery Disease) study доводять зв'язок між наявним ГП та випадком першого 

інфаркту міокарда як у сукупності з іншими чинниками ризику (OR, 1.49; 

95% СІ, 1.21-1.83), так і після врахування ряду з них – куріння, ЦД 2 типу, 

освіти та цивільного статусу (OR, 1.28; 95 % СІ, 1.03-1.60) [231]. Подібне 

твердження мета-аналізу 22 обсерваційних, 6 кросс-секційних та 12 

досліджень типу “випадок-контроль” із залученням 129630 пацієнтів: ГП 

обумовлює зростання ризику виникнення інфаркту міокарда удвічі (OR 2.02; 

95 % CI 1.59-2.57) [213, 215]. 

Обстеження хворих на стабільну ІХС та її нестабільний варіант – 

гострий коронарний синдром, із використанням коронароангіографії 

показало тісний зв'язок із високими середніми значеннями індексів ураження 

пародонта (ясенна рецесія, кровоточивість при зондуванні, величина кишень, 

CAL), що дозволило авторам зробити висновок про тісний зв'язок обох недуг 

[77, 157].  

Натомість завершене нещодавно довготривале когортне дослідження 

із залученням 1002 хворих на стабільну ІХС показало протилежні результати. 

Пацієнти з ГП частіше досягали первинних комбінованих точок (інфаркт 

міокарда, інсульт, кардіоваскулярна смерть): 18,9 % проти 14,2 %, але дана 
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різниця була невірогідною [117]. Тому автори прийшли до висновку, що стан 

пародонта та гігієнічні звички не є незалежними чинниками появи небажаних 

серцево-судинних подій у хворих на ІХС [91, 104, 186, 203]. 

Більше того, результати обстеження хворих на гострий коронарний 

синдром (78 осіб; 10,3 % жінок; дослідження типу «випадок-контроль») не 

показали зв’язку між наявним супутнім ГП та вмістом прозапальних 

цитокінів й молекул адгезії [5, 38, 196]. 

Подібні результати отримані в одному з досліджень: упродовж 8-

річного спостереження не відмічено жодного зв’язку між ІХС та розвитком 

ГП. Початкові ознаки недуги, а також кількість пацієнтів із генералізованим 

пародонтитом була однаковою як в хворих із вінцевим атеросклерозом, так і 

без нього [10]. 

Систематизований аналіз 12 досліджень із використанням техніки 

коронароангіографії тільки в половині випадків показав зв'язок між ІХС та 

ГП [180]. 

Низка досліджень свідчить про зв’язок ГП не тільки з вінцевим 

атеросклерозом, але й ураженням периферійних артерій. Так, мета-аналіз із 

включенням 17330 учасників показав асоціацію згаданої недуги з 

атеросклерозом сонних артерій (OR: 1.27, 95 % CI: 1.14–1.41; P<0.001) [168]. 

Подібними виявилися результати мета-аналізу 16 досліджень, які 

продемонстрували вплив захворювань пародонта на високий ризик розвитку 

есенціальної артеріальної гіпертензії (OR, 1.50; 95 % CI, 1.27-1.78) [199]. 

Результати великомасштабних епідеміологічних досліджень NHANES 

I та Normative Aging Study (NAS) показали зв’язок ГП з ішемічним інсультом. 

На думку багатьох дослідників, саме смертність унаслідок гострих розладів 

мозкового кровоплину є основною в структурі кардіоваскулярної смертності 

в пацієнтів із ГП [214, 224]. 

Сьогодні привертають увагу зв’язки між ІХС та ГП на генетичному 

рівні. Одним із перших та добре реплікованих генних локусів при ІХС є 

ANRIL [137]. Він є регуляторним та не містить протеїн-кодуючого гену. 
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Важливо, що це – плейотропний генний регіон, який також відповідає за 

розвиток ЦД 2 типу, ішемічного інсульту та хвороби Альцгеймера [137]. 

Згодом довели значимість ANRIL у розвитку ГП.  

Пізніше вказали на важливу роль локусу VAMP3 як в прогресуванні 

вінцевого атеросклерозу, так і ГП. Таким чином виявили, що він є частиною 

біологічного шляху метаболізму глюкози та жирних кислот у процесі імунної 

відповіді; асоційований із високою колонізацією пародонтальних патогенів. 

Ураховуючи важливість ANRIL, VAMP3 та CAMTA1 у механістичному 

зв’язку ІХС, ЦД 2 типу, ГП, ожиріння, метаболічного синдрому й запалення, 

припускають їхнє значення на генному рівні в спільних рисах патогенезу 

атеросклерозу та захворювань пародонта [137]. 

Ще одним із вивчених генних локусів, спільних для розвитку ІХС та 

ГП, є PLASMINOGEN (PLG) [236]. Відомо, що вісь плазміноген-плазмін є 

важливою в деградації тканин та в процесах фібринолізу. Цікавим є факт, що 

низка бактерій (зокрема, P. gingivalis) може взаємодіяти з плазміногеном та 

перетворювати його в плазмін, запускаючи таким чином неконтрольований 

процес фібринолізу [167, 182, 210].  

Натомість існує думка, що зазначені зв’язки між ІХС та ГП на 

генетичному рівні не є прямими, а самі недуги не пов'язані прямо. 

Генералізований пародонтит у цьому випадку розглядають як наслідок 

спотвореного запального шляху [237]. 

Із метою пояснення взаємних зв’язків між захворюваннями пародонта 

та серцево-судинними недугами (головним чином, атеросклерозу) нині 

запропоновані три теорії: бактеріологічна, запальна та імунна [1, 10, 11, 54]. 

Бактеріологічна концепція полягає в наявній фокальній інфекції, яка 

відображає асоціацію флори ротової порожнини та системних недуг, зокрема 

ендокардиту. Доведено, що низка вірулентних патогенів (наприклад, P. 

gingivalis) може поширюватися в циркуляторне русло та їх часто знаходять в 

атеросклеротичних бляшках чи стінках судин [73]. P. gingivalis продукує 

численні фактори, включаючи ліпополісахариди, та може запускати розвиток 
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чи еволюцію атеросклеротичної бляшки різними шляхами. Окрім того, 

бактерії активують ендотеліоцити через Toll-like рецептор-4, індукують 

процеси апоптозу ендотеліальних клітин та руйнують адгезивні структури, 

включно з комплексами інтегрин-кадгерин-1 [90]. 

Дослідження in vivo на моделі аполіпопротеїн Е-дефіцитних мишей, в 

яких евентуально розвивається атеросклероз, показали, що локальна чи 

генералізована інфекція P. gingivalis прискорює розвиток атероми [195]. 

Запримітимо, що пацієнти, які хворіють на тяжкі форми ГП, мають 

вищі концентрації P. gingivalis та A. actinomycetemcomitans у пародонтальних 

кишенях, ніж пацієнти з легкими формами недуги [73]. Численні 

дослідження in vitro та in vivo підтверджують факт, що високі титри згаданих 

мікроорганізмів обумовлюють зростаючий вплив патогенного ефекту на 

ендотеліальні клітини та еволюцію атеросклеротичної бляшки [93]. 

Запальна теорія полягає в наступному. За умови захворювань 

пародонта ясенні клітини продукують низку прозапальних факторів: ФНП-α, 

інтерлейкін -1 бета (ІЛ-1β), простагландин Е2, матричні металопротеїнази та 

катепсини [122, 238, 242]. Місцево згадані цитокіни індукують деструкцію 

тканин пародонта та володіють системними впливами внаслідок циркуляції в 

системному кровоплині [105]. Стимульовані ними ендотеліальні клітини у 

відповідь продукують інші медіатори запалення (фактор хемотаксису 

моноцитів (МСР-1), макрофагальний колонієстимулюючий фактор (M-CSF), 

міжклітинна молекула адгезії (ICAM), васкулярна адгезивна молекула 

(VCAM), Р-селектин, Е-селектин тощо). Згадані цитокіни спричиняють 

стрімке прогресування атеросклеротичної бляшки [55, 96, 113, 126]. 

Секреція VCAM, Р-селектину та Е-селектину забезпечує утворення 

макрофагів, а МСР-1 відіграє ключову роль у міграції даних клітин у 

вогнище запалення (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Основні цитокіни, які беруть участь в патогенезі атеросклерозу та ГП 

(адаптовано за [249]) 

Родина Цитокіни 

Імунорегуляторні 

Прозапальні 

Протизапальні 

Ростові фактори 

Хемотаксичні 

ІФН-γ, ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-7 

ІЛ-1α, ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-α, ФАТ 

ІЛ-4, ІЛ-10, ІЛ-1Ra 

ТРФ, ЕРФ, ВЕРФ, ФРФ  

ІЛ-8, МСР-1, RANTES 

Примітка: ІФН – інтерферон; ФАТ – фактор активації тромбоцитів; ІЛ-1Ra – 

антагоністи рецепторів до ІЛ-1; ТРФ – фактор росту тромбоцитів; ЕРФ – 

фактор росту ендотелію; ВЕРФ – васкулярно-ендотеліаьний ростовий 

фактор; ФРФ – фактор росту фібробластів; RANTES – фактор, регулюючий 

експресію та секрецію Т-лімфоцитів. 

 

Дослідження in vitro показали, що ендотеліальні клітини продукують 

СРП у відповідь на патогенну пародонтальну інфекцію [151]. Цей білок 

впливає на макрофаги в атеросклеротичній бляшці в присутності окислених 

ліпопротеїдів низької густини (ЛПНГ), обумовлюючи їхню трансформацію в 

“піняві клітини”, широко представлених в атеромі [174, 178, 269]. У 

дослідженнях in vivo на моделі атеросклерозу в кролів відмічені високі 

концентрації СРП у «пінявих клітинах» [146]. Даний білок розглядається як 

ключова молекула в поєднанні оксидативного стресу та запалення в 

ендотеліальних клітинах [218, 222, 264]. 

Таким чином, цитокіни синтезуються епітеліальними клітинами під 

час захворювань пародонта, водночас вони також продукуються клітинами 

ендотелію у відповідь на запалення та обумовлюють розвиток 

атеросклеротичних бляшок [258]. 

Клінічно є важливим факт, що більшість пацієнтів презентують різний 

цитокіновий профіль, залежно від форми захворювань пародонта. Тяжкі 
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форми ГП індукують синтез прозапальних цитокінів, що обумовлює більший 

ризик ускладнень порівняно з пацієнтами із помірним чи легким перебігом 

хвороби [249]. 

Два різні феномени пояснюють імунологічну теорію взаємозв’язків 

між ГП та ІХС [119]: перший ґрунтується на ступеню запальної відповіді, яка 

залежить від індивідуальних особливостей організму; другий – на 

можливому явищі перехресної реактивності [249].  

Наприкінці ХХ сторіччя була запропонована початкова гіпотеза, яка 

пояснювала згадані зв’язки [136]. В її основі лежить індивідуальна різниця в 

відповіді організму господаря на бактеріальне навантаження. Дана відповідь 

може бути надмірною та спричиняти вивільнення великої кількості 

прозапальних медіаторів (простагландин Е, ІЛ-1β, ФНП-α) моноцитами. 

Згаданий фенотип названо моноцитарним гіперзапальним; при ньому синтез 

медіаторів запалення може зростати до десяти разів у відповідь на 

стимуляцію бактеріальним ліпополісахаридом [136]. Пацієнти з таким типом 

фенотипу характеризуються значним ризиком розвитку ГП, оскільки 

надекспресія цитокінів у комплексі з клітинами запалення призводять до 

руйнування сполучної та кісткової тканини, а також прогресування 

атеросклеротичного пошкодження внаслідок їхньої дисемінації з током крові 

[28, 191]. 

Другий механізм імунологічної теорії полягає в феномені перехресної 

реактивності у відповідь на бактеріальну мімікрію [61, 62, 72]. Він пояснює 

зв’язки між ГП та ІХС утворенням аутоантитіл унаслідок високої 

гомологічної спорідненості між специфічними бактеріальними антигенними 

пептидами та окремими білковими структурами організму [35, 154]. Даний 

феномен описує ймовірний зв'язок інфекції та атеросклеротичного 

пошкодження структури судин.  

Під час атеросклерозу ендотеліальні клітини у відповідь на стресові 

стимули (гіпертензія, куріння, гіперхолестеринемія, вплив  ліпополісахаридів 

P. gingivalis тощо) продукують білки теплового шоку, зокрема Hsp60 [191]. 
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Антитіла до бактеріальних білків теплового шоку можуть давати перехресні 

реакції з подібними, експресованими ендотеліоцитами, що призводить до 

деструкції клітини та прогресування атеросклеротичного процесу. 

Дослідження показали високий рівень антитіл до протеїнів теплового шоку 

anti-Hsps 60, 65 та 70 в атеромі [232]. Усе це може пояснити ендотеліальне 

пошкодження, клітинний апоптоз та некроз усередині атеросклеротичних 

бляшок.  

Така молекулярна мімікрія пояснює розуміння аутоімунної відповіді 

та має важливу роль у патогенезі атеросклерозу [76], особливо на ранніх 

стадіях недуги [241]. 

Таким чином, значна кількість інтервенційних, епідеміологічних та 

функціональних досліджень указують на можливий зв'язок між ГП та ІХС. 

Бактерії РП та їхні продукти можуть бути залученими до усіх стадій 

атерогенезу самостійно чи опосередковано (рис 1.3). ГП, на нашу думку, слід 

розглядати як системний процес, який вимагає не тільки місцевого, але й 

загального лікування. 

 

1.4. Генералізований пародонтит: сучасні підходи до лікування з 

урахуванням можливого впливу терапевтичних стратегій на 

попередження розвитку та прогресування вінцевого атеросклерозу 

Загалом лікування ГП передбачає проведення професійної гігієнічної 

освіти пацієнтів, зняття зубних відкладень та полірування поверхонь коренів 

зубів із чи без антибіотикотерапії, ортопедичне та хірургічне лікування в 

тяжких випадках [24].
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Рис. 1.3. Можливі зв’язки між ГП та вінцевим атеросклерозом (адаптовано за [234]). 
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Наявні на сьгодні результати досліджень ефективності різних методик 

лікування ГП в контексті його зв’язків із ІХС передбачають контроль 

динаміки головних маркерів запалення не тільки в РР, але й у системному 

кровоплині. 

Зауважимо, що нехірургічне лікування згаданої хвороби обумовлює 

короткочасне зростання вмісту гострофазних запальних маркерів (СРП, ІЛ-6 

тощо) у плазмі крові у відповідь на інструментальне пошкодження слизової 

оболонки та потрапляння мікрофлори РП в кров [17, 116, 260]. В одному з 

мета-аналізів відмічена короткочасна бактеріемія, спричинена втручанням на 

тканинах пародонта, щонайменше, в половини (49,4 %) пролікованих 

пацієнтів [248]. 

Загалом дослідження показали зменшення концентрації основних 

прозапальних маркерів у крові (СРП, ІЛ-6, ФНП-α) аж через 6 міс після 

проведених втручань на пародонті [21, 23]. Результати ще одного 

дослідження з використанням оцінки 19 запальних маркерів відмітили 

гетерогенність системної запальної реакції після пародонтологічного 

лікування з редукцією (чи зниженням) їхнього вмісту тільки в 25 - 30 % 

пацієнтів наприкінці першого місяця спостереження [8, 53]. Нещодавно 

проведений мета-аналіз продемонстрував помірне зменшення плазмових 

рівнів СРП у терміні 1-3 міс [69]. 

Наявні результати низки досліджень свідчать, що лікування ГП має 

позитивний вплив на перебіг ІХС у короткотерміновій перспективі. 

Натомість незрозуміло, чи має воно вплив на прогресування вінцевого 

атеросклерозу у віддаленій перспективі [163]. 

Проведення місцевого лікування ГП може зменшувати ймовірність 

прогресування атеросклерозу. Так, при обстеженні 40 пацієнтів із 

зазначеними недугами після 6-місячного курсу процедур відмічено 

зменшення вмісту в ротовій рідині пародонтит-індукуючої мікрофлори, а у 

крові – лейкоцитів, тромбоцитів, фібриногену, креатиніну, hsСРП та ХС 

ЛПНГ [216]. 
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Місцеве лікування ГП ефективно зменшує запалення тканин та 

концентрацію цитокінів (включно з ММП-8, ММП-9, тканинним інгібітором 

матричної металопротеїнази-2, мієлопероксидази тощо) в РР [239]. На 

системному рівні низкою досліджень відмічене зменшення концентрації 

СРП, ФНП-α, Е-селектину, ІЛ-18 та ІФН-γ у крові пацієнтів із супутньою ІХС 

[248]. 

Поєднання механічного лікування із застосуванням антибіотиків 

значно більше покращує ендотеліальну функцію, а елімінація бактеріального 

чинника може покращувати тонус судин [250]. Результати нещодавно 

проведеного мета-аналізу 2110 публікацій показали покращення на 6,64 % 

показника потік-залежної вазодилатації в хворих на ГП та супутню ІХС після 

проведеного місцевого лікування [88, 112]. 

У той час як рандомізоване контрольоване дослідження 69 хворих на 

стабільну ІХС та тяжкий ГВ із визначенням маркерів ендотеліальної 

дисфункції та запалення (потік-індукована дилатація плечової артерії, вміст у 

плазмі крові ряду ендотеліальних факторів: sVCAM‐1, sICAM‐1 та 

P‐селектину) після трьохмісячного періоду спостереження не показало 

вірогідного впливу локального лікування ГП на згадані ланки патогенезу 

стенокардії [151]. 

Жорсткість артерій є важливим індикатором їхніх механічних 

властивостей. Зростання жорсткості (головний показник – поширення 

пульсової хвилі) відображає прогресування атеросклеротичного процесу 

[248]. У пацієнтів із ГП спостерігається значне підвищення цього показника 

[261]. Спостерігаємо суперечливі результати досліджень щодо ефективності 

впливу місцевого лікування генералізованого пародонтиту на жорсткість 

стінок артерій [260]. 

Також несподіваними виявилися висновки одного з систематизованих 

оглядів наявних статей у базах Cinhal, Cochrane, Embase та Medline. Загалом 

була відмічена низька ефективність локальної терапії ГП щодо субклінічних 

проявів атеросклерозу (сироватковий вміст потенційного маркеру 
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нестабільного атеросклерозу – CD40, амілоїду А, фактору хемотаксису 

моноцитів -1); обмежені дані щодо її впливу на рівень артеріального тиску, 

числа лейкоцитів у крові, концентрації в сироватці крові ФНП-α, 

фібриногену, фактора von Willebrand, D-димеру, ММП та маркерів 

оксидативного стресу; покращення ендотеліальної функції та зниження 

вмісту СРП та ІЛ-6 в крові [246]. 

У дослідженні Periodontitis and Vascular Events (PAVE) не було 

відзначено жодного позитивного ефекту проведеного місцевого лікування ГП 

щодо зниження ризику розвитку ІХС упродовж усього терміну 

спостереження (6 - 25 міс), окрім незначного тренду в зниженні небажаних 

подій [152]. 

На сьогодні робочою групою Американської академії періодонтології 

(American Academy of Periodontology) розроблені певні рекомендації щодо 

основних підходів до лікування поєднаної патології – ГП та ІХС [187, 190]: 

- Насамперед, розпізнавання пародонтологічного статусу є 

обов’язковим, враховуючи кореляцію тяжкості хвороб пародонта та ризику 

розвитку ІХС. Діагноз та тяжкість перебігу ГП визначають із застосуванням 

визначених проб з урахуванням величини запалення та проведенням 

рентгенологічного обстеження [24, 68, 78]. Пацієнти з анамнезом серцево-

судинних недуг повинні лікуватися відповідно до наявних рекомендацій 

Європейського кардіологічного товариства [247]. 

- Визначення інших чинників ризику ІХС та відповідна медична 

консультація. Пацієнти з надмірною вагою чи ожирінням, курці, із ЦД, 

артеріальною гіпертензією повинні бути рутинно оцінені щодо ризику 

небажаних кардіоваскулярних подій та отримувати відповідне лікування. 

Альтернативно, лікарі загальної практики повинні скеровувати таких хворих 

на огляд до стоматолога. 

- Навчання пацієнтів щодо ролі бактеріемії та системного 

запалення в прогресуванні ІХС. 
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- Всеосяжна терапія ГП та модифікація чинників ризику (які є 

спільними для обох захворювань). 

Медикаментозне лікування займає пріоритетне місце у комплексній 

терапії хвороб пародонта і є найпопулярнішим та найпоширенішим методом 

впливу на патологічно змінені тканини [68, 80, 92, 93]. Водночас, мета 

медикаментозної терапії — лікування гінгівіту, зменшення глибини ПК, 

патогенетична дія на запальний процес, посилення опірності організму. І 

хоча вона не відіграє провідної ролі, проте є одним із важливих складників 

комплексної терапії запальних захворювань пародонта [24, 81, 110]. 

Основними принципами локального медикаментозного лікування є: 

відмова від сильнодіючих і припікаючих засобів (піоцид, трихлороцтова 

кислота, антиформін та ін.), які спричиняють некроз тканин, мають по- 

дразнювальну і канцерогенну дію [84]; чергування лікарських засобів, щоб не 

сформувалися стійкі штами мікрофлори і не порушилася біологічна рівновага 

в РП, не було сенсибілізації організму [33]; персоналізований вибір 

препаратів, вчасна корекція схеми лікування і цілеспрямоване усунення 

ймовірних ускладнень [70]; доцільність медикаментозної моно- чи 

комбінованої терапії; урахування характеру патологічного процесу й 

особливостей його перебігу тощо [108]. 

На нашу думку, у комплексному лікуванні хворих на ГП на фоні ІХС 

слід використовувати терапевтичні стратегії системного впливу на імунну 

систему з метою зменшення терміну циркуляції прозапальних речовин у 

системному кровоплині. 

Сьогодні існує незначна кількість досліджень щодо використання 

класичної імунотерапії при ГП [13, 18, 25, 42, 63]. Вакцинація може бути 

важливою ад’ювантною терапією цього захворювання [163]. Специфічні 

антитіла можуть проникати через неушкоджену біоплівку підясенного 

нальоту та блокувати пенетрацію й нейтралізувати ключові вірулентні 

фактори [58, 192]. Були численні спроби як активної, так і пасивної 

імунізації, які не продемонстрували ефективності в умовах in vivo [193]. 
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Іншими перспективними стратегіями впливу на імунну систему при 

ГП розглядають використання пробіотиків, генну терапію тощо [30, 148]. 

Незважаючи на доведену антимікробну дію пробіотиків, вони також 

володіють імуномодулюючими впливами. Існує незначна кількість 

досліджень, які показують вплив пробіотиків на середовище РП. Одне з них 

показало короткочасне (виключно в період вживання пробіотиків) 

зменшення вмісту в РР прозапальних цитокінів (ІЛ-8 та ФНП-α) [30, 31, 194].  

Відомо, що пробіотики можуть регулювати експресію фагоцитарних 

рецепторів на поверхні нейтрофілів, підвищувати активність природних 

кілерів та модулювати адаптивну імунну відповідь [148]. 

Останнім часом усе більша увага приділяється засобам рослинного 

походження, які комплексно впливають на основні функції організму і дають 

значно менше побічних реакцій [7, 20, 40, 43, 46, 56, 107]. Комбінований 

препарат «Імуно-тон» завдяки біологічно активним речовинам ехінацеї 

пурпурової, елеутерококу колючого, звіробою звичайного, що входять до 

його складу, має імуномодулювальну та адаптогенну дію [40, 114]. Препарат 

чинить стимулювальну дію на захисні функції організму в період 

реконвалесценції після тяжких захворювань, а також у період перебування 

організму в несприятливих умовах (наприклад, після переохолодження) або в 

екстремальних ситуаціях. «Імуно-тон» збільшує синтез білків, оптимізує в 

тканинах витрати енергії вуглеводно-фосфорного обміну (гальмує синтез 

жирів, збільшує утилізацію жирів і синтез вуглеводів), підвищує фізичну і 

розумову працездатність і знижує стомлюваність при фізичних і 

психоемоційних навантаженнях. Препарат має актопротекторну 

(антигіпоксичну та антиоксидантну), антидепресивну, радіопротекторну, 

протизапальну і стреспротекторну дію [39]. Відмічена його ефективність в 

комплексній терапії захворювань внутрішніх органів (соматоформної 

вегетативної дисфункції, хронічного необструктивного бронхіту тощо) [44].   

Показаний вплив цього препарату в комплексній терапії ГП на 

внормування вуглеводного обміну в ротовій порожнині (зменшення вмісту 
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пірувату та активності лактатдегідрогенази) [37, 45, 49]. Проте відсутні дані 

стосовно його впливу на імунні показники при згаданому захворюванні, 

зокрема при поєднанні з ІХС. 

Таким чином, наявні експериментальні та клінічні дослідження 

вказують на зв'язок між ГП та ІХС. Більше того, обсерваційні дослідження 

відмічають зростання ризику формування та прогресування вінцевого 

атеросклерозу в осіб із захворюваннями пародонта як самостійно, так і в 

сукупності з іншими чинниками ризику. Консенсус робочої групи European 

Federation of Periodontology та American Academy of Periodontology (2013) 

щодо захворювань пародонта та системних недуг відмічає помірний 

позитивний ефект лікування цього захворювання на покращення маркерів 

ендотеліальної дисфункції та зменшення рівня індикаторів системного 

запалення. Не відстежено жодного впливу традиційної терапії ГП на ліпідний 

профіль та субклінічні показники атеросклерозу. Необхідні нові дослідження 

щодо використання комбінованої місцевої та системної терапії хворих на ГП 

та стабільну ІХС. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дисертаційна робота виконувалася на клінічній базі Івано-

Франківського національного медичного університету − в центрі 

стоматології університетської клініки та в Івано-Франківській центральній 

міській клінічній лікарні (кардіологічне відділення). 

 

2.1. Об’єкт дослідження 

До дослідження було залучено 192 хворих на ГП І і ІІ ступеня (84 

жінки, 108 чоловіків) віком від 35 до 64 років; серед них – 162 пацієнтів із 

верифікованим діагнозом стабільної ішемічної хвороби серця (ІХС): 

стенокардії напруження, ФК ІІ-ІІІ (CCS). 

Діагноз захворювань пародонта визначали, ґрунтуючись на 

результатах анамнезу, клінічного огляду, даних рентгенологічного 

обстеження, оцінки індексних пародонтальних показників та проб за 

класифікацією, запропонованою М.Ф. Данилевським (1993 р.) та згідно із 

додатком до наказу МОЗ України № 566 від 2004-11-23 [24, 75]. Стабільну 

ІХС верифікували з урахуванням настанов Європейського кардіологічного 

товариства (European Cardiology Society, 2013) [234, 247] та Уніфікованого 

клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба 

серця», затвердженого наказом МОЗ України № 152 від 02.03.2016 року, на 

підставі перенесеного інфаркту міокарда, даних коронароангіографії, 

наявності втручань по реваскуляризації міокарда [74]. Функціональний клас 

стенокардії визначався відповідно до рекомендацій Canadian Cardiology 

Society [205]. 

Критеріями виключення слугували наявність у пацієнтів консольних 

ортопедичних конструкцій, дентальних імплантантів, пластинкових знімних 

протезів, складних зубо-щелепових аномалій та деформацій; гострий 
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коронарний синдром (у термін до 12 міс); інсульт, транзиторна ішемічна 

атака (ТІА) у термін до трьох місяців; нестабільні кардіоваскулярні стани; 

імплантовані внутрішньосерцеві пристрої; симптоматичні АГ; алкогольна чи 

наркотична залежність; пухлини; відомі запальні захворювання інфекційної 

чи неінфекційної природи; хронічна хвороба нирок (ХХН) IV-V стадій; 

печінкова недостатність; анемія та інші захворювання крові; 

декомпенсований ЦД; вагітність та годування грудьми; недієздатність та 

обмежена дієздатність; відомі застереження чи протипокази до вживання 

досліджуваних ліків; відмова підписання інформованої згоди на участь у 

дослідженні. 

Крім того, у дослідження не включали пацієнтів із патологією 

прикусу та значним патологічним перевантаженням пародонта, 

захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, важкими супутніми 

захворюваннями в стадії декомпенсації, які б могли вплинути на результати 

дослідження, наявністю у хворих на ГП непереносимості запропонованих 

лікарських засобів. 

До контрольної групи ввійшли 15 практично здорових осіб та 15 

хворих на стабільну ІХС без ознак ГП, репрезентативних за віком і статтю 

(рис. 2.1). Наукове дослідження проводилося на засадах етичних принципів 

щодо досліджень із включенням людей (Гельсінська декларація) та положень 

рекомендацій належної клінічної практики (GCP – Good clinical practice) [137, 

138]. Дизайн був затверджений комісією з питань етики ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет». Усі учасники 

підписували інформовану згоду.  

Дослідження проводилося як відкрите, контрольоване, у паралельних 

групах, порівняльне. 

На першому етапі обстежені пацієнти були розділені на наступні 

групи: хворі на ГП І ступеня (15 осіб), хворі на ГП ІІ ступеня (15 осіб), хворі 

на ГП І ступеня та стабільну ІХС (81 особа), хворі на ГП ІІ ступеня та 
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стабільну ІХС (81 особа); 15 практично здорових осіб та 15 хворих на 

стабільну ІХС із клінічно здоровим пародонтом. 

До другого етапу дослідження були включені 30 хворих на ГП (15 

пацієнтів із ГП І ступеня; 15 пацієнтів із ГП ІІ ступеня) та 162 хворих на ГП 

та стабільну стенокардію напруження ФК ІІ-ІІІ (81 пацієнт із ГП І ступеня; 81 

пацієнт із ГП ІІ ступеня). 

Комплексне обстеження всіх хворих включало клінічні, 

рентгенологічні, функціональні, лабораторні методи дослідження. Клінічне, 

рентгенологічне обстеження та лікування хворих проводилося на базі 

кафедри терапевтичної стоматології ІФНМУ (завідувач кафедри – д.мед.н., 

проф. В. І. Герелюк), терапевтичного відділення центру стоматології 

університетської клініки Івано-Франківського національного медичного 

університету (керівник центру – к.мед.н., доцент Т. П. Кривенький). 

Лабораторні (біохімічні, імуноферментні) та функціональні дослідження 

проводилися у в відділенні функціональної діагностики та у клініко-

діагностичній лабораторії ЦМКЛ м. Івано-Франківська (головний лікар – Т. 

Р. Масляк). 

Серед обстежених хворих домінували пацієнти чоловічої статі 108 осіб, 

що склало 56,25 %; решта: жінки – 43,75 % (84 особи). Вік обстежуваних 

хворих складав (44,5±2,3) роки. 

ГП І ступеня розвитку (хронічний перебіг) виявлено в 96 (50,0 %) 

хворих, ІІ ступеня розвитку (хронічний перебіг) – у 96 (50,0 %) хворих. 

Тривалість патологічного процесу в тканинах пародонта, за даними 

історії захворювання та доступної медичної документації, становила від 3 до 

18 років (у середньому 8 років). 

Усі обстежені хворі отримували стандартну терапію ГП відповідно до 

наказу МОЗ України від 06.02.2008 №56 «Клінічний протокол лікування 

генералізованого пародонтиту» [75]. Зрошення РП та ПК проводили 

розчинами антисептиків – комбінований  
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Рис. 2.1. Дизайн дослідження 
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Обстеження проводилось на етапі включення, одразу після проведеного л-ння та через 1, 6, 12 

місяців 
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препарат «Гівалекс» (Norgine Pharma, Франція; реєстраційний № 

UA/2722/02/01 від 15.05.2015), до складу якого входить антисептик 

гексетидин, протизапальна речовина холіну саліцилат і знеболювальний засіб 

хлорбутанон. Засіб призначали від 2 до 4 полоскань на день; доза одного 

полоскання – 10 мл, яку розводили в склянці води.  

Окрім того, місцеве лікування доповнювали аплікаціями на ясна під 

ізолюючу капу препарату «Метрогіл-Дента» (Unique Pharmaceutical 

Laboratories, Індія; реєстраційний № UA/2871/01/01 від 20.03.2015), до складу 

якого входить хлоргекседин у стабільній концентрації 0,25 % та метронідазол 

10 %. Місцеве лікування закінчували нанесенням «Солкосерил-дентальної 

адгезивної пасти» (ICN Switzerland AG, Швейцарія; реєстраційний 

№UA/13026/01/01 від 12.07.2013).  

Механічне видалення зубних відкладень (під аплікаційною чи 

інфільтраційною анестезією) поєднували з ультразвуковим, яке здійснювали 

за допомогою апарату «Piezotech» (Satelec, Франція). Для хворих на ГП із 

супутньою стабільною ІХС зняття зубних відкладень проводили під 

прикриттям антибіотикотерапії згідно з рекомендаціями Американської 

асоціації пародонтологів [133, 139]. Після скейлінгу проводили полірування 

пришийкових ділянок і контактних поверхонь та обробку фтористими 

препаратами. На етапі медикаментозного лікування, після санації РП, заміни 

нераціональних пломб і ортопедичних конструкцій, усунення пунктів 

травматичної оклюзії за допомогою вибіркового пришліфовування зубів, 

проводили кюретаж при глибині ПК 4 – 5 мм за умови відсутності явищ 

загострення. Терапевтичним процедурам, за показаннями, передувало 

тимчасове шинування рухомих зубів, яке, при потребі, замінювалось на 

постійне. 

Окрім того, на етапі початкового лікування всіх хворих навчали гігієні 

РП та проводили підбір засобів гігієни. 
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Лікування стабільної стенокардії відповідало вимогам Уніфікованого 

клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба 

серця» [74] та включало: 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). 

Залежно від проведеного лікування, хворих на ГП та з супутньою ІХС 

було розподілено наступним чином. Група порівняння: підгрупа 1A – хворі на 

ГП І ступеня розвитку (16 осіб), яким проводили стандартне лікування; 

підгрупа 1C – хворі на ГП І ступеня з супутньою ІХС (32 особи) – стандартне 

лікування у поєднанні з інстиляціями в ПК екстемпорального гелю, до складу 

якого входять фітоконцентрат «Джерело» («Екомед», Україна; реєстраційний 

№ 02568182/031880/01 від 05.02.2009) 10 крапель та 2 мл сорбенту 

«Ентеросгель» (КРЕОМА-ФАРМ, Україна; реєстраційний № UA/4415/02/01 

від 25.07.2017 року); підгрупа 2A – хворі на ГП ІІ ступеня (16 осіб), яким 

проводили стандартне лікування; підгрупа 2C – хворі на ГП ІІ ступеня з 

супутньою ІХС (32 особи) – стандартне лікування у поєднанні з інстиляціями 

в ПК екстемпорального гелю, до складу якого входять фітоконцентрат 

«Джерело» та «Ентеросгель» («КРЕОМА-ФАРМ», Україна). Основна група: 

підгрупа 1B – хворі на ГП І ступеня (15 осіб), яким проводили стандартне 

лікування у поєднанні з імунотропним препаратом «Імуно-тон» (АТ 

«Галичфарм», Україна; реєстраційний № UA/2179/01/01 від 31.10.2014 року) 

всередину по 3 чайних ложки, двічі на день, у першій половині дня, після їди, 

упродовж 1 місяця; підгрупа 1D – хворі на ГП І ступеня з супутньою ІХС (33 

особи) – стандартне лікування у поєднанні з імунотропним препаратом 

«Імуно-тон» у вказаних вище дозах та інстиляціями в ПК екстемпорального 

гелю, до складу якого входять фітоконцентрат «Джерело» та сорбент 

«Ентеросгель»; підгрупа 2B – хворі на ГП ІІ ступеня (15 осіб), яким 
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проводили стандартне лікування у поєднанні з імунотропним препаратом 

«Імуно-тон» у вказаних вище дозах; підгрупа 2D – хворі на ГП ІІ ступеня з 

супутньою ІХС (33 особи), яким проводили стандартне лікування у 

поєднанні з імунотропним препаратом «Імуно-тон» у вказаних вище дозах та 

інстиляціями в ПК екстемпорального гелю, до складу якого входять зазначені 

вище складники.  

Загалом заходи за контролем і підтримкою належного гігієнічного 

рівня РП здійснювались регулярно в обох групах на момент включення, 

безпосередньо після лікування та через 1, 6 і 12 місяців спостереження. 

 

2.2. Методи дослідження 

У процесі виконання науково-дослідної роботи використовували 

наступні методи обстеження хворих: вивчення скарг, анамнезу хвороби, 

анамнезу життя; фізикальне обстеження, зокрема визначення 

антропометричних показників; загальноприйнятні лабораторні тести 

(загальний аналіз крові, біохімічне дослідження крові); ліпідограма; 

визначення рівня цитокінів в РР методом імуноферментного аналізу; 

визначення основних класів імуноглобулінів в РР; визначення CD-профілю в 

сироватці крові та сорбційної здатності еритроцитів; оцінку якості життя. 

2.2.1. Клінічні методи дослідження хворих на генералізований 

пародонтит. Обстеження хворих здійснювали до початку лікування за 

однаковою схемою [24, 75]. Для кожного хворого були оформлені медичні 

карти стоматологічного хворого та карти обстеження стоматологічного 

хворого. 

Ретельно збирали анамнестичні дані: скарги хворого, перші прояви 

захворювання в РП, з’ясовували чи проводилося раніше лікування, які 

лікарські засоби застосовувалися. 
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При об’єктивному дослідженні визначали вид прикусу, наявність 

каріозних порожнин, реставраційних пломб та їх функціональну і анатомічну 

відповідність, виявляли можливі місцеві подразнювальні чинники 

(неповноцінні композитні та ортопедичні конструкції, травматичну оклюзію). 

Також, включали відомості про спадкові захворювання, спосіб життя та 

харчування, наявність алергії та шкідливих звичок. 

При опитуванні пацієнтів звертали увагу на тривалість захворювання, 

характер перебігу, можливі причини виникнення, ефективність лікувальних 

заходів, що мали місце раніше. Виявляли скарги на наявність неприємного 

запаху з РП, свербіж ясен, кровоточивість, характер болю, рухомість зубів. 

Після опитування проводили огляд щелепово-лицьової ділянки, 

досліджували присінок і власне РП. Звертали увагу на глибину присінку, 

розміщення вуздечок губ і язика, слизових складок, стан коміркових 

відростків. 

Пародонтологічне дослідження. Пародонтальний статус оцінювали 

після обстеження тканин пародонта, яке включало оцінку стану коміркових 

відростків (рельєф, наявність набряку, гіпертрофії, атрофії, звиразкувань, 

нориць, абсцесів); стан ясен: колір (блідо-рожевий, гіперемія, ціаноз); рельєф 

ясенного краю (загострення верхівок ясенних сосочків, валикоподібне 

потовщення або конічна форма, посіченість ясенних сосочків); консистенцію 

(нормальний тонус, набряк пастозність); локалізацію та поширеність 

симптоматичного гінгівіту; виявлення ексудату (відсутній, виявляється при 

пальпації, самовільне виділення). Визначали інтенсивність і поширеність 

дистрофічно-запального процесу в тканинах пародонта, його клінічну форму, 

наявність ПК, ступінь рецесії ясен, патологічну рухомість зубів [24, 75, 79]. 

Для вимірювання глибини і топографії ПК використовували 

градуйований пародонтальний зонд. Глибину кишені вимірювали вздовж 

вертикальної вісі зуба із щічної, язикової (піднебінної) та апроксимальних 

сторін. Зонд уводили в ПК й повільно просували до відчуття легкої 
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перешкоди, використовуючи динамічний упор кисті. Таким чином, 

визначається рівень прикріплення м’ких тканин періодонта до цементу зуба. 

При визначенні кишені враховували відстань від верхньої межі ясен до її дна 

(прямий метод). Оцінка глибини ПК від рівня ясенного краю дає точне 

уявлення лише за відсутності гіпертрофії ясен. За гіпертрофії потрібну 

глибину ПК вимірюють від емалево-цементної межі шийки зуба до дна 

кишені (непрямий метод), яка характеризує величину ретракції ясенного 

краю та ступінь деструкції кістки враховували найбільш глибокі 

вимірювання [24, 75, 79]. 

Для вивчення поширеності патологічного процесу в тканинах 

пародонта застосовували низку індексів [24, 75, 79]. За їх результатами 

отримували кількісну характеристику клінічних проявів захворювань тканин 

пародонта. Інтенсивність запального процесу в яснах визначали за 

допомогою індексу РМА за Parma у відсотках (1960). 

Крім того, проводили визначення еміграціі лейкоцитів в ротову 

порожнину за Ясиновським. Методика передбачає: після чистки зубів, 

фракційно, прополіскують РП 10 мл фізіологічного розчину, по 2 мл на 

одномоментне полоскання упродовж 30 секунд, проміжки між полосканнями 

5 хв. Перші 3 порції змиву виливають, останні збирають для обстеження. 

Змив розчиняють фізіологічним розчином у три рази і центрифугують. 

Одержаний осад забарвлюють 1 % водним розчином трипанового синього та 

1 % водним розчином конгорот по 1 краплі. Потім піпеткою набирають 

розчин і заповнюють ним камеру Горяєва. 

Під мікроскопом визначають кількість живих і змертвілих лейкоцитів. 

Розрахунок ведуть за формулою: 
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де, х – число форменних елементів в 1 мм3 змиву; а – кількість 

форменних елементів, підрахованих в камері; б – кількість порахованих 

квадратів, в – розчинення змиву; г – об’єм камери над квадратом. 

Об’єм маленького квадрату завжди дорівнює 1/4000 мм3. У нормі 

виявляють 90 – 150 лейкоцитів, з них 20 % мертвих. За кількістю емігрованих 

лейкоцитів можемо судити не тільки про важкість захворювання, а також про 

терапевтичну дію різних медикаментів [220]. 

Сьогодні одним із показових методів визначення запального процесу 

вважається інтенсивність кровоточивості ясенних сосочків при зондуванні. 

Цей метод є досить ефективним навіть на ранніх стадіях запалення утканинах 

пародонта. Індекс кровоточивості РВІ (H.R. Muhlemann, 1977) [24, 75, 79] 

визначають у ділянці зубів Рамфьорда (16, 21, 24, 36, 41, 44) зі щічної та 

язикової (піднебінної) сторін за допомогою пародонтального зонда. Відтак 

кінчик зонда без надмірних зусиль притискають до міжзубного ясенного 

сосочка і проводять ним із медіальної сторони до дистальної. Оцінюють 

результат таким чином: 0 – кровоточивість відсутня; 1 – поява окремих 

крапель крові, з’являються не раніше як 30 секунд після зондування; 2 – 

численні точкові кровотечі, виникають одразу ж після зондування або в 

межах 30 секунд після; 3 – відмічається заповнення всього міжзубного 

ясенного трикутники кров’ю; 4 – інтенсивна кровоточивість, кров заповнює 

ясенну борозну, витікає на зуб або ясна. Визначення ступеня кровоточивості 

ясен проводили і на основі анамнестичних даних по Kotzshke [24]: 1 – 

кровоточивість відмічається рідко, 2 – кровоточивість з’являється при 

чищенні зубів, 3 – кровоточивість з’являється самовільно при вживанні 

нетвердої їжі. 

Для визначення ступеня дистрофічно-запальних змін у тканинах 

пародонта використовували комбінований пародонтальний індекс за S. P. 

Ramjford (PDI) [24, 75, 79]. Дані пародонтального індексу PDI оцінювали в 

балах залежно від стану тканин пародонта визначених зубів, наявності ПК, їх 
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глибини. Отриману суму балів ділили на кількість обстежених зубів. Оцінку 

проводили так: 1 бал – запалення від легкого до помірного; 2 бали – гінгівіт 

середнього ступеня важкості; 3 бали – важкий ступінь гінгівіту; 4 бали – 

наявність ПК глибиною до 3 мм; 5 балів – ПК 3 – 6 мм; 6 балів – ПК 6 мм. 

Гігієнічний стан РП оцінювали за спрощеним індексом гігієни, який 

запропонували J. C. Green і J. R.Vermillion – (OHI-S - Simplified Oral Hygiene 

Index), і який базується на зафарбуванні зубних відкладень барвниками. На 

досліджуваних поверхнях спочатку визначали зубний наліт – Simplified 

Debris Index (ІГ-DI-S), а потім зубний камінь – Simplified Calculus Index (ІГ-

CI-S) [24, 75, 79]. 

Об’єктивним показником ступеня деструкції кісткової тканини 

коміркового відростка та частини є ступінь рухомості зубів за шкалою 

Міллера в модифікації Fleszar в баллах – від 0 до 3 [24]: 

⎯ зміщення зуба у вестибуло-оральному напрямку в межах 1 мм; 

⎯ зміщення зуба у вестибуло-оральному напрямку понад 1 мм; 

⎯ зміщення зубі у вертикальному напрямку. 

2.2.2. Рентгенологічні методи дослідження. Рентгенологічне 

дослідження проводилося на базі стоматологічного центру клініки ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет». Визначення 

стану пародонта зубів, кістки коміркового відростка та щелеп проводили за 

допомогою методу ортопантомографії, використовуючи ортопантомограф 

PantOS 16 (2004) і прицільну внутрішньоротову рентгенографію за Н.А. 

Рабухіною [24]. Доза променевого навантаження складає 40 мкЗв (0,04 

рентген) при річній нормі – 2 рентгена (Наказ МОЗ України № 294 від 

04.06.2007 р.). Тип деструкції кістки коміркового відростка вивчали на 

ортопантомограмах. За ступенем резорбції міжзубних кісткових перегородок 

і глибиною кісткових кишень оцінювали тяжкість ГП, враховували 4 ступені 

деструкції кістки коміркового відростка або частини щелепи: початковий – 

порушення цілісності компактної пластинки вершин міжзубних перетинок, її 
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остеопороз без істотної втрати висоти; І-й ступінь – резорбція міжкоміркових 

перетинок до 1/3 їх висоти; ІІ-й ступінь – резорбція міжкоміркових 

перетинок до 1/2 їх висоти; ІІІ-й ступінь - резорбція міжкоміркових 

перетинок більше 1/2 їх висоти. Очевидним є те, що вивчаючи рентгенограми 

в динаміці, визначали ступінь активності деструктивних змін за характером 

контурів зон резорбції, їх чіткості, наявності вогнищ остеопорозу, типу 

резорбції, стану кортикальних пластинок та періодонтальної щілини [24, 75, 

79]. 

Отже, особливостями архітектоніки кістки при вивчені 

ортопантомограм були її якісні показники, а саме: для остеопоротичного 

типу характерні підвищена прозорість, крупнопетлистий малюнок, 

неоднорідна контрастність, стоншення кортикальної пластинки. Про 

наявність остеосклеротичних змін свідчив дрібнопетлистий малюнок кістки, 

потовщення міжзубних кісткових перегородок. 

2.2.3. Визначення показників ліпідограми. Типування 

ліпопротеїдемій здійснювали за вмістом у плазмі крові холестерину (ХС), 

триацилгліцеролів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів високої густини (ХС 

ЛПВГ), згідно з існуючими рекомендаціями [174]. Кров для типування 

забирали вранці натщесерце через 12 – 14 годин після останнього прийому 

їжі. В якості антикоагулянта та антиоксиданта використовували динатрієву 

сіль ЕДТА в концентрації 1 мг/мл. Кров у проміжку 30 хвилин після її забору 

центрифугували при частоті обертів в 1500 g упродовж 20 хвилин.  

Рівень ХС, ТГ та ХС ЛПВГ у 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). 

Таким чином, рівень ХС ЛПДНГ (ммоль/л) визначали за 

співвідношенням (за умови, що концентрація ТГ не перевищувала 4,5 

ммоль/л) [140]: 
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ХС ЛПДНГ = (ТГ2,29)/5, 

 

де ХС ЛПДНГ - холестерин ліпопротеїдів дуже низької густини, 

ммоль/л, 

ТГ – триацилгліцероли, ммоль/л. 

Нормальними параметрами вважали наступні рівні: для ХС – залежно 

від кардіоваскулярного ризику; для ТГ <1,7 ммоль/л; для ХС ЛПВГ >1,0 

ммоль/л - для чоловіків, >1,3 ммоль/л - для жінок; для ХС ЛПНГ <1,8 

ммоль/л – для осіб дуже високого кардіоваскулярного ризику та <2,5 ммоль/л 

– для осіб високого кардіоваскулярного ризику. 

2.2.4. Визначення показників хронічного запального процесу. У 

периферійній крові визначали кількість лейкоцитів. Їхнє збільшення є 

класичним маркером хронічного та гострого запалення, який відображає 

проліферацію та рекруітмент. Відтак гематологічне дослідження здійснювали 

на автоматичному аналізаторі «Melet Shloesing MS 4-e» (Melet Shloesing 

Laboratories, Франція) із верифікацією абсолютного числа лейкоцитів 

(зокрема нейтрофілів, лімфоцитів, еозинофілів, моноцитів та базофілів). Із 

метою додаткового аналізу показників гемограми та змін, які можуть бути 

при хронічному запаленні низьких градацій, проводили обчислення ряду 

лейкоцитарних індексів: індексу співвідношення нейтрофілів до моноцитів 

(ІНМ), індексу співвідношення лімфоцитів до моноцитів (ІЛМ) та індексу 

співвідношення нейтрофілів до моноцитів та лімфоцитів (ІН/ЛМ) [102, 233, 

252, 255]. 

Величину ендогенної інтоксикації визначали за тестом сорбційної 

здатності еритроцитів (СЗЕ) [109]. В основі тесту СЗЕ лежить їхня здатність 

(як універсального абсорбента) сорбувати вітальний барвник (0,025 % розчин 

метиленової синьки), що детектується на фотоколориметрі та відповідає 

ступеню ендогенної інтоксикації. 
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Із цією метою з ліктьової вени обстежуваних осіб забирали 4 мл крові, 

яку поміщали в пробірку з консервантом. Виділяли еритроцити при 

центрифугуванні при 3000 об/хв упродовж 10 хв. Отриману таким чином 

еритроцитарну масу переносили в пробірку, яка містила 3 мл водного 

розчину вітального барвника, інкубували при кімнатній температурі 

впродовж 10 - 12 хв. та знову центрифугували. Надосадову рідину 

досліджували фотоколориметричним методом, а кількість поглинутого 

еритроцитами барвника висловлювали в процентах, що відповідало певному 

ступеню СЗЕ. 

2.2.5. Імунологічні методи дослідження. Визначення фенотипу 

лімфоїдних клітин проводилося непрямим імунофлюоресцентним методом із 

використанням моноклональних антитіл проти антигенів лімфоцитів і 

кінцевим підрахунком у люмінесцентному мікроскопі «Люман 13» 200 

клітин кожного фенотипу.  

Відтак кров забирали із вени натщесерце в пробірку з 0,3 мл гепарину 

(25 одиниць в 1 мл фізіологічного розчину) в кількості 3,5 - 5 мл, розводили 

забуференим фосфатами фізіологічним розчином (0,85 % розчин NaCl, pH-

7,6) удвічі та  нашаровували на градієнт щільності фіколл-верографіну 

(d=1,077 г/см³); центрифугували впродовж 30 хвилин при 400g. Виділену 

суспензію лімфоцитів двічі відмивали в холодному забуференому фосфатами 

фізіологічному розчині (рН=7,6) та підраховували кількість клітин у камері 

Горяєва. Лімфоцити ресуспендували у фізіологічному розчині так, щоб 

концентрація клітин була меншою за 2,5×106/мл. Моноклональні антитіла 

(ЗАТ «Сорбент-сервіс», Росія) вносили в пластикові пробірки «Becton 

Dickinson» (США) в об’ємі 10 мкл. Згодом у пробірки вносили 2,5×105 

лімфоцитів в об’ємі 100 мкл, перемішували та інкубували 30 хвилин при t-

4˚С. Далі клітини відмивали холодним забуференим фосфатами 

фізіологічним розчином від надлишку антитіл. Об’єм проби після відмивання 

становив 100 мкл. У кожну пробу вносили по 5 мкл F(ab)-фрагментів, 
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мічених ФІТЦ (кролячі, антимишині) (ЗАТ «Сорбент-сервіс», Росія), 

перемішували, інкубували холодним забуференим фосфатами фізіологічним 

розчином від надлишку мічених ФІТЦ кролячих антитіл, кінцевий об’єм 

проби доводили до 100 мкл. Таким чином для фіксації клітин 

використовували 2 % параформ, додаючи в кожну пробу по 100 мкл 2 % 

параформу. Проводили підрахунок клітин.  

За допомогою даного методу визначалися наступні субпопуляції 

лімфоцитів: СD3+ лімфоцити (Т-клітини); CD4+ лімфоцити (Т-хелпери), CD8+ 

лімфоцити (Т-цитотоксичні/супресорні лімфоцити); CD16+ лімфоцити (NK-

клітини), CD19+  лімфоцити (В-клітини), CD56+ лімфоцити (природні кілери). 

Обчислювали імунорегуляторний індекс як співвідношення числа CD4+ 

лімфоцитів до CD8+ лімфоцитів [51, 95, 128, 159]. 

Вивчення функціонального стану В-лімфоцитів проводили, 

визначаючи рівень основних класів сироваткових імуноглобулінів Ig G, Ig A, 

Ig M та секреторного Ig A у РР методом ІФА на аналізаторі «Stat Fax 303 

Plus» (США) за допомогою наборів реагентів «Ig A, G, M» (НВЛ «Гранум», 

Україна). В основі методу лежить принцип конкурентного імуноферментного 

аналізу. У лунки планшету з імобілізаційним антигеном (Ig G, Ig A, Ig M) 

вносять досліджуваний зразок та кон’югати (мічені пероксидазою анти- Ig G, 

анти-Ig A, анти-Ig M). Ig G, Ig A, Ig M зі зразків конкурують із кон’югатами 

за зв’язок з антигеном на поверхні лунок. Після відмивання активність 

ферменту, зв’язаного на поверхні лунки, проявляється шляхом додавання 

субстрату та вимірюється при довжині хвилі в 450 нм. Інтенсивність 

кольорової реакції зворотно пропорційна кількості імуноглобулінів у зразку 

[51]. 

Проводили визначення вмісту в РР вмісту прозапального цитокіну 

ФНП-α і розчинної тромбоцитарно-ендотеліальної адгезивної молекули-1 

(sPECAM-1) методом імуноферментного аналізу з використанням наборів 

реагентів TNF-α ELISA kit (Vector-Best, Росія) та sPECAM-1 ELISA BMS229 
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kit (Bender MedSystems, Австрія). Принцип методу полягає в зв’язуванні 

протеїну моноклональними антитілами з пероксидазою хрону, який після 

серії промивок та інкубацій зафарбовується розчином тетраметилбензидину 

та зчитується аналізатором. 

Усі лабораторні тести виконувалися відповідно до вимог положень 

належної лабораторної практики (GLP) [145]. 

2.2.6. Статистичні методи дослідження. Статистичний аналіз 

проводили з використанням стандартного пакету програм «Statistica for 

Windows 12.0» (StatSoft, Tulsa, OK, USA). Для створення бази даних 

використовували редактор MS Office Excel 2007. 

На цьому етапі дослідження із метою перевірки нормальності 

розподілу використовували тест Шапіро-Уілка. У випадку нормального 

розподілу визначали середнє арифметичне (M) та похибку середнього (m); 

при розподілі, відмінному від нормального, визначали медіану та 25 – 75 

інтерквартильний розмах (Me [LQ; UQ]).  

При порівнянні параметричних даних застосовували метод t-критерію 

Стьюдента для залежних чи незалежних величин. При порівнянні 

непараметричних даних застосовували U-критерій Манна-Уітні (незалежні 

величини); при аналізі залежних величин – Т - критерій Вілкоксона. 

Отже, якісні дані виражались у вигляді частот (n) та долей (%). 

Порівняльний аналіз проводили з використанням критерію χ2. 

Також, для виявлення наявності та оцінки сили зв’язків між ознаками 

використовували методи кореляційного аналізу: за Пірсоном (при 

нормальному розподілі) та за Спірменом (при розподілі, відмінному від 

нормального). 

Із метою порівняння трьох та більше незалежних груп за спільною 

ознакою проводили аналіз ANOVA (для параметричних величин) та ANOVA 

за Краскелом-Воллісом (для непараметричних величин). 
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Для виявлення взаємозв’язків та оцінки ступеня впливу окремих 

показників проводили логістичний регресійний аналіз. 

Зазначимо, що виживання оцінювали шляхом використання методу 

Каплана-Мейера. 

Із метою прогнозування ролі певного чинника проводили обчислення 

показника відносного ризику (RR) та його 95 % довірчий інтервал (CI 95 %). 

Заакцентуємо увагу, що для кількісної оцінки клінічного ефекту в 

роботі розраховувався показник відношення ризиків (OR) та його 95 % 

довірчий інтервал (CI 95 %).  

Відмінність вважалась вірогідною при рівні значущості p<0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПАРОДОНТА У 

ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ТА З 

СУПУТНЬОЮ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ 

 

3.1. Клінічні особливості пародонтального статусу обстежених осіб 

Проведено комплексне обстеження 192 хворих на ГП та з супутньою 

стабільною ІХС. 

Звернімо увагу на те, що клінічне спостереження за хворими на ГП 

усіх груп здійснювали до лікування та порівнювали з клінічно здоровим 

пародонтом. Зокрема, скарги хворих до проведеного лікування були 

наступними: дискомфорт та свербіж ясен, кровоточивість під час чищення 

зубів та вживання твердої їжі, неприємний запах з РП (галітоз), рухомість 

різного ступеня окремих зубів. Для клінічної картини ГП та з супутньою 

стабільною ІХС був характерним тривалий безсимптомний розвиток 

захворювання та млявий перебіг симптоматичного катарального гінгівіту. 

Хворі з альтеративними та проліферативними формами запалення в групу 

досліджуваних осіб не приймалися. 

Зауважимо, що при об’єктивному обстеженні - ясна змінені в кольорі, 

з синюшним відтінком, набряклі, пастозні; міжзубні ясенні сосочки 

випинають, їх верхівки куполоподібно заокруглені, потовщені, до шийок 

зубів прилягають нещільно, рельєф ясенного краю порушений, зернистість 

ясенної поверхні втрачена, маргінальні ясна валикоподібно потовщені. 

Пальпація ясен викликає кровоточивість. Місцями висота ясенних сосочків 

знижена. 

Діагностовано ПК глибиною 2 – 3 мм (І ступінь), 3 – 5 мм (ІІ ступінь), 

кишені містять помірну кількість серозного, рідше серозно-геморагічного чи 

серозно-гнійного ексудату. Виявлено значну кількість зубних відкладень 

(залишки їжі, м’який зубний наліт, сироватковий та слинний зубний камінь), 
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діастеми і треми, рухомість зубів відповідно до ступеня резорбції 

коміркового відростка або частини, в окремих випадках візуально 

діагностовано травматичну оклюзію. 

Рентгенологічно – порушення цілісності кортикальної пластинки, 

резорбція коміркових відростка або частини відбувається відносно 

рівномірно за змішаним типом, із утворенням кісткових кишень при ІІ 

ступеню ГП. Пародонтальна щілина дещо розширена, ознаки остеопорозу в 

залежності від вираженості захворювання. ГП на фоні супутньої стабільної 

ІХС характеризується більшою глибиною ПК відповідно до ступеня 

основного захворювання, більш вираженими змінами системного та 

місцевого імунітету РП; більш вираженою патологічною рухомістю зубів. У 

разі супутньої стабільної ІХС – резорбція коміркової кістки відбувається 

агресивніше, виражені явища локального остеопорозу, нерівномірна 

вертикальна деструкція, резорбція з частим утворенням кісткових кишень. 

Дозволимо собі зазначити, що при огляді пацієнтів із клінічно 

здоровим пародонтом та без діагностовано патології ССС ясна блідо-

рожевого кольору, щільно прилягають до шийки зуба із збереженням зубо-

ясенного прикріплення, еластичні, пружні; при зондуванні в окремих 

випадках виявляється незначна кількість м’якого зубного нальоту; 

кровоточивість та рухомість не визначаються. 

Результати порівняльної індексної та інструментальної оцінки стану 

тканин пародонта у хворих на ГП та з супутньою стабільною ІХС наведені в 

таблиці 3.1. Розподіл пацієнтів за ступенем та активністю перебігу ГП 

відповідно до класифікації М.Ф. Данилевського (1994) дозволив отримати 

групи хворих, які статистично вірогідно відрізняються практично за всіма 

основними клінічними та індексними показниками. Крім того, обстежуваних 

розподілили відповідно до стану ССС: хворі на ГП І і ІІ ступенів без 

супутньої патології ССС та хворі на ГП І і ІІ ступенів із супутньою 

стабільною ІХС (табл. 3.1). 
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Наявність виражених ознак запалення у яснах підтверджує суттєве 

зростання індексу РВІ, значення якого підвищувалися із прогресуванням 

захворювання. 

Таблиця 3.1 

Індексна та інструментальна оцінка стану тканин пародонта у 

хворих на ГП та з супутньою стабільною ІХС (M±m) 

Показники 

ГП І ступеня ГП ІІ ступеня 

Без 

супутньої 

стабільної 

ІХС (n=15) 

Із супутньою 

стабільною 

ІХС 

(n=81) 

Без 

супутньої 

стабільної 

ІХС (n=15) 

Із супутньою 

стабільною ІХС 

 (n=81) 

Індекс гігієни, 

бали 
1,47±0,05 1,45±0,04 2,12±0,05* 2,09±0,04* 

Індекс 

кровоточивості 

РВІ, бали 

1,17±0,03 1,2±0,02 1,75±0,04* 1,8±0,04* 

Індекс 

Рамфьорда PDI, 

бали 

3,65±0,04 3,72±0,04 4,65±0,05* 4,77±0,05* 

Глибина 

пародонтальних 

кишень (прямий 

метод), мм 

2,52±0,05 2,56±0,05 3,35±0,06* 3,9±0,06*## 

Індекс запалення 

РМА, % 
32,65±0,87 33,58±0,85 49,5±0,93* 61,2±0,93* 

Проба 

Ясиновського, 

кількість 

лейкоцитів в 1 

мл змиву 

165±2,5 185±2,5*## 205±4,5* 260±4,0*## 

Примітки: * - статистично вірогідна різниця відносно показників                

пацієнтів хворих на ГП І ст., (р<0,05).  

## - статистично вірогідна різниця відносно показників хворих на ГП І і ІІ ст. 

без стабільної ІХС (р<0,01).  

Істотне зростання індексу РМА виявлено у хворих за ІІ ступеня ГП та 

із супутньою стабільною ІХС – його значення збільшувались порівняно з 

першим ступенем захворювання практично в два рази, що свідчить про його 

високу чутливість до змін ступеня тяжкості в динаміці. 
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У залежності від ступеня розвитку ГП встановлено збільшення 

глибини ПК. Вищезгадані зміни особливо відмічено у хворих на ГП із 

супутньою стабільною ІХС, що ймовірно пояснюється більш вираженим 

дисбалансом гемодинаміки в тканинах пародонта та, ймовірно, порушенням 

місцевого імунітету й імунної резистентності вцілому. Якщо за І ст. ГП із 

супутньою стабільною ІХС глибина ПК у середньому становила (2,56±0,05) 

мм проти (3,9±0,06) мм (р<0,05) за ІІ ступеня ГП із супутньою стабільною 

ІХС. Отже, глибина ПК за ІІ ступеня ГП у хворих із супутньою стабільною 

ІХС збільшилася в 1,52 раза порівняно з І ст. 

За І ст. ГП без супутньої стабільної ІХС глибина ПК у середньому 

становила (2,52±0,05) мм проти (3,35±0,06) мм за ІІ ст. (р<0,05). Зазначимо, 

що глибина ПК за ІІ ст. ГП зросла в 1,3 раза порівняно з І ст. 

Порівнюючи глибину ПК за різних ступеней розвитку ГП, відмічено, 

що при супутній стабільній ІХС у 1,2 раза у середньому цей показник 

виражений більше.  

Рентгенологічно підтверджено резорбцію кортикальних пластинок та 

міжзубних перетинок і наявність кісткових кишень. 

Зазначимо, що остеопоротичні зміни коміркової кістки у хворих на ГП 

за умови супутньої стабільної ІХС виявляють тенденцію до прогресування, 

що зазначається в стоншенні кісткових трабекул і збільшення об’єму 

міжтрабекулярних просторів. 

Крім того, виявлено достовірно вірогідне зростання показників проби 

Ясиновського в залежності від ступеня ГП та особливо у хворих із 

супутньою стабільною ІХС. Так, кількість лейкоцитів в 1 мл змиву у хворих 

на ГП І ступеня з супутньою стабільною ІХС становила (185±2,5) проти 

(165±2,5) лейкоцитів (р<0,01) у хворих на ГП І ступеня без діагностованої 

стабільної ІХС; (260±4,0) лейкоцитів у хворих на ГП ІІ ступеня розвитку з 

супутньою стабільною ІХС проти (205±4,5) бала (р<0,01) у хворих на ГП ІІ 

ступеня розвитку без діагностовано стабільної ІХС. Отримані результати 
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свідчать, що явища системного порушення гемодинаміки та властиві для ІХС 

імунологічні зсуви тісно пов’язані з місцевими проявами запалення у 

тканинах пародонта. 

Таким чином, результати порівняльної індексної та інструментальної 

оцінки стану тканин пародонта у хворих на ГП та з супутньою стабільною 

ІХС основної та групи порівняння наведені в табл. 3.2 і на рис. 3.1, 3.2. 

 

 

 

Рис. 3.1. Показники глибини ПК у хворих на генералізований пародонтит та з              

супутньою стабільною ІХС. 
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Таблиця 3.2 

Індексна та інструментальна оцінка стану тканин пародонта у 

хворих на ГП та з супутньою стабільною ІХС основної та групи 

порівняння (М±m) 
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 1А 

(n=16) 

1,47

± 

0,05 

1,13± 

0,03 

3,55± 

0,04 

2,32± 

0,05 

31,65± 

0,87 
165±2,6 

2А 

(n=16) 

2,12

± 

0,05 

1,55± 

0,04 

4,45± 

0,04 

3,15± 

0,05 

47,5± 

0,93 
207±5,3 

1С 

(n=32) 

1,45

± 

0,04 

1,1±0,02 
2,46± 

0,05 

2,46± 

0,04 

32,58± 

0,85 
185±3,5* 

2С 

(n=32) 

2,11

± 

0,04 

1,8±0,03 
4,57± 

0,05 
3,8±0,06* 49±0,93 260±5,0* 

О
сн

о
в
н

а 
гр

у
п

а 

1В 

(n=15) 

1,52

± 

0,05 

1,19± 

0,03 

3,58± 

0,04 
2,44±0,05 

32,15± 

0,85 
160±2,4 

2В 

(n=15) 

2,21

± 

0,05 

1,66± 

0,04 

4,66± 

0,04 
3,21±0,04 

49,8± 

0,93 
203±4,5 

1D 

(n=33) 

1,49

± 

0,04 

1,17± 

0,02 

2,49± 

0,04 
2,6±0,05* 

32,64± 

0,86 
178±3,5* 

2D 

(n=33) 

2,16

± 

0,04 

1,78± 

0,04 

4,75± 

0,05* 
3,96±0,05* 

48,4± 

0,91 
258±4,5* 

К 

(n=15) 

0,49

± 

0,02 

0,14± 

0,01 

0,3± 

0,001 
0,5±0,10 8,2±0,04 94±1,5 

І 

(n=15) 

0,41

± 

0,02 

1,12± 

0,03 

0,5± 

0,001 
0,9±0,10 10,3±0,04 107±1,5 

Примітка: * - статистично вірогідна різниця відносно показників групи 

хворих без діагностованої стабільної ІХС (р<0,05). 
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До речі, за індексними показниками в усіх досліджуваних групах 

хворих, які підібрані для лікування, має місце однотипність перебігу та 

вираженість запалення в тканинах пародонта. Разом з тим, встановлені зміни 

клінічних показників залежать від розвитку захворювання, що підтверджено 

вірогідним збільшенням їх величини з прогресуванням патологічного 

процесу в тканинах пародонта. Це також підтверджено стосовно 

деструктивних змін у тканинах пародонта. Крім того, виявлено достовірно 

вірогідне погіршення пародонтального статусу в групах хворих на ГП І і ІІ 

ступенів з супутньою стабільною ІХС порівняно з групами без 

діагностованої системної патології, зокрема стосовно індексів РМА, PDI, 

глибини ПК та проби Ясиновського. 

 

 

 

Рис. 3.2. Показники проби Ясиновського у хворих на ГП та з супутньою 

стабільною ІХС. 
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3.1.1. Результати інструментальної та індексної оцінки стану 

тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит І ступеня 

розвитку та з супутньою стабільною ІХС. За результатами 

інструментально-індексної оцінки стану тканин пародонта хворі на ГП І 

ступеня та з супутньою стабільною ІХС до лікування скаржилися на відчуття 

важкості та кровоточивість ясен, неприємний запах із рота. Об’єтивно: ясна 

змінені в кольорі (пастозні, ціанотичні), дещо набряклі, рельєф згладжений, у 

помірній кількості виявлено над – та під’ясенний зубний камінь і бляшку, 

наявні ПК 2 – 3 мм з незначною кількістю серозного ексудату, рухомість 

зубів в основному відсутня, рідше І ступеня. Отже, результати порівняльної 

індексної та інструментальної оцінки стану тканин пародонта в пацієнтів із 

клінічно здоровим пародонтом та у хворих на ГП І ступеня та з супутньою 

стабільною ІХС наведено в табл. 3.3. 

Очевидним є те, що у хворих на ГП І ступеня та з супутньою 

стабільною ІХС має місце утворення ПК (2,32±0,05) мм, (2,44±0,05) мм, 

(2,46±0,04) мм та (2,6±0,05) мм проти (0,5±0,10) мм та (0,9±0,10) мм 

нормальної глибини зубо-ясенної боріздки в осіб із клінічно здоровим 

пародонтом та супутньою стабільною ІХС (р<0,05); ІГ-OНIS знаходиться в 

межах (1,47±0,05) бала, (1,52±0,05) бала, (1,45±0,04) бала та (1,49±0,04) бала 

проти (0,49±0,02) бала та (0,41±0,02) бала в групах із клінічно здоровим 

пародонтом (р<0,05).  

Відмітимо, що більш виражені ознаки запального процесу в групах 

хворих на ГП та з супутньою стабільною ІХС, про що свідчать: індекс РВІ - 

(1,13±0,03) бала, (1,19±0,03) бала, (1,1±0,02) бала та (1,17±0,02) бала проти 

(0,14±0,01) бала (р<0,05); крім того, виявлено статистично вірогідне 

погіршення даного показника у групі контролю (І) (1,12±0,03) бала проти 

(0,14±0,01) бала в групі контролю (К) (р<0,05). Показники проби 

Ясиновського – (165±2,6) клітин, (160±2,4) клітини, (185±3,5) клітин та 

(178±3,5) клітин проти (94±1,5) клітин у групі хворих із клінічно здоровим 
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пародонтом (р<0,01), крім того, виявлено статистично вірогідне погіршення 

цього показника у групі контролю (І) (107±1,5) клітин проти (94±1,5) клітин 

у групі контролю (К) (р<0,05). 

 

Таблиця 3.3 

Індексна та інструментальна оцінка стану тканин пародонта осіб 

із клінічно здоровим пародонтом і у хворих на ГП І ступеня розвитку та 

з супутньою стабільною ІХС (М±m) 

Група 

 

Показ 

ник 

1A 

(n=16) 

1B 

(n=15) 

1C 

(n=32) 

1D 

(n=33) 

К 

(n=15) 

І 

(n=15) 

ІГ, бали 1,47±0,05* 1,52±0,05* 1,45±0,04* 1,49±0,04* 0,49±0,02 0,41±0,02 

Індекс РВІ, 

бали 
1,13±0,03* 1,19±0,03* 1,1±0,02* 1,17±0,02* 0,14±0,01 1,12±0,030 

Індекс PDI, 

бали 
3,55±0,04* 3,58±0,04* 2,46±0,05* 2,49±0,04* 0,3±0,001 0,5±0,001 

Глибина ПК 

(прямий 

метод), мм 

2,32±0,05* 2,44±0,05* 2,46±0,04* 2,6±0,05* 0,5±0,10 0,9±0,10 

Індекс РМА, 

% 
31,65±0,87* 32,15±0,85* 32,58±0,85** 32,64±0,86** 8,2±0,04 10,3±0,04 

Проба 

Ясиновського, 

лейкоцитів в 1 

мл змиву 

165±2,6* 160±2,4* 185±3,5** 178±3,5** 94±1,5 107±1,50 

 

Примітка: * - статистично вірогідна різниця відносно показників пацієнтів із 

клінічно здоровим пародонтом (р<0,05). 

** - статистично вірогідна різниця відносно показників пацієнтів із клінічно 

здоровим пародонтом (р<0,01). 

0- статистично вірогідна різниця показників між підгрупами К і І (р<0,05). 
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Окрім того, відмічена достовірна різниця показника проби 

Ясиновського у хворих із супутньою стабільною ІХС у середньому в 1,4 раза 

(р<0,05). 

Таким чином, за клінічними показниками в групах хворих на ГП І 

ступеня розвитку та з супутньою стабільною ІХС, має місце однотипність 

перебігу та вираженості хронічого запалення в тканинах пародонта. 

3.1.2. Результати інструментальної та індексної оцінки стану 

тканин пародонта у хворих на ГП ІІ ступеня розвитку та з супутньою 

стабільною ІХС. За результатами інструментально-індексної оцінки стану 

тканин пародонта хворі на ГП ІІ ступеня розвитку та з супутньою стабільною 

ІХС до лікування скаржилися на кровоточивість ясен під час чищення зубів 

та вживання грубої їжі, незначний біль ясен, неприємний запах з рота. ПК 

сягають глибини 3 – 5 мм та містять серозний або серозно-гнійний ексудат; 

виявляється значна кількість зубних відкладень, патологічна рухомість зубів 

І ступеня, наявна помірно виражена травматична оклюзія. Результати 

порівняльної індексної та інструментальної оцінки стану тканин пародонта в 

пацієнтів із клінічно здоровим пародонтом і у хворих на ГП ІІ ступеня та з 

супутньою стабільною ІХС наведено в табл. 3.4. 

Як видно з табл. 3.4, у хворих на ГП ІІ ступеня та з супутньою 

стабільною ІХС має місце утворення ПК (3,15±0,05) мм, (3,21±0,05) мм, 

(3,8±0,06) мм та (3,96±0,05) мм проти (0,5±0,10) мм та (0,9±0,10)мм 

нормальної глибини зубо-ясенної боріздки в осіб із клінічно здоровим 

пародонтом та супутньою стабільною ІХС (р<0,05); ІГ-ONIS знаходиться у 

межах (2,12±0,05) бала, (2,21±0,05) бала, (2,11±0,04) бала та (2,16±0,04) бала 

проти (0,49±0,02) бала та (0,41±0,02) бала в групах із клінічно здоровим 

пародонтом (р<0,05). Виражені ознаки запального процесу в групах хворих 

на ГП та з супутньою стабільною ІХС, про що свідчать: індекс РВІ - 

(1,55±0,04) бала, (1,66±0,04) бала, (1,8±0,03) бала та (1,78±0,04) бала проти 

(0,14±0,01) бала (р<0,05). Показники проби Ясиновського – (207±5,3) клітин, 
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(203±4,5) клітини, (260±5,0) клітин та (258±4,5) клітин проти (94±1,5) клітин 

у групі хворих із клінічно здоровим пародонтом (р<0,01). Вираженість 

дистрофічних процесів у пародонті відображається в показниках індексу PDI 

- (4,45±0,04) бала, (4,66±0,04) бала, (4,57±0,05) бала та (4,75±0,05) бала проти 

(0,3±0,001) бала та (0,5±0,001) в групі хворих із клінічно здоровим 

пародонтом (р<0,01). 

Таблиця 3.4 

Індексна та інструментальна оцінка стану тканин пародонта осіб 

із клінічно здоровим пародонтом і у хворих на ГП ІІ ступеня розвитку та 

з супутньою стабільною ІХС (М±m) 

Група 

 

Показ 

ник 

2A 

(n=16) 

2B 

(n=15) 

2C 

(n=32) 

2D 

(n=33) 

К 

(n=15) 

І 

(n=15) 

ІГ, бали 2,12±0,05* 2,21±0,05* 2,11±0,04* 2,16±0,04* 0,49±0,02 0,41±0,02 

Індекс РВІ, 

бали 
1,55±0,04* 1,66±0,04* 1,8±0,03* 1,78±0,04* 0,14±0,01 1,12±0,030 

Індекс PDI, 

бали 
4,45±0,04* 4,66±0,04* 4,57±0,05* 4,75±0,05* 0,3±0,001 0,5±0,001 

Глибина ПК 

(прямий 

метод), мм 

3,15±0,05* 3,21±0,05* 3,8±0,06* 3,96±0,05* 0,5±0,10 0,9±0,10 

Індекс РМА, 

% 
47,5±0,93* 49,8±0,93* 49,0±0,93** 48,4±0,91** 8,2±0,04 10,3±0,04 

Проба 

Ясиновського, 

лейкоцитів в 1 

мл змиву 

207±5,3* 203±4,5* 260±5,0** 258±4,5** 94±1,5 107±1,50 

 

Примітка: * - статистично вірогідна різниця відносно показників 

пацієнтів із клінічно здоровим пародонтом (р<0,05). ** - статистично 

вірогідна різниця відносно показників пацієнтів із клінічно здоровим 

пародонтом (р<0,01). Статистично вірогідна різниця показників між 

підгрупами К і І (р<0,05).
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3.2. Стан системного запалення при ГП на фоні ІХС 

Відомо, що лейкоцит є основною клітиною запалення і незалежним 

чинником ризику дестабілізації ІХС. Звернімо увагу, що є потреба у 

детальному вивченні реактивності лейкоцитів при ГП (зокрема – лімфоцитів 

та моноцитів), міжклітинні взаємодії, величини ендогенної інтоксикації як 

прояву системного запалення. 

Вивчали показники кількості лейкоцитів та швидкості осідання 

еритроцитів (ШОЕ) у хворих на ГП із чи без супутньої стабільної стенокардії 

напруги та у осіб із практично здоровим пародонтом (табл. 3.5).  

Зокрема, загальна кількість лейкоцитів периферійної крові у хворих 

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

(p<0,05). Це складало (6,460,13)109/л за І ст. та (7,460,21)109/л - за ІІ ст. 

Проте, найбільше число білих кров’яних тілець відмічали за ІІ ст. ГП.  

Відсутність супутньої ІХС чинила менший вірогідний вплив на 

приріст лейкоцитів периферійної крові. Отож, зазначені показники за І та ІІ 

ступенів відповідно були: (5,510,13)109/л, (6,110,17)109/л (p>0,05). 

Порівняння величини лейкоцитів серед подібних стадій ГП показало 

достовірно більшу їх кількість за І та ІІ ступеня процесу за умови супутньої 

ІХС: (6,460,13)109/л та (7,460,21)109/л відповідно проти 

(5,510,13)109/л, (6,110,17)109/л (p<0,05). 

Варто зауважити, що загальний вміст лейкоцитів у крові у когорті 

обстежених хворих на стабільну ІХС без ознак ГП був вірогідно вищим від 

значень у практично здорових осіб (p<0,05) та склав відповідно − 

(6,710,11)109/л. Відмітили менше їхнє значення, ніж у хворих на ГП ІІ ст. 

та супутню ІХС (p<0,05). 
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Таблиця 3.5 

Показники кількості лейкоцитів периферійної крові та ШОЕ у хворих на ГП із чи без супутньої стабільної ІХС та у 

осіб із клінічно здоровим пародонтом 

 

Показники 

Хворі на ГП 

ПЗО, n=20 

Хворі на 

ІХС без ГП, 

n=15 

із супутньою ІХС, n=162 без супутньої ІХС, n=30 

І ст., n=81 ІІ ст., n=81 І ст., n=15 ІІ ст., n=15 

Лейкоцити, 

109/л 
6,460,13*#  7,460,21*# º 5,510,13 6,110,17 5,490,06 6,110,12* 

ШОЕ, мм/год 8,740,47 8,940,53 7,940,61 8,040,47 7,670,40 7,890,47 

Примітка: ПЗО – практично здорові особи (без супутньої вісцеральної патології, із клінічно здоровим пародонтом); 

* - достовірність різниці показників порівняно з контролем (p<0,05); # - достовірність різниці показників між 

подібними стадіями ГП залежно від супутньої ІХС (p<0,05); º - достовірність різниці показників порівняно з 

хворими на ІХС без ГП (p<0,05) 
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Водночас достовірної різниці між показниками ШОЕ у обстежуваних 

пацієнтів та у групи донорів не відмічали: за ГП із супутньою ІХС відповідно 

– (8,740,47) мм/год – за І ст., (8,940,53) мм/год  – за ІІ ст., проти (7,670,40) 

мм/год в групі контролю (p>0,05) та (7,890,47) мм/год – у хворих на 

стабільну ІХС без ГП (p>0,05). Аналогічні результати спостерігали у групі 

хворих без супутньої ІХС: (7,940,61) мм/год – за І ст. та (8,040,47) мм/год – 

за ІІ ст. (p>0,05). 

Із метою детальної оцінки особливостей хронічного запального 

процесу при ГП обчислювали величини лейкоцитарних індексів, які 

відображають співвідношення між нейтрофілами та моноцитами (ІНМ), 

лімфоцитами та моноцитами (ІЛМ), нейтрофілами та мононуклеарами 

(ІН/ЛМ). 

У хворих на ГП такі лейкоцитарні індекси, як ІНМ та ІЛМ, достовірно 

вищі від аналогічних показників у осіб контрольної групи (табл. 3.6). До того 

ж супутня ІХС обумовила вищі величини зазначених індексів, зокрема 

співвідношення нейтрофілів до моноцитів склало: 17,681,05 - за І ст., 

18,680,95 – за ІІ ст., проти 11,440,41 у практично здорових осіб (p<0,01). 

Відсутність стабільної ІХС характеризувалась дещо нижчими значеннями 

ІНМ: 14,980,75 – за І ст., 15,851,15 – за ІІ ст., порівняно з контролем 

(p<0,05). Варто відмітити, що цей показник за І ст. хвороби був вищим у 1,21 

раза, а за ІІ ст. – у 1,28 раза від аналогічного показника в когорті хворих на 

ІХС без ГП (p<0,05).  

Більше того, наявна ІХС призводила до зростання ІНМ у 1,18 раза за 

умови ГП І і ІІ ст. (p<0,05). 

Співвідношення числа лімфоцитів до моноцитів у обстежених 

пацієнтів із супутнім вінцевим атеросклерозом відповідно стадії ГП  
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Таблиця 3.6 

Основні показники лейкоцитарних індексів у хворих на ГП із чи без супутньої стабільної ІХС  

Показники 

Хворі на ГП 

ПЗО, n=15 
Хворі на ІХС без 

ГП, n=15 
із супутньою ІХС, n=162 без супутньої ІХС, n=30 

І ст., n=81 ІІ ст., n=81 І ст., n=15 ІІ ст., n=15 

ІНМ 17,681,05**# º 18,680,95**# º 14,980,75* 15,851,15* 11,440,41 14,610,54* 

ІЛМ 7,260,55**# º 7,510,55**# º 5,260,43* 5,260,55* 4,390,12 5,310,39* 

ІН/ЛМ 2,120,07 2,320,09 2,250,06 2,370,09 2,140,06 2,190,07 

Примітка: ПЗО – практично здорові особи (без супутньої вісцеральної патології, із клінічно здоровим пародонтом); 

* - достовірність різниці показників порівняно з контролем (p<0,05); **- достовірність різниці показників порівняно 

з контролем (p<0,01); # - достовірність різниці показників між подібними стадіями ГП залежно від супутньої ІХС 

(p<0,05); º - достовірність різниці показників порівняно з хворими на ІХС без ГП (p<0,05) 
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було: 7,260,55, 7,510,55, проти 4,390,12 - у групі контролю (p<0,01). 

Менш достовірною була різниця між групою практично здорових осіб та 

хворих на ГП без вісцеральної патології (p<0,05): 5,260,43 – за І ст., 

5,260,55 – за ІІ ст. 

Середні значення ІЛМ при поєднанні ГП та стабільної ІХС були 

вищими від подібних у хворих на ІХС без ураженя пародонта у 1,37 раза – за 

І ст. недуги та в 1,41 раза – за ІІ ст. (p<0,05).  

Порівнюючи між собою величини згаданого індексу серед хворих на 

ГП однакових стадій, відмічені його вищі значення за умови наявності 

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

Водночас різниця у співвідношеннях між нейтрофілами та 

мононуклеарами обстежених осіб усіх груп була недостовірно нижчою у 

донорів і склала 2,140,06 (р>0,05). До того ж, у хворих на ІХС без ГП - 

2,190,07; за поєднання стенокардії та ГП І чи ІІ ст. - 2,120,07 та 2,320,09 

відповідно; за відсутності стабільної ІХС - 2,250,06 та 2,370,09 відповідно. 

Таким чином, отримані дані свідчать про підвищену кількість 

лейкоцитів у крові пацієнтів, які страждають на ГП із супутньою стабільною 

ІХС, що відбувається в основному завдяки лімфоцитів та нейтрофілів: це 

підтверджується більш високими показниками лейкоцитарних індексів – 

ІНМ, ІЛМ – у групі пацієнтів із вінцевим атеросклерозом, порівняно з 

пацієнтами без ІХС. 

Ендогенна інтоксикація є неспецифічною ознакою, характерною для 

запального процесу. Об’єктивна оцінка її забезпечує ефективність лікування 

захворювань. Ураховуючи уявлення про еритроцит як про універсальний 

адсорбент, визначали ступінь ендогенної інтоксикації за тестом сорбційної 

здатності еритроцитів (СЗЕ). 

У табл. 3.7 приведені величини СЗЕ у обстежених осіб. 
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Таблиця 3.7 

Показник ендогенної інтоксикації у хворих на ГП із чи без супутньої 

стабільної ІХС  

Групи обстежених Показник СЗЕ, % 

ПЗО, n=15 24,560,58 

Хворі на ІХС без ГП, n=15 27,561,11 

Хворі на ГП із супутньою ІХС  

І ст., n=81 37,051,88**# º 

ІІ ст., n=81 39,112,18** º 

Хворі на ГП без супутньої ІХС  

І ст., n=15 33,050,88** 

ІІ ст., n=15 35,111,48** º 

 

Примітка: ПЗО – практично здорові особи (без супутньої вісцеральної 

патології, із клінічно здоровим пародонтом); достовірність різниці 

показників порівняно з контролем - ** p<0,01; # - достовірність різниці 

показників між подібними стадіями ГП залежно від супутньої ІХС (p<0,05); º 

- достовірність різниці показників порівняно з хворими на ІХС без ГП 

(p<0,05) 

 

Як видно з наведеної табл. 3.7, 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 стенокардії напруження складає: 

(37,051,88) % - за І ст. ураження пародонта, (39,112,18) % - за ІІ ст., проти 

(24,560,58) % у групі контролю (p<0,01) та (27,561,11 ) % у хворих на ІХС 

та здоровим пародонтом (p<0,05). Водночас відмічається недостовірне 

зростання його із прогресуванням хвороби. 
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Дещо нижчі показники СЗЕ відмічались за ГП, який перебігав без 

супутньої вісцеральної патології, - (33,050,88) % - за І ст., (35,111,48) % - 

за ІІ ст. Проте, тільки за умови ІІ ст. захворювання зазначений показник був 

вірогідно вищим від подібного в когорті хворих на ІХС без ГП – у 1,27 раза 

(p<0,05). 

При проведенні кореляційного аналізу між ІНМ та величиною СЗЕ у 

хворих на ГП із супутньою ІХС відмітили прямий слабкого ступеня зв'язок 

(r=0,25; p<0,05) (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Кореляційний зв'язок між рівнем СЗЕ та ІНМ у хворих на ГП із 

супутньою стабільною ІХС. 

 

Дещо слабший прямий кореляційний зв’язок (r=0,21; p<0,05) 

відмічений між показником СЗЕ та значеннями ІНМ у хворих на ГП без 

супутньої ІХС. 
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3.3. Особливості основних показників загального та місцевого 

імунітету за ГП на фоні стабільної ІХС 

Вивчали загальну імунну відповідь при ГП. У табл. 3.8 є дані, які 

відображають стан клітинної ланки імунної відповіді у обстежених хворих зі 

супутньою стабільною ІХС і без неї, та у донорів.  

Супутня ІХС спричиняла тимчасове зростання вмісту числа CD3+ -

лімфоцитів у крові обстежених хворих. Так, у хворих на ГП І ст. він склав 

(52,810,67) %, що у 1,06 раза вище від групи контролю ((49,700,43) %; 

p<0,05), та в 1,16 раза – від групи хворих на ГП І ст. без супутньої стабільної 

ІХС ((45,440,37) %; p<0,05). За умови прогресування процесу даний 

показник зменшувався, але був вищим від аналогічного в групі без ІХС у 1,12 

раза: (48,700,63) % проти (43,430,23 ) % (p<0,05). 

Генералізований пародонтит призводив до виснаження пулу CD4+ -

лімфоцитів, що було більш виразним за умови відсутності ІХС. Так, у хворих 

на ГП І ст. із супутньою стенокардією напруження даний показник склав 

(36,040,57) %, без ІХС – (32,040,45) %; за ІІ ступеня – (35,140,49) % та 

(30,040,56) % відповідно. Середні значення вмісту Т-хелперних клітин у 

групі контролю була (40,800,82) %, а у хворих на ІХС без ГП – (41,750,67) 

%.  

Кількість цитотоксичних/супресорних Т-клітин зростала за умови 

наявності супутньої стабільної ІХС. Навіть за І ст. ГП даний показник був у 

1,21 раза вищим від  
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Таблиця 3.8 

Основні показники клітинної ланки імунітету у хворих на ГП із чи без супутньої стабільної ІХС  

Показники 

Хворі на ГП 

ПЗО, n=15 
Хворі на ІХС без 

ГП, n=15 
із супутньою ІХС, n=162 без супутньої ІХС, n=30 

І ст., n=81 ІІ ст., n=81 І ст., n=15 ІІ ст., n=15 

CD3, % 52,810,67*# 48,700,63# 45,440,37* º 43,430,23* º 49,700,43 51,670,51 

CD4, % 36,040,57*# º 35,140,49*# º 32,040,45* º 30,040,56** º 40,800,82 41,750,67 

CD8, % 32,071,14*# 30,070,32*# 26,010,47 º 25,210,67 º 26,550,56 31,490,97* 

CD19, % 14,740,49* 15,440,38*# º 13,040,64 13,740,74 12,200,56 14,110,31* 

CD56, % 13,400,40* 14,490,41* 12,080,67 14,080,45* 11,550,20 13,560,35* 

CD4/CD8 1,260,05* º 1,170,05** º 1,230,07* º 1,190,11** º 1,550,04 1,360,07* 

Примітка: ПЗО – практично здорові особи (без супутньої вісцеральної патології, із клінічно здоровим пародонтом);         

* - достовірність різниці показників порівняно з контролем (p<0,05); **- достовірність різниці показників порівняно 

з контролем (p<0,01); # - достовірність різниці показників між подібними стадіями ГП залежно від супутньої ІХС 

(p<0,05); º - достовірність різниці показників порівняно з хворими на ІХС без ГП (p<0,05) 
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контрольних значень: (32,071,14) % проти (26,550,56) % (p<0,05). За ІІ ст 

хвороби – у 1,13 раза (30,070,32 ) %, (p<0,05).  

Водночас кількість CD8+-лімфоцитів у хворих на ГП без ІХС 

вірогідно не відрізнялася від контрольних значень та склала, залежно від 

ступеня, (26,010,47) % та (25,210,67) %. 

Це є свідченням, що зазначені зміни в імунограмі обумовили 

зменшення показника імунорегуляторного індексу в усіх хворих на ГП 

порівняно з контролем та когортою пацієнтів із ІХС та здоровим пародонтом, 

що посилювалося зі зростанням стадії захворювання. 

Так, згаданий показник був: 1,260,05 – за І ст. ГП та супутньої ІХС; 

1,170,05 – за ІІ ст. ГП та супутньої ІХС; 1,230,07 – за І ст. ГП; 1,190,11 - 

за ІІ ст. ГП. 

Генералізований пародонтит обумовлює тенденцію до збільшення 

кількості В-лімфоцитів (маркер CD19+) при І та ІІ ст. – (13,040,64) % і 

(13,740,74) %, (p>0,05). Число природних кілерів (CD56+) за ураження 

тканин пародонта відрізнялось від аналогічного показника у здорових осіб та 

зростало зі ступенем хвороби: (12,080,67) % - за І ст. (p>0,05), (14,080,45) 

% - за ІІ ст., проти (11,550,20) % - у контролі (p<0,05). 

Генералізований пародонтит обумовлює активацію В-лімфоцитів, а 

супутня ІХС призводить до більших темпів зростання їхнього числа, що 

достовірно відбувається за ІІ ст. хвороби. Так, кількість CD19+-клітин за І ст. 

була (14,740,49) % (p<0,05 – до групи контролю), за ІІ ст. – (15,440,38) % 

(p<0,05 – до групи контролю та аналогічної стадії ГП без ІХС). 

У хворих на стабільну ІХС та зі здоровим пародонтом даний показник 

у 1,16 раза перевищував контрольні значення – (14,110,31) % (p<0,05). 



92 
 

Стабільна ІХС ізольовано, а також ГП призводять до зростання вмісту 

в крові природних кілерів. Зокрема, кількість CD56+ -лімфоцитів у хворих на 

ГП І ст. та ІХС був у 1,16 раза, а за ІІ ст. – у 1,25 раза вищим від контрольних 

параметрів: відповідно (13,400,40) % та (14,490,41) %, проти (11,550,20) 

%, (p<0,05). 

Натомість кількість згаданих клітин у крові при І ст ГП без супутньої 

ІХС вірогідно не відрізнялася від показника в групі здорових осіб 

((12,080,67) %; p>0,05). У процесі прогресування хвороби їхня величина 

зростала в 1,22 раза – до (14,080,45) %, (p<0,05). 

Отже, ГП без супутньої патології вінцевих судин спричиняє Т-

клітинний дефіцит, який проявляється зменшенням кількості Т-лімфоцитів, 

Т-хелперних клітин на фоні збереженої кількості CD8+-клітин. Паралельно 

активується В-ланка імунної відповіді. А також наростає число природних 

кілерів. 

В той час, як супутня ІХС на ранніх стадіях розвитку ГП обумовлює 

наростання кількості CD3+-лімфоцитів, відтак у міру прогресування 

захворювання, розвивається клітинний імунодефіцит, обумовлений 

зниженням числа хелперних клітин на тлі високих значень кількості 

супресорних/цитотоксичних лімфоцитів. Проте, рівень останніх зменшується 

при збільшенні ступеня ураження тканин пародонта. 

Дослідження вмісту в ротовій рідині окремих гуморальних показників 

місцевого імунного захисту – імуноглобулінів основних класів: Ig A, Ig G, Ig 

M і секреторний імуноглобулін А (sIg A) дало результати,які ілюструємо в 

табл. 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Гуморальні показники місцевого імунітету РП у хворих на ГП із супутньою  

стабільною ІХС чи без неї та у осіб із практично здоровим пародонтом 

Показники 

Хворі на генералізований пародонтит 

ПЗО, n=15 
Хворі на ІХС 

без ГП, n=15 
із супутньою ІХС, n=162 без супутньої ІХС, n=30 

І ст., n=81 ІІ ст., n=81 І ст., n=15 ІІ ст., n=15 

IgA (мг/л) 146,4719,16* º 149,3117,11 145,7518,36*º 150,2816,50 174,7515,68 167,5113,47 

sIgA(мг/л) 399,1156,45 400,1245,31 417,5654,33 471,2264,27 391,6356,13 381,4941,27 

IgM (мг/л) 19,322,12**º 17,655,34* º 24,82 4,12** º 14,744,73 9,62 2,12 10,47 1,81 

IgG (мг/л) 271,3424,66**º 279,6732,11** º 266,7222,14** º 267,3414,16** º 94,8012,05 101,2715,13 

Примітка: ПЗО – практично здорові особи (без супутньої вісцеральної патології, із клінічно здоровим пародонтом); 

* - достовірність різниці показників порівняно з контролем (p<0,05); **- достовірність різниці показників порівняно 

з контролем (p<0,01); # - достовірність різниці показників між подібними ступенями ГП залежно від супутньої ІХС 

(p<0,05); º - достовірність різниці показників порівняно з хворими на ІХС без ГП (p<0,05) 
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Як видно з наведеної табл. 3.8, ГП спричиняє зміни з боку 

гуморальних чинників місцевого імунітету РП. Це проявляється зменшенням 

рівнів у ротовій рідині Ig A. Так, концентрація зазначеного імуноглобуліну 

при І ст. ГП склала (145,7518,36) мг/л (p<0,05), за ІІ ст. – (150,2816,50)мг/л 

(p>0,05) проти (174,7515,68) мг/л у групі контролю. Рівні секреторного 

імуноглобуліну А достовірно не відрізнялися від його титрів у РР практично 

здорових осіб (p>0,05) і склали відповідно до стадії процесу – (417,5654,33) 

мг/л та (471,2264,27) мг/л проти (391,6356,13) мг/л у контролі. 

Заразом відмітили наростання концентрації Ig M, яке було найвищим 

при І ст. ГП, а із розвитком хвороби мало тенденцію до зменшення. Зокрема, 

при І ст. – (24,824,12) мг/л (p<0,01), за ІІ ст. – (14,744,73) мг/л проти 

показників у осіб без клінічних ознак ГП – (9,622,12) мг/л. 

Подібні тенденції були щодо Ig G, де відмічали більш достовірне 

наростання титрів зазначеного імуноглобуліну, яке пов’язане також із 

ступенем хвороби: (266,7222,14) мг/л за І ст., (267,3414,16) мг/л – за ІІ ст. 

проти (94,8012,05) мг/л у групі контролю (p<0,01). 

Суть у тому, що більш виражені зміни відмічали за умови супутньої 

ІХС. Зменшення величин Ig А в РР залежало від ступеня захворювання: 

(146,4719,16) мг/л за І ступеня, (143,3117,11) мг/л – за ІІ ступеня (p<0,05).  

Найбільші значення величин Ig M в РР хворих на ГП із супутньою 

стенокардією відмічали за І ступеня хвороби – (19,322,12) мг/л (p<0,01). У 

міру прогресування хвороби його концентрація дещо зменшувалася та склала 

за ІІ ступеня: (17,655,34) мг/л (p<0,05). 

Натомість величини Ig G були стабільно високими та зростали зі 

ступенем: (271,3424,66) мг/л – І ступінь, (279,6732,11) мг/л – ІІ ступінь 

проти контрольних значень (94,8012,05) мг/л (p<0,01). 
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Отже, ГП обумовлює ряд вагомих змін із боку гуморального 

місцевого імунітету РП. Це проявляється дефіцитом Ig A, більш вираженого 

при супутній ІХС. Наявний вінцевий атеросклероз обумовлює тенденцію до 

зменшення концентрації sIg A в РР. Проте, початково високі рівні Ig М при 

ГП виявляють тенденцію до зменшення при прогресуванні недуги. Але титри 

Ig G залишаються високими з тенденцією до наростання залежно від ступеня 

ураження пародонта. 

Відомо, що фактор некрозу пухлин-альфа (ФНП-α) є плейотропним 

прозапальним цитокіном, який утворюється у відповідь на численні стимули 

(бактерії, віруси, паразити, цитокіни, мітогени) та захоплюється в локальну й 

системну запальну відповідь [155]. Розчинна тромбоцитарно-ендотеліальна 

молекула адгезії (sPECAM-1) є ключовим учасником адгезивного каскаду 

внаслідок міграції лейкоцитів у позасудинний простір під час запального 

процесу [222].  

Таким чином, досліджуючи вміст ФНП-α та sPECAM-1 у РР хворих 

на ГП (табл. 3.10), можна відмітити їхнє зростання відповідно до ступеня 

хвороби. 

Так, середні значення вмісту ФНП-α у РР хворих на ГП та супутню 

ІХС 2,28 раза перевищували показники норми за І ст. хвороби ((54,11±2,47) 

пг/мл) та у 2,86 раза – за ІІ ст. ((67,89±2,52) пг/мл) (p<0,01). Варто зауважити, 

що рівні зазначеного цитокіну залежали від наявності захворювання 

пародонта, про що свідчить його зростання порівняно з подібними 

значеннями у хворих на стенокардію напруження зі здоровим пародонтом 

((31,43±2,11) пг/мл) – у 1,72 раза та в 2,16 раза відповідно (p<0,01). 



96 
 

Таблиця 3.10 

Вміст ФНП-α та sPECAM-1 у ротовій рідині хворих на ГП із супутньою  

стабільною ІХС чи без неї та в осіб із практично здоровим пародонтом 

Показники 

Хворі на генералізований пародонтит 

ПЗО, n=15 
Хворі на ІХС 

без ГП, n=15 
із супутньою ІХС, n=162 без супутньої ІХС, n=30 

І ст., n=81 ІІ ст., n=81 І ст., n=15 ІІ ст., n=15 

ФНП-α 

(пг/мл) 
54,11±2,47**ºº# 67,89±2,52** ºº# 42,95±2,31** ºº 51,89±2,71** ºº 23,71±1,99 31,43±2,11* 

sPECAM-1 

(нг/мл) 

132,54 [112,71; 

145,45] **ºº# 

148,87 [122,78; 

187,74] **ºº# 

104,71 [92,52; 

127,89] ** ºº 

111,15 [93,76; 

137,54] ** ºº 

49,78 [33,54; 

54,98] 

56,43 [37,61; 

63,18] 

Примітка: ПЗО – практично здорові особи (без супутньої вісцеральної патології, із клінічно здоровим 

пародонтом); * - достовірність різниці показників порівняно з контролем (p<0,05); **- достовірність різниці 

показників порівняно з контролем (p<0,01); # - достовірність різниці показників між подібними стадіями ГП 

залежно від супутньої ІХС (p<0,05); º - достовірність різниці показників порівняно з хворими на ІХС без ГП 

(p<0,05); ºº - достовірність різниці показників порівняно з хворими на ІХС без ГП (p<0,01) 
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Натомість у хворих на ГП без супутньої стабільної ІХС концентрація 

ФНП-α у РР перевищувала контрольні значення ((23,71±1,99) пг/мл) у 1,81 

раза за І ст. хвороби та у 2,19 раза – за ІІ ст. ((42,95±2,31) пг/мл та 

(51,89±2,71) пг/мл відповідно (p<0,01)). 

Є сенс детально розглянути вагомий вплив ІХС на зростання вмісту 

згаданого цитокіну в РР: у 1,26 раза та в 1,31 раза за умови подібних ступенів 

прогресування ГП (p<0,05). 

Відмічена пряма кореляційна залежність між вмістом ФНП-α у РР та 

глибиною ПК за умови І ст. (r=0,41; p<0,05) та ІІ ст. ГП (r=0,46; p<0,05) як 

при відсутності стабільної ІХС, так і за умови її наявності: відповідно 

ступеню, r=0,51 та r=0,53 (p<0,05). 

Також можемо спостерігати 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 – відповідно, rs=0,41 та 

rs=0,39 (p<0,05). 

Подібні зміни відбувалися щодо динаміки середніх рівнів sPECAM-1 

у РР хворих на ГП та супутню стабільну ІХС, які в 2,66 раза перевищували 

середні контрольні значення ((132,54 [112,71; 145,45]) нг/мл проти (49,78 

[33,54; 54,98]) нг/мл; p<0,01) за І ст. хвороби та в 2,99 раза – за ІІ ст. ((148,87 

[122,78; 187,74]) нг/мл; p<0,01). 

За умови відсутності стабільної ІХС зростання вмісту згаданої 

адгезивної молекули відбувалося повільніше та було більшим у 2,1 раза 

((104,71 [92,52; 127,89]) нг/мл) – за І ст. ГП та в 2,23 раза ((111,15 [93,76; 

137,54]) нг/мл) – у хворих ІІ ст. (p<0,01). 

Наявна стабільна ІХС призводила до вірогідного збільшення титрів 

sPECAM-1 у хворих на ГП відповідно до ступеня, у 1,27 раза та в 1,34 раза 

(p<0,01). 

Тому було відмічено пряму залежність між рівнями sPECAM-1 у 

ротовій рідині хворих на ГП та індексом запалення РМА: за умови супутньої 
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ІХС – rs=0,57 та rs=0,58 (залежно від ступеня ГП); при її відсутності – 

відповідно, rs=0,32 та rs=0,37 (p<0,05). 

 

3.4. Показники ліпідного обміну в хворих на генералізований 

пародонтит та із супутньою стабільною ІХС 

Проводили дослідження вмісту ліпопротеїдів у плазмі крові 

обстежених хворих (табл. 3.11). 

Відмічено, що за умови ГП відбуваються зміни в ліподограмі, які 

проявляються у зростанні вмісту в плазмі крові загального холестерину 

(ЗХС): у 1,14 раза ((4,91±0,14) ммоль/л) за І ст. хвороби та в 1,16 раза – за ІІ 

ст. порівняно з середніми значеннями в групі практично здорових осіб 

((4,31±0,11) ммоль/л) (p<0,05); рівнів триацилгліцеролів (ТГ): залежно від 

ступеня, у 3,25 раза ((1,98±0,11) ммоль/л) та в 3,3 раза ((2,01±0,09) ммоль/л), 

порівняно з контролем ((0,61±0,03) ммоль/л) (p<0,01); вмісту холестерину 

ліпопротеїдів низької густини (ХС ЛПНГ): у 1,49 раза ((3,83±0,17) ммоль/л та 

в 1,54 раза ((3,94±0,15) ммоль/л) відповідно до прогресування недуги та 

порівняно з групою контролю ((2,56±0,11) ммоль/л) (p<0,01). Водночас 

плазмова концентрація холестерину ліпопротеїдів високої густини (ХС 

ЛПВГ) була нижчою від такої ж у групі практично здорових осіб ((1,43±0,13) 

ммоль/л): у 1,39 раза та 1,42 раза, відповідно ((1,03±0,09) ммоль/л та 

(1,01±0,11) ммоль/л) (p<0,05). Варто зауважити, вміст ТГ у плазмі крові 

хворих на ГП був вищим від аналогічних показників у хворих на стабільну 

ІХС зі здоровим пародонтом: відповідно до ступеня, у 1,3 і 1,32 раза. 
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Таблиця 3.11 

Показники ліпідограми в хворих на ГП  

Показники 

Хворі на генералізований пародонтит 

ПЗО, n=15 
Хворі на ІХС 

без ГП, n=15 із супутньою ІХС, n=162 без супутньої ІХС, n=30 

І ст., n=81 ІІ ст., n=81 І ст., n=15 ІІ ст., n=15 

ЗХС, 

ммоль/л 5,89±0,17**# 5,93±0,14**# 4,91±0,14* º 5,01±0,12* º 4,31±0,11 5,73±0,13* 

ТГ, 

ммоль/л 2,02±0,11** ºº 2,11±0,09** ºº 1,98±0,11** º 2,01±0,09** º 0,61±0,03 1,52±0,08** 

ХС ЛПНГ, 

ммоль/л 4,71±0,13**# 4,83±0,11**# 3,83±0,17** º 3,94±0,15** º 2,56±0,11 4,50±0,11** 

ХС ЛПВГ, 

ммоль/л 
1,04±0,07* 1,07±0,13* 1,03±0,09* 1,01±0,11* 1,43±0,13 1,01±0,04* 

Примітка: ПЗО – практично здорові особи (без супутньої вісцеральної патології, із клінічно здоровим пародонтом);  

* - достовірність різниці показників порівняно з контролем (p<0,05); **- достовірність різниці показників у 

порівнянні з контролем (p<0,01); # - достовірність різниці показників між подібними стадіями ГП залежно від 

супутньої ІХС (p<0,05); º - достовірність різниці показників порівняно з хворими на ІХС без ГП (p<0,05); ºº - 

достовірність різниці показників порівняно з хворими на ІХС без ГП (p<0,01) 
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Більш виразнішими зміни в ліпідограми були за умови поєднання ГП та 

стабільної ІХС. Так, рівні ЗХС у плазмі крові перевищували контрольні 

значення в 1,37 раза ((5,89±0,17) ммоль/л) за І ст. хвороби та в 1,38 раза 

((5,93±0,14) ммоль/л) за ІІ ст. хвороби (p<0,01). Середні значення плазмових 

рівнів ТГ залежно від ступеня ГП були вищими за подібні в групі здорових осіб 

у 3,31 раза ((2,02±0,11) ммоль/л) та 3,46 раза ((2,11±0,09) ммоль/л) (p<0,01). 

Уміст у крові ХС ЛПНГ зазначеної когорти обстежених хворих зростав у 1,84 

раза ((4,71±0,13) ммоль/л) і в 1,89 раза ((4,83±0,11) ммоль/л) відповідно 

(p<0,01). 

Виявили зменшення вмісту ХС ЛПВГ залежно від ступеня у 1,32 раза 

((1,04±0,07) ммоль/л) та в 1,34 раза ((1,07±0,13) ммоль/л) (p<0,05). 

Варто зауважити, що рівні ЗХС у плазмі хворих на ГП у хворих на ІХС 

перевищували подібні значення у пацієнтів без стенокардії напруження: 

відповідно до ступеня, у 1,2 і 1,18 раза (p<0,05). Аналогічно були вищими 

середні плазмові значення ХС ЛПНГ – у 1,23 раза (p<0,05). 

У хворих на ГП на фоні стабільної ІХС відмічені прямі кореляційні 

зв’язки між глибиною пародонтальної кишені та плазмовими рівнями ХС 

ЛПНГ (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Кореляційна залежність між глибиною пародонтальної кишені та 

рівнем у плазмі крові ХС ЛПНГ (а – І ступінь; б – ІІ ступінь ГП). 

Так, за ГП І ст. встановлений середньої сили зв'язок (r=0,61; p<0,05), а за 

ІІ ст. – r=0,43 (p<0,05). 
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Таким чином, за умови ГП на фоні стабільної ІХС можемо відмітити 

виразніші зміни структури тканин пародонта внаслідок локального запалення, 

дисрегуляції загального та місцевого імунітету, цитокінового дисбалансу, що 

може бути однією з передумов прогресування основного захворювання, 

дестабілізації атеросклеротичного процесу, а отже вимагає відповідної корекції. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ СУПУТНЬОЮ СТАБІЛЬНОЮ 

ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ 

 

Результати, отримані у процесі виконання дослідження та висвітлені в 

попередньому розділі свідчать, що важливу роль у розвитку та прогресуванні 

ГП мають системні порушення з боку ССС, зрушення в гомеостазі місцевого та 

загального як неспецифічного, так і специфічного імунітету, явище як помірної, 

так і вираженої дисліпідемії на фоні активного запального процесу. Відповідно 

до завдань дослідження проведено пошук медикаментозних середників, які б 

чинили вплив на вказані патогенетичні ланки захворювання. 

Ураховуючи механізм дії, а також фармакологічні властивості 

препаратів, крім пошуку нових ефективних засобів впливу в подібній клінічній 

ситуації (ГП із супутньою стабільною ІХС на фоні імунологічного дисбалансу), 

вважали особливо важливим практичну відсутність протипоказів та мінімальну 

побічну дію. 

Нами використовувались, шляхом включення в схему комплексного 

лікування ГП та з супутньою стабільною ІХС диференційованої імунотропної 

терапії, препарату «Імуно-Тон» (АТ «Галичфарм», реєстраційне посвідчення 

№UA/2179/01/01), що є сиропом і має колір від жовто-коричневого до червоно-

коричневого та містить у 5 мл елеутерокока екстракту рідкого (1:1) 0,98 г, 

кореневищ із коренями ехінацеї пурпурової настоянки (1:10) 0,47 г, звіробою 

настоянки (1:5) 0,49 г всередину, що застосовується для профілактики та 

лікування імунодефіцитних станів на фоні хронічних рецидивуючих запальних 

та дистрофічних захворювань та додаткового використання інстиляцій в 

пародонтальні кишені екстемпорального гелю, до складу якого входять 

фітоконцентрат «Джерело», який володіє вираженим імуномодулюючим та 

протизапальним ефектом на фоні патології серцево-судинної, ендокринної 

систем та хронічних інфекційних захворювань («Екомед», Україна, реєстр. 
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посв. № 02568182/031880/01 від 05.02.2017) 10 крапель та 2 мл сорбенту 

«Ентеросгель» («КРЕОМА-ФАРМ», Україна). Фітоконцентрат «Джерело» 

містить водно-спиртові екстракти листя алое, подорожника, шавлії, кропиви, 

трави горця пташиного (споришу), деревію, ехінацеї, звіробою, 

золототисячника, материнки, полину, безсмертника, чебрецю, череди, квіток 

календули, плодів калини, обліпихи, шипшини, фенхелю, ялівцю, кореня 

кульбаби, родіоли, солодки, кореневища лепехи, оману, перстачу, губки. 

Звернемо увагу, що терапевтичну ефективність препаратів визначали за 

їхнім впливом на суб’єктивні та об’єктивні клінічні ознаки перебігу 

захворювання, активність дистрофічно-запального процесу в тканинах 

пародонта ( рівень розчинних МКА sPECAM-1 та ФНП-α, особливості 

показників лейкоцитарних індексів), показники імунного статусу (визначення 

фенотипу лімфоїдних клітин та функціонального стану В-лімфоцитів). Оцінку 

ефективності лікування проводили безпосередньо після лікування та через 1, 6 і 

12 місяців спостереження. 

4.1. Вплив комбінованої імунотропної терапії на динаміку клінічних 

показників хворих на генералізований пародонтит та з супутньою 

стабільною ІХС 

Усі хворі на ГП та з супутньою ІХС отримували повний комплекс 

лікувальних заходів, що описано в розділі 2. 

Залежно від проведеного лікування хворих на ГП було розділено на 2 

групи – порівняння (96 осіб хворих на ГП І і ІІ ступенів та з супутньою 

стабільною ІХС) та основну (96 осіб хворих на ГП І і ІІ ступенів та з супутньою 

стабільною ІХС). У свою чергу хворі обох груп були перерозподілені залежно 

від ступеня розвитку ГП та проведеного лікування, як показано в розділі 2. 

Таким чином, хворих обох груп навчали правилам гігієни РП, усували місцеві 

подразнювальні фактори. Відповідно лікувальні заходи закінчували старанним 

шліфуванням і поліруванням пришийкових ділянок та контактних поверхонь із 

наступною їхньою обробкою фторовмісними препаратами. Заходи щодо 
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контролю і підтримки належного гігієнічного рівня РП здійснювались 

регулярно в обох групах через 1, 6 і 12 місяців спостереження. 

У підгрупах хворих на ГП, у яких використовували традиційну схему 

лікування, в її якості застосовували комплексний підхід (місцеве та загальне), 

яке базується на сучасних патогенетичних досягненнях вітчизняної 

пародонтології. 

Критеріями, згідно з якими визначали позитивний ефект від проведеного 

лікування, були суб’єктивні відчуття хворого, а також дані об’єктивного 

обстеження (наявність гіперемії, набряку, кровоточивості ясен, вираженість 

ексудації з ПК, рівень рухомості зубів). Установлено, що комплексне 

застосування комбінованих імунокорегуючих препаратів у підгрупах хворих на 

ГП І і ІІ ст. без супутньої стабільної ІХС та в підгрупах хворих на ГП І і ІІ ст. з 

супутньою стабільною ІХС (основна група) значно підвищує ефективність 

лікування та забезпечує більш стійкий і тривалий результат порівняно з 

підгрупами хворих на ГП І і ІІ ст. розвитку та з супутньою ІХС, у яких 

використовувався тільки традиційний підхід (група порівняння). 

Зокрема, у хворих на ГП І і ІІ ст. та з супутньою стабільною ІХС вже 

після 3 – 4 сеансів спостерігалося покращення стану тканини пародонта 

стосовно скарг хворих: зникав неприємний запах із рота, зменшувалося 

відчуття дискомфорту чи болю в яснах, нормалізувався колір ясен, зникали або 

зменшувалися набряк та кровоточивість ясен, змінювався характер або зникав 

ексудат. Відтак при об’єктивному обстеженні дійсно спостерігалося поступове 

зменшення ознак симптоматичного гінгівіту, здебільшого у хворих до 5 сеансу 

повністю припинялася ексудація з ПК. Слизова оболонка ясен ставала більш 

щільною, тісніше прилягала до шийок зубів, набувала блідо-рожевого кольору, 

зменшувались набряк та кровоточивість при пальпації. Тому своєчасне 

проведення кюретажу (за ІІ ст. розвитку ГП) у комплексному лікуванні 

призвело до зменшення глибини ПК, припинення виділень із них та епітелізації 

дна. Нормалізація клінічних показників у всіх групах хворих, незалежно від 

запропонованого лікування, відбувалося на 4 – 5 відвідування. Кількість сеансів 
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лікування залежало від ступеня розвитку ГП та вираженості симптоматичного 

гінгівіту. Водночас середня кількість сеансів у підгрупах хворих на ГП І і ІІ ст. 

розвитку з використанням запропонованого методу лікування становила 

4,45±0,42; у підгрупах хворих на ГП І і ІІ ступенів з використанням 

традиційного лікування – 4,91±0,47. Після закінчення лікування за 

об’єктивного обстеження спостерігалась нормалізація кольору, консистенції та 

конфігурації ясен, відновлення рельєфу ясенного краю, ліквідація набряку та 

пастозності ясен. 

Таким чином, через 1, 6, 12 місяців після лікування зберігається 

стабілізація стану тканин пародонта у всіх групах. Проте, в основній групі, де 

застосовувалося запропоноване лікування має місце статистично вірогідна 

позитивна динаміка щодо зменшення індексів РМА, кровоточивості РВІ, 

глибини ПК та проби Ясиновського як відносно вихідних величин, так і до 

величин показників групи порівняння. 

Отже, у хворих усіх груп була досягнута стабілізація дистрофічно-

запального процесу в тканинах пародонта, але в основній групі забезпечувався 

більш стійкий ефект. Клінічні результати лікування підтверджувалися даними 

інструментальної та індексної оцінки тканин пародонта. 

4.1.1. Клінічна оцінка стану тканин пародонта хворих на 

генералізований пародонтит І ступеня розвитку та з супутньою стабільною 

ІХС. Простежували динаміку основних індексів, які характеризують активність 

перебігу патологічного процесу в тканинах пародонта у хворих на ГП І ступеня 

розвитку та з супутнім остеопорозом на етапах лікування порівняно з 

вихідними даними та між підгрупами. Результати обстеження наведені в табл. 

4.1 і 4.2.  

У результаті проведеного інструментального обстеження та індексної 

оцінки встановлено, що як в групі порівняння, так і в основній групі, 

безпосередньо після проведеного комплексного лікування порівняно з 

вихідними даними має місце суттєве зниження ряду показників (глибини ПК, 

індексу кровоточивості РВІ, РМА, ІГ-OНI-S та проби Ясиновського). Загалом, 
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даючи оцінку отриманим результатам, можна констатувати, що схеми 

лікування хворих на ГП та з супутньою стабільною ІХС підібрані адекватно, 

про що свідчить певний позитивний клінічний ефект. Крім того, потрібно 

відмітити достатню ефективність ініціальної терапії у хворих на ГП І і ІІ 

ступенів та з супутньою стабільною ІХС у короткі терміни після проведеного 

лікування. 

Спостерігаємо, що через 6 і 12 місяців після лікування зберігається 

стабілізація стану тканин пародонта у всіх групах дослідження, але в основній 

групі зменшення основних критеріїв важкості запального процесу в пародонті 

відбувалося статистично більш достовірно. 

Необхідно підкреслити, що отримані результати засвідчують також 

якісну та рівноцінну рандомізацію пацієнтів за групами.  

Як в основних (1B, 1D), так і в підгрупах порівняння (1A, 1C) за час 

лікування відмічена позитивна динаміка індексу РМА, площа тканин, 

охоплених запаленням зменшувалась з (32,15±0,85) % та (32,64±0,86) % до 

(4,6±0,4) % та (4,4±0,4) % – у підгрупах 1B і 1D відповідно; з (31,65±0,87) % та 

(32,58±0,85) % до (5,0±0,5) % та (4,9±0,5) % – у підгрупах порівняння 1A і 1C 

відповідно. Однак, у підгрупах 1B та 1D цей процес відбувався ефективніше, 

залишаючись у 8,24; 4,29; 2,6 раза та 8,16; 5,35; 2,94 раза нижчим за вихідний 

рівень через 1, 6 та 12 місяців відповідно, тоді як у підгрупах порівняння 1A і 

1C цей показник знижувався у відповідні терміни в 5,55; 2,8; 1,85 раза та 6,38; 

3,02; 1,99 раза при статистично вірогідній різниці між підгрупами через 1, 6 і 12 

місяців  (р<0,001). Безпосередньо після лікування спостерігалося зниження у 3 

рази індексу РВІ в основній та групі порівняння, що доводить клінічну 

ефективність проведеного лікування у кожній підгрупі. Загалом виразна 

різниця інтенсивності змін виявлена стосовно індексу РВІ через 1 місяць в 

основних підгрупах 1B та 1D – зменшення в 4 та 3,7 раза відповідно (р<0,001) 

порівняно до вихідних величин; у підгрупах порівняння 1A та 1C цей показник 

зменшувався в 2,5 рази в обох випадках (р<0,05). Через 1, 6 та 12 місяців 
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встановлена чітка вірогідна різниця величини індексу РВІ між групами 

(р<0,001). 

 

Таблиця 4.1 

Індексна та інструментальна оцінка стану тканин пародонта хворих 

на ГП І ступеня розвитку та з супутньою стабільною ІХС на етапах 

лікування (M±m) 

Терміни Підгрупи 

Показники 

Індекс РМА, % Індекс РВІ, бали 
Глибина ПК, 

мм 

До лікування 

 

1A (n=16) 31,65±0,87 1,13±0,03 2,32±0,05 

1B (n=15) 32,15±0,85 1,19±0,03 2,44±0,05 

1C (n=32) 32,58±0,85 1,1±0,02 2,46±0,04 

1D (n=33) 32,64±0,86 1,17±0,02 2,6±0,05 

Безпосередньо 

після лікування 

1A (n=16) **5,0±0,5 *0,38±0,03 2,01±0,02 

1B (n=15) **4,6±0,4 **0,32±0,04 *1,8±0,04°° 

1C (n=32) **4,9±0,5 *0,42±0,03 1,9±0,02 

1D (n=33) **4,4±0,4 *0,36±0,03 *1,65±0,01°° 

П
іс

л
я
 л

ік
у
в
ан

н
я 

1 місяць 

1A (n=16) **5,7±0,5 *0,45±0,03 2,04±0,01 

1B (n=15) **3,9±0,3°° **0,29±0,03°° *1,66±0,01°° 

1C (n=32) **5,11±0,5 *0,44±0,03 2,08±0,02 

1D (n=33) **4,0±0,3°° **0,31±0,03°° *1,68±0,01°° 

6 місяців 

1A (n=16) **11,2±0,5 *0,75±0,04 2,19±0,05 

1B (n=15) **7,5±0,1°° **0,54±0,03°° *1,51±0,01°° 

1C (n=32) **10,8±0,5 *0,74±0,04 2,21±0,05 

1D (n=33) **6,1±0,5°° *0,51±0,03°° *1,51±0,01°° 

12 місяців 

1A (n=16) **17,1±1,2 0,96±0,05 2,24±0,05 

1B (n=15) **12,3±0,8°° *0,81±0,03°° *1,82±0,01°° 

1C (n=32) **16,4±0,8 1,04±0,05 2,42±0,05 

1D (n=33) **11,1±0,8°° *0,74±0,03°° *1,74±0,01°° 

Примітка: * – статистично вірогідна різниця порівняно з вихідними даними                  

(р<0,05); ** – статистично вірогідна різниця порівняно з вихідними даними 

(р<0,001); ° – статистично вірогідна різниця між основною та групою 

порівняння  (р<0,05); °° – статистично вірогідна різниця між основною та 

групою порівняння (р<0,001).  
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Показники індексів РВІ та РМА знаходяться у прямій кореляції з 

показниками ІГ-OНI-S РП та його змінами в процесі лікувально-

профілактичних заходів. 

Взагалі стан гігієни РП у пацієнтів основної та групи порівняння до 

лікування оцінювався як «незадовільний», оскільки була виявлена значна 

кількість немінералізованих та мінералізованих зубних відкладень. Але, після 

закінчення курсу лікування показники ІГ-OНI-S в основних підгрупах 1B та 1D 

становили відповідно (0,35±0,04) бала та (0,34±0,04) бала, у підгрупах 

порівняння 1A і 1C становили відповідно (0,38±0,04) бала та (0,39±0,04) бала, 

що відповідало «доброму» гігієнічному стану РП. Отже, це свідчить про 

достатній рівень проведених лікувально-профілактичних заходів. 

Також на етапі одразу ж після проведеного лікування відмічалась 

позитивна динаміка за показником глибини ПК. Зубо-ясенні кишені 

зменшилися в межах 1,8 мм та 1,65 мм в основних підгрупах, 2,01мм та 1,9 мм 

– у підгрупах порівняння. Цей показник залишався стабільним у динаміці в 

основних підгрупах упродовж інших термінів, так через 1, 6 та 12 місяців 

глибина ПК у підгрупі 1B зменшувалась на 0,78 мм, 0,93 мм та 0,62 мм 

відповідно; в підгрупі 1D глибина ПК зменшувалась на 0,92 мм, 1,09 мм та 0,86 

мм відповідно, достовірно відрізняючись від подібних величин у підгрупах 

порівняння (р<0,001), що вказує на ремісію дистрофічно-запального процесу в 

пародонті. 

Рівень напруженості та ефективності місцевого імунітету РП та тканин 

пародонта можна оцінити за динамікою проби Ясиновського, що відображено 

на рис. 4.1. 

Так, у основних підгрупах 1В і 1D даний показник після проведеного 

запропонованого лікування зменшився на 40 % та 53 % відповідно, коли у 

групах порівняння 1А і 1С у зазначений термін на 25 % та 32 % відповідно. Цей 

показник залишався стабільним у динаміці в основних підгрупах упродовж 

інших термінів, так через 1, 6 та 12 місяців кількість лейкоцитів, що мігрували у 

підгрупі 1B зменшувалась на 42,5 %, 40 % та 35,75 % відповідно; в підгрупі 1D 
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- зменшувалась на 54 %, 51 %, 46,7 % відповідно, достовірно відрізняючись від 

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

 

 

Рис. 4.1. Динаміка проби Ясиновського на різних етапах лікування хворих   на 

ГП І ступеня розвитку та з супутньою стабільною ІХС. 

 

Таблиця 4.2 

Індексна та інструментальна оцінка стану тканин пародонта хворих 

на ГП І ступеня розвитку та із супутньою стабільною ІХС на етапах 

лікування (M±m) 

Терміни Підгрупи 

Показники 

Індекс ІГ, бали 
Індекс PDI, 

бали 

Проба 

Ясиновського, 

клітин/мл 

змиву 

1 2 3 4 5 

До лікування 

 

1A (n=16) 1,47±0,05 3,55±0,04 165±2,6 

1B (n=15) 1,52±0,05 3,58±0,04 160±2,4 

1C (n=32) 1,45±0,04 2,46±0,05 185±3,5 

1D (n=33) 1,49±0,04 2,49±0,04 178±3,5 
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Продовження табл. 4.2 

Безпосередньо 

після лікування 

1A (n=16) **0,38±0,04 *3,35±0,03 124±2,5 

1B (n=15) **0,35±0,04 *3,32±0,04 96±2,4 

1C (n=32) **0,39±0,04 *2,26±0,03 127±2,5 

1D (n=33) **0,34±0,04 *2,30±0,03 85±2,5 

П
іс

л
я
 л

ік
у

в
ан

н
я
 

1 місяць 

1A (n=16) **0,41±0,05 *3,3±0,03 122±2,4 

1B (n=15) **0,36±0,04 *3,21±0,03 92±2,4 

1C (n=32) **0,43±0,05 *2,14±0,03 123±2,4 

1D (n=33) **0,37±0,04 *2,18±0,03 82±2,5 

6 місяців 

1A (n=16) **0,61±0,06 *3,35±0,04 *129±2,5 

1B (n=15) **0,46±0,04 *3,34±0,03 *96±2,4° 

1C (n=32) **0,63±0,05 *2,34±0,03 *128±2,4 

1D (n=33) **0,49±0,05 *2,32±0,03 *87±2,5° 

12 місяців 

1A (n=16) **0,7±0,05 3,45±0,03 *136±3,5 

1B (n=15) **0,56±0,05 3,54±0,03 *106±2,5° 

1C (n=32) **0,73±0,05 2,54±0,03 *138±3,5 

1D (n=33) **0,55±0,05° 2,45±0,03 *95±2,5° 

 

Примітка: * – статистично вірогідна різниця порівняно з вихідними даними    

                 (р<0,05). 

** – статистично вірогідна різниця порівняно з вихідними даними (р<0,001). 

° – статистично вірогідна різниця між основною та групою порівняння (р<0,05). 

 

Через 6 та 12 місяців після проведеного лікування спостерігалася 

тривала ремісія стану пародонтальних тканин у всіх групах хворих за винятком 

окремих випадків (табл. 4.3). 

Таким чином, аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок, 

що застосування комбінованих імунотропних препаратів у лікуванні ГП та з 

супутньою стабільною ІХС покращує процеси репарації в пародонті та 

нормалізує стан імунітету РП. 

 



112 
 

Таблиця 4.3 

Частота рецидивів у хворих на ГП І ступеня розвитку та з супутньою 

ІХС у різні терміни від початку лікування 

Підгрупи 

хворих 

Через 6 місяців Через 12 місяців 

Абс. % Абс. % 

1A (n=16) 2 12,5 5 31,25 

1B (n=15) 1 6,67 2 13,33 

1C (n=32) 2 6,25 2 6,25 

1D (n=33) 1 3,03 2 6,06 

 

4.1.2. Клінічна оцінка стану тканин пародонта хворих на 

генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку та з супутньою 

стабільною ІХС. При вивченні індексних показників стану тканин пародонта 

між основною та групою порівняння простежували динаміку змін, які 

характеризують активність перебігу патологічного процесу у хворих на ГП ІІ 

ступеня та з супутньою стабільною ІХС на етапах лікування, порівнюючи з 

вихідними даними та між групами. Результати проведеного аналізу наведені в 

табл. 4.4 і 4.5. Звернімо увагу, що у результаті аналізу клінічного обстеження та 

індексної оцінки встановлено, як в основній, так і в групі порівняння одразу ж 

після проведеного комплексного лікування порівняно з вихідними даними, має 

місце суттєве зниження низки показників (глибини ПК, індексів РВІ, РМА, ІГ-

OНI-S, проби Ясиновського). Загалом, даючи оцінку отриманим даним, можна 

стверджувати, що схеми лікування хворих на ГП обох груп підібрані адекватно, 

про що свідчить клінічна динаміка. Важливим критерієм тяжкості запального 

процесу в пародонті є ступінь вираженості симптоматичного гінгівіту, який 

можна оцінити за динамікою індексів РМА, РВІ тощо. Динаміка показників 

індексу РМА наведено на рис. 4.2. 

Як в основній, так і в групі спостереження після лікування відмічена 

позитивна динаміка індексу РМА: в підгрупах 2B і 2D відповідно з (49,8±0,93) 

% та (48,4±0,91) % до (4,48±0,4) % та (4,57±0,4) %; у підгрупах 2A і 2C з 
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(47,5±0,93) % та (49±0,93) % до (5,51±0,53) % та (6,45±0,5) %. Однак в основних 

підгрупах цей процес відбувався ефективніше і зберігав позитивну динаміку, 

залишаючись нижчим за вихідний рівень у підгрупі 2B через 1 місяць – у 11,53 

раза, у 5,93 та 3,77 раза через 6 і 12 місяців відповідно; в підгрупі 2D через 1 

місяць – у 11,26 раза, у 5,9 та 3,78 раза через 6 і 12 місяців відповідно. Тоді, як у 

групі порівняння цей показник знижувався у відповідні терміни,– у підгрупі 2A 

через 1 місяць – у 8,33 раза, у 4,44 та 2,54 раза через 6 і 12 місяців відповідно; у 

підгрупі 2C через 1 місяць – у 7,1 раза, у 3,66 та 2,53 раза через 6 і 12 місяців 

відповідно (р<0,001). 

Також після лікування спостерігалось зниження індексу РВІ ( в основній 

групі – в 4, групі порівняння – в 3 рази), що доводить клінічну ефективність 

проведеного лікування у кожній групі. Чітка різниця стосовно показників 

індексу РВІ встановлено через 1 місяць – зменшення в 7,2 раза в підгрупі 2B та 

6,85 раза в підгрупі 2D (р<0,001), тоді як у підгрупах 2A і 2C цей показник 

зменшувався в 2,98 та 3,1 раза відповідно (р<0,001). Через 1 місяць 

спостерігалася вірогідна різниця величини індексу кровоточивості між 

підгрупами (р<0,05), через 6 та 12 місяців (р<0,001).  

Взагалі стан гігієни РП у пацієнтів основної та групи порівняння до 

лікування оцінювався як «незадовільний», оскільки виявляли значну кількість 

твердих і м’яких зубних відкладень. Після закінчення курсу лікування 

показники ІГ-OНI-S (в основній групі) становили (0,48±0,03) бала та (0,50±0,04) 

бала; у групі порівняння – (0,61±0,04) бала та (0,59±0,04) бала, що відповідає 

«доброму» гігієнічному стану РП та свідчить про відповідний рівень 

проведення лікувально-профілактичних заходів. Також на етапі одразу ж після 

проведеного лікування відмічалась позитивна динаміка за показником глибини 

ПК. Зубо-ясенні кишені зменшилися в межах 2,7 мм та 3,18 мм в основній 

групі, 2,72 мм та 3,2 мм – у групі порівняння. Цей показник залишався 

стабільним у динаміці в основній групі упродовж інших термінів, так через 1, 6 

та 12 місяців глибина ПК в підгрупі 2B зменшувалась на 0,91 мм, 1,18 мм та 

0,84 мм відповідно; у підгрупі 2D глибина ПК зменшувалась на 1,08 мм, 1,28 
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мм та 1,15 мм відповідно, достовірно відрізняючись від подібних величин у 

групі порівняння (р<0,001), що вказує на ремісію дистрофічно-запального 

процесу в пародонті. 

Таблиця 4.4 

Індексна та інструментальна оцінка стану тканин пародонта хворих на ГП 

ІІ ступеня розвитку та з супутньою ІХС на етапах лікування (M±m) 

Терміни Підгрупи 

Показники 

Індекс РМА, % Індекс РВІ, бали 
Глибина ПК, 

мм 

До лікування 

 

2A (n=16) 47,5±0,93 1,55±0,04 3,15±0,05 

2B (n=15) 49,8±0,93 1,66±0,04 3,21±0,05 

2C (n=32) 49±0,93 1,8±0,03 3,8±0,06 

2D (n=33) 48,4±0,91 1,78±0,04 3,96±0,05 

Безпосередньо 

після лікування 

2A (n=16) **5,51±0,53 **0,6±0,04 **2,72±0,02 

2B (n=15) **4,48±0,4 **0,42±0,04°° **2,7±0,02° 

2C (n=32) **6,45±0,5 **0,65±0,04°° **3,2±0,03 

2D (n=33) **4,57±0,4 **0,47±0,04 **3,18±0,03° 

П
іс

л
я
 л

ік
у
в
ан

н
я 

1 місяць 

2A (n=16) **5,7±0,5 **0,52±0,04 **2,6±0,02 

2B (n=15) **4,32±0,3°° **0,23±0,03° **2,3±0,02°° 

2C (n=32) **6,9±0,5 **0,58±0,04 **2,9±0,02 

2D (n=33) **4,3±0,3°° **0,26±0,03° **2,88±0,01°° 

6 місяців 

2A (n=16) **10,7±0,6 **0,82±0,05 **2,82±0,02 

2B (n=15) **8,4±0,51°° **0,43±0,04°° **2,03±0,02°° 

2C (n=32) **13,4±0,65 **0,91±0,05 **3,05±0,02 

2D (n=33) **8,2±0,5°° **0,46±0,04°° **2,68±0,01°° 

12 місяців 

2A (n=16) **18,7±0,9 **1,02±0,04 *3,17±0,03 

2B (n=15) **13,2±0,65°° **0,71±0,04°° **2,37±0,02°° 

2C (n=32) **19,4±0,85 **1,14±0,05 *3,24±0,03 

2D (n=33) **12,8±0,6°° **0,69±0,04°° **2,81±0,02°° 

Примітка: * – статистично вірогідна різниця порівняно з вихідними даними    

                 (р<0,05). 

** – статистично вірогідна різниця порівняно з вихідними даними (р<0,001). 

° – статистично вірогідна різниця між основною та групою порівняння (р<0,05). 

°° – статистично вірогідна різниця між основною та групою порівняння 

(р<0,001). 
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Таблиця 4.5 

Індексна та інструментальна оцінка стану тканин пародонта хворих 

на ГП ІІ ступеня розвитку та з супутньою стабільною ІХС на етапах 

лікування (M±m) 

Терміни Підрупи 

Показники 

Індекс ІГ, 
бали 

Індекс PDI, 
бали 

Проба 

Ясиновського, 
клітин/мл 

змиву 

До лікування 

 

2A (n=16) 2,12±0,05 4,45±0,04 207±5,3 

2B (n=15) 2,21±0,05 4,66±0,04 203±4,5 

2C (n=32) 2,11±0,04 4,57±0,05 260±5,0 

2D (n=33) 2,16±0,04 4,75±0,05 258±4,5 

Безпосередньо 

після лікування 

2A (n=16) **0,61±0,04 *4,35±0,03 **126±5,3 

2B (n=15) **0,48±0,03 *4,38±0,03 **104±4.8°° 

2C (n=32) **0,59±0,04 *4,37±0,03 **138±5,3 

2D (n=33) **0,50±0,04 *4,45±0,03 **112±4.2°° 

П
іс

л
я
 л

ік
у

в
ан

н
я
 

1 місяць 

2A (n=16) **0,68±0,04 *4,27±0,03 **128±5,3 

2B (n=15) **0,53±0,03 *4,28±0,03 **103±4,5°° 

2C (n=32) **0,64±0,04 *4,27±0,03 **135±5,3 

2D (n=33) **0,54±0,03 *4,35±0,03 **108±4,0°° 

6 місяців 

2A (n=16) **0,72±0,05 *4,35±0,04 **134±5,3 

2B (n=15) **0,58±0,03 *4,26±0,03 **105±4,5°° 

2C (n=32) **0,69±0,04 *4,34±0,03 **140±5,3 

2D (n=33) **0,59±0,04 *4,36±0,03 **114±4,2°° 

12 місяців 

2A (n=16) **0,74±0,05 *4,45±0,04 **139±5,3 

2B (n=15) **0,59±0,04 *4,33±0,03 **115±4,5°° 

2C (n=32) **0,75±0,05 *4,44±0,04 **150±5,5° 

2D (n=33) **0,61±0,04° *4,38±0,03 **124±4,2°° 

Примітка: * – статистично вірогідна різниця порівняно з вихідними даними   

(р<0,05); 

** – статистично вірогідна різниця порівняно з вихідними даними                  

(р<0,001); 

° – статистично вірогідна різниця між основною та групою                  

порівняння (р<0,05). 
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Необхідно відмітити, що на етапах лікування хворих на ГП ІІ ступеня та 

з супутньою стабільною ІХС спостерігалася виразна тенденція до зниження 

показників індексу РDІ у всіх групах, як в основній, так і в групі порівняння: 2В 

і 2D відповідно (4,38±0,04) бала та (4,45±0,03) бала проти (4,35±0,03) бала та 

(4,37±0,03) бала в підгрупах 2A i 2C, а втім, ці показники статистично не 

достовірні (р>0,05). 

Виражена позитивна динаміка показників проби Ясиновського, як 

стосовно вихідних даних, так і між групами на етапах лікування. Відтак в 

основній групі: підгрупа 2В – (203±4,5) бала, (104±4,8) бала, (103±4,5) бала, 

(105±4,5) бала та (115±4,5) бала проти в підгрупі 2А  (207±5,3) бала, (126±5,3) 

бала, (128±5,3) бала, (134±5,3) бала та (139±5,3) бала (р<0,001); підгрупа 2D – 

(258±4,5) бала, (112±4,2) бала, (108±4,0) бала, (114±4,2) бала та (124±4,2) бала 

проти в підгрупі 2C – (260±5,0) балів, (138±5,3) бала, (135±5,3) бала, (140±5,3) 

бала та (150±5,5) бала (р<0,001). Можна стверджувати, що обране лікування 

позитивно впливає на об’єм тканин пародонта вражених дистрофічно-

запальним процесом у всіх підгрупах, а особливо при використанні 

запропонованої схеми лікування. 

 

 

 

Рис. 4.2. Динаміка індексу РМА на етапах лікування у хворих на ГП ІІ ступеня 

розвитку та з супутньою стабільною ІХС. 
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Через 6 місяців після проведеного лікування спостерігалася стабілізація 

стану тканин пародонта в усіх підгрупах хворих, за винятком поодиноких 

випадків (табл. 4.6). Однак, у основній групі хворих мала місце вірогідна 

динаміка щодо зменшення показників індексів РМА, кровоточивості РВІ, 

глибини ПК та проби Ясиновського, порівняно з показниками групи 

порівняння. 

Таблиця 4.6 

Частота рецидивів у хворих на ГП ІІ ступеня розвитку та з 

супутньою стабільною ІХС, у різні терміни від початку лікування 

Підгрупи 

хворих 

Через 6 місяців Через 12 місяців 

Абс. % Абс. % 

2A (n=16) 2 12,5 3 18,75 

2B (n=15) 1 6,66 2 13,33 

2C (n=32) 2 6,25 2 6,25 

2D (n=33) 1 3,03 1 3,03 

 

Таким чином, аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок, 

що після застосування комплексу комбінованих імунотропних препаратів в 

лікуванні ГП активніше проходили процеси репарації тканин. Через 12 місяців 

від початку лікування спостерігалось погіршення стану за даними ряду 

показників індексів (РМА, РВІ, ІГ-OНI-S, проби Ясиновського). 

 

4.2. Динаміка показників системної запальної відповіді хворих на 

генералізований пародонтит на фоні стабільної ІХС у процесі лікування 

Відомо, що окремі медикаментозні середники, які використовуються для 

лікування стабільної стенокардії (статини, ацетилсаліцилова кислота тощо), у 

силу власних плейотропних ефектів, мають вплив на імунну систему загалом та 

інтенсивність системного запалення зокрема [148, 149]. Із метою виключення 

статистичної похибки обстежувані пацієнти були рандомізовані таким чином, 

щоб і в групі порівняння, і в основній групі були в однаковій мірі, 

репрезентовані хворі на ГП та стабільну ІХС. 
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Таблиця 4.7 

Динаміка показників кількості лейкоцитів та ШОЕ у процесі лікування хворих на генералізований пародонтит 

Термін 

спостереження 

Кількість лейкоцитів у крові, х 109/л 

Група порівняння Основна група 

1A, n=16 1C, n=32 2A, n=16 2C, n=32 1B, n=15 1D, n=33 2B, n=15 2D, n=33 

До лікування 5,48±0,11 6,44±0,13 6,13±0,09 7,47±0,09 5,52±0,12 6,48±0,10 6,11±0,12 7,45±0,13 

Через 1 міс 5,45±0,13 5,63±0,11** 6,11±0,11 6,04±0,13** 5,53±0,13 5,45±0,10**° 5,69±0,13**° 5,49±0,11**° 

Через 6 міс 5,47±0,11 5,64±0,12** 5,87±0,13** 6,01±0,11** 5,49±0,11 5,51±0,13** 5,74±0,11** 5,51±0,13**° 

Через 12 міс 5,51±0,12 5,61±0,13** 5,91±0,11** 5,98±0,13** 5,50±0,11 5,49±0,14** 5,71±0,09** 5,53±0,11**° 

 ШОЕ, мм/год 

До лікування 7,91±0,89 8,67±0,47 8,04±0,41 8,91±0,43 7,96±0,75 8,71±0,51 8,07±0,39 8,89±0,47 

Через 1 міс 8,01±0,78 8,61±0,57 8,11±0,51 8,99±0,47 8,11±0,98 8,69±0,47 8,06±0,41 8,85±0,48 

Через 6 міс 7,99±0,81 8,43±0,66 8,07±0,77 8,78±0,42 8,05±0,61 8,70±0,69 8,01±0,43 8,79±0,61 

Через 12 міс 7,87±0,71 8,47±0,70 8,03±0,57 8,81±0,39 7,99±0,77 8,65±0,49 8,03±0,42 8,67±0,39 

Примітка: * – вірогідність різниці порівняно з вихідними даними (р<0,05); ** – вірогідність різниці порівняно з вихідними 

даними (р<0,001); ° – вірогідність різниці між основною та групою порівняння (р<0,05). 
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Як видно з табл. 4.7, у процесі лікування спостерігали певну динаміку 

значень кількості лейкоцитів периферійної крові, більше виражену за умови 

супутньої ІХС (унаслідок плейотропних ефектів ліків для лікування стабільної 

стенокардії) та при призначенні запропонованого нами лікування ГП. 

Варто зазначити, що за умови ГП І ст. динаміка кількості лейкоцитів у 

процесі лікування була незмінною та складала в хворих 1А підгрупи: 

(5,45±0,13)х109/л, (5,47±0,11)х109/л та (5,51±0,12)х109/л відповідно на 1-й, 6-й 

та 12-й місяці спостереження, а у хворих 1В підгрупи – (5,53±0,13)х109/л, 

(5,49±0,11)х109/л та (5,50±0,11)х109/л відповідно (p>0,05). Натомість за умови 

супутньої стабільної ІХС спостерігали вірогідне зменшення числа білих 

кров’яних тілець, більш виражене за умови призначення додаткових 

терапевтичних стратегій. Так, у основній підгрупі (1D) цей показник 

зменшувався в 1,19 раза (до (5,45±0,10)х109/л) наприкінці першого місяця 

спостереження (p<0,01) та був нижчим від подібного значення в підгрупі 

порівняння (1С) на 3,4 % (p<0,05). Отже, він був стабільно нижчим від вихідних 

значень у 1,18 раза на 6-му та 12-му місяцях спостереження: (5,51±0,13)х109/л 

та (5,49±0,14)х109/л, відповідно (p<0,01) та вірогідно не відрізнялися від 

аналогічних показників у групі порівняння - (5,64±0,12)х109/л та 

(5,61±0,13)х109/л відповідно (p>0,05). 

Проведене лікування ГП ІІ ст. призводило до зменшення кількості 

лейкоцитів у крові хворих усіх груп, проте більш виразніше – за супутньої ІХС 

та призначенні додаткового імунотропного лікування. Зокрема, у хворих 2D 

підгрупи даний показник зменшувався відповідно до терміну спостереження у 

1,36 раза (до (5,49±0,11)х109/л), у 1,35 раза (до (5,51±0,13)х109/л) та 1,34 раза 

(до (5,53±0,11)х109/л) (p<0,01), що вірогідно перевищувало показники в 

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

Відмітили, що в когорті пацієнтів із ГП без супутньої стабільної ІХС 

зменшення числа лейкоцитів вірогідно наприкінці 1-го міс. спостереження було 

тільки в основній підгрупі (2В) – у 1,07 раза (до (5,69±0,13)х109/л) (p<0,01). У 

пізні терміни спостереження подібні явища виявляли в обох групах пацієнтів: у 
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2А підгрупі – до (5,87±0,13)х109/л та до (5,91±0,11)х109/л відповідно (p<0,01), а 

в 2В – до (5,74±0,11)х109/л та до (5,71±0,09)х109/л відповідно (p<0,01). 

При аналізі динаміки середніх значень показника ШОЕ у процесі 

лікування не відмітили жодних вірогідних змін (див. табл. 4.7). 

Проведене лікування ГП сприяло зменшенню інтенсивності системного 

запального процесу, свідченням чого було зменшення індексів співвідношення 

окремих популяцій лейкоцитів – ІНМ та ІЛМ, проте, більш виразніше за умови 

використання апробованої нами методики з включенням імунотропних 

середників (табл. 4.8). 

Так, у 1А підгрупі середні значення ІНМ зменшилися в 1,31 раза через 1 

міс спостереження (до 11,41±0,61; p<0,05), у 1,23 раза через 6 міс (до 

12,11±0,56; p<0,05), а через 1 рік практично повернулися до вихідних значень 

(13,99±0,89). Натомість у 1В підгрупі відмічали стійке зниження згаданого 

лейкоцитарного індексу впродовж усього періоду спостереження – відповідно в 

1,31 раза (до 11,43±0,79; p<0,05); у 1,31 раза (до 11,42±0,59; p<0,05) та в 1,32 

раза (до 11,34±0,71; p<0,05). 

За умови супутньої стабільної ІХС апропована нами схема лікування ГП 

потенціювала протизапальні впливи статинів та призводила до значного та 

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

співвідношення знижувалося відповідно до терміну спостереження у 1,26 раза 

(до 14,11±0,77; p<0,05); у 1,24 раза (до 14,26±0,69; p<0,05) та в 1,27 раза (до 

14,03±0,77; p<0,05). Але, у хворих 1D підгрупи динаміка була виразнішою – у 

1,44 раза (до 12,24±0,87; p<0,01); у 1,45 раза (до 12,11±0,75; p<0,01) та в 1,46 

раза (до 12,07±0,81; p<0,01). Варто зауважити, що призначене нами лікування 

було на 15,1 % та 14,0 % ефективнішим у період 6 міс та 12 міс (p<0,05). У 

процесі лікування динаміка зменшення ІМН виявилася повільнішою при ГП ІІ 

ст.
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Таблиця 4.8 

Динаміка показників лейкоцитарних індексів у процесі лікування хворих на генералізований пародонтит 

Термін 

спостереження 

ІНМ 

Група порівняння Основна група 

1A, n=16 1C, n=32 2A, n=16 2C, n=32 1B, n=15 1D, n=33 2B, n=15 2D, n=33 

До лікування 14,94±0,86 17,71±0,98 15,89±0,97 18,71±0,74 14,97±0,98 17,59±0,89 15,81±0,77 18,68±0,79 

Через 1 міс 11,41±0,61* 14,11±0,77* 13,18±1,01* 16,11±0,63* 11,43±0,79* 12,24±0,87** 12,47±0,99** 15,12±0,87** 

Через 6 міс 12,11±0,56* 14,26±0,69* 13,31±0,89* 15,91±0,81** 11,42±0,59* 12,11±0,75**° 12,13±0,86** 13,21±0,51**° 

Через 12 міс 13,99±0,89 14,03±0,77* 14,21±0,79 14,88±0,91** 11,34±0,71* 12,07±0,81**° 12,27±0,91**° 13,01±0,67**° 

 ІЛМ 

До лікування 5,27±0,39 7,26±0,47 5,83±0,31 7,49±0,38 5,29±0,42 7,28±0,39 5,45±0,41 7,51±0,31 

Через 1 міс 5,19±0,41 5,21±0,51** 5,51±0,43 6,11±0,41** 4,41±0,31* 5,11±0,67** 5,21±0,39 5,91±0,42** 

Через 6 міс 5,08±0,51 5,24±0,61** 5,49±0,41 6,07±0,52** 4,37±0,37* 5,01±0,57** 5,04±0,42 5,51±0,35** 

Через 12 міс 5,21±0,49 6,11±0,45* 5,47±0,44 6,09±0,44** 4,39±0,36* 5,14±0,41**° 5,11±0,37 5,11±0,39**° 

 ІН/ЛМ 

До лікування 2,23±0,03 2,14±0,04 2,35±0,07 2,31±0,05 2,25±0,05 2,11±0,03 2,39±0,08 2,33±0,10 

Через 1 міс 2,21±0,04 2,13±0,05 2,31±0,05 2,32±0,07 2,23±0,02 2,12±0,04 2,35±0,07 2,29±0,08 

Через 6 міс 2,23±0,05 2,15±0,03 2,34±0,08 2,29±0,10 2,24±0,04 2,10±0,04 2,36±0,10 2,31±0,09 

Через 12 міс 2,20±0,04 2,13±0,04 2,36±0,09 2,31±0,08 2,21±0,03 2,13±0,05 2,37±0,06 2,28±0,11 

Примітка: * – вірогідність різниці порівняно з вихідними даними   (р<0,05); ** – вірогідність різниці порівняно з вихідними 

даними (р<0,001); ° – вірогідність різниці між основною та групою порівняння (р<0,05). 
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Так, у підгрупі 2А ІНМ зменшився у 1,21 раза (до 13,18±1,01; p<0,05) 

наприкінці 1-го міс, у 1,19 раза (до 13,31±0,89; p<0,05) наприкінці 6 міс та 

вірогідно не відрізнявся від вихідних даних наприкінці 12 міс спостереження. 

Натомість у підгрупі 2В динаміка була наступною: зменшення в 1,27 раза (до 

12,47±0,99; p<0,01); у 1,3 раза (до 12,13±0,86; p<0,01) та в 1,29 раза (до 

12,13±0,86; p<0,01). Зауважимо, що апробована схема лікування ГП була 

ефективнішою на 13,65 % у віддалені терміни дослідження (p<0,05). 

Призначена імунотропна терапія була ефективнішою в хворих на ГП із 

супутньою стабільною ІХС. Так, у хворих 2С підгрупи середні значення ІНМ 

зменшилися відповідно до терміну спостереження у 1,16 раза (до 16,11±0,63; 

p<0,05); у 1,18 раза (до 15,91±0,81; p<0,01) та в 1,26 раза (до 14,88±0,91; 

p<0,01). Але у хворих 2D підгрупи негативна динаміка була наступною: у 1,24 

раза (до 15,12±0,87; p<0,01); у 1,41 раза (до 13,21±0,51; p<0,01) та в 1,44 раза 

(до 13,01±0,67; p<0,01). У віддалені терміни спостереження апробована схема 

лікування ГП була ефективніша на 16,97 % та 12,57 % відповідно (p<0,05). 

Відтак у хворих на ГП І та ІІ ст. без супутньої ІХС, які входили до групи 

порівняння, не відмічали вірогідної динаміки показника ІЛМ у процесі 

лікування (див. табл. 4.8). Натомість у хворих 1В підгрупи апробована нами 

схема лікування спричиняла незначне зниження даного показника: у 1,2 раза 

(до 4,41±0,31; p<0,05) наприкінці 1-го міс. спостереження; у 1,21 раза (до 

4,37±0,37; p<0,05) – на 6-му міс. та в 1,21 раза (до 4,39±0,36; p<0,05) – на 12-му 

міс. дослідження. За умови ІІ ст. ГП зазначена динаміка не була вірогідною. 

Проте, у хворих на ГП та супутню ІХС динаміка ІЛМ була вірогідною й 

більш виразною в основній групі. 

Так, у хворих 1С підгрупи середні значення ІЛМ зменшувалися у 1,39 

раза (до 5,21±0,51; p<0,01) станом на 1-й міс; у 1,38 раза (до 5,24±0,61; p<0,01)  

станом на 6-й міс. та в 1,19 раза (до 6,11±0,45; p<0,05) наприкінці дослідження. 

Але у підгрупі 1D зазначена динаміка була наступною: у 1,42 раза (до 

5,11±0,67; p<0,01); у 1,45 раза (до 5,01±0,57; p<0,01) та в 1,42 раза (до 5,14±0,41; 
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p<0,01) відповідно. Ефективність запропонованого лікування ГП при цьому на 

13,97 % вища (p<0,05). 

У хворих 2С підгрупи ІЛМ зменшувався в процесі лікування відповідно 

до терміну спостереження у 1,23 раза (до 6,11±0,41); у 1,22 раза (до 6,07±0,52) 

та в 1,22 раза (до 6,09±0,44) (p<0,01). У той же час, у хворих 2D підгрупи – у 

1,27 раза (до 5,91±0,42); у 1,36 раза (до 5,51±0,35) та в 1,47 раза (до 5,11±0,39) 

(p<0,01). Закцентуємо увагу, що апробована схема лікування виявила 

ефективний (на 16,1 %; p<0,05) та стійкий вплив на динаміку ІЛМ. 

У процесі проведеного лікування не спостерігали вірогідної зміни 

середніх значень ІН/ЛМ. 

Таким чином, апробована нами схема лікування ГП потенціювала 

плейотропні ефекти статинів у хворих на стабільну ІХС щодо зменшення 

величини ендогенної інтоксикації, визначену за тестом СЗЕ (табл. 4.9). 

Так, в обстежених хворих 1А та 2А середні значення СЗЕ в динаміці 

вірогідно не змінювались. Натомість спостерігали його зменшення через 1 міс 

терапії в хворих 1В підгрупи – у 1,19 раза (до (29,14±1,57) %; p<0,05), а у 

хворих 2В підгрупи – у 1,11 раза (до (29,14±1,57) %; p<0,05). Водночас, таке 

зменшення СЗЕ утримувалося впродовж усього періоду спостереження та 

склало відповідно на 6-й і 12-й місяці (32,14±1,51) % та (32,27±1,61) %. 

Серед когорти пацієнтів із ГП та супутньою ІХС даний показник 

зменшувався в усіх групах, проте більш виразніше – при застосуванні 

апробованої схеми терапії. 

Так, у 1С підгрупі СЗЕ зменшувалася відповідно до терміну 

спостереження у 1,21 раза (до (31,47±1,71) %; p<0,05), у 1,18 раза (до 

(32,39±1,67) %; p<0,05) та в 1,27 раза (до (30,14±1,47) %; p<0,05). Подібно, в 

підгрупі 2С – у 1,25 раза (до (30,71±1,78) %; p<0,05); у 1,18 раза (до 

(32,47±1,47) %; p<0,05) та в 1,16 раза (до (33,24±1,29) %; p<0,05).
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Таблиця 4.9 

Динаміка величини ендогенної інтоксикації в процесі лікування хворих на генералізований пародонтит із 

супутньою стабільною ІХС 

Термін 

спостереження 

СЗЕ, % 

Група порівняння Основна група 

1A, n=16 1C, n=32 2A, n=16 2C, n=32 1B, n=15 1D, n=33 2B, n=15 2D, n=33 

До лікування 33,07±2,01 38,17±1,51 36,13±1,41 38,43±1,37 34,74±1,78 37,75±1,33 35,41±1,31 37,97±1,37 

Через 1 міс 31,43±1,98 31,47±1,71* 35,21±1,13 30,71±1,78* 29,14±1,57* 29,78±1,61* 31,78±1,74* 29,21±1,24** 

Через 6 міс 32,11±1,87 32,39±1,67* 33,89±1,74 32,47±1,47* 32,71±1,49 27,84±1,99**° 32,14±1,51* 28,41±1,53**° 

Через 12 міс 31,97±1,77 30,14±1,47* 34,07±1,21 33,24±1,29* 32,23±1,13 28,01±1,75** 32,27±1,61* 28,52±1,47**° 

 

Примітка: * – вірогідність різниці порівняно з вихідними даними   (р<0,05); ** – вірогідність різниці порівняно з вихідними 

даними (р<0,001); ° – вірогідність різниці між основною та групою порівняння (р<0,05). 
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Натомість у пацієнтів 1D підгрупи динаміка показника СЗЕ була наступною. 

Наприкінці 1-го міс він зменшувався в 1,27 раза (до (29,78±1,61) %; p<0,05); на 

6-му міс – у 1,36 раза (до (27,84±1,99) %; p<0,01). У пацієнтів 2D підгрупи 

відмічали зменшення середніх значень СЗЕ у процесі спостереження відповідно 

у 1,3 раза (до (29,21±1,24) %; p<0,01); у 1,34 раза (до (28,41±1,53) %; p<0,01) та 

в 1,33 раза (до (28,52±1,47) %; p<0,01). Очевидним є те, що призначене 

додаткове лікування потенціювало вплив статинів на динаміку ендогенної 

інтоксикації, в середньому, на 12,5 % - 14,2 % у терміни 6-ти та 12-ти місяців 

(p<0,05). 

Таким чином, апробована схема лікування ГП володіє певним впливом 

на системне запалення низької інтенсивності, що більш виражене у хворих із 

супутньою стабільною ІХС, де відмічається синергізм дії зі статинами та іАПФ, 

які володіють певними протизапальними властивостями в силу власних 

плейотропних ефектів. 

 

4.3. Динаміка показників локального запального процесу ротової 

порожнини хворих на генералізований пародонтит із супутньою 

стабільною ІХС 

У процесі лікування ГП у хворих на стабільну ІХС чи без неї відмітили 

певні особливості динаміки вмісту в ротовій рідині потенційно прозапальних 

цитокінів – ФНП-α та sPECAM-1. 

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

усіх групах хворих, проте більш виразніше – в основній групі (табл. 4.10). 

Так, у когорті пацієнтів 1А підгрупи рівні вказаного цитокіну 

зменшувалися відповідно до терміну спостереження у 1,26 раза (до (32,99±3,52) 

пг/мл; у 1,41 раза (до (29,46±3,71) пг/мл) та в 1,36 раза (до (30,47±2,87) пг/мл) 

(p<0,01). Натомість у хворих 1В підгрупи – у 1,62 раза (до  
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Таблиця 4.10 

Динаміка вмісту ФНП-α (пг/мл) в ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит 

Період Групи пацієнтів 

Група порівняння Основна група 

1A, n=16 1C, n=32 2A, n=16 2C, n=32 1B, n=15 1D, n=33 2B, n=15 2D, n=33 

До 

лікування 

41,56±2,45 54,63±3,41 51,24±2,97 67,44±2,31 44,33±2,67 55,67±3,47 52,47±2,95 69,76±2,54 

1 міс 32,99±3,52

** 

41,14±2,91*

* 

43,14±3,23*

* 

53,67±2,77*

* 

27,35±2,21*

* 

37,57±2,89** 39,77±3,12*

* 

51,47±3,32*

* 

6 міс 29,46±3,71

** 

36,82±3,23*

* 

37,79±3,45*

* 

49,67±2,23*

* 

26,14±3,22*

* 

31,54±3,43** 32,13±3,34*

* 

47,14±3,37*

* 

12 міс 30,47±2,87

** 

38,91±2,11*

* 

38,11±3,31*

* 

48,45±3,11*

* 

26,74±2,31*

* 

30,89±2,78**

° 

32,76±2,98*

* 

43,56±2,99*

* 

     

Примітка: * – вірогідність різниці порівняно з вихідними даними (р<0,05); ** – вірогідність різниці порівняно з вихідними 

даними (р<0,001); ° – вірогідність різниці між основною та групою порівняння (р<0,05).
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(27,35±2,21) пг/мл); у 1,70 раза (до (26,14±3,22) пг/мл) та в 1,69 раза (до 

(26,74±2,31) пг/мл (p<0,01). 

Подібною була динаміка серед хворих на ГП ІІ ст. Так, у хворих 2А 

підгрупи вміст ФНП-α в РР зменшувався в 1,19 раза (до (43,14±3,23) пг/мл на 1 

міс спостереження; у 1,36 раза (до (37,79±3,45) пг/мл) на 6-й міс. та в 1,34 раза 

(до (38,11±3,31) пг/мл) через 1 рік (p<0,01). На противагу цьому в когорті 

пацієнтів 2В підгрупи рівні цитокіну зменшувалися в 1,32 раза (до (39,77±3,12) 

пг/мл); в 1,63 раза (до (32,13±3,34) пг/мл) та в 1,62 раза (до (32,76±2,98) пг/мл) 

відповідно (p<0,01). 

За умови супутньої стабільної ІХС відмічали наступну динаміку рівнів 

ФНП-α в РР. У хворих 1С підгрупи вони зменшувалися відповідно до терміну 

спостереження у 1,33 раза (до (41,14±2,91) пг/мл); у 1,48 раза (до (36,82±3,23) 

пг/мл та в 1,4 раза (38,91±2,11) пг/мл (p<0,01), що, очевидно, може бути 

пояснене також і адитивним впливом комплексної терапії ІХС. Динаміка 

зазначеного цитокіну в 1D підгрупі була наступною: його рівні зменшувалися в 

1,48 раза (до (37,57±2,89) пг/мл); у 1,76 раза (до (31,54±3,43) пг/мл) та в 1,8 раза 

(до (30,89±2,78) пг/мл) відповідно (p<0,01). Апробована схема лікування була 

на 20,6 % ефективнішою у віддалені терміни спостереження (p<0,05). 

Також подібною була динаміка вмісту ФНП-α у РР хворих на ГП ІІ ст. 

на фоні стабільної ІХС. Зокрема, у 2С підгрупі згаданий показник зменшувався 

в 1,26 раза (до (53,67±2,77) пг/мл); у 1,36 раза (до (49,67±2,23) пг/мл) та в 1,39 

раза (до (48,45±3,11) пг/мл) відповідно (p<0,01). Натомість серед пацієнтів 2D 

підгрупи його зменшення було виразнішим: відповідно до терміну 

спостереження – у 1,36 раза (до (51,47±3,32) пг/мл); у 1,48 раза (до (47,14±3,37) 

пг/мл) та в 1,60 раза (до (43,56±2,99) пг/мл) (p<0,01). 

Проведене місцеве лікування генералізованого пародонтиту призводило 

до зменшення вмісту в ротовій рідині однієї з провідних молекул адгеїі, яка 

бере активну участь як в гострому, так і хронічному запаленні, - sPECAM-1, 

більш виражене за умови призначеного додаткового місцевого та загального  
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Таблиця 4.11 

Динаміка вмісту sPECAM-1 (нг/мл) в ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит 

Період 

спостереже-

ння 

Групи обстеження 

Група порівняння Основна група 

1A, n=16 1C, n=32 2A, n=16 2C, n=32 1B, n=15 1D, n=33 2B, n=15 2D, n=33 

До лікування 104,45 [91,34; 

119,54] 

128,77 

[111,43; 

136,74] 

107,87 [93,45; 

121,42] 

147,45 

[121,23; 

167,42] 

107,11 [94,75; 

129,25] 

135,78 [121,47; 

147,98] 

114,45 

[91,42; 

135,87] 

146,21 

[120,12; 

165,32] 

1 міс 75,78 [55,34; 

99,67]** 

97,56 [87,45; 

117,32]** 

91,21 [75,45; 

108,23]** 

107,67 [89,78; 

114,11]** 

61,45 [48,78; 

87,98]** 

91,78 [79,54; 

103,22]** 

90,42 [74,74; 

106,23]** 

91,45 [78,79; 

102,12]** 

6 міс 71,23 [55,76; 

98,34]** 

92,44 [85,42; 

109,85]** 

87,34 [72,45; 

105,15]** 

104,12 [92,12; 

11,85]** 

53,74 [39,78; 

73,45]**° 

79,89 [66,45; 

91,74]**° 

78,14 [63,61; 

90,45]** 

75,16 [56,14; 

98,27]**° 

12 міс 69,34 [49,34; 

80,34]** 

83,78 [63,45; 

105,15]** 

88,78 [73,87; 

104,75]** 

105,57 [93,45; 

113,75]** 

54,87 [38,78; 

73,45]**° 

80,42 [67,45; 

94,77]** 

80,11 [66,63; 

93,14]** 

74,58 [53,71; 

95,98]**° 

Примітка: * – вірогідність різниці порівняно з вихідними даними   (р<0,05); ** – вірогідність різниці порівняно з вихідними 

даними (р<0,001); ° – вірогідність різниці між основною та групою порівняння (р<0,05). 
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застосування адаптогенів, яке також разом зі статинами володіло адитивним 

впливом у пацієнтів із супутньою стабільною ІХС (табл. 4.11). 

Так, у підгрупі 1А вміст згаданої адгезивної молекули зменшувався в 1,38 

раза (до (75,78 [55,34; 99,67]) нг/мл; p<0,01) станом на кінець 1 міс. лікування; 

у 1,47 раза (до (71,23 [55,76; 98,34]) нг/мл; p<0,01) на 6-му міс. та в 1,48 раза (до 

(69,34 [49,34; 80,34]) нг/мл; p<0,01) наприкінці дослідження. У хворих 1С 

підгрупи вміст sPECAM-1 зменшувався відповідно у 1,32 раза (до (97,56 [87,45; 

117,32]) нг/мл; p<0,01); у 1,39 раза (до (92,44 [85,42; 109,85]) нг/мл; p<0,01) та в 

1,54 раза (до (83,78 [63,45; 105,15]) нг/мл; p<0,01). 

Повільнішу динаміку спостерігали при ІІ ст. ГП. Так, у хворих 2А 

підгрупи даний показник зменшувався відповідно до терміну спостереження у 

1,18 раза (до (91,21 [75,45; 108,23]) нг/мл; p<0,01); у 1,24 раза (до (87,34 [72,45; 

105,15]) нг/мл; p<0,01) та в 1,22 раза (до (88,78 [73,87; 104,75]) нг/мл; p<0,01). А 

пацієнтів 2С підгрупи – у 1,37 раза (до (107,67 [89,78; 114,11]) нг/мл; у 1,42 раза 

(до (104,12 [92,12; 11,85]) нг/мл; p<0,01); у 1,40 раза (до (105,57 [93,45; 113,75]) 

нг/мл; p<0,01) відповідно. 

Призначена місцева та загальна імунокоригуюча терапія призводила до 

більш виразнішого зниження рівнів у РР sPECAM-1. Так, у хворих 1В підгрупи 

даний показник у процесі лікування зменшувався у 1,74 раза (до (61,45 [48,78; 

87,98]) нг/мл; p<0,01); удвічі (до (53,74 [39,78; 73,45]) нг/мл; p<0,01) та в 1,98 

раза (до (54,87 [38,78; 73,45]) нг/мл; p<0,01). У віддалені терміни дана терапія 

була ефективнішою на 34,5 % та 41,9 % (p<0,05). Більш повільнішою динаміка 

виявилася при ІІ ст. недуги. Так, у 2В підгрупи титри даної адгезивної 

молекули знижувалися відповідно до терміну спостереження у 1,27 раза (до 

(90,42 [74,74; 106,23]) нг/мл; p<0,01); у 1,46 раза (до (78,14 [63,61; 90,45]) нг/мл; 

p<0,01) та в 1,45 раза (до (80,11 [66,63; 93,14]) нг/мл; p<0,01). 

Отож синергізм апробованої схеми лікування ГП та статинів, які 

застосовувались для лікування ІХС, проявився в більш виразному зменшенні 

рівнів sPECAM-1 у РРі обстежених хворих. Так, серед когорти пацієнтів 1D 

підгрупи даний показник знизився у 1,48 раза (до (91,78 [79,54; 103,22]) нг/мл; 
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p<0,01); у 1,7 раза (до (79,89 [66,45; 91,74]) нг/мл; p<0,01) та в 1,69 раза (до 

(80,42 [67,45; 94,77]) нг/мл; p<0,01) відповідно. Додаткова місцева та загальна 

імунокоригуюча терапія була ефективнішою на 13,6 % у хворих на ГП із 

супутньою ІХС (p<0,05). 

У 2D підгрупі вміст sPECAM-1 зменшувався відповідно до терміну 

спостереження у 1,6 раз (до (91,45 [78,79; 102,12]) нг/мл; p<0,01); у 1,95 разів 

(до (75,16 [56,14; 98,27]) нг/мл; p<0,01) та в 1,96 раза (до (74,58 [53,71; 95,98]) 

нг/мл; p<0,01). Апробована схема підвищувала ефективність зменшення 

досліджуваної адгезивної молекули в ротовій рідині 13,9 % - 15,9 % (p<0,05). 

 

4.4. Особливості змін показників системного та локального 

імунітету в хворих на генералізований пародонтит із супутньою 

стабільною ІХС у процесі лікування 

Апробована схема комплексного лікування ГП володіла певними 

імуномодулюючими властивостями стосовно ланок клітинного імунітету (табл. 

4.12). 

Якщо загальна кількість CD3+-клітин у хворих 1А та 2А підгруп 

зростала наприкінці терміну спостереження (до (47,21±0,35) % та (47,89±0,38)% 

відповідно; p<0,05), то внормування їх у хворих основної групи відбулося, 

починаючи з першого місяця спостереження. Так, у хворих 1В підгрупи дані 

показники складали відповідно до терміну спостереження - (49,03±0,33) %; 

(49,21±0,41) % та (48,99±0,38) % (p<0,05), а в когорті пацієнтів 2В підгрупи: 

(48,97±0,37) %; (48,27±0,33 )% та (48,27±0,33) % (p<0,05). 

За умови наявної стабільної ІХС зміни кількості CD3+-лімфоцитів 

відбулися тільки в підгрупі 1D на 6-й та 12-й місяці лікування, де число їх 

зменшилося до (48,27±0,33) % та (48,91±0,37) %, відповідно (p<0,05). 

У той час, як у хворих на ГП вміст хелперних Т-лімфоцитів дещо 

зростав наприкінці терміну спостереження (у хворих 1А групи – до 

(35,47±0,47)%, 2А підгрупи – до (35,78±0,33) %, p<0,05), то призначення 

апробованої схеми лікування даного захворювання призводило до вірогідного  
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Таблиця 4.12 

Динаміка показників клітинного імунітету хворих на генералізований пародонтит у процесі лікування 

Термін 

спостереження 

СD3+, % 

Група порівняння Основна група 

1A, n=16 1C, n=32 2A, n=16 2C, n=32 1B, n=15 1D, n=33 2B, n=15 2D, n=33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

До лікування 44,49±0,41 51,89±0,32 42,98±0,31 48,89±0,34 45,87±0,37 52,02±0,35 44,11±0,35 48,93±0,29 

Через 1 міс 45,73±0,38 50,11±0,38 43,81±0,47 49,11±0,43 49,03±0,33*° 51,87±0,43 48,97±0,37*° 48,11±0,31 

Через 6 міс 46,17±0,43 50,41±0,41 44,89±0,29 49,03±0,38 49,21±0,41*° 49,87±0,32* 48,27±0,33*° 48,12±0,29 

Через 12 міс 47,21±0,35* 50,56±0,39 47,89±0,38* 49,13±0,36 48,99±0,38* 48,91±0,37* 49,01±0,41* 48,43±0,37 

 СD4+, % 

До лікування 32,06±0,43 36,78±0,39 30,19±0,45 35,89±0,41 32,13±0,46 36,47±0,31 30,09±0,39 35,66±0,38 

Через 1 міс 33,03±0,49 37,11±0,33 31,59±0,39 35,44±0,39 35,13±0,39* 39,71±0,37* 34,11±0,32* 36,78±0,41 

Через 6 міс 32,79±0,41 36,17±0,37 31,65±0,47 36,47±0,31 36,89±0,45** 39,11±0,34* 36,77±0,38**° 39,98±0,33* 

Через 12 міс 35,47±0,47* 36,71±0,33 35,78±0,33** 35,47±0,33 36,97±0,43** 39,52±0,41* 36,54±0,31** 39,12±0,39* 

 СD8+, % 

До лікування 26,01±0,29 32,11±0,27 25,78±0,33 29,99±0,31 26,11±0,31 32,07±0,29 25,41±0,44 30,08±0,23 

Через 1 міс 26,12±0,31 31,44±0,31 26,13±0,41 30,01±0,29 26,09±0,41 31,14±0,33 26,01±0,39 29,78±0,27 

Через 6 міс 26,13±0,33 26,79±0,33* 26,09±0,37 25,99±0,27* 26,13±0,37 26,99±0,39* 26,11±0,47 26,37±0,26* 

Через 12 міс 26,41±0,38 27,01±0,31* 26,31±0,42 25,97±0,29* 26,41±0,39 26,89±0,35* 26,09±0,39 26,41±0,27* 
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Продовження табл. 4.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 CD19+, % 

До лікування 13,10±0,39 14,79±0,49 13,76±0,39 15,41±0,31 13,01±0,41 14,81±0,41 13,71±0,37 15,50±0,47 

Через 1 міс 13,03±0,41 14,01±0,39 13,59±0,44 15,01±0,29 12,99±0,39 13,17±0,33* 13,13±0,33 13,33±0,41* 

Через 6 міс 12,99±0,33 14,07±0,44 13,01±0,37 14,97±0,44 13,03±0,32 13,01±0,27* 13,11±0,41 13,41±0,37* 

Через 12 міс 12,91±0,42 13,11±0,37* 13,07±0,37 13,77±0,35* 11,91±0,44* 13,12±0,42* 11,47±0,31* 13,11±0,39* 

 СD56+, % 

До лікування 12,10±0,33 13,39±0,41 14,07±0,44 14,46±0,48 12,09±0,38 13,42±0,44 14,09±0,39 14,48±0,45 

Через 1 міс 12,09±0,41 13,01±0,38 13,99±0,47 14,01±0,36 11,99±0,29 13,07±0,38 14,03±0,41 14,07±0,44 

Через 6 міс 11,99±0,43 13,21±0,44 13,96±0,43 14,07±0,42 12,01±0,38 13,10±0,42 13,87±0,47 13,96±0,37 

Через 12 міс 11,98±0,39 13,07±0,43 13,89±0,39 13,99±0,44 11,93±0,40 12,97±0,39 13,92±0,38 14,03±0,42 

 CD4/CD8 

До лікування 1,22±0,07 1,17±0,04 1,17±0,07 1,21±0,07 1,23±0,05 1,16±0,06 1,18±0,05 1,20±0,05 

Через 1 міс 1,26±0,05 1,18±0,06 1,21±0,08 1,19±0,08 1,31±0,07 1,28±0,07** 1,31±0,07**° 1,25±0,07 

Через 6 міс 1,25±0,07 1,35±0,07** 1,20±0,06 1,39±0,06** 1,41±0,05* 1,45±0,06** 1,41±0,05**° 1,51±0,06** 

Через 12 міс 1,33±0,06 1,36±0,08** 1,36±0,05** 1,38±0,05** 1,40±0,06* 1,46±0,07** 1,40±0,06** 1,47±0,06** 

Примітка: * – вірогідність різниці порівняно з вихідними даними   (р<0,05); ** – вірогідність різниці порівняно з вихідними 

даними (р<0,001); ° – вірогідність різниці між основною та групою порівняння (р<0,05). 
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збільшення згаданих клітин уже з ранніх термінів спостереження. Так, у 1В 

підгрупі їхня динаміка була: (49,03±0,33) % станом на 1-й міс. (p<0,01); 

(36,89±0,45) % станом на 6-й міс. (p<0,01) та (36,97±0,43) % станом на 12-й міс. 

(p<0,01). Подібно, у хворих 2В підгрупи: відповідно (34,11±0,32) %, p<0,05; 

(36,77±0,38) %, p<0,01; (36,54±0,31) %, p<0,01. За умови супутньої стабільної 

ІХС вміст CD4+-лімфоцитів унормовувався лише в пацієнтів основної групи. 

Зокрема, у хворих 1D підгрупи, уже починаючи з 1-го міс. спостереження (до 

(39,71±0,37) %, p<0,05), та утримувався на стабільних рівнях до кінця 

дослідження. А в хворих 2D підгрупи – із терміну в шість місяців (до 

(39,98±0,33) %, p<0,05) та наприкінці дослідження був подібним ((39,12±0,39) 

%, p<0,05). 

Звернімо увагу, що вміст у крові супресорних/цитотоксичних Т-клітин 

зменшувався тільки у хворих на ГП із супутньою стабільною ІХС на 6-й та 12-й 

місяці спостереження та не залежав від способу місцевого лікування ГП. 

Зокрема, у хворих 1С підгрупи кількість CD8+-лімфоцитів склала: (26,79±0,33) 

% - на 6-й міс. та (27,01±0,31) % - на 12-й міс. (p<0,05). У хворих 2С підгрупи – 

(25,99±0,27) % та (25,97±0,29) % відповідно (p<0,05). У пацієнтів, які входили 

до 1D підгрупи, вміст згаданих Т-лімфоцитів зменшувався відповідно до 

(26,99±0,39) % та (26,89±0,35) % (p<0,05), а в 2D – до (26,37±0,26) % та 

(26,41±0,27) % (p<0,05). 

Тоді, коли лікування ГП у хворих основної групи вірогідно не впливало 

на кількість у крові В-лімфоцитів, додаткове використання імунокоригуючих 

середників призводило до зменшення числа CD19+-клітин у терміні 12 міс. Так, 

у хворих 1В підгрупи даний показник зменшився до (11,91±0,44) %, 2В – до 

(11,47±0,31) % (p<0,05). 

Більш виразною динаміка даного показника була за умови наявності 

супутньої ІХС. Так, у термін 12-ти міс. він склав (13,11±0,37) % у хворих 1С 

підгрупи та (13,77±0,35) % у хворих 2С підгрупи (p<0,05). Натомість серед 

подібних пацієнтів основної групи динаміка зменшення кількості в крові 

CD19+-лімфоцитів була виразнішою та склала відповідно до терміну 
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спостереження (13,17±0,33) %, (13,01±0,27) % та (13,12±0,42) % - у 1D підгрупі 

(p<0,05) та (13,33±0,41) %, (13,41±0,37 ) % й (13,11±0,39) % - у 2D підгрупі 

(p<0,05). 

Заразом не спостерігали вірогідних змін середніх значень кількості 

природних кілерів у процесі лікування у жодній із обстежених груп (p>0,05). 

У хворих на ГП, які входили до групи порівняння, імунорегуляторний 

індекс у процесі лікування збільшувався тільки в 2А підгрупі наприкінці 

дослідження (до 1,36±0,05; p<0,01). Натомість, у основній групі, починаючи з 1-

го місяця: до 1,31±0,07 (p>0,05); 1,41±0,05 (p<0,05) та 1,40±0,06 (p<0,05) – у 1В 

підгрупі; до 1,31±0,07 (p<0,01); 1,41±0,05 (p<0,01) i 1,40±0,06 (p<0,01) – у 2В 

підгрупі. 

Зауважимо,що при поєднаному перебігу ГП та стабільної ІХС у процесі 

лікування динаміка зростання показника CD4/CD8 була більш інтенсивною. 

Так, у хворих 1С та 2С підгруп він збільшився, починаючи з 6-го міс, до 

1,35±0,07 - 1,36±0,08 і до 1,39±0,06 - 1,39±0,06 відповідно (p<0,01). Натомість 

використання апробованої схеми лікування ГП виразніше впливало на згадану 

динаміку змін. Зокрема, імунорегуляторний індекс зростав у пацієнтів 1D 

підгрупи, відповідно до терміну спостереження, до 1,28±0,07; 1,45±0,06 та 

1,46±0,07 (p<0,01); у пацієнтів 2D підгрупи – до 1,25±0,07 (p>0,05); 1,51±0,06 і 

1,47±0,06 відповідно (p<0,01). 

Досліджували динаміку вмісту в РР окремих гуморальних показників 

місцевого імунного захисту – імуноглобулінів основних класів: Ig A, Ig G, Ig M 

і sIg A (табл. 4.13). У процесі проведеного лікування відмічали тенденцію до 

зменшення рівня sIg A за умови додаткового призначення імунотропних ліків у 

когорті хворих на ГП без супутньої стабільної ІХС (p>0,05). 

Загалом при лікуванні ГП спостерігали зменшення дисбалансу 

імуноглобулінів у РР в терміни 1-6 міс. спостереження, більш виразніше – при 

використанні апробованої схеми терапії. 

Варто підкреслити, що вміст IgА в РР вірогідно збільшувався у когорті 

пацієнтів із ГП І ст. із та без супутньої ІХС за умови призначення додаткової  
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Таблиця 4.13 

Динаміка вмісту імуноглобулінів у ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит у процесі лікування 

Термін 

спостереження 

sIgA(мг/л) 

Група порівняння Основна група 

1A, n=16 1C, n=32 2A, n=16 2C, n=32 1B, n=15 1D, n=33 2B, n=15 2D, n=33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

До лікування 416,73±49,78 401,71±56,54 471,56±49,77 407,89±51,23 417,98±55,41 399,23±53,24 468,78±41,77 403,87±39,62 

Через 1 міс 401,78±39,77 389,68±49,74 460,25±61,22 403,78±49,99 399,89±49,78 390,78±47,89 440,89±51,22 399,56±38,89 

Через 6 міс 403,54±44,23 398,99±47,89 457,56±47,83 399,56±41,12 398,77±51,17 392,33±51,12 439,89±49,78 396,23±37,78 

Через 12 міс 411,77±51,19 403,11±39,67 462,78±51,24 401,23±39,47 396,17±47,89 394,36±45,67 429,65±57,65 389,47±41,11 

 IgA (мг/л) 

До лікування 147,71±17,13 146,77±12,13 151,27±14,12 149,91±13,44 144,18±13,13 143,41±15,11 150,78±13,47 148,54±15,11 

Через 1 міс 151,23±15,56 152,31±13,44 149,78±15,17 156,21±13,77 174,23±14,71* 179,57±16,13* 170,98±15,21 167,41±16,14 

Через 6 міс 157,77±16,14 150,74±10,21 153,74±13,12 157,54±14,21 175,21±16,11* 178,11±13,11* 168,73±14,23 159,78±12,37 

Через 12 міс 153,43±17,01 153,41±12,17 150,11±11,27 153,77±13,73 159,71±13,12 166,23±11,22 163,47±11,21 157,87±14,71 

 IgM (мг/л) 

До лікування 24,79±4,13 19,41±3,01 14,79±3,11 17,51±4,77 23,97±3,11 18,37±2,99 14,81±2,21 17,69±4,13 

Через 1 міс 14,13±3,77* 16,74±2,78 13,21±2,77 15,87±3,99 12,77±2,99** 12,24±2,01* 13,01±2,17 15,54±3,78 

Через 6 міс 14,78±4,11* 15,99±2,41 12,89±2,74 16,01±3,78 13,01±2,78** 12,11±2,17* 13,11±2,11 15,03±4,07 

Через 12 міс 16,78±3,11* 16,03±3,07 13,01±3,03 15,99±4,03 14,78±3,11** 12,74±2,23* 13,07±2,11 14,98±3,98 
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Продовження табл. 4.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 IgG (мг/л) 

До лікування 263,47±19,78 267,98±14,87 271,54±17,54 281,87±21,87 268,78±22,31 270,87±13,87 265,98±15,87 278,87±22,11 

Через 1 міс 198,87±21,32* 205,87±13,87* 203,57±16,77* 214,14±19,98* 167,54±19,18* 191,23±14,71* 171,23±14,65* 203,78±20,11* 

Через 6 міс 187,56±19,98* 199,87±12,88* 197,67±18,22* 201,47±21,13* 147,98±21,32* 181,54±13,74* 146,87±17,14* 172,45±19,71* 

Через 12 міс 199,54±21,23* 203,87±13,01* 196,87±16,74* 198,33±19,54* 153,24±19,77* 179,87±12,89* 149,87±15,87* 173,54±18,54* 

 

Примітка: * – вірогідність різниці порівняно з вихідними даними   (р<0,05); ** – вірогідність різниці порівняно з вихідними 

даними (р<0,001); ° – вірогідність різниці між основною та групою порівняння (р<0,05). 
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імунотропної терапії, причому такі зміни носили нестійкий характер та 

утримувалися у термін 1-6 міс. Зокрема, в 1В підгрупі рівні згаданого 

імуноглобуліну зростали в півтора рази (до (174,23±14,71) мг/мл та 

(175,21±16,11) мг/мл відповідно (p<0,05)), а в 1D підгрупі – у 1,25 раза (до 

(179,57±16,13) мг/мл та (178,11±13,11) мг/мл відповідно (p<0,05)). 

Виразнішою була динаміка щодо змін вмісту в ротовій рідині Ig M. 

При І ст. хвороби середні значення даного показника зменшувалися в 1А 

підгрупі в 1,75 раза (до (14,13±3,77) мг/мл; p<0,05) – на 1-й міс. 

спостереження; у 1,78 раза (до (14,78±4,11) мг/мл; p<0,05) – на 6-й міс. та в 

1,48 раза (до (16,78±3,11) мг/мл; p<0,05) – на 12-й міс. спостереження. Більш 

значимими були зміни в 1В підгрупі – відповідно до терміну спостереження: 

у 1,88 раза (до (12,77±2,99) мг/мл; p<0,01); у 1,84 раза (до (12,11±2,17) мг/мл; 

p<0,01) та в 1,62 раза (до (14,78±3,11) мг/мл; p<0,01).  

Очевидним є те, що за умови супутньої стабільної ІХС зниження рівня 

у РР IgМ відбувалося лише за умови призначення апробованої схеми 

лікування ГП. Так, в хворих 1D групи вміст згаданого імуноглобуліну 

зменшився в півтора рази (до (12,24±2,01) мг/мл; p<0,05) станом на 1-й міс; у 

1,52 раза (до (12,11±2,17) мг/мл; p<0,05) станом на 6-й міс. та в 1,44 раза (до 

(12,74±2,23) мг/мл; p<0,05) станом на 12-й міс. 

Серед когорти обстежених пацієнтів із ГП ІІ ст. відмічали тенденцію 

до зменшення вмісту IgM у РР (p>0,05). 

Більш значущою виявилася динаміка рівня IgG у РР обстежених 

пацієнтів, виразніше зменшення чого було серед хворих основної групи. 

Так, у пацієнтів 1А підгрупи зниження IgG було: у 1,32 раза (до 

(198,87±21,32) мг/мл; p<0,05) на 1-й міс; у 1,4 раза (до (187,56±19,98) мг/мл; 

p<0,05) на 6-й міс. та в 1,32 раза (до (199,54±21,23) мг/мл; p<0,05) на 12-й міс. 

Так у пацієнтів із супутньою ІХС (1С підгрупа), у 1,3 раза (до (205,87±13,87) 

мг/мл; p<0,05); у 1,34 раза (до (199,87±12,88) мг/мл; p<0,05) та в 1,31 раза (до 

(203,87±13,01) мг/мл; p<0,05). Цілком очевидно, що супутня терапія 
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стабільної стенокардії напруження не чинила впливу на вміст імуноглобуліну 

в РР. 

Натомість в основній групі динаміка зменшення титрів IgG була 

виразнішою, навіть із тенденцією до внормування. Зокрема, в 1В підгрупі – у 

1,6 раза (до (167,54±19,18) мг/мл; p<0,05); у 1,82 раза (до (147,98±21,32) 

мг/мл; p<0,05) та в 1,75 раза (до (153,24±19,77) мг/мл; p<0,05) відповідно. 

Подібно серед пацієнтів 1D підгрупи – в 1,37 раза (до (203,78±20,11) мг/мл; 

p<0,05); у 1,62 раза (до (172,45±19,71) мг/мл; p<0,05) та в 1,61 раза (до 

(173,54±18,54) мг/мл; p<0,05).  

Варто зауважити, що серед пацієнтів із ГП ІІ ст. більш виразне 

зменшення вмісту в РР IgG відбулося в основній групі. Так, у хворих 2В 

підгрупи даний імуноглобулін знизився залежно від терміну спостереження в 

1,55 раза (до (171,23±14,65) мг/мл; p<0,05); у 1,81 раза (до (146,87±17,14) 

мг/мл; p<0,05) та в 1,77 раза (до (149,87±15,87) мг/мл; p<0,05). У хворих 2D 

підгрупи динаміка була дещо меншою – у 1,37 раза (до (203,78±20,11) мг/мл; 

p<0,05); у 1,62 раза (до (172,45±19,71) мг/мл; p<0,05) та в 1,61 раза (до 

(173,54±18,54) мг/мл; p<0,05).  

У групі порівняння динаміка змін була наступною: у 2А – відповідно 

у 1,33 раза (до (203,57±16,77) мг/мл); у 1,37 раза (до (197,67±18,22) мг/мл) та 

в 1,36 раза (до (196,87±16,74) мг/мл); у 2С – відповідно у 1,32 раза (до 

(214,14±19,98) мг/мл); у 1,4 раза (до (201,47±21,13) мг/мл) та в 1,42 раза (до 

(198,33±19,54) мг/мл) (p<0,05). 

Отже, апробована нами схема лікування ГП, окрім позитивного 

впливу на репаративні процеси тканин пародонта, сприяє зменшенню 

системного та локального запалення, певною мірою ліквідує місцевий 

дисбаланс специфічного імунного захисту та чинить уплив на показники 

імунограми, потенціюючи при цьому дію статинів у хворих із супутньою 

стабільною ІХС. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Захворювання пародонта – це хронічні хвороби, які виникають 

унаслідок взаємодії між бактеріями та організмом людини, обумовлюють 

запалення та пошкодження м’яких і твердих тканин, які підтримують зуби 

[24]. Відповідно до рапорту експертів ВООЗ, вони являють собою найбільш 

часту групу захворювань у суспільстві.  

Первинним етіологічним агентом захворювань є зубний наліт, який 

містить близько 1-2х1011 бактерій/грам. Відмічено, що ротова мікрофлора 

містить понад 600 бактеріальних частинок [151]. Формується специфічне 

мікробне середовище з анаеробних та факультативних грам-негативних 

бактерій, зокрема Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), Prevotella 

intermedia (P. intermedia), Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. 

actinomycetemcomitans) тощо. 

Відтак хронічний ГП – найбільш часте захворювання, асоційоване з 

системними недугами. Близько 50 % популяції дорослих осіб віком понад 50 

років хворіють на дане захворювання, проте пошкоджувальний вплив його на 

тканини пародонта носить індивідуальний характер [152, 153]. Агресивні 

форми ГП розвиваються, як правило, у молодому віці; характеризуються 

швидким руйнуванням тканин пародонта. За різними даними реєстрових 

досліджень, їхнє поширення сягає 5 % [150, 154]. 

Погане пародонтальне здоров’я асоціюється з підвищеним розвитком 

серцево-судинних недуг згідно даних численних обсерваційних досліджень 

[155, 156, 157]. Проте механізм такого зв’язку залишається незрозумілим. 

Мікроорганізми, присутні в зубному нальоті, можуть потрапляти в 

системний кровоплин та поширюватись в організмі. Гіпопетично, вони 

спричиняють системне хронічне запалення, порушують утворення інсуліну, 

підвищують глікогенез у печінці, обумовлюючи різні імунні та метаболічні 

розлади [158, 159, 160]. P. gingivalis традиційно домінує в ясенному нальоті 

та є одним із основних тригерів запалення та пародонтальної деструкції 



141 
 

[161]. Мікроорганізм може потрапляти в кровотік під час чищення зубів; 

його знаходять в інтимі кровоносних судин (у т.ч., вінцевих), де він 

проліферує, ініціює запальних каскад, що спричиняє апоптоз та 

ендотеліальну дисфункцію, яку асоціюють із артеріальною гіпертензією [162, 

163]. Згаданий збудник також може стимулювати клітинну продукцію в 

інтимі, призводячи до атеросклерозу [164]. В експерименті відмічений вплив 

P. gingivalis на зростання вмісту в плазмі крові загального холестерину та 

ліпопротеїдів низької густини [165]. 

У клінічних дослідженнях пародонтальне лікування призводить до 

зменшення кількості патогенних мікроорганізмів у зубному нальоті, 

системного вмісту ІЛ-6, СРП, артеріального тиску, загального холестерину та 

Е-селектину, покращує глікемічний профіль та ендотеліальну функцію [166, 

167, 168]. Незважаючи на те, що усі ці дослідження сумісні з гіпотезою, що 

лікування ГП чинить позитивний вплив на чинники ризику ІХС, ефект його 

становлення та прогресування вінцевого атеросклерозу потребує 

підтвердження в рандомізованих контрольованих дослідженнях. 

Існує низка обмежуючих факторів вивчення ефективності впливу 

пародонтологічного лікування на ІХС [169]. Насамперед, ефективна 

величина впливу локального лікування ГП на розвиток та прогресування 

стабільної ІХС є малою, а її результуючий вплив потребує детального 

вивчення в рандомізованих клінічних дослідженнях. Окрім того, 

короткочасне лікування згаданої хвороби не чинить значного вірогідного 

впливу на хронічний перебіг ІХС, тому необхідно вивчати ефективність 

тривалого лікування ГП із залученням відповідної когорти пацієнтів [169]. 

Окреслені вище твердження обумовили визначення мети нашого 

дослідження - вивчення характеру імунологічних порушень у разі 

генералізованого пародонтиту та підвищення ефективності його лікування 

шляхом використання комбінованих імунотропних препаратів у хворих на 

стабільну ішемічну хвробу серця. 
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Для реалізації поставленої мети нами окреслені наступні завдання 

дослідження: 

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 ступеню 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 тлі 

стабільної ІХС із використанням комбінованих імунотропних препаратів. 

До дослідження було залучено 192 хворих на хронічний ГП І і ІІ 

ступеня; із них – 130 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, 

репрезентативних за віком і статтю. 

На першому етапі обстежені пацієнти були розділені на наступні 

групи: хворі на ГП І ступеня (31 особа), хворі на ГП ІІ ступеня (31 особа), 

хворі на ГП І ступеня та стабільну ІХС (65 осіб), хворі на ГП ІІ ступеня та 

стабільну ІХС (65 осіб); 15 практично здорових осіб та 15 хворих на 

стабільну ІХС із клінічно здоровим пародонтом. 

До другого етапу дослідження були включені 62 хворих на ГП (31 

пацієнт із ГП І ступеня; 31 пацієнт із ГП ІІ ступеня) та 130 хворих на ГП та 

стабільну ІХС ФК ІІ-ІІІ (65 пацієнтів із ГП І ступеня; 65 пацієнтів із ГП ІІ 

ступеня). Усі обстежені хворі отримували стандартну терапію ГП відповідно 

до наказу МОЗ України від 06.02.2008 № 56 «Клінічний протокол лікування 

генералізованого пародонтиту» [139]. Зрошення РП та ПК проводили 

розчинами антисептиків – комбінований препарат «Гівалекс» (Norgine 
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Pharma, Франція; реєстраційний № UA/2722/02/01 від 15.05.2015), до складу 

якого входить антисептик гексетидин, протизапальна речовина холіну 

саліцилат і знеболювальний засіб хлорбутанон. Засіб призначали від 2 до 4 

полоскань на день; доза одного полоскання – 10 мл, яку розводили в склянці 

води. 

Окрім того, місцеве лікування доповнювали аплікаціями на ясна під 

ізолюючу капу препарату «Метрогіл-Дента» (Unique Pharmaceutical 

Laboratories, Індія; реєстраційний № UA/2871/01/01 від 20.03.2015), до складу 

якого входить хлоргекседин у стабільній концентрації 0,25% та метронідазол 

10%. Місцеве лікування закінчували нанесенням «Солкосерил-дентальної 

адгезивної пасти» (ICN Switzerland AG, Швейцарія; реєстраційний 

№UA/13026/01/01 від 12.07.2013). Механічне видалення зубних відкладень 

(під аплікаційною анестезією) поєднували з ультразвуковим, яке здійснювали 

за допомогою апарату «Piezotech» (Satelec, Франція). 

Залежно від проведеного лікування, хворих на ГП та з супутньою 

стабільною ІХС було розподілено наступним чином. Група порівняння: 

підгрупа 1A – хворі на ГП І ступеня розвитку (16 осіб), яким проводили 

стандартне лікування; підгрупа 1C – хворі на ГП І ступеня із супутньою ІХС 

(32 особи) – стандартне лікування у поєднанні з інстиляціями в ПК 

екстемпорального гелю, до складу якого входять фітоконцентрат «Джерело» 

(«Екомед», Україна; реєстраційний № 02568182/031880/01 від 05.02.2009) 10 

крапель та 2 мл сорбенту «Ентеросгель» (КРЕОМА-ФАРМ, Україна; 

реєстраційний № UA/4415/02/01 від 25.07.2017 року); підгрупа 2A – хворі на 

ГП ІІ ступеня (16 осіб), яким проводили стандартне лікування; підгрупа 2C – 

хворі на ГП ІІ ступеня із супутньою ІХС (32 особи) – стандартне лікування у 

поєднанні з інстиляціями в ПК екстемпорального гелю, до складу якого 

входять фітоконцентрат «Джерело» та «Ентеросгель» («КРЕОМА-ФАРМ», 

Україна). Основна група: підгрупа 1B – хворі на ГП І ступеня (15 осіб), яким 

проводили стандартне лікування у поєднанні з імунотропним препаратом 

«Імуно-тон» (АТ «Галичфарм», Україна; реєстраційний № UA/2179/01/01 від 
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31.10.2014 року) всередину по 3 чайних ложки, двічі на день, у першій 

половині дня, після їди, упродовж 1 місяця; підгрупа 1D – хворі на ГП І 

ступеня із супутньою ІХС (33 особи) – стандартне лікування у поєднанні з 

імунотропним препаратом «Імуно-тон» у вказаних вище дозах та 

інстиляціями в ПК екстемпорального гелю, до складу якого входять 

фітоконцентрат «Джерело» та сорбент «Ентеросгель»; підгрупа 2B – хворі на 

ГП ІІ ступеня (15 осіб), яким проводили стандартне лікування у поєднанні з 

імунотропним препаратом «Імуно-тон» у вказаних вище дозах; підгрупа 2D – 

хворі на ГП ІІ ступеня із супутньою ІХС (33 особи), яким проводили 

стандартне лікування у поєднанні з імунотропним препаратом «Імуно-тон» у 

вказаних вище дозах та інстиляціями в ПК екстемпорального гелю, до складу 

якого входять зазначені вище складники.  

Таким чином, заходи за контролем і підтримкою належного 

гігієнічного рівня РП здійснювались регулярно в обох групах на момент 

включення, після ініціального лікування та через 1, 6 і 12 місяців 

спостереження. 

У процесі виконання науково-дослідної роботи використовували 

наступні методи обстеження хворих: вивчення скарг, анамнезу хвороби, 

анамнезу життя; фізикальне обстеження, зокрема специфічне 

пародонтологічне дослідження, визначення антропометричних показників; 

загальноприйнятні лабораторні тести (загальний аналіз крові, біохімічне 

дослідження крові; ліпідограма; електрокардіографія (апарат Cardiofax 

ECG882 OG, Німеччина); трансторакальна ехокардіографія (апарат Toshiba 

Nemio XG, Японія); рентгенологічні методи (ортопантомографія); 

визначення рівня ФНП-α і розчинної тромбоцитарно-ендотеліальної 

адгезивної молекули-1 (sPECAM-1) у ротовій рідині методом 

імуноферментного аналізу; ступеня ендогенної інтоксикації за тестом 

сорбційної здатності еритроцитів; оцінку показників імунограми І та ІІ 

рівнів. 
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Скарги хворих до проведеного лікування були наступними: 

дискомфорт та свербіж ясен, кровоточивість під час чищення зубів та 

вживання твердої їжі, неприємний запах з РП (галітоз), рухомість різного 

ступеня окремих зубів. Для клінічної картини ГП та з супутньою ІХС був 

характерним тривалий безсимптомний розвиток захворювання та млявий 

перебіг симптоматичного катарального гінгівіту. Хворі з альтеративними та 

проліферативними формами запалення в групу досліджуваних осіб не 

приймалися. 

При об’єктивному обстеженні - ясна змінені в кольорі, з синюшним 

відтінком, набряклі, пастозні; міжзубні ясенні сосочки випинають, їх 

верхівки куполоподібно заокруглені, потовщені, до шийок зубів прилягають 

нещільно, рельєф ясенного краю порушений, зернистість ясенної поверхні 

втрачена, маргінальні ясна валикоподібно потовщені. Пальпація ясен 

викликає кровоточивість. Місцями висота ясенних сосочків знижена. 

Діагностовано ПК глибиною 2 – 3 мм (І ступінь), 3 – 5 мм (ІІ ступінь), 

кишені містять помірну кількість серозного, рідше серозно-геморагічного чи 

серозно-гнійного ексудату. Виявлено значну кількість зубних відкладень 

(залишки їжі, м’який зубний наліт, сироватковий та слинний зубний камінь), 

діастеми і треми, рухомість зубів відповідно до ступеня резорбції 

коміркового відростка або частини, а в окремих випадках візуально 

діагностовано травматичну оклюзію. 

Звернімо увагу, що рентгенологічно – порушення цілісності 

кортикальної пластинки, резорбція коміркових відростка або частини 

відбувається відносно рівномірно за змішаним типом, із утворенням 

кісткових кишень за ІІ ступеня ГП. Пародонтальна щілина дещо розширена, 

ознаки остеопорозу в залежності від вираженості захворювання. ГП на фоні 

супутньої стабільної ІХС характеризується більшою глибиною ПК 

відповідно до ступеня розвитку основного захворювання, більш вираженими 

змінами системного та місцевого імунітету РП; більш вираженою 

патологічною рухомістю зубів. У разі супутньої стабільної ІХС – резорбція 
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коміркових відростків або частини відбувається більш агресивно, виражені 

явища локального остеопорозу, нерівномірна вертикальна деструкція, 

резорбція з частим утворенням кісткових кишень. 

При огляді пацієнтів із клінічно здоровим пародонтом та без 

діагностовано патології ССС ясна блідо-рожевого кольору, щільно 

прилягають до шийки зуба із збереженням зубо-ясенного прикріплення, 

еластичні, пружні; при зондуванні в окремих випадках виявляється незначна 

кількість м’якого зубного нальоту; кровоточивість та рухомість не 

визначаються. 

Наявність виражених ознак запалення в яснах підтверджує суттєве 

зростання індексу РВІ, значення якого підвищувалися із прогресуванням 

захворювання. 

Істотне зростання індексу РМА виявлено у хворих за ІІ ступеня 

розвитку ГП та із супутньою стабільною ІХС – його значення збільшувались 

порівняно з першим ступенем розвитку захворювання практично в два рази, 

що свідчить про його високу чутливість до змін ступеня тяжкості в динаміці. 

Таким чином, залежно від ступеня розвитку ГП, встановлено 

збільшення глибини ПК. Особливо вищезгадані зміни відмічено у хворих на 

ГП із супутньою стабільною ІХС, що ймовірно пояснюється більш 

вираженим дисбалансом гемодинаміки в тканинах пародонта та, ймовірно, 

порушенням місцевого імунітету й імунної резистентності в цілому. 

Порівнюючи глибину ПК при різних ступенях розвитку ГП відмічено, 

що при супутній стабільній ІХС в 1,2 раза у середньому цей показник 

виражений більше.  

Рентгенологічно підтверджено резорбцію кортикальних пластинок та 

міжзубних перетинок і наявність кісткових кишень. 

За даними Normative Aging Study та Dental Longitudinal Study, на кожні 

20 % втрати кісткової тканини щелеп загальний кардіоваскулярний ризик 

зростає на 40 %. Зокрема, у 1,5 раза – загальний ризик небажаних серцево-
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судинних подій, у 1,9 раза – ризик фатальної ІХС та в 2,8 раза – ризик 

інсульту [170]. 

Крім того, виявлено достовірно вірогідне зростання показників проби 

Ясиновського в залежності від ступеня розвитку ГП та особливо у хворих із 

супутньою стабільною ІХС. Отримані результати свідчать, що явища 

системного порушення гемодинаміки та властиві для ІХС імунологічні зсуви 

тісно пов’язані з місцевими проявами запалення у тканинах пародонта. 

За індексними показниками в усіх досліджуваних групах хворих, які 

підібрані для лікування, має місце однотипність перебігу та вираженість 

запалення в тканинах пародонта. Заразом встановлені зміни клінічних 

показників залежать від розвитку захворювання, що підтверджено вірогідним 

збільшенням їхньої величини з прогресуванням патологічного процесу в 

тканинах пародонта. Це також підтверджено стосовно деструктивних змін у 

тканинах пародонта. Крім того, виявлено достовірно вірогідне погіршення 

пародонтального статусу в групах хворих на ГП І і ІІ ступенів розвитку з 

супутньою стабільною ІХС, у порівнянні з групами без діагностованої 

системної патології, особливо, стосовно індексів РМА, PDI, глибини ПК та 

проби Ясиновського. 

Варто зауважити про суперечливі результати щодо впливу стану 

здоров’я пародонта на прогресування серцево-судинних недуг. Так, 

відповідно до даних STABILITY trial, втрата зубів тісно корелює з високим 

вмістом глюкози та ХС ЛПНГ у плазмі крові, підвищеним рівнем САТ, а 

індекс кровоточивості – із дисліпідемією та артеріальною гіпертензією [171]. 

Подібно, когортне дослідження 8999 хворих на ГП показало зв’язок кількості 

втрачених зубів із ризиком розвитку гострого ІМ та ХСН (IRR= 0,90 (95 % CI 

0,82–0,99) та IRR=0,87 (95 % CI 0,77–0,99) відповідно), а індекс 

кровоточивості та кількість глибоких ПК, натомість, – ні [172]. 

На противагу, Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study 

із залученням молодих осіб віком 32 - 38 років не показало зв’язків між ГП та 

кардіометаболічними чинниками ризику, що дозволило авторам припустити 
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ймовірно більш пізній вплив стану здоров’я пародонта на розвиток серцево-

судинних недуг [173]. 

Вивчали показники кількості лейкоцитів та ШОЕ у хворих на ГП із чи 

без супутньої стабільної стенокардії напруги та у осіб із практично здоровим 

пародонтом. Відмічено, що загальна кількість лейкоцитів периферійної крові 

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

контролю (p<0,05): в 1,18 раза за І ступеня ГП та в 1,36 раза - за ІІ ступеня. 

Відсутність супутньої ІХС чинила менший вірогідний вплив на приріст 

лейкоцитів периферійної крові. Варто зауважити, що загальний вміст 

лейкоцитів у крові в 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 ІХС (p<0,05). 

Поряд із цим, достовірної різниці між показниками ШОЕ у 

обстежуваних пацієнтів та у групи донорів не відмічали. 

Отримані нами результати підтверджують концепцію зв’язку ступеня 

запалення тканин пародонта з числом лейкоцитів у периферійній крові, які 

складають основу запалення у відповідь на дію інфекційного чинника, та 

співзвучні з аналогічними даними ряду проспективних досліджень [177, 178].  

Таким чином, загальна кількість лейкоцитів у крові, як індикатор 

запалення, може слугувати в якості зв’язкового компоненту захворювань РП 

та системними недугами, в основі яких лежить хронічний запальний процес 

низької інтенсивності (ІХС, артеріальна гіпертензія тощо) [176].  

Результати обстеження 13555 осіб у рамках Atherosclerosis Risk in 

Communities (ARIC) Study показали збільшення ризику ІМ та інсульту в 1,9 

раза, а кардіоваскулярної смерті – в 2,3 раза за умови зростання кількості 

лейкоцитів у крові [174]. Подібно, за даними Metabolic, Life-style and Nutrition 

Assessment in Young adults (MELANY) study, проведеного серед молодих 

здорових військових Ізраїлю, відмічено зростання на 17,4 % ризику 

формування ІХС при підвищенні кількості білих кров’яних тілець [175]. 
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Із метою детальної оцінки особливостей хронічного запального 

процесу за умови ГП обчислювали величини лейкоцитарних індексів, які 

відображають співвідношення між нейтрофілами та моноцитами (ІНМ), 

лімфоцитами та моноцитами (ІЛМ), нейтрофілами та мононуклеарами 

(ІН/ЛМ). 

Відмітимо, що у хворих на ГП такі лейкоцитарні індекси, як ІНМ та 

ІЛМ, достовірно вищі від аналогічних показників у осіб контрольної групи. 

При цьому, супутня ІХС обумовила вищі величини зазначених індексів, 

зокрема співвідношення нейтрофілів до моноцитів було більше в 1,55 раза – 

за І ст. та в 1,63 раза – за ІІ ст. ГП, проти контрольних значень (p<0,01). 

Відсутність стенокардії напруження характеризувалась дещо нижчими 

значеннями ІНМ: у 1,31 раза – за І ст., в 1,39 раза – за ІІ ст. ГП, порівняно з 

контролем (p<0,05). Зазначимо, що даний показник за І ступеня хвороби 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). 

Більше того, наявна ІХС призводила до зростання ІНМ у 1,18 раза за 

умови ГП І ст. та ІІ ст. (p<0,05). 

Співвідношення числа лімфоцитів до моноцитів у обстежених 

пацієнтів із супутнім вінцевим атеросклерозом відповідно ступеню ГП було 

вищим у 1,65 раза та в 1,71 раза (p<0,01). Менш достовірною була різниця 

між групою практично здорових осіб та хворих на ГП без вісцеральної 

патології: у 1,2 раза (p<0,05). 

Середні значення ІЛМ при поєднанні ГП та стабільної ІХС були 

вищими від подібних у хворих на ІХС без ураженя пародонта у 1,37 раза – за 

І ст. і в 1,41 раза – за ІІ ст. ГП (p<0,05). Порівнюючи між собою величини 

згаданого індексу серед хворих на ГП однакових ступенів, відмічені його 

вищі значення за умови наявності супутньої стабільної стенокардії: у 1,38 та 

1,43 раза відповідно (p<0,05). 
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Відтак різниця у співвідношеннях між нейтрофілами та 

мононуклеарами обстежених осіб усіх груп була недостовірно нижчою у 

донорів (р>0,05) та між собою в досліджуваних групах не відрізнялася. 

Збільшення числа нейтрофілів та лімфоцитів у крові хворих на ГП 

зростає з прогресуванням недуги. Подібні результати отримані в ряді інших 

подібних дослідженнях [176, 178, 179].  

Спостерігаємо, що у запалених тканинах пародонта відбувається 

взаємодія клітинних та молекулярних механізмів, які обумовлюють також і 

системні ефекти. Зміни в кількості лейкоцитів та їхніх субпопуляцій 

(нейтрофілів і лімфоцитів) може розглядатися як якісний маркер запального 

процесу. Бактерії підясневого нальоту обумовлюють продукцію численних 

чинників запалення (у тому числі, лейкоцитів), що призводить до схильності 

пацієнта до системної відповіді та, як варіанту, формування та прогресування 

атеросклеротичних бляшок [180, 181]. 

Проведене в Seoul National University Bundang Hospital дослідження 

7424 здорових чоловіків та 5478 здорових жінок віком понад 30 років із 

використанням мультидетекторної комп’ютерної томографії серця відмітило 

тісний зв'язок зростання кількості лейкоцитів у крові з розвитком ІХС ( 

лейкоцити, HR = 1,22 [1,02–1,44]; лімфоцити, HR = 1,47 [1,25–1,74]; 

моноцити, HR = 1,26 [1,02–1,35]) [182].  

Мета-аналіз семи тривалих клінічних досліджень із залученням 30374 

учасників показав, що число нейтрофілів у крові слугує більш строгим 

предиктором розвитку вінцевого атеросклерозу, ніж інші компоненти 

лейкограми [183]. 

Ураховуючи уявлення про еритроцит як про універсальний адсорбент, 

визначали ступінь ендогенної інтоксикації за тестом сорбційної здатності 

еритроцитів (СЗЕ).  

Генералізований пародонтит спричиняє зростання величини 

ендогенної інтоксикації порівняно з групою контролю. Причому, супутня 

ІХС паралельно чинить вплив на зазначений показник. 
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Величина СЗЕ при поєднанні ГП та стабільної ІХС була вищою в 1,51 

раза за І ст. ураження пародонта, в 1,59 раза - за ІІ ст. проти групи контролю 

(p<0,01). Подібно, у порівнянні з когортою хворих на ІХС та здоровим 

пародонтом (p<0,05). Водночас відмічається недостовірне зростання даного 

показника з прогресуванням недуги. 

Дещо нижчі значення СЗЕ відмічалися при ГП, який перебігав без 

супутньої вісцеральної патології. При цьому, тільки за умови ІІ ступеню 

хвороби зазначений показник був вірогідно вищим від подібного в когорті 

хворих на ІХС без ГП – у 1,27 раза (p<0,05). 

При проведенні кореляційного аналізу між ІНМ та величиною СЗЕ у 

хворих на ГП із супутньою ІХС відмітили прямий слабкого ступеня зв'язок 

(r=0,25; p<0,05). Дещо слабший прямий кореляційний зв’язок (r=0,21; p<0,05) 

відмічений між показником СЗЕ та значеннями ІНМ у хворих на ГП без 

супутньої ІХС/ 

Варто зауважити, що зростання показника ендогенної інтоксикації за 

тестом СЗЕ може слугувати не тільки показником хронічного системного 

запалення, але й показником ймовірної дестабілізації вінцевого 

атеросклерозу, ремоделювання міокарду та формування ХСН [184, 185]. 

Вивчали загальну імунну відповідь при ГП. 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). За умови прогресування процесу даний показник зменшувався, 

проте був вищим від аналогічного в групі без ІХС у 1,12 раза (p<0,05).  

Генералізований пародонтит призводив до виснаження пулу CD4+ -

лімфоцитів, що було більш виразним за умови відсутності ІХС. Так, у хворих 

на ГП І ст. із супутньою стенокардією напруження даний показник був 

меншим від контролю в 1,13 раза, без ІХС – у 1,27 раза; за ІІ ст. – у 1,17 раза 

та в 1,36 раза відповідно (p<0,05).  
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Відомо, що Т-лімфоцити за умови ГП відіграють провідну роль в 

контролі інфекції та кісткової деструкції, забезпечуючи своєрідний 

гомеостатичний баланс між мікроорганізмами РП та макроорганізмом [193]. 

Рядом експериментальних досліджень установлена провідна роль Т-

хелперних лімфоцитів у ініціації остеокластогенезу [197, 198].  

На сьогодні патогенез ГП розглядається крізь призму активації Th1- 

та Th2- шляхів на різних стадіях недуги, а також у контексті провідної ролі 

Th17-клітин [199]. Відомо, що останні володіють виразною 

протибактеріальною та протигрибковою дією та призводять до значної 

деструкції кісткової тканини в умовах хронічного запалення [200].  

Кількість цитотоксичних/супресорних Т-клітин зростала за умови 

наявності супутньої стенокардії напруження. Зокрема, при І ст. ГП даний 

показник був у 1,21 раза вищим від контрольних значень, а при ІІ ст хвороби 

– 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. 

На противагу Т-хелперам, протизапальні цитокіни, які синтезуються 

CD8+ T-лімфоцитами (ІЛ-10, трансформуючий фактор росту (TGF-β)) 

показали свій протекторний ефект щодо кісткової тканини як в дослідженнях 

in vivo, так і in vitro [201, 202, 203]. 

Зазначені зміни в імунограмі обумовили зменшення показника 

імунорегуляторного індексу в усіх хворих на ГП порівняно з контролем та 

когортою пацієнтів із ІХС та здоровим пародонтом, що посилювалося зі 

зростанням ступеня захворювання. 

Наявні результати досліджень щодо вивчення показника 

імунорегуляторного індексу при ГП носять суперечливий характер. Одні з 

них повідомляють про його зменшення в ділянці ураженого пародонта, 

порівняно зі здоровим пародонтом [194, 195], інші – про збільшення [196]. 

Генералізований пародонтит обумовлює активацію В-лімфоцитів, а 

супутня ІХС призводить до більшого зростання їхнього числа, що достовірно 
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відбувається за ІІ ступеня хвороби. Так, кількість CD19+-клітин за І ст. була 

вищою в 1,21 раза (p<0,05), за ІІ ст. – у 1,27 раза (p<0,05).  

У хворих на стенокардію напруження та зі здоровим пародонтом 

даний показник у 1,16 раза перевищував контрольні значення (p<0,05). 

Ураховуючи наявність значної кількості В-клітин у розвинутій 

пародонтальній бляшці, вони відіграють двояку роль у розвитку та 

прогресуванні ГП [186]. З однієї сторони, дані лімфоцити полегшують 

бактеріальний кліренс, з іншої – посилюють запалення, деструкцію кістки та 

розшарування м’яких тканин пародонта [187, 188]. У цьому контексті В-

лімфоцити продукують не тільки ряд протизапальних цитокінів (ІЛ-10, 

трансформуючий фактор росту (TGF-β)), але й прозапальні – ФНП-α, ІЛ-6 та 

матричні металопротеїнази, які призводять до деструкції сполучної тканини 

[189]. 

Цікавим є факт, що В-клітини є джерелом мембранного білка з 

підродини ФНП-α – RANKL (рецепторний активатор нуклеарного фактору 

κВ ліганди), ключового активатора остеокластів і, як наслідок, резорбції 

кістки [190]. Більше того, ряд експериментальних досліджень показали 

покращення стану пародонта за умови дефіциту В-лімфоцитів [191, 192]. 

Стабільна ІХС ізольовано, а також ГП призводять до зростання вмісту 

в крові природних кілерів. Зокрема, кількість CD56+ -лімфоцитів у хворих на 

ГП І ст. та ІХС був у 1,16 раза, а за ІІ ст. – у 1,25 раза 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). У міру прогресування ГП їхня величина зростала в 1,22 раза 

(p<0,05). 

Отже, ГП без супутньої патології вінцевих судин  сричиняє Т-

клітинний дефіцит, який проявляється зменшенням кількості Т-лімфоцитів, 

Т-хелперних клітин на фоні збереженої кількості CD8+-клітин. Паралельно 
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активується В-ланка імунної відповіді. А також наростає число природних 

кілерів. 

Водночас супутня ІХС на ранніх стадіях розвитку ГП обумовлює 

наростання кількості CD3+-лімфоцитів. Згодом у міру прогресування ГП 

розвивається клітинний імунодефіцит, обумовлений зниженням числа 

хелперних клітин на тлі високих значень кількості 

супресорних/цитотоксичних лімфоцитів. Проте, рівень останніх зменшується 

при збільшенні ступеня ураження тканин пародонта. 

Генералізований пародонтит спричиняє зміни з боку гуморальних 

чинників місцевого імунітету РП. Це проявляється зменшенням рівнів в 

ротовій рідині Ig A. Так, концентрація зазначеного імуноглобуліну за 

першого ст. ГП була меншою в 1,2 раза (p<0,05), за другого – у 1,16 раза 

(p>0,05). 

При цьому, рівні sIg А достовірно не відрізнялися від його титрів в РР 

практично здорових осіб (p>0,05). 

Заразом, відмітили наростання концентрації Ig M, яке було найвищим 

за І ст. ГП, а зі стадією хвороби мало тенденцію до зменшення. Зокрема, за І 

ст. – у 2,58 раза (p<0,01), за другого – у 1,53 раза (p<0,01).  

Подібні тенденції були щодо Ig G, де відмічали більш достовірне 

наростання титрів зазначеного імуноглобуліну, яке пов’язане також із 

ступенем хвороби: у 2,81 раза за І ст., у 2,83 раза – за другого (p<0,01). 

Чітко виражені зміни відмічали за умови супутньої ІХС. Зменшення 

величин Ig А в РР залежало від ступеня хвороби: у 1,16 раза за І ст. ГП, у 1,22 

раза – за ІІ ст. (p<0,05).  

Найбільші значення величин Ig M в РР хворих на ГП із супутньою 

стенокардією 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 зі 

ступенем ГП: у 2,86 раза – І ст., у 2,94 раза – ІІ ст. (p<0,01).  
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Отже, ГП обумовлює ряд вагомих змін із боку гуморального 

місцевого імунітету РП. Це проявляється дефіцитом Ig A, більш вираженого 

при супутній ІХС. Наявний вінцевий атеросклероз обумовлює тенденцію до 

зменшення концентрації sIg A в РР. Початково високі рівні імуноглобуліну 

М при ГП виявляють тенденцію до зменшення при прогресуванні хвороби. 

Натомість титри Ig G залишаються високими з тенденцією до наростання 

залежно від ступеня ураження пародонта. 

Зростаючий дефіцит IgA задокументований при численних 

аутоімунних недугах [204]. У міру прогресування захворювань пародонта 

змінюється природа клітинного інфільтрату та рівень імуноглобулінів у РР. 

SIgA реагує з численними бактеріями РП, зменшуючи їхню адгезію та 

інвазію до м’яких тканин [205]. Дефіцит IgA обумовлює стрімкий розвиток 

карієсу та прогресування ГП [206]. 

Низкою експериментальних та клінічних досліджень відмічене 

зростання в РР субкласів IgG: IgG1, IgG3 та IgG4, які беруть участь в 

зв’язуванні комплементу та формуванню циркулюючих імунних комплексів 

[207, 208]. Останні обумовлюють маніфестацію та прогресування 

захворювань пародонта [209]. 

Досліджували вміст ФНП-α та sPECAM-1 у РР хворих на ГП. Відомо, 

що ФНП-α є плейотропним прозапальним цитокіном, який утворюється у 

відповідь на численні стимули (бактерії, віруси, паразити, цитокіни, 

мітогени) та захоплюється в локальну й системну запальну відповідь [146]. 

Розчинна тромбоцитарно-ендотеліальна молекула адгезії (sPECAM-1) є 

ключовим учасником адгезивного каскаду внаслідок міграції лейкоцитів у 

позасудинний простір під час запального процесу [147]. 

Відмічене їхнє зростання відповідно до стадії хвороби. Так, середні 

значення вмісту ФНП-α у РР хворих на ГП та супутню ІХС у 2,28 раза 

перевищували показники норми за І ст. хвороби та у 2,86 раза – за ІІ ст. 

(p<0,01). Варто зауважити, що рівні зазначеного цитокіну залежали від 

наявності захворювання пародонта, про що свідчить його зростання, 
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порівняно з подібними значеннями в хворих на стенокардію напруження зі 

здоровим пародонтом– у 1,72 раза та в 2,16 раза відповідно (p<0,01). 

Натомість у хворих на ГП без супутньої стабільної ІХС концентрація 

ФНП-α у РР перевищувала контрольні значення у 1,81 раза за І ст. 

захворювання та у 2,19 раза – за ІІ ст. відповідно (p<0,01)). 

Спостерігаємо вагомий вплив ІХС на зростання вмісту згаданого 

цитокіну в РР: у 1,26 раза та в 1,31 раза за подібних ступенів прогресування 

ГП (p<0,05). 

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) як за умови 

відсутності стабільної ІХС, так і за умови її наявності: відповідно ступеню, 

r=0,51 та r=0,53 (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); за її відсутності – відповідно, rs=0,41 та rs=0,39 

(p<0,05). 

Рівень ФНП-α у ротовій та ясенній рідині, як одного із потужних 

прозапальних цитокінів, значно зростає за умови ГП – за даними численних 

досліджень [210, 211, 212]. Причому, його титри збільшуються у міру 

прогресування недуги та свідчать про інтенсивність місцевого запального 

процесу та деструкцію кісткової тканини [213, 214]. 

Більше того, результати низки досліджень відмічають зв’язок між 

вмістом у слині низки прозапальних цитокінів, зокрема і ФНП-α, та 

підвищеним ризиком розвитку стабільної ІХС та гострого коронарного 

синдрому [215, 216]. 

Середні рівні sPECAM-1 в РР хворих на ГП та супутню стенокардію 

напруження в 2,66 раза перевищували середні контрольні значення за І ст. 

хвороби та в 2,99 раза – за ІІ ст. (p<0,01). За умови відсутності стабільної ІХС 

зростання вмісту згаданої адгезивної молекули відбувалося повільніше та 

було більшим у 2,1 раза– за І ст. ГП та в 2,23 раза– за ІІ ст. (p<0,01). 
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Наявна стабільна стенокардія напруження призводила до вірогідного 

збільшення титрів sPECAM-1 у хворих на ГП, відповідно до ступеня, у 1,27 

раза та в 1,34 раза (p<0,01). 

Можна відзначити пряму залежність між рівнями sPECAM-1 у РР 

хворих на ГП та індексом запалення РМА: за умови супутньої ІХС – rs=0,57 

та rs=0,58 (залежно від ступеня ГП); за умови її відсутності – відповідно, 

rs=0,32 та rs=0,37 (p<0,05). 

Розвиток ГП супроводжується активацією експресії розчинних 

молекул клітинної адгезії на ендотелії судин, що сприяє виникненню їхніх 

функціональних та структурних порушень [217]. Низкою клінічних 

досліджень відмічена роль sPECAM-1 у підвищенні ризику виникнення як 

венозних, так і артеріальних тромбозів [218, 219, 220]. Відомо, що згадана 

молекула адгезії бере участь у трансміграції лейкоцитів у відповідь на 

запальні стимули та розвитку васкулатури; є важливим елементом резолюції 

тромбу [221]. 

Відмічено, що за умови ГП мають місце зміни в ліподограмі, які 

проявляються у зростанні вмісту в плазмі крові ЗХС: у 1,14 раза за І ст. 

недуги та в 1,16 раза – за ІІ ст. порівняно з середніми значеннями в групі 

практично здорових осіб (p<0,05); рівнів ТГ: залежно від ступеня у 3,25 раза 

та в 3,3 раза порівняно з контролем (p<0,01); вмісту ХС ЛПНГ: у 1,49 раза та 

в 1,54 раза відповідно до прогресування ГП та порівняно з групою контролю 

(p<0,01). Водночас, плазмова концентрація ХС ЛПВГ була нижчою від такої 

ж у групі практично здорових осіб: у 1,39 раза та 1,42 раза відповідно 

(p<0,05). Відмітимо, що вміст ТГ у плазмі крові хворих на ГП був вищим від 

аналогічних показників у хворих на стабільну ІХС зі здоровим пародонтом: 

відповідно до ступеня, у 1,3 раза та 1,32 раза. 

Більш виразнішими зміни в ліпідограмі були за умови поєднання ГП 

та стабільної ІХС. Так, рівні ЗХС у плазмі крові перевищували контрольні 

значення в 1,37 раза за І ст. ГП та в 1,38 раза за ІІ ст. хвороби (p<0,01). 

Середні значення плазмових рівнів ТГ були вищими за подібні в групі 
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здорових осіб залежно від ступеня у 3,31 раза та 3,46 раза (p<0,01). Уміст у 

крові ХС ЛПНГ зазначеної когорти обстежених хворих зростав у 1,84 раза і в 

1,89 раза відповідно (p<0,01). 

Виявили зменшення вмісту ХС ЛПВГ залежно від ступеня ГП у 1,32 

раза та в 1,34 раза (p<0,05). 

Варто зауважити, що рівні ЗХС у плазмі хворих на ГП із супутньою 

ІХС перевищували подібні значення в пацієнтів без стенокардії напруження: 

відповідно до ступеня у 1,2 раза та 1,18 раза (p<0,05). Подібно, були вищими 

середні плазмові значення ХС ЛПНГ – у 1,23 раза (p<0,05). 

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). 

За даними обсерваційного дослідження Fourth Korea National Health 

and Nutrition Examination Survey (KNHANES), яке включало 18210 учасників 

із терміном спостереження понад 18 років, відмітило тісну асоціацію ГП та 

дисліпідемії (гіперхолестеролемії, гіпертриацилгліцеролемії тощо) у осіб 

різних вікових груп, у тому числі й молодших 40 років, яка більш виражена в 

курців [222]. Більше того, вказують на роль типових збудників захворювань 

пародонта в порушенні ліпідного обміну [223]. 

Зауважими, що наявність порушень ліпідного обміну нині 

розглядається як один із вагомих чинників несприятливого 

кардіоваскулярного прогнозу. Так, підвищення рівня ТГ у плазмі крові 

обумовлює зростання ризику ІМ на 72 %, а ХС ЛПНГ: на кожні 1 мг/дл – на 

2-3 % [224, 225]. 

У процесі лікування у хворих усіх груп була досягнута стабілізація 

дистрофічно-запального процесу в тканинах пародонта, але в основній групі 

забезпечувався більш стійкий ефект. 

Установлено, що комплексне застосування комбінованих 

імунокорегуючих препаратів в підгрупах хворих на ГП І і ІІ ступенів без 

супутньої стабільної ІХС та в підгрупах хворих на ГП І і ІІ ступенів з 
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супутньою стабільною ІХС (основна група) значно підвищує ефективність 

лікування та забезпечує більш стійкий і тривалий результат порівняно з 

підгрупами хворих на ГП І і ІІ ступенів та з супутньою ІХС, у яких 

використовувався тільки стандартний підхід (група порівняння). 

У хворих на ГП І і ІІ ступенів та з супутньою стабільною ІХС вже 

після 3 – 4 сеансів спостерігалося покращення стану тканини пародонта 

стосовно скарг хворих: зникав неприємний запах із рота, зменшувалося 

відчуття дискомфорту чи болю в яснах, нормалізувався колір ясен, зникали 

або зменшувалися набряк та кровоточивість ясен, змінювався характер або 

зникав ексудат. При об’єктивному обстеженні дійсно спостерігалося 

поступове зменшення ознак симптоматичного гінгівіту, в переважної 

кількості хворих до 5 сеансу повністю припинялася ексудація з ПК. Слизова 

оболонка ясен ставала більш щільною, тісніше прилягала до шийок зубів, 

набувала блідо-рожевого кольору, зменшувались набряк та кровоточивість 

при пальпації. Своєчасне проведення кюретажу (за ІІ ступеня розвитку ГП) в 

комплексному лікуванні призвело до зменшення глибини ПК, припинення 

виділень із них та епітелізації дна. Нормалізація клінічних показників у всіх 

групах хворих, незалежно від запропонованого лікування відбувалося на 4 – 

5 відвідування. Кількість сеансів лікування залежало від ступеня розвитку ГП 

та вираженості симптоматичного гінгівіту. Середня кількість сеансів у 

підгрупах хворих на ГП І і ІІ ступенів розвитку з використанням 

запропонованого методу лікування становила 4,45±0,42; у підгрупах хворих 

на ГП І і ІІ ступенів розвитку з використанням стандартного лікування – 

4,91±0,47. Після закінчення лікування при об’єктивному обстеженні 

спостерігалась нормалізація кольору, консистенції та конфігурації ясен, 

відновлення рельєфу ясенного краю, ліквідація набряку та пастозності ясен. 

Через 1, 6, 12 місяців після лікування зберігається стабілізація стану 

тканин пародонта в усіх групах. Проте, в основній групі, де застосовувалося 

запропоноване лікування, має місце статистично вірогідна позитивна 

динаміка щодо зменшення індексів РМА, кровоточивості РВІ, глибини ПК та 
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проби Ясиновського як відносно вихідних величин, так і до величин 

показників групи порівняння. 

У результаті проведеного інструментального обстеження та індексної 

оцінки встановлено, що як в групі порівняння, так і в основній групі, 

безпосередньо після проведеного комплексного лікування порівняно з 

вихідними даними має місце суттєве зниження низки показників (глибини 

ПК, індексу РВІ, РМА, ІГ-OНI-S та проби Ясиновського). Загалом, даючи 

оцінку отриманим результатам, можна констатувати, що схеми лікування 

хворих на ГП та з супутньою стабільною ІХС підібрані адекватно, про що 

свідчить певний позитивний клінічний ефект. Крім того, потрібно відмітити 

достатню ефективність ініціальної терапії у хворих на ГП І і ІІ ступенів 

розвитку та з супутньою стабільною ІХС у короткі терміни після 

проведеного лікування. 

Через 6 і 12 місяців після лікування зберігається стабілізація стану 

тканин пародонта у всіх групах дослідження, проте, в основній групі 

зменшення основних критеріїв тяжкості запального процесу в пародонті 

відбувалося статистично більш достовірно. 

Ураховуючи сучасну доказову базу, вплив місцевого лікування ГП на 

виникнення серцево-судинних недуг є суперечливим та залежить від об’єму 

застосованих методик. Відмічено, що регулярне відвідування стоматолога, 

ліквідація зубного нальоту та каменів, гігієна ротової порожнини призводять 

до суттєвого зменшення ризику ІМ, інсульту та загального 

кардіоваскулярного ризику відповідно на 27,3 %, 11 % та 13,8 % [226]. 

Нещодавно проведене ретроспективне когортне дослідження під егідою 

Taiwan National Health Insurance (NHI) із залученням 15195 хворих на 

цукровий діабет 2 типу показало, що комплексне лікування ГП призводить 

до зменшення ймовірності виникнення ІМ (HR 0,92; 95 % CI 0,85-0,99) та 

хронічної серцевої недостатності (HR 0,60; 95 % CI 0,45-0,80) та не впливає 

на ризик розвитку інсульту (HR 0,95; 95 % CI 0,85-1,06) [227]. 
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Натомість пілотне дослідження Periodontitis and Vascular Events 

(PAVE) investigation не показало суттєвої різниці стосовно впливу на 

небажані кардіоваскулярні події в лікованих та нелікованих пацієнтів із ГП 

[228], що, на думку більшості експертів, є результатом низької статистичної 

сили згаданого дослідження [229].   

У процесі лікування спостерігали певну динаміку значень кількості 

лейкоцитів периферійної крові, більше виражену за умови супутньої ІХС 

(унаслідок плейотропних ефектів ліків для лікування стабільної стенокардії) 

та при призначенні запропонованого нами лікування ГП. 

Зазначимо, що за умови ГП І ст. динаміка кількості лейкоцитів у 

процесі лікування була незмінною. Натомість за умови супутньої стабільної 

ІХС спостерігається вірогідне зменшення числа білих кров’яних тілець, 

більш виражене за умови призначення додаткових терапевтичних стратегій. 

Так, у основній групі (підгрупа 1D) даний показник зменшувався у 1,19 раза 

наприкінці першого місяця спостереження (p<0,01) та був нижчим від 

подібного значення в групі порівняння (підгрупа 1С) на 3,4 % (p<0,05). 

Подібно він був стабільно нижчим від вихідних значень у 1,18 раза на 6-му та 

12-му місяцях спостереження (p<0,01). 

Проведене лікування ГП ІІ ст. призводило до зменшення кількості 

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

призначенні додаткового імунотропного лікування. Зокрема, у хворих 2D 

підгрупи даний показник зменшувався відповідно до терміну спостереження 

у 1,36 раза, у 1,35 раза та в 1,34 раза (p<0,01), що достеменно перевищувало 

показники в групі порівняння (підгрупа 2С) на 9,11 %; на 8,32 % та 7,52 % 

відповідно (p<0,05). 

Відмітимо, що в когорті пацієнтів із ГП без супутньої стабільної ІХС 

зменшення числа лейкоцитів вірогідно наприкінці 1-го міс спостереження 

було тільки в основній групі (підгрупа 2В) – у 1,07 раза (p<0,01). У пізні 

терміни спостереження подібні явища виявляли в обох групах пацієнтів 

(p<0,01). 
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Подібні результати отримані в невеликому пілотному дослідженні, 

проведеному на базі відділення кардіології CSM Medical University, Lucknow, 

India, яке показало зменшення у крові числа лейкоцитів та рівнів 

високочутливого СРП внаслідок проведеного лікування ГП [230]. 

Очевидно, що зменшення кількості лейкоцитів у периферійній крові є 

незалежним  чинником редукції атеросклеротичної бляшки (на 14 %) [231]. 

Більше того, Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease 

(LIPID) study показало тісний зв’язок між зменшенням кардіоваскулярної 

смертності при умові зниження у процесі лікування числа білих кров’яних 

тілець у крові [232]. 

При аналізі динаміки середніх значень показника ШОЕ у процесі 

лікування не відмітили жодних вірогідних змін. 

Проведене лікування ГП сприяло зменшенню інтенсивності 

системного запального процесу, свідченням чого було зменшення індексів 

співвідношення окремих популяцій лейкоцитів – ІНМ та ІЛМ, але більш 

виразніше за умови використання апробованої нами методики з включенням 

імунотропних середників. Так, у 1А підгрупі середні значення ІНМ 

зменшилися в 1,31 раза через 1 міс спостереження, у 1,23 раза через 6 міс, а 

через 1 рік практично повернулися до вихідних значень. Натомість у 1В 

підгрупі відмічали стійке зниження згаданого лейкоцитарного індексу 

впродовж усього періоду спостереження відповідно у 1,31 раза; у 1,31 раза  

та в 1,32 раза (p<0,05). 

За умови супутньої стабільної 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 у 1,26 

раза; у 1,24 раза та в 1,27 раза (p<0,05). Натомість, у хворих 1D підгрупи 

динаміка була виразнішою – у 1,44 раза (p<0,01); у 1,45 раза (p<0,01) та в 1,46 

раза (p<0,01). Зауважимо, що призначене нами лікування було на 15,1 % та 

14,0 % ефективнішим у період 6 міс та 12 міс (p<0,05). 
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У процесі лікування динаміка зменшення ІМН виявилася повільнішою 

при ГП ІІ ст. Так, у підгрупі 2А ІНМ зменшився у 1,21 раза (p<0,05) 

наприкінці 1-го міс., у 1,19 раза (p<0,05) наприкінці 6 міс. та вірогідно не 

відрізнявся від вихідних даних наприкінці 12 міс спостереження. Натомість у 

підгрупі 2В динаміка була наступною: зменшення у 1,27 раза (p<0,01); у 1,3 

раза (p<0,01) та в 1,29 раза (p<0,01). Варто відмітити, що апробована схема 

лікування ГП була ефективнішою на 13,65 % у віддалені терміни 

дослідження (p<0,05). 

Призначена імунотропна терапія була ефективнішою у хворих на ГП 

із супутньою стабільною ІХС. Так, у хворих 2С підгрупи середні значення 

ІНМ зменшилися відповідно до терміну спостереження у 1,16 раза (p<0,05); у 

1,18 раза (p<0,01) та в 1,26 раза (p<0,01). На противагу, у хворих 2D підгрупи 

негативна динаміка була наступною: у 1,24 раза (p<0,01); у 1,41 раза (p<0,01) 

та в 1,44 раза (p<0,01). У віддалені терміни спостереження апробована схема 

лікування ГП була ефективніша на 16,97 % та 12,57 % відповідно (p<0,05). 

У хворих на ГП І та ІІ ст. без супутньої ІХС, які входили до групи 

порівняння, не відмічали вірогідної динаміки показника ІЛМ у процесі 

лікування. Натомість у хворих 1В підгрупи апробована нами схема лікування 

спричиняла незначне зниження даного показника: у 1,2 раза (p<0,05) 

наприкінці 1-го міс. спостереження; у 1,21 раза (p<0,05) – на 6-му міс. та в 

1,21 раза (p<0,05) – на 12-му міс. дослідження. За умови ІІ ст. ГП зазначена 

динаміка не була вірогідною. 

Проте у хворих на ГП та супутню ІХС динаміка ІЛМ була вірогідною 

й більш виразною в основній групі. Так, у хворих 1С підгрупи середні 

значення ІЛМ зменшувалися у 1,39 раза (p<0,01) станом на 1-й міс.; у 1,38 

раза (p<0,01) станом на 6-й міс. та в 1,19 раза (p<0,05) наприкінці 

дослідження. Натомість, у групі 1D зазначена динаміка була наступною: у 

1,42 раза (p<0,01); у 1,45 раза (p<0,01) та в 1,42 раза (p<0,01) відповідно. 

Ефективність запропонованого лікування ГП при цьому на 13,97 % вища 

(p<0,05). 
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У хворих 2С підгрупи ІЛМ зменшувався в процесі лікування 

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

в 1,22 раза (p<0,01). Водночас у хворих 2D підгрупи – у 1,27 раза; у 1,36 раза 

та в 1,47 раза (p<0,01). Варто зауважити, що апробована схема лікування 

виявила ефективний (на 16,1 %; p<0,05) та стійкий вплив на динаміку ІЛМ. 

У процесі проведеного лікування не спостерігали вірогідної зміни 

середніх значень ІН/ЛМ. 

Апробована нами схема лікування ГП потенціювала плейотропні 

ефекти статинів у хворих на стабільну стенокардію щодо зменшення 

величини ендогенної інтоксикації, визначену за тестом СЗЕ. Так, в 

обстежених хворих 1А та 2А середні значення СЗЕ в динаміці вірогідно не 

змінювались. Натомість спостерігали його зменшення через 1 міс терапії у 

хворих 1В підгрупи – у 1,19 раза (p<0,05), а у хворих 2В підгрупи – у 1,11 

раза (p<0,05). При цьому таке зменшення СЗЕ утримувалося впродовж усього 

періоду спостереження. 

Серед когорти пацієнтів із ГП та супутньою ІХС даний показник 

зменшувався в усіх групах, проте більш виразніше – при застосуванні 

апробованої схеми терапії. Так, у 1С підгрупі СЗЕ зменшувалася відповідно 

до терміну спостереження у 1,21 раза (p<0,05), у 1,18 раза (p<0,05) та в 1,27 

раза (p<0,05). Подібно, в підгрупі 2С – у 1,25 раза (p<0,05); у 1,18 раза 

(p<0,05) та в 1,16 раза (p<0,05). 

Однак, у пацієнтів 1D підгрупи динаміка показника СЗЕ була 

наступною. Наприкінці 1-го міс. він зменшувався у 1,27 раза; (p<0,05); на 6-

му міс. – у 1,36 раза (p<0,01). У пацієнтів 2D підгрупи відмічали зменшення 

середніх значень СЗЕ у процесі спостереження відповідно у 1,3 раза (p<0,01); 

у 1,34 раза (p<0,01) та в 1,33 раза (p<0,01). Варто зауважити, що призначене 

додаткове лікування потенціювало вплив статинів на динаміку ендогенної 

інтоксикації у середньому на 12,5 % - 14,2 % у терміни 6-ти та 12-ти місяців 

(p<0,05). 
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Беручи до уваги провідну роль хронічного запалення в становленні та 

розвитку атеросклеротичних захворювань ССС, гіпотетично, зменшення його 

інтенсивності та ступеня ендогенної інтоксикації призводить до стримання 

процесу та зменшення ризику дестабілізації ГП. 

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

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

пацієнтів 1А підгрупи рівні вказаного цитокіну зменшувалися відповідно до 

терміну спостереження у 1,26 раза; у 1,41 раза та в 1,36 раза (p<0,01). 

Натомість у хворих 1В підгрупи – у 1,62 раза; у 1,70 раза та в 1,69 раза 

(p<0,01). 

Подібною була динаміка серед хворих на ГП ІІ ст. Так, у хворих 2А 

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

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

противагу цьому, в когорті пацієнтів 2В підгрупи рівні цитокіну 

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

За умови супутньої стабільної ІХС відмічали наступну динаміку 

рівнів ФНП-α у РР. У хворих 1С підгрупи вони зменшувалися відповідно до 

терміну спостереження у 1,33 раза; у 1,48 раза та в 1,4 раза (p<0,01), що, 

очевидно, може бути пояснене також і адитивним впливом комплексної 

терапії ІХС. Динаміка зазначеного цитокіну в 1D підгрупі була наступною: 

його рівні зменшувалися у 1,48 раза; у 1,76 раза та в 1,8 раза відповідно 

(p<0,01). Апробована схема лікування була на 20,6 % ефективнішою у 

віддалені терміни спостереження (p<0,05). 

Подібною була динаміка вмісту ФНП-α в РР хворих на ГП ІІ ст. на 

фоні стабільної ІХС. Зокрема, у 2С підгрупі згаданий показник зменшувався 

у 1,26 раза; у 1,36 раза та в 1,39 раза відповідно (p<0,01). Натомість, серед 

пацієнтів 2D підгрупи його зменшення було виразнішим: відповідно до 

терміну спостереження – у 1,36 раза; у 1,48 раза та в 1,60 раза (p<0,01). 

Отже, зменшення рівня в РР ФНП-α у процесі лікування є свідченням 

зменшення інтенсивності хронічного запального процесу в РП та може 
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слугувати маркером ефективності лікування хворих на ГП. Більше того, 

редукція згаданого цитокіну, ймовірно, опосередковано вказує на стримання 

деструкції кісткової та м’яких тканин пародонта. 

Співзвучні дані отримані в низці невеликих досліджень пацієнтів із 

ГП, яким проводили місцеве терапевтичне та хірургічне лікування хвороби 

[233, 234]. 

Проведене місцеве лікування ГП призводило до зменшення вмісту в 

РР однієї з провідних молекул адгеїі, яка бере активну участь як в гострому, 

так і хронічному запаленні, - sPECAM-1, більш виражене за умови 

призначеного додаткового місцевого та загального застосування адаптогенів, 

яке також разом із статинами володіло адитивним впливом у пацієнтів із 

супутньою стабільною ІХС. Так, у підгрупі 1А вміст згаданої адгезивної 

молекули зменшувався у 1,38 раза (p<0,01) станом на кінець 1 міс. лікування; 

у 1,47 раза (p<0,01) на 6-му міс. та в 1,48 раза (p<0,01) наприкінці 

дослідження. У хворих 1С підгрупи вміст sPECAM-1 зменшувався 

відповідно у 1,32 раза (p<0,01); у 1,39 раза (p<0,01) та в 1,54 раза (p<0,01).  

Повільнішу динаміку спостерігали за ІІ ст ГП. Так, у хворих 2А 

підгрупи цей показник зменшувався відповідно до терміну спостереження у 

1,18 раза (p<0,01); у 1,24 раза (p<0,01) та в 1,22 раза (p<0,01). А у пацієнтів 

2С підгрупи – у 1,37 раза; у 1,42 раза (p<0,01); у 1,40 раза (p<0,01) 

відповідно. 

Відмітимо, що призначена місцева та загальна імунокоригуюча 

терапія призводила до більш виразнішого зниження рівнів у РР sPECAM-1. 

Так, у хворих 1В підгрупи цей показник у процесі лікування зменшувався у 

1,74 раза (p<0,01); удвічі (p<0,01) та в 1,98 раза (p<0,01). У віддалені терміни 

дана терапія була ефективнішою на 34,5 % та 41,9 % (p<0,05). Значно 

повільнішою динаміка виявилася за ІІ ст. ГП. Так, у 2В підгрупи титри даної 

адгезивної молекули знижувалися відповідно до терміну спостереження у 

1,27 раза (p<0,01); у 1,46 раза (p<0,01) та в 1,45 раза (p<0,01). 
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Синергізм апробованої схеми лікування ГП та статинів, які 

застосовувались для лікування ІХС, проявився у більш виразному зменшенні 

рівнів sPECAM-1 у РР обстежених хворих. Так, серед когорти пацієнтів 1D 

підгрупи даний показник знизився у 1,48 раза (p<0,01); у 1,7 раза (p<0,01) та 

в 1,69 раза (p<0,01) відповідно. Додаткова місцева та загальна 

імунокоригуюча терапія була ефективнішою на 13,6 % у хворих на ГП із 

супутньою ІХС (p<0,05). 

У 2D підгрупі вміст sPECAM-1 зменшувався відповідно до терміну 

спостереження у 1,6 раза (p<0,01); у 1,95 раза (p<0,01) та в 1,96 раза (p<0,01). 

Апробована схема підвищувала ефективність зменшення досліджуваної 

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

Враховуючи ключову роль sPECAM-1 у розвитку та дестабілізації 

атероскелортичної бляшки [235], зменшення її рівнів як в РР, так і в плазмі 

крові призводить до зменшення ймовірності дестабілізації наявної стабільної 

ІХС. Сучасні дослідження свідчать, що зростання вмісту даної адгезивної 

молекули та її поліморфізм тісно пов’язані з розвитком гострого ІМ та 

загостренням ГП [236, 237]. 

Апробована схема комплексного лікування ГП володіла певними 

імуномодулюючими властивостями стосовно ланок клітинного імунітету. 

Якщо загальна кількість CD3+-клітин у хворих 1А та 2А підгруп зростала 

наприкінці терміну спостереження (p<0,05), то внормування їх у хворих 

основної групи відбулося, починаючи з першого місяця спостереження.  

За умови наявної стабільної ІХС зміни кількості CD3+-лімфоцитів 

відбулися тільки в підгрупі 1D на 6-й та 12-й місяці лікування, де число їх 

зменшилося у 1,04 та в 1,06 раза відповідно (p<0,05). 

Тоді як у хворих на ГП вміст хелперних Т-лімфоцитів дещо зростав 

наприкінці терміну спостереження (у хворих 1А підгрупи – у 1,11 раза, 2А 

підгрупи – у 1,19 раза, p<0,05), то призначення апробованої схеми лікування 

ГП призводило до вірогідного збільшення згаданих клітин уже з ранніх 

термінів спостереження. Так, у 1В підгрупі їхня позитивна динаміка склала: у 
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1,09 раза станом на 1-й міс. (p<0,01); у 1,15 раза станом на 6-й міс. (p<0,01) та 

в 1,16 раза станом на 12-й міс. (p<0,01). Подібно, у хворих 2В групи: 

відповідно у 1,13 раза, p<0,05; у 1,22 раза, p<0,01; у 1,1 раза, p<0,01.  

За умови супутньої стабільної ІХС вміст CD4+-лімфоцитів 

унормовувався лише в пацієнтів основної групи. Зокрема, у хворих 1D 

підгрупи, уже починаючи з 1-го міс. спостереження (у 1,08 раза; p<0,05), та 

утримувався на стабільних рівнях до кінця дослідження. Однак у хворих 2D 

підгрупи – із терміну в шість місяців та наприкінці дослідження був 

подібним. 

Уміст в крові супресорних/цитотоксичних Т-клітин зменшувався 

тільки у хворих на ГП із супутньою стабільною ІХС на 6-й та 12-й місяці 

спостереження та не залежав від способу місцевого лікування ГП. Зокрема, у 

хворих 1С підгрупи кількість CD8+-лімфоцитів була меншою: у 1,2 раза - на 

6-й міс., в 1,19 раза - на 12-й міс. (p<0,05). У хворих 2С підгрупи – у 1,15 раза 

відповідно (p<0,05). У пацієнтів, які входили до 1D підгрупи, вміст згаданих 

Т-лімфоцитів зменшувався відповідно у 1,19 раза (p<0,05), а в 2D – у 1,14 

раза (p<0,05). 

Тоді, як лікування ГП у хворих основної групи вірогідно не впливало 

на кількість у крові В-лімфоцитів, додаткове використання імунокоригуючих 

середників призводило до зменшення числа CD19+-клітин у терміні 12 міс. 

Так, у хворих 1В підгрупи даний показник зменшився у 1,09 раза, 2В – у 1,2 

раза (p<0,05). 

Більш вірогідною динаміка цього показника була за умови наявності 

супутньої ІХС, особливо серед пацієнтів основної групи, де зменшення 

кількості в крові CD19+-лімфоцитів склала відповідно до терміну 

спостереження у 1,12 раза, у 1,14 раза та в 1,13 раза – у 1D підгрупі (p<0,05) 

та в 1,16 раза, в 1,16 раза й у 1,18 раза – у 2D підгрупі (p<0,05). 

Не спостерігали вірогідних змін середніх значень кількості природних 

кілерів у процесі лікування в жодній із обстежених груп (p>0,05). 
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У хворих на ГП, які входили до групи порівняння, імунорегуляторний 

індекс у процесі лікування збільшувався тільки в 2А підгрупі наприкінці 

дослідження (у 1,16 раза; p<0,01). Натомість у основній групі, починаючи з 1-

го місяця: у1,07 раза (p>0,05); у 1,15 раза (p<0,05) та в 1,16 раза (p<0,05) – у 

1В підгрупі; у 1,11 раза (p<0,01); у 1,19 раза (p<0,01) i в 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 значно інтенсивнішою. Так, у 

хворих 1С та 2С підгруп він збільшився, починаючи з 6-го міс., до в 1,15 раза 

і в 1,14 раза відповідно (p<0,01). Однак використання апробованої схеми 

лікування ГП виразніше впливало на згадану динаміку змін. Зокрема, 

імунорегуляторний індекс зростав у пацієнтів 1D підгрупи відповідно до 

терміну спостереження у 1,1 раза; у 1,25 раза та в 1,26 раза (p<0,01); у 

пацієнтів 2D підгрупи – у 1,03 раза (p>0,05); у 1,26 раза і в 1,22 раза 

відповідно (p<0,01). 

Враховуючи роль імунної дисфункції у прогресуванні хронічного 

запального процесу низької інтенсивності, унормування параметрів 

адаптивного імунітету призводить до зменшення ризику дестабілізації ГП у 

хворих із супутньою стабільною ІХС. Дефект розрішення запального процесу 

запускає процес руйнування атеросклеротичної бляшки при атеросклерозі, а 

порушене функціонування імунної системи призводить до ремоделювання 

тканин пародонта й розвитку агресивних форм ГП [238]. 

У процесі проведеного лікування відмічали тенденцію до зменшення 

рівня sIg A за умови додаткового призначення імунотропних ліків у когорті 

хворих на ГП без супутньої стабільної ІХС (p>0,05). 

При лікуванні ГП спостерігали зменшення дисбалансу 

імуноглобулінів в РР в терміни 1-6 міс. спостереження, більш виразніше – 

при використанні апробованої схеми терапії. 

Варто зауважити, що вміст IgА у РР вірогідно збільшувався в когорті 

пацієнтів із ГП І ст. із та без супутньої стабільної стенокардії за умови 
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призначення додаткової імунотропної терапії, причому такі зміни носили 

нестійкий характер та утримувалися в термін 1-6 міс. Зокрема, в 1В підгрупі 

рівні згаданого імуноглобуліну зростали в півтора рази відповідно (p<0,05)), 

а в 1D підгрупі – у 1,25 раза відповідно (p<0,05)). 

Виразнішою була динаміка щодо змін вмісту у РР Ig M. За умови І ст. 

ГП середні значення даного показника зменшувалися в 1А підгрупі у 1,75 

раза (p<0,05) – на 1-й міс. спостереження; у 1,78 раза (p<0,05) – на 6-й міс. та 

в 1,48 раза (p<0,05) – на 12-й міс. спостереження. Більш значимими були 

зміни в 1В підгрупі відповідно до терміну спостереження: у 1,88 раза 

(p<0,01); у 1,84 раза (p<0,01) та в 1,62 раза (p<0,01).  

За умови супутньої стабільної ІХС зниження рівня у РР IgМ 

відбувалося лише за умови призначення апробованої схеми лікування ГП. 

Так, у хворих 1D підгрупи вміст згаданого імуноглобуліну зменшився у 

півтора рази (p<0,05) станом на 1-й міс.; у 1,52 раза (p<0,05) станом на 6-й 

міс. та в 1,44 раза (p<0,05) станом на 12-й міс. 

Серед когорти обстежених пацієнтів із ГП ІІ ст. відмічали тенденцію 

до зменшення вмісту IgM у РР (p>0,05). 

Більш значущою виявилася динаміка рівня IgG у РР обстежених 

пацієнтів, виразніше зменшення чого було серед хворих основної групи. 

Зокрема, у пацієнтів 1А підгрупи зниження IgG було: у 1,32 раза (p<0,05) на 

1-й міс.; у 1,4 раза (p<0,05) на 6-й міс. та в 1,32 раза (p<0,05) на 12-й міс. 

Подібно в пацієнтів із супутньою ІХС (1С підгрупа), у 1,3 раза (p<0,05); у 

1,34 раза (p<0,05) та в 1,31 раза (p<0,05). Цілком очевидно, що супутня 

терапія стабільної стенокардії напруження не чинила впливу на вміст 

імуноглобуліну в РР. 

Натомість в основній групі динаміка зменшення титрів IgG була 

виразнішою, навіть із тенденцією до внормування. Зокрема, в 1В підгрупі – у 

1,6 раза (p<0,05); у 1,82 раза (p<0,05) та в 1,75 раза (p<0,05) відповідно. 

Подібно, серед пацієнтів 1D підгрупи – у 1,37 раза (p<0,05); у 1,62 раза 

(p<0,05) та в 1,61 раза (p<0,05).  
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Відзначимо, що серед пацієнтів із ГП ІІ ст. більш виразне зменшення 

вмісту у РР IgG відбулося в основній групі. Так, у хворих 2В підгрупи цей 

імуноглобулін знизився залежно від терміну спостереження у 1,55 раза 

(p<0,05); у 1,81 раза (p<0,05) та в 1,77 раза (p<0,05). У хворих 2D підгрупи 

динаміка була дещо меншою – у 1,37 раза (p<0,05); у 1,62 раза (p<0,05) та в 

1,61 раза (p<0,05).  

У групі порівняння динаміка змін була наступною: у 2А – відповідно 

в 1,33 раза; в 1,37 раза й у 1,36 раза; у 2С – відповідно в 1,32; в 1,4 раза й у 

1,42 раза (p<0,05). 

Зменшення вмісту Ig M та Ig G у РР у процесі лікування варто 

розглядати як маркер зменшення активності локального запального процесу 

та результат ефективної санації РП. Враховуючи наявні зв’язки між ступенем 

розвитку ГП та прогресуванням атеросклерозу, можна стверджувати про 

позитивний вплив апробованої терапевтичної стратегії. 

Таким чином, ГП призводить до активізації компонентів хронічного 

запального процесу як в РП, так і системних його проявів. Запропонована 

схема місцевого та загального лікування даної недуги дозволяє, шляхом 

впливу на спільні елементи патогенезу обох захворювань, оптимізувати 

наявні сучасні схеми менеджменту та вплинути на прогноз ГП. 
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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 

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 вмісту 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 
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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 віддалені терміни (через 6 і 12 місяців) після лікування зберігається 

стабілізація стану тканин пародонта та має місце зниження кількості 

рецидивів, у середньому на 24,2 %. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При діагностиці генералізованого пародонтиту І і ІІ ступеня 

розвитку варто 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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етіології» (Тернопіль, 2007), ювілейній міжнародній науково-практичній 

конференції: «Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки 

розвитку» (Івано-Франківськ, 2009), науково-практичній конференції: «Сучасні 

методики діагностики, лікування та профілактики в терапевтичній стоматології» 

(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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