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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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АОС – антиоксидантна система 
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КПІ  – комплексний періодонтальний індекс за П.А. Леусом 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Значна поширеність генералізованого пародонтиту 

(ГП) серед дорослого населення, у тому числі й осіб молодого віку, його 

прогресуючий характер перебігу з руйнівними наслідками для зубо-щелепної 

системи і недостатня ефективність лікування привертають увагу науковців [77, 

113, 129, 141, 172, 254]. Етіологічні паралелі, проведені дослідниками стосовно 

ГП і низки соматичних захворювань, спонукають до подальшого вивчення 

різних ланок патогенезу цього поширеного мультифакторного захворювання з 

метою вдосконалення способів його профілактики і лікування [26, 78, 126, 130, 

151, 218, 224, 237, 241].  

Установлена провідна роль мікробного чинника в розвитку і 

прогресуванні ГП на тлі зниження факторів антибактеріального захисту 

організму, що регулюються як імунними, так і неімунними механізмами [3, 7, 

22, 23, 32, 38, 52, 93, 97, 181]. Взаємний вплив мікробів і макроорганізму 

виражається на метаболічному, регуляторному, внутрішньоклітинному і 

генетичному рівнях [39, 67, 88, 94, 182]. Мікробні токсини ініціюють і 

підтримують у зоні хронічного запалення каскад біохімічних процесів: 

гіперпродукцію протеїназ, прозапальних ліпідних медіаторів і цитокінів, 

розвиток тканинної гіпоксії, активування процесів перекисного окиснення 

білків (ПОБ) і ліпідів тощо, але ефект цієї дії залежить від реактивних процесів 

в організмі, які можуть як обмежувати, так і сприяти деструктивним змінам у 

тканинах пародонта [44, 59, 173, 207, 267]. 

Доведено, що ГП супроводжується розвитком дисбіозу, як синдрому 

порушеної рівноваги мікробіоценозу, із переважанням умовно-патогенних 

мікроорганізмів [30, 65, 90, 156]. Проте шляхи відновлення та забезпечення 

стабільності оральної мікрофлори в разі ГП вивчені недостатньо [221]. 

Недостатньо вивчені і шляхи відновлення та забезпечення стабільності 

оральної мікрофлори в разі ГП [65, 153, 182, 251]. Антибактеріальна терапія, 

яка посіла пріоритетне місце в лікуванні захворювань пародонта, не вирішує 
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проблеми дисбіозу ротової порожнини, а іноді при тривалому і 

неконтрольованому застосуванні її навіть провокує або ускладнює дисбіотичні 

порушення [28, 65, 73, 81 238]. Використання в лікуванні хворих на ГП 

застарілих підходів без  урахування значного внеску в його розвиток порушень 

у системі мікробів-симбіонтів зменшує ефективність терапії [66, 72, 139, 190], 

яка повинна включати способи відновлення природної захисної системи 

організму – нормофлори та нерозривно зв’язаних із нею імунорезистентності й 

антиоксидантного захисту (АОЗ) [41, 73, 94, 139, 239, 240]. У зв’язку з цим, 

антимікробне лікування ГП і нормалізація метаболічних процесів у пародонті 

повинні доповнюватися корекцією дисбіозу ротової порожнини [226, 253].  

У наш час переживає відродження вчення І. І. Мечнікова про роль 

пробіотичної мікрофлори  в підтримці здоров’я людини і накопичуються 

знання про ефективність бактерійної терапії при різних захворюваннях. У 

світлі сучасних знань про механізми дії на організм людини пробіотиків, як 

первісного екологічного чинника, доведено їхній генетично закладений 

регулюючий адаптогенний вплив на імунітет [95, 159, 167, 173, 245, 253]. 

Досліджувалася ефективність пробіотиків і в лікуванні ГП [28, 37, 110, 205, 

246, 251]. Останніми роками зросла популярність полікомпонентних 

пробіотичних препаратів – синбіотиків, що містять про- і пребіотики. Це − 

перспективний шлях оптимізації лікувального процесу [21, 45, 76, 82, 150, 

154]. Однак доказова база щодо їхнього використання у хворих на ГП є 

недостатньою [223, 226, 244]. Виходячи з вищезазначеного, розробка і 

апробація нового способу комплексного лікування ГП із використанням 

синбіотика є актуальною.  

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри дитячої стоматології Державного вищого навчального закладу „Івано-

Франківський національний медичний університет” „Сучасні підходи до 

збереження стоматологічного здоров’я у населення Прикарпаття” (номер 
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держреєстрації 0115U001535). Здобувач є безпосереднім виконавцем 

фрагмента даної теми. 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на ГП 

шляхом розробки та обґрунтування способу комплексної терапії, що включає 

пробіотичний препарат синбіотик.  

Для досягнення мети поставлено наступні завдання:  

1. Визначити у хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня клінічний стан 

тканин пародонта, активність уреази, лізоциму і вміст секреторного 

імуноглобуліну А (SIgA) у ротовій рідині, показники  міграції лейкоцитів у 

ротову порожнину та реакції адсорбції мікроорганізмів (РАМ).  

2. Дослідити показники прооксидантно-антиоксидантних взаємодій і 

мінерального обміну в ротовій рідині хворих на ГП хронічного перебігу І 

ступеня. 

3. Розробити  й апробувати етіологічно та патогенетично обґрунтований 

спосіб комплексного лікування хворих на ГП із включенням синбіотика. 

4. Вивчити динаміку змін досліджуваних клінічних, цитологічних, 

імунологічних і біохімічних показників у хворих на ГП під впливом 

комплексної терапії в віддалені терміни спостереження. 

5. Провести порівняльну характеристику ефективності застосування 

синбіотика і симбіотика  в комплексному лікуванні хворих на ГП. 

Об’єкт дослідження – ГП хронічного перебігу І ступеня, клінічний 

перебіг, патогенетичні ланки. 

Предмет дослідження – клінічні і цитологічні показники стану тканин 

пародонта і ротової порожнини, імунологічні і біохімічні показники ротової 

рідини, ефективність комплексного лікування з використанням препаратів 

,,Септофіт-дієт”, ,,Метродент”, ,,Оліговіт”, ,,Ацидолак”. 

Методи дослідження: клінічні (скарги, анамнез, огляд, визначення 

глибини пародонтальних кишень (ПК), індексу гігієни Гріна-Вермільйона (ІГ), 

папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА) у модифікації С. Parmа, 

індексу кровоточивості ясенних сосочків (РВІ), йодного числа Свракова (ЧС), 
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комплексного періодонтального індексу (КПІ) за П. О. Леусом) і 

рентгенологічні (прицільні рентгенограми і ортопантомограми) – із метою 

вивчення стану тканин пародонта і ступеня розвитку ГП; цитологічні (міграція 

лейкоцитів у ротову порожнину – проба Ясиновського і РАМ) та імунологічні 

(визначення вмісту SIgA в ротовій рідині) – для оцінки стану резистентності 

тканин пародонта; біохімічні (визначення активності уреази і лізоциму, рівня 

показників окисної модифікації білків (ОМБ), активності 

супероксиддисмутази (СОД) і каталази, вмісту біометалів кальцію, заліза, 

цинку, міді і мангану в ротовій рідині) – для зʼясування взаємозвʼязків між 

патогенетичними ланками ГП; статистичні – для встановлення вірогідності 

отриманих результатів (Т-критерій Вілкоксона, U-критерій Манна-Уітні). 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані про 

те, що у хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня в ротовій  рідині  

підвищується активність ферментативного показника мікробіоценозу – уреази 

– на 86,4% та знижуються показники місцевого антибактеріального захисту: 

активність лізоциму – на 36,7%, рівень SIgA  – на 29,0%, а також дані РАМ – 

на 22,0% на тлі порушення про- і антиоксидантної (АО) рівноваги, що 

підтверджується достовірним зростанням рівня фракцій ОМБ (при довжині 

хвилі 356 нм – на 54,0%, при  370 нм – на 48,06% , при 430 нм – на 151,33% і 

при 530 нм – на 66,71%)  і зниженням активності СОД і каталази – на 17,33% і 

25,22% відповідно. Виявлені зміни супроводжувалися дисбалансом вмісту 

біоелементів у ротовій рідині (зменшенням рівня кальцію на 21,25%, заліза – 

на 21,31%, цинку − на 19,6% і мангану − на 30% та зростанням вмісту міді на 

28,4%).  

Уперше встановлено, що ендогенне призначення синбіотика Ацидолак у 

комплексному лікуванні хворих на ГП сприяє зниженню активності уреази на 

50,3%, зростанню активності лізоциму на 152,3% і позитивної РАМ на 21,4%,  

збільшенню вмісту SIgA на 4,75%, ефективній регуляції рівня ОМБ і АО-

ферментів, підвищенню рівня кальцію на 24,42% і цинку − на 19,57% та 

зниженню вмісту міді на 25,83% у ротовій рідині. Отримані нами дані є 
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свідченням регуляції мікробіоценозу, підвищення неспецифічного і 

специфічного антибактеріального захисту організму та нормалізації 

метаболічних процесів у пародонті під впливом застосованої терапії.  

Уперше на моделі проспективного рандомізованого паралельного 

лонгітудінального клінічного дослідження проведено порівняння ефективності 

застосування синбіотика „Ацидолак” і симбіотика „Лінекс” у комплексному 

лікуванні хворих на ГП та доведено більшу ефективність синбіотика щодо 

стабілізації захворювання через рік після терапії.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено та 

впроваджено в практику новий ефективний спосіб комплексного лікування 

хворих на ГП, який полягає в застосуванні на тлі традиційної ініціальної 

пародонтальної терапії місцевого медикаментозного антибактеріального 

(рослинний антисептик Септофіт-дієт, Метродент) і загальнозміцнюючого 

(вітамінно-мінерального комплексу Оліговіт) лікування синбіотика Ацидолак 

(патент України на корисну модель № 76258). 

Запропоновано новий спосіб виготовлення індивідуальної 

пародонтальної капи, що підвищує ефективність місцевого лікування (патент 

України на корисну модель № 76260). 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

реалізуються на практиці у відділенні захворювань пародонта Державної установи 

„Інститут стоматології НАМН України”, м. Одеса; у терапевтичному відділенні 

центру стоматології університетської клініки ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університет”; університетського стоматологічного центру і 

кафедри терапевтичної стоматології Харківського національного медичного 

університету, стоматологічного медичного центру і кафедри терапевтичної 

стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького; терапевтичному й ортопедичному 

відділеннях Івано-Франківської міської стоматологічної поліклініки, Івано-

Франківської і Дніпропетровської обласних стоматологічних поліклінік.  



11 
 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрах 

терапевтичної і ортопедичної стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університет”; стоматології навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету; стоматології післядипломної освіти стоматологічного факультету 

Ужгородського національного університету; терапевтичної стоматології ВДНЗУ 

„Українська медична стоматологічна академія”; терапевтичної стоматології 

факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького. 

Особистий внесок  здобувача в отриманні наукових результатів є 

основним і полягає в самостійному проведенні патентно-інформаційного 

пошуку, організації дослідження, клінічному обстеженні і лікуванні хворих, 

формуванні бази даних, її статистичній обробці і написанні дисертації. Разом із 

науковим керівником обрано напрямок і складено план досліджень, визначено 

мету та завдання дослідження,  сформульовано висновки і практичні 

рекомендації. У наукових розробках, опублікованих спільно зі співавторами, 

участь здобувача є визначальною.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладені 

на науково-практичних конференціях: „Інноваційні технології в стоматології” 

(м. Тернопіль, 2011, 2013 і 2015); „Современные достижения 

стоматологической науки, практики и образования” (Харків, 2013),  

„Бабенківські читання” (м. Івано-Франківськ, 2013). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

16 наукових праць, із них: 4 статті у фахових виданнях і 1 – в іноземному 

журналі, 5 тез у збірниках матеріалів конференцій; пріоритетність розробок 

підтверджена 2 патентами України на корисну модель, 2 інформаційними 

листами і 2 нововведеннями. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЛЬ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ТА МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У 

ВИНИКНЕННІ І РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА ТА ЇХНЯ 

МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 Запально-дистрофічний процес у разі ГП виникає внаслідок 

несприятливої поєднаної дії зовнішних і внутрішних, а також загальних і 

місцевих чинників, із великою імовірністю генетичної схильності і 

характеризується інфекційно-індукованим імунним пошкодженням 

пародонтального комплексу [38, 39, 88, 93, 155, 160, 159, 162]. За даними 

багатьох досліджень, частота виявлення захворювань пародонта серед 

стоматологічних хворих становить від 50 % до 98% [79, 196]. Дані 

епідеміологічних досліджень свідчать, що на пародонтит страждає від 5% до 

20% людської популяції у віці 30-40 років [213].  

Запально-деструктивний процес у тканинах пародонта має імунні 

механізми і лежить в основі  великої групи хвороб сполучної тканини, при 

яких виявляються виражені порушення гомеостазу, що призводять до 

строкатої клініко-морфологічної картини, виникнення змішаних, перехідних 

форм захворювання з безперервно прогресуючим перебігом [22, 24, 130, 208, 

209, 218]. Відомо, що ГП дуже часто виявляють у хворих на діабет та при 

метаболічному синдромі. Доведено, що у вагітних це захворювання є 

фактором ризику низької ваги при народженні в недоношених дітей [219, 220]. 

Учені припускають, що зв’язок між ГП і системними захворюваннями може 

реалізовуватися трьома основними механізмами: шляхом метастатичної 

інфекції, через механізми запалення, запального пошкодження і адаптивного 

імунітету [208, 218, 224, 237, 249, 254, 260]. 

ГП є важливою проблемою громадської охорони здоровʼя, тому що 

впливає на якість життя хворих. Прогресування ГП із часом призводить до 

значного зниження функціональних можливостей зубощелепної системи аж до 

повної її дезорганізації внаслідок передчасної втрати зубів, порушення 
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функцій жування, мови й естетики, обтяження соматичної патології і 

соціальної дезадаптації хворих [87, 103, 107, 195, 213]. При розвинутій стадії 

ГП досить важко піддається терапії, хоча ефективне лікування можливе. 

Реальною метою лікування ГП має бути переведення захворювання  в стадію 

стійкої ремісії, а от повне його вилікування неможливе, оскільки відновити 

зруйновану кісткову тканину і зв’язковий апарат зуба  повною мірою  поки  

що неможливо [89, 160]. 

 Отже, вивчення механізмів патогенезу ГП і розробка ефективних 

методів лікування є для науковців актуальним завданням.  

 

1.1 Сучасні погляди на роль мікробного чинника в етіології і 

патогенезі хвороб пародонта 

 

За допомогою сучасних технологій у ротовій порожнині виявлено 

генетичний матеріал більш як 600 видів мікробів, але в якості етіологічних 

чинників захворювань пародонта на даний час доведена роль невеликої 

кількості бактерій [19, 40, 164]. Серед усіх мікроорганізмів, що заселяють 

людський організм, розрізняють три групи, які відрізняються  своїм впливом 

на макроорганізм. Першу найбільшу групу складає індигенна (аутохтонна, 

пробіотична) мікрофлора, яка виявляє позитивну дію на  стан макроорганізму і 

складає 98-99 % від усіх мікроорганізмів. До другої групи належить 

умовнопатогенна мікрофлора, яка за певних обставин здатна викликати 

патологічні явища в організмі. Вона становить до 2 % усіх мікроорганізмів. 

Патогенна мікрофлора, яка належить до третьої групи, майже завжди чинить 

негативний вплив на макроорганізм через фактори вірулентності і викликає 

інфекційні захворювання. У нормі патогенні мікроорганізми практично 

відсутні, крім випадків так званого носійства [7, 67, 113]. Сапрофітна 

(пробіотична) мікрофлора ротової порожнини забезпечує захист епітелію 

слизової оболонки ротової порожнини (СОРП) і ясен від пошкоджуючої дії 

несприятливих чинників, у першу чергу, як антагоніст патогенних мікробів 
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[47, 61, 67]. 

Сучасний рівень знань про етіологію і патогенез ГП  однозначно визначає 

пародонтопатогенну мікрофлору як домінуючий причинний чинник [19, 40, 

165]. Зв’язок запальних захворювань пародонта з мікроорганізмами 

відображений у наявних на сьогодні основних теоріях. Так, т.з. теорія 

неспецифічного мікробного складу була висунута W. Loesche в 1976 р. Автор 

припустив, що стан пародонта залежить від кількості пошкоджуючих речовин, 

що виробляються бактеріями [47]. Відповідно до цієї концепції, стан пародонта 

залежить від рівня гігієни ротової порожнини. Багатьма  дослідженями  ця теорія 

постійно підтверджується в клініці, і саме на її основі побудована загальна схема 

лікувальних заходів у разі ГП: зняття зубних відкладень і застосування 

антибактеріальних засобів. [11, 64, 89, 236, 238].  Разом із цим встановлено, що 

абсолютні цифри виявлених колоній або пропорції різних видів 

мікроорганізмів, виявлених за ГП є слабкими провісниками прогресування 

захворювання на початкових стадіях ГП, тоді як індекс нальоту позитивно 

корелює із прогресуванням захворювання [191]. 

Ще одна теорія пародонтиту – „теорія специфічного мікробного складу 

нальоту” полягає в тому, що патогенність зубного  нальоту зумовлена наявністю 

або збільшенням у складі нальоту лише певних мікроорганізмів.  За цією теорією, 

кожній формі пародонтиту має відповідати певний збудник. Доказом цієї 

теорії (також висунутої W. Loesche) стало зʼясування ролі Actinobacillus 

actinomycetemcomitans у патогенезі ювенільного пародонтиту і аналогічної ролі 

Porphyromonas gingivalis при типових формах ГП [19, 47, 51, 98, 196]. На сьогодні 

вважають, що розвиток і прогресування захворювань пародонта можуть бути 

пов’язані з дією 6-10 мікроорганізмів, які спричиняють патогенний ефект у будь-

якій комбінації, але докази ролі окремих мікроорганізмів є відносними. S.S. 

Socranscy еt al. (1998, 1999) спробували узагальнити ці дані і  описали так 

званий  червоний комплекс – види бактерій, які мають найбільшу патогенність 

і стійкість до захисних систем господаря, а саме: Porphyromonas gingivalis, 

Treponema denticola, Tanerella forsythіа [18, 19, 47, 164, 196]. Досліджено, що в 
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крові хворих на ГП і здорових дорослих наявні антитіла імуноглобуліну A і  

імуноглобуліну G до  Actinobacillus аctinomycetemcomitans, Porphyromonas 

gingivalis, Prevotella intermedia і Fusobacterium nucleatum, проте  в ясенній 

рідині  хворих на ГП містяться значно вищі рівні цих антитіл [209, 261]. При 

цьому в разі ГП збільшується загальне мікробне число (обсіменіння)  ротової 

порожнини, зумовлене переважно ростом облігатно-анаеробних бактерій в 

асоціації з гемолітичним стрептококом [196, 165]. Доведено, що на тлі 

загального збільшення бактеріального навантаження при розвитку 

захворювання змінюється і співвідношення пародонтопатогенних 

мікроорганізмів у мікробіоценозі ПК [18, 46, 51, 91]. 

Методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) встановлено, що у 

хворих на ГП І ступеня розвитку при загостренні виділяються від одного до 

п’яти пародонтогенів: Actinobacillus actinomycetemcomitans – у 26 % випадків, 

Prevotela intermedia – в 18 %, Treponema denticola – в 24 %, Porphyromonas 

gingivalis – у 40 %, Bacteroides forsythus – у  42 % [18, 29, 46, 80]. За іншими 

даними в пацієнтів з пародонтитом легкого ступеня в більшості обстежених в 

ясенній рідині виявляли 3 мікроорганізми: Porphyromonas gingivalis, Таnerella 

forsythensis, Treponema denticola. У зубних відкладеннях і слині були виявлені 

всі мікроорганізми, крім Actinobacillus actinomycetemcomitans. Найвищою була 

кількість пародонтопатогенів в ясенній рідині і зубних відкладеннях, у слині 

кількість була на 1-2 порядка нижче [51] . 

Патогенна дія бактерій на тканини пародонта проявляється і прямою 

токсичною дією, що викликає запалення і деструкцію в тканинах пародонта, і 

опосередкованою, коли мікроорганізми запускають цілий комплекс 

імунопатогенетичних механізмів, як відповідь на їх агресію [46, 49]. 

Чинниками вірулентності пародонтопатогенної флори є адгезія, колонізація та 

інвазія, виділення ендотоксинів, ензимів, клітинних отрут, токсинів тощо, які 

діють спільно, підсилюючи ефекти один одного [19, 46].  

Неспроможність надійно пов’язати виникнення запального процесу в 

пародонті з появою і дією конкретного мікроорганізму сприяла переважанню 
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точки зору щодо мікрофлори ПК як чинника виникнення ГП, що діє в умовах 

імунної відповіді організму-господаря і в певних умовах зовнішнього 

середовища. Із цієї позиції розглядається т. з. „опортуністична теорія”, за якою 

вважається, що на процес розвитку запальних захворювань пародонта впливає 

не тільки вид мікроорганізму, але й зовнішні і внутрішні чинники (вік, 

кількість над’ясенного нальоту, гормональні порушення, а також стан імунної 

системи), а вплив потенційно небезпечних мікроорганізмів проявляється тільки  

після того, як їх концентрація перевищить певну критичну величину [47]. 

Вивчаючи роль основних чинників, що впливають на виникнення, перебіг і 

результат запальних захворювань, S. S.  Socransky і  A. D. Haffajee [47, 207] 

запропонували концепцію деструктивних уражень пародонта, в якій підкреслили, 

що бактеріологічна колонізація запускає процеси ураження пародонта, але ефект цієї 

дії залежить від реактивних процесів в організмі, які можуть як обмежувати, так і 

сприяти деструктивним процесам у тканинах пародонта. Ці положення 

підтверджені дослідженнями багатьох науковців [13, 16, 19, 22, 32, 39, 47]. 

     Мікроорганізми в ротовій порожнині утворюють складні асоціації двох 

варіантів: пристінкової і порожнинної мікробних систем. Пристінкова 

мікрофлора є основним компонентом так званої „біоплівки”, тоді як 

порожнинна вільно переміщується в рідкому середовищі. Біоплівка по суті є 

структурованим консорціумом мікроорганізмів, які оточені самопродукованою 

біополімерною матрицею, головним компонентом якої є екзополісахариди 

[161]. Бактеріальна бляшка ротової порожнини за своєю природою і 

механізмом утворення є спеціальною формою біоплівки. Утворення біоплівки 

є поширеним біологічним феноменом твердих поверхонь у заселених 

бактеріями рідких середовищах. Склад і розвиток мікроорганізмів у складі 

біоплівки зумовлений наявністю субстрату для живлення і метаболізму. При 

цьому поверхневі шари колонізуються аеробами, а найглибші – анаеробами 

[236]. Доведено, що пародонтопатогени отримують живлення з боку ясенної 

борозни, а за ГП – із ПК. За сучасною концепцією, біоплівка створює сприятливі 

умови для розмноження мікроорганізмів, захищає від зовнішніх дій, у т. ч.  
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антибактеріальних агентів і захисних реакцій організму-господаря. Крім того, 

існує складна багаторівнева система взаємодії бактерій і епітеліальних клітин, до 

якої входять цитокіни, ліганди рецепторів апоптозу, ростові чинники, метаболіти 

бактерій, а також спеціальні рецептори – Тоll-рецептори, які визначають інвазію 

бактерій у клітини [19, 47, 151]. 

Cлід враховувати, що різні види бактерій, які вегетують на зубах і яснах, 

утворюють складні асоціації. Постійно взаємодіючи між собою і з 

макроорганізмом, вони утворюють своєрідну екосистему, в якій стан 

місцевого гомеостазу організму господаря знаходиться в певній і постійній 

залежності від бактеріального „мікрооточення”, що у свою чергу, зазнає 

активного впливу з боку макроорганізму [37, 40, 47]. Опосередкована дія 

мікробів на організм людини проявляється порушеннями роботи органів і 

систем, які  виникають унаслідок дії власних молекул, перш за все, цитокінів, 

виробіток яких індукують мікроорганізми  [151, 250]. 

У нормі мікроорганізми, які заселяють ротову порожнину, знаходяться в 

стані динамічної рівноваги і утворюють мікробіоценоз [7, 67, 73]. Оральний 

мікробіоценоз є відносною „константою” конкретних мікроорганізмів (аеробна 

і факультативна анаеробна флора, облігатні анаероби і непостійна флора), яка 

за певних умов змінюється, викликаючи патологічний стан, що визначається 

як дисбактеріоз. На даний час  дисбактеріоз трактують із позиції  кількісних і 

якісних змін нормальної мікрофлора людини, які виникають у результаті дії на 

організм різноманітних факторів екзогенного або ендогенного характеру ( як 

наслідок будь-яких патологічних процесів в організмі) із можливим розвитком 

клінічних ознак з боку макроорганізму. Перебіг запальних процесів, 

нераціональне лікування пацієнтів та низка інших моментів можуть виводити 

зі стану динамічної рівноваги сапрофітну мікрофлору, спричиняючи розвиток 

дисбактеріозу. Виникаючи в біотопі ротової порожнини дисбіотичні зміни 

ускладнюють перебіг ГП. [41, 65, 67, 73, 107].  

 Стан порушеного мікробіоценозу зазвичай називають терміном 

„дисбіоз” (відображає  порушення взаємодії мікро- і макроорганізму), або 
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термінами „дисбактеріоз” чи „синдром надлишкового бактеріального росту” 

[47, 156]. Причиною порушення в системі мікробіоценозу ротової порожнини  

можуть бути: зниження рівня антимікробного захисту макроорганізму; прийом 

антибіотиків і антимікробних лікарських засобів; порушення в системі 

харчування і травлення; несприятливі фізичні фактори та ін. [73, 124, 156, 266]. 

Зміни мікрофлори, які виявляються при патологічних станах ротової 

порожнини И. М. Рабинович и др. [120] пропонують класифікувати як 4 

ступені дисбактеріозу: дисбіотичний зсув (компенсована форма, 

характеризується незначним перевищенням кількості одного виду 

умовнопатогенної мікрофлори при збереженні нормального видового складу 

мікрофлори ротової порожнини); дисбактеріоз І-ІІ ступеня (субкомпенсована 

форма, характеризується більш вираженими змінами складу мікрофлори, 

виявляються 2-3 патогенні види на тлі деякого зниження титру лактобактерій, 

як правило, є клінічні симптоми захворювання); дисбактеріоз ІІІ 

(субкомпенсована форма) характеризується виявленням патогенної 

монокультури при різкому зниженні кількості або повній відсутності 

представників нормальної фізіологічної мікрофлори, таких як, наприклад, 

негемолітичний стрептокок, лактобактерії; дисбактеріоз IV ступеня 

(декомпенсована форма) проявляється наявністю ассоціацій патогенних видів 

бактерій і  дріжжеподібних грибків [156].   

Пропонуються й інші класифікації дисбіозу. Так, Т. Л. Рединова и др. 

[91] виділяють три ступені дисбіотичного стану ротової порожнини, які мають 

не тільки мікробіологічну характеристику, але і клінічну: при І ступені 

дисбіозу ротової порожнини має місце середня інтенсивність карієсу зубів за 

індексом КПВ і легкий ступінь тяжкості захворювань пародонта за індексом 

КПІ; при ІІ ступені дисбіозу інтенсивність карієсу характеризується як висока, 

а ступінь тяжкості захворювань пародонта – середній; при ІІІ ступені дисбіозу 

інтенсивність карієсу оцінюється як дуже висока, а ступінь тяжкості 

захворювань пародонта залишається в межах середнього, проте значно зростає 

порівняно з ІІ ступенем. У хворих на ГП ступінь дисбактеріозу за 
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мікробіологічними показниками може проявлятися від дисбіотичного 

зрушення до дисбіозу І-ІІ-ІІІ ступенів [139]. Зміни загальної кількості мікробів 

або зміни співвідношення видів такі, наприклад, як зменшення чисельності 

пробіотичних та збільшення умовнопатогенних і навіть патогенних видів 

мікроорганізмів (наприклад, Еscherichia coli в ротовій порожнині) у разі ГП 

підтверджується багатьма дослідженнями і також свідчать про дисбіоз [29, 31, 

36, 37, 65, 66, 67]. Однак питання дисбіозів залишається дискусійним і 

потребує наукового обгрунтування [153]. 

Традиційно у хворих на ГП  мікрофлору вивчають бактеріоскопічними і 

культуральними методами [15, 100, 122]. Сучасними і високотехнологічними є 

молекулярно-генетичні методи: молекулярна гібридизація, полімеразна 

ланцюгова реакція (ПЛР), рестрикційний аналіз хромосомної і плазмідної ДНК 

і РНК та імунологічні дослідження [19]. Досить поширеною є методика ПЛР, 

принцип якої полягає в тому, що за 2-3 години, можна вбагатократно (в 10
7
-10

8
 

раз) збільшити специфічний фрагмент дезоксирибонуклеїнової (ДНК) чи 

рибонуклеїнової кислоти (РНК) мікроорганізма-збудника і таким чином 

виявити його наявність у досліджуваному матеріалі [29, 51, 124, 163]. 

Ферментні бактеріальні тести (БАНА-тести) базуються на здатності деяких 

пародонтопатогенів, у тому числі „червоного комплексу” (крім Actinobacillus 

actinomycetemcomitans) виробляюти фермент пептидазу, який, гідролізуючи 

бензоіларгінін-2-нафтиламід, дає кольорову реакцію [19].  

Біохімічні методи грунтуються на ідентифікації продуктів 

життєдіяльності (продуктів метаболізму, ферментуції пребіотиків) різних 

бактерій. Визначення коротколанцюгових жирних кислот, які є кінцевими 

продуктами мікробної ферментуції пребіотиків, проводять методами газо-

рідинної хроматографії, масс-спектрометрії [34, 143]. Мікробіологічний 

моніторинг у разі ГП доцільний для цільового виявлення патогенів, причетних 

до хвороби, підтвердження  конкретних форм захворювання, визначення 

чутливості до антибіотиків і прогнозування активності хвороби [157, 210, 225]. 

Однак перелічені мікробні тести мають ряд недоліків, а також не в змозі 
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передбачити прогресування майбутнього захворювання [47, 101, 196]. У 

зв’язку з цим актуальним завданням для науковців є розробка нових стратегій, 

що поєднують ідентифікацію мікробів із відповіддю господаря або факторами 

розпаду тканин [39 , 40, 43, 196]. Доступним для клініцистів є ферментутивний 

метод визначення дисбіозу ротової порожнини [52, 62, 69, 83]. Для розрахунку 

ступеня дисбіозу за цим методом визначають у слині активність уреази і 

лізоциму та обчислюють їх співвідношення, що більшою мірою, ніж інші 

способи дослідження відображає взаємодію організму людини і мікробіому, 

оскільки враховує не тільки кількісні зміни мікробіоти, а й стан резистентності 

господаря [156]. Установлено прямий кореляційний зв’язок між мікробним 

обсіменінням ротової порожнини в дітей, за даними культуральних методів 

дослідження, та показниками, отриманими ферментутивним  методом, що 

дозволяє використовувати його для експрес-оцінки мікробіоценозу ротової 

порожнини [21]. Біохімічним показником мікробного обсіменіння ротової 

порожнини є фермент уреаза, який не виробляється соматичними клітинами, 

але синтезується рослинними клітинами, а також  більшістю бактерій, 

особливо тих, що відносяться до умовнопатогенних та патогенних. Оскільки 

лізоцим, як показник антимікробного захисту ротової рідини, є частиною 

загальної системи резистентності макроорганізму, а оральний біотоп 

відображає, певною мірою, стан мікробіоценозів інших біотопів людського 

організму, тому дисбіоз ротової порожнини не можна розглядати лише як 

місцевий синдром [65, 67, 156]. 

В організмі людини систематично відбувається циркуляція бактерій, 

грибів і вірусів, їх екзо- та ендотоксинів. Факторами вірулентності 

пародонтопатогенів є здатність до інвазії і токсини (лейкотоксини різних 

штамів Actinobacillus actinomycetemcomitans і специфічний ліпополісахарид 

Porphyromonas gingivalis), які активують цитокіни, медіатори запалення, В-

лімфоцити, протеази та інші ферменти, що вивільняються при контакті з 

клітинами епітелію [19, 111, 112]. Встановлено, що циркуляція бактерій 

нормальної мікрофлори відіграє важливу позитивну роль у підтримуванні 
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функції імунної системи. Наявність у ротовій порожнині хворих на ГП 

постійного вогнища хронічної інфекції та інтоксикації слід розглядати не як 

місцеве захворювання, а як джерело аутоінфекціїї і аутоінтоксикації всього 

організму [39, 40, 50, 83, 136]. 

Отже, визнаючи мікрофлору домінуючим етіологічним чинником ГП, 

який проявляє свою дію в умовах зниження захисних реакцій господаря, а 

також роль порушеної рівноваги мікробіоценозу у розвитку ГП перспективним 

є вивчення і використання для діагностики, планування лікувальних заходів і 

контролю за перебігом захворювання активності уреази і лізоциму 

(ферментутивного методу визначення дисбіозу ротової порожнини), що 

оцінюють і стан мікробіоценозу, і стан антимікробної резистентності 

організму.   

 

1.2 Біохімічні та імунні порушення у хворих на генералізований 

пародонтит 

 

Значне місце в генезі хвороб пародонта займає стан реактивності 

організму [136, 137]. Численні дослідження вітчизняних учених відзначили 

зниження неспецифічної резистентності організму хворих залежно від 

тяжкості і тривалості патологічного процесу в пародонті, яке оцінювали за 

такими тестами, як: титр лізоциму сироватки крові і ротової рідини, 

фагоцитарна активність лейкоцитів, активність системи комплементу, вміст 

імуноглобулінів, білково-вуглеводних комплексів (гексоз, гексозамінів), 

гепарину та ін. [20, 23, 24, 35, 86, 136]. Активність запально-деструктивних 

процесів у тканинах пародонта, як відповідь на бактеріальні чинники, 

зумовлюють місцеві і загальні імунологічні механізми – клітинні і гуморальні ланки 

імунітету [54, 99, 130, 136, 149]. 

Установлено, що розвиток ГП відбувається на тлі істотного зниження 

рівня антимікробних систем ротової порожнини, що проявляється зменшенням 
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секреції лізоциму і секреторного імуноглобуліну А, надмірним ростом 

оральної умовно патогенної мікрофлори, чисельність якої корелює з 

показниками активності уреази в ротовій рідині [52, 62, 69]. Роль уреази в 

стоматології вивчена недостатньо. Вона є нікельзалежним металоензимом, 

який каталізує гідроліз сечовини з утворенням аміаку і диоксиду вуглецю. 

Доведено, що високі рівні уреази виявлені в зубному нальоті, оскільки 

Streptococcus salivarius і Staphylococcus epidermidis, які в ротовій порожнині 

наявні у великій кількості, є мікроорганізмами, що продукують уреазу [264]. 

Мікробна уреаза має вплив на мікробіоценоз, стан гігієни і перебіг 

захворювань ротової порожнини за рахунок тимчасових алкалотичних зсувів 

кислотно-лужної рівноваги. За даними C. H. Sissons [259], регулювання рівнів 

уреази може відігравати важливу роль в екології зубного нальоту і розвитку 

стоматологічної патології. Уреаза також є індикатором патогенного потенціалу 

і стійкості до лікарських засобів серед деяких груп бактерій, а її висока 

активність може сприяти розвитку калькульозного холециститу, пієлонефриту, 

виразкової хвороби, печінкової енцефалопатії та інших захворювань [264].  Є 

дослідження, в яких вивчалися властивості ферменту уреази, як продукту і 

фактора захисту Нelicobacter pylori, що забезпечує його колонізацію слизової 

оболонки шлунка [123, 140].  

Фермент лізоцим (мурамідаза) вважається показником стану 

антимікробних систем ротової порожнини [52, 62, 69, 75,76]. Активність його 

тісно корелює з рівнем неспецифічних і специфічних антимікробних чинників.  

Лізоциму властива бактеріостатична і бактерицидна дія по відношенню до 

багатьох видів бактерій. Він гідролізує 1-4-глікозидні звʼязки полісахаридів і 

мукополісахаридів – основних речовин клітинної стінки бактерій. Джерелом 

лізоциму є привушні і піднижньощелепні слинні залози. У змішаній слині його 

міститься більше, ніж в інших рідинах організму [68, 86]. Захисна роль лізоциму, 

як і інших ферментів слини, може виявитися в порушенні здатності 

мікроорганізмів фіксуватися на поверхні слизової оболонки ротової порожнини 

(СОРП) та зубів [52, 62, 68, 69]. Біологічна роль лізоциму не обмежується анти-
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бактеріальною дією: для нього характерна участь в імунологічних, захисних 

реакціях організму, процесах регенерації і загоєнні ран у ротовій порожнині 

[14]. Деякі дослідження показали, що в ротовій рідині у хворих на запальні та 

дистрофічно-запальні захворювання пародонта активність лізоциму висока на 

початкових стадіях, а прогресуюче зниження рівня цього ферменту 

спостерігається при ГП ІІ-ІІІ ступенів розвитку [81].  

Першою лінією оборони антибактеріального захисту ротової порожнини 

є слизова оболонка і лейкоцити, тому традиційно неспецифічну резистентність 

тканин пародонта визначають за реакцією міграції лейкоцитів у ротову 

порожнину за М.Я. Ясиновським [11] і реакцією адсорбції мікроорганізмів 

(РАМ) епітеліальними клітинами (1982) [11, 23, 53]. Міграція лейкоцитів 

пов’язана з їхньою реакцією на хемотаксичні фактори бактерій і може 

відображати безпосередній вплив мікробних метаболітів і антигенів, або їхній 

ефект на епітеліальні клітини, які у відповідь продукують хемотаксичні 

фактори і адгезивні молекули [44, 212]. 

        Суттєву роль в антимікробному захисті відіграють імуноглобуліни всіх 

класів і, зокрема SIgA [41, 99, 180, 183, 204]. Антитіла класу А на сьогодні 

визнані найефективнішими з багатьох відомих гуморальних факторів захисту 

слизових оболонок. Відхилення (як правило зниження) у концентрації 

основних форм імуноглобулінів, а також зміни в співвідношенні між 

представниками їхніх окремих класів й інших захисних білків у ротовій рідині, 

наприклад, лактоферину і лізоциму, можуть бути основою для діагностики 

імунної недостатності (вторинного імунодефіциту), а хронічні захворювання 

пародонта, як і рецидивуючі інфекційно-запальні захворювання 

респіраторного тракту, середнього вуха, та запальна патологія лімфоїдних 

структур глотки, є найчастішим клінічним проявом селективного 

імунодефіциту  [41, 86]. 

У походженні секреторних імуноглобулінів значна роль відводиться 

місцевому синтезу. Секреторний компонент імуноглобуліну А продукується 

клітинами серозного епітелію слинних залоз, про що свідчать  відмінності в 
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структурі та властивостях сироваткового і SIgА, відсутність кореляції між 

рівнем сироваткових імуноглобулінів і їхнім вмістом у секретах [68]. 

Молекула секреторного компоненту SIgA містить пептидні зв’язки, які є 

стійкими до дії протеолітичних ферментів ротової рідини, але можуть 

руйнуватися ферментами, які продукують гемолітичні стрептококи, нейсерії, 

гонококи, а кількість необхідного SIgА в здоровому організмі значно 

перевершує цей показник для всіх класів сироваткових імуноглобулінів  [86].  

Доведено, що SIgA-антитіла блокують адгезію вірусів і бактерій до 

епітелію слизових оболонок. Цей механізм не є строго специфічним, тобто діє 

проти широкого кола (спектру) бактерій і не залежить від специфічності 

молекули SIgA. Під впливом SIgA-антитіл посилюється антибактеріальна 

активність фагоцитів і лімфоцитів в імунній системі слизових оболонок і в 

периферичних лімфоїдних органах стосовно низки патогенних бактерій [41]. 

Вважається, що антибактеріальний захист у разі карієсу і захворювань 

пародонта забезпечується індукцією SIgA-антитіл шляхом стимуляції імунної 

системи слизової оболонки [221]. 

У природному середовищі ефект SIgA може залежати від інших 

факторів, зокрема антибактеріальних субстанцій зовнішньої секреції, таких, як 

лактоферин, лактопероксидаза, лізоцим, а також від стану нормальної 

мікрофлори слизової оболонки [41, 86].  

Проведені порівняльні дослідження рівня імуноглобулінового складу  

різних секретів і виділень (ротоглоткового секрету, слини, жовчі, калу) 

показало схожість відхилень у векторі і кількості захисних білків при патології 

дихальної системи і шлунково-кишкового тракту (ШКТ), що дозволяє 

стверджувати про універсальність характеру змін у вмісті імуноглобулінів у 

секретах різних відділів організму при наяності імунної недостатності [86]. 

Більшість дослідників виявили в разі ГП зниження вмісту SIgA в ротовій 

рідині [139, 28]. Проте  М. В. Лісничук [75] спостерігала підвищення рівнів 

SIgA і лізоциму у хворих на хронічний катаральний гінгівіт. Отже, роль 

лізоциму і SIgA і особливості їхньої взаємодії з біологічно активними 



25 
 

речовинами організму у хворих на ГП вивчені недостатньо та потребують 

подальших досліджень [3, 86].  

Багато науковців вважають доцільним і перспективним напрямком 

комплексне вивчення біохімічних метаболітів та біологічно активних речовин 

слини, у т. ч.  і у хворих на ГП  [176, 187, 192, 204, 227, Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

У літературі досить повно висвітлені загальнобіологічні закономірності 

розвитку процесів вільнорадикального окиснення (ВРО) і перекисного 

окиснення ліпідів (ПОЛ), а також їхня роль у формуванні таких патологічних 

станів, як гіпоксія, запалення, імунний конфлікт, що притаманні хворобам 

багатьох органів і систем  [5, 74, 105, 147, 178, 187, 189, 201]. Вільно-

радикальна деструкція біосистем є ефективною ланкою реалізації 

цитопатогенних ефектів багатьох бактеріальних токсинів і патогенних 

факторів неінфекційної природи і практично не залежить від ініціюючих 

механізмів розвитку патології  [102, 188]. Встановлена значна роль окисного 

стресу в розвитку запально-дистрофічних захворювань і зокрема активних 

форм кисню (АФК) в індукції пошкодження тканин пародонта та вплив їх на 

місцеві і системні зміни окисно-відновного балансу тканин пародонта у 

хворих на ГП [137, 145, 174, 178, 187, 187, 189, 252]. 

На рівні клітин пошкоджуюча дія активних форм кисню (АФК) – 

супероксидного радикалу (О2
- 

), пероксиду водню (Н2О2), гідроксильного 

радикалу (ОН
-
) та ін. при недостатності антиоксидантного захисту (АОЗ) 

спрямована на три об’єкти: ліпіди, білки, нуклеїнові кислоти. Отже, АФК 

викликають не лише ПОЛ, а й окисну модифікацію білків (ОМБ), яка відіграє 

провідну роль як в деструкції клітинних мембран, так і структурних та 

транспортних білків. Кисневі радикали можуть чинити модифікуючу дію на 

білки опосередкованими шляхами, тобто через продукти їхньої первинної 

взаємодії з іншими біомолекулами [186, 189, 216, 242]. Так, швидкість 

протеолітичного розщеплення модифікованих гідроксильним радикалом білків 
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(ОН-модифікованих) протеазами еритроцитів, ретикулоцитів чи бактеріальних 

клітин підвищується приблизно в 50 разів [56].  

Вважається, що активність ОМБ є досить чутливим методом визначення 

окисного  стресу, оскільки продукти ОМБ більш стабільні, ніж продукти ПОЛ – 

дієнові кон’югати чи малоновий диальдегід [27, 56]. Кисневозалежне окиснення 

білків є раннім індикатором пошкодження органів і тканин, а біологічно 

активні речовини, що утворюються при цьому можуть володіти цитотоксичною 

дією і запускати механізми розвитку гіповітамінозу, порушень імунітету, 

старіння, онкологічного переродження, розвиток автоімунних реакцій  тощо, а 

тому процеси ОМБ при всіх патологічних станах повинні перебувати під 

безперервним лабораторним контролем [5, 102, 105, 115, 246, 262, 263]. 

На противагу ВРО в організмі людини наявна захисна антиоксидантна 

система (АОС), серед показників якої основними антиоксидантними (АО) 

ферментуми є – церулоплазмін, каталаза і СОД [5, 187, 178, 265]. У хворих на 

ГП встановлено компенсаторну активацію цих ферментів на початкових 

стадіях хвороби і прогресуюче зниження їхньої функціональної участі нижче 

нормальних показників у розвинутій стадії захворювання, що демонструє 

напруження аж до виснаження АОЗ і адаптаційних можливостей організму 

[44]. 

Поодинокими дослідженнями ПОБ/АОЗ у хворих на ГП виявлено, що в 

ротовій рідині наявне підвищення рівня ОМБ усіх фракцій на тлі зниження  

активності  антиоксидантних ферментів СОД і каталази [87]. Є наукові дані, 

які засвідчують, що у хворих на ГП із гноєтечею з пародонтальних кишень 

значно знижена мобілізація бактерицидного потенціалу мононуклеарів і 

нейтрофілів, що супроводжується посиленням активності ферментів СОД і 

каталази  [93]. Є. В. Сербіненко [135] відмічає зниження активності СОД в 

аналогічному випадку.  

Зміни в системі ВРО-АОЗ супроводжуються порушеннями в різних 

органах і системах, зокрема і в кістковій тканині. Порушення кісткового 

обміну у хворих на ГП  відбувається за рахунок дисбалансу між резорбцією і 
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формуванням кісткової тканини пародонта, а саме збільшенням швидкості 

остеокластичного розсмоктування і зниженням активності остеобластів [170, 

229, 235]. Встановлено, що при ГП, який за своєю суттю є імунозапальним 

процесом, спостерігається підвищений ризик розвитку вторинного 

остеопорозу в кісткових структурах пародонта [84]. Доведено, що ГП І 

ступеня супроводжується  порушення метаболізму основного білка сполучної 

тканини – колагену і мінерального обміну [ 96 ]. 

Багато дослідників вбачають причину руйнування кістки при ГП в 

утворенні ліпополісахариду – ендотоксину грамнегативних бактерій, який є 

найсильнішим стимулятором продукції макрофагами прозапальних цитокінів і 

простагландинів, що спричиняють резорбцію кістки [170]. При цьому ПК як 

результат запального процесу в яснах є плацдармом аутоімунної агресії 

ендотоксинів і бактеріальних антигенів стосовно кісткової тканини 

коміркового відростка [78, 114]. 

Ураховуючи важливу роль мінерального обміну при ГП, багато 

досліджень присвячено вивченню вмісту остеотропних мікроелементів у 

ротовій рідині, зокрема, особливу зацікавленість викликають дослідження 

кальцію, заліза, цинку, міді, мангану, зважаючи на їхню провідну  роль у 

біологічних процесах [44, 215]. Дослідженнями науковців було підтверджено 

взаємозв’язок між порушеннями мінерального обміну та дисбалансом 

цитокінової продукції у хворих на ГП [88, 196]. Дисбаланс вмісту макро- та 

мікроелементів у різноманітних біологічних середовищах повязують із 

збільшенням сприйнятливості тканин пародонта до інфекції, вповільненням 

репараційної активності, метаболічними та структурними змінами 

пародонтального комплексу, впливом на життєздатність та активність 

імунокомпетентних клітин і характер їхньої взаємодії та корпоративної участі 

в імунобіологічних процесах [44]. 

Кальцій є одним із найважливіших мікроелементів для організму 

людини. Одною з фізіологічних констант є насиченість циркулюючої крові 

іонами кальцію [107]. Встановлено, що формування вогнищ остеопорозу в 
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кісткових структурах пародонта хворих на ГП відбувається на тлі негативного 

балансу кальцієвого обміну [44, 84]. Дослідженнями виявлено значні зміни 

концентрації кальцію в ротовій рідині хворих на ГП. Деякі науковці 

спостерігали зниження концентрації кальцію в ротовій рідині, тоді як інші 

відмічали підвищення концентрації кальцію і міді в ротовій рідині у хворих на 

ГП на тлі  зниження концентрацій заліза, цинку і мангану [88, 106]. 

Дослідники спостерігали зростання концентрації заліза і збільшення 

активності залізовмісного ферменту каталази  на тлі лікування хворих на ГП 

[57]. Також відома  роль цього біметалу в забезпеченні життєдіяльності 

багатьох  мікроорганізмів [44].  

Обмін цинку в організмі тісно пов’язаний із обміном кальцію і міді. Цей 

мікроелемент здатний конкурувати з кальцієм за місце в кристалічній решітці, 

рівномірно відкладається в усіх кістках, які  є його депо, і впливає на кісткову 

тканину, активуючи лужну фосфатазу і мінеральний обмін кістки. Зниження 

рівня цинку в комірковому відростку сприяє його руйнуванню. Окремими 

дослідженнями доведено, що дефіцит цинку негативно впливає на антиоксидантний 

захист  й  імунітет [206, 228, 231, 233, 243, 249,  258, Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].   

У фізіології кісткової тканини остеотропний мікроелемент мідь відіграє 

значну роль, впливаючи на кальцієво-фосфорний обмін і диференціювання  

остеобластів у кістковій тканині. Дефіцит міді сприяє порушенню синтезу 

сполучнотканинних структур колагену й еластину [44]. Проте збільшення 

концентрації цього мікроелемента негативно впливає на перебіг ГП, 

посилюючи ВРО і знижуючи життєдіяльність остеобластів [57].  

Остеотропний мікроелемент манган відіграє важливу роль у метаболізмі і 

антиоксидантному захисті. Дефіцит біоелемента призводить до зниження синтезу 

гіалуронової кислоти і хондроїтинсульфату, які відіграють важливу роль у 

формуванні сполучної тканини, хряща і кістки. На думку дослідників, зростання 

кількості мангану в ротовій рідині, отримане після лікування хворих на ГП, 
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опосередковано засвідчує його позитивний вплив на активізацію 

антиоксидантних процесів, зокрема на фермент каталазу [57]. 

 Встановлено суттєві зміни мінерального обміну у хворих на ГП у крові 

й ротовій рідині і виявлено взаємозв’язок між підвищенням інтенсивності 

ПОЛ, зниженням рівня АО ферментів і змінами концентрацій мікроелементів  

[57, 88]. За ГП також спостерігали зниженння активності СОД і каталази, і, 

паралельно, зниження рівня цинку і мангану та підвищення рівня міді в 

ротовій рідині [87, 90, 106]. 

Отже імунологічні та біохімічні маркери в ротовій рідині хворих на ГП 

безперечно відображають складні процеси в організмі на тлі хронічного 

запалення в тканинах пародонта. Дослідження характерних для ГП кореляцій 

між показниками дисбіозу, антибактеріального захисту, ПОБ / АОЗ та вмістом 

макро- і мікроелементів у ротовій рідині недостатньо висвітлені в науковій 

літературі й  потребують подальшого вивчення.  

 

 1.3 Роль пробіотичної терапії в комплексному лікуванні генералізованого 

пародонтиту 

 

Лікування ГП повинно бути комплексним і включати ініціальну 

пародонтальну терапію, усунення травматичних чинників (корекцію м’яких 

тканин присінку ротової порожнини і  травматичної оклюзії, ортодонтичну й 

ортопедичну корекцію) в поєднанні з адекватними медикаментозними 

методами [87, 89, 97, 158, 171, 172]. 

Численні дослідження підкреслюють важливість професійного й 

індивідуального контролю за кількістю зубних відкладень у разі ГП [203, 211, 

214, 217, 255]. Доведено, що поліпшена гігієна ротової порожнини і 

безопераційне лікування пародонтиту  позитивно корелюють із клінічними і 

біохімічними показниками в крові  й  ротовій рідині хворих [19, 64,80,148, 

207, 234]. 
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Безпосередня дія всіх складових лікування спрямована на вогнище 

хронічного запалення тканин пародонта і має на меті усунення ПК, дію на 

мікробний фактор і запалення, посилення темпу формування кістки, 

поліпшення її якості шляхом регуляції адаптаційно-трофічних систем 

організму (прооксидантно-антиоксидантної, протеазно-інгібіторної, нейро-

ендокринної функції та ін.) [165, 172, 174, 175, 193].  

Результати багатьох досліджень визнають запальну реакцію в пародонті 

як основну мішень для медикаментозного втручання з широким застосуванням 

антисептиків, антибіотиків і нестероїдних протизапальних засобів [19, 24, 89, 

142, 171, 207, 211]. Антимікробна місцева терапія запальних захворювань 

пародонта має першочергове значення серед усіх інших медикаментозних 

способів [139, 142, 172, 207, 238].  

У боротьбі з мікроорганізмами традиційно використовують  

антисептики, які володіють бактерицидною і бактеріостатичною дією. 

Установлена висока клінічна ефективність при лікуванні захворювань 

пародонта хлоргексидину та його аналогів („Корсодил”, „Ельгідіум”, 

„Елюдрил”, „Пародіум”), які найчастіше використовуються в пародонтології, а 

також мірамістину та етонію, які є катіонними поверхнево-активними 

речовинами, і „Гівалексу” та „Стоматидину”, діючою речовиною яких є 

гексетидин – похідне піримідину [64, 87, 89,107]. Хлоргексидину біглюконат – 

антисептик бактерицидної дії проти широкого кола вегетативних форм 

грамнегативних і грампозитивних мікроорганізмів, а також дріжджів, 

дерматофітів і ліпофільних вірусів. Одночасно з високою антибактеріальною 

активністю доведено  і токсичність хлоргексидину: він виявляє токсичну дію 

на клітини тканин пародонта та інгібує синтез білка,  а також пригнічує 

активність мітохондрій у клітинах. Не рекомендується використовувати 

хлоргексидин довше ніж 6-7 днів, так як тривале його використання може 

викликати дисбіоз ротової порожнини [28].  

За даними метааналізу досліджень, проведених в останні роки, доведена 

ефективність антибактеріального лікування ГП за допомогою комплесу 
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доксацикліну і метронідазолу та дещо меншу ефективність комплексу 

доксацикліну і амоксацикліну [207]. Успішно пройшли клінічні випробування 

по використанню доксациклiну в субантимікробних дозах (як єдиного 

специфічного інгібітора матриксних металопротеїназ, а не як антибіотика) як 

засобу додаткової терапії при ГП [86]. Ефективне лікування хворих на ГП 

комбінацією ципрофлоксацину з орнідазолом [80]. Ще одним ефективним 

антимікробним засобом в стоматології є метронідазол. Вченими встановлено, 

що „Метрогіл-Дента” з 1%-м вмістом метронідазолу і хлоргексидину при 

введенні в пародонтальні кишені активно діє на кількісний і якісний склад 

мікрофлори, а максимальний ефект спостерігається при його дії протягом 30 

хв [28, 107]. Для застосування в комплексному лікуванні інфекційно-

запальних захворювань ротової порожнини використовують зубний гель 

„Метродент”, який також містить метронідазол і розчин хлоргексидину. 

Метронідазол у складі препарату чинить антипротозойну та антибактеріальну 

дію щодо анаеробних найпростіших і анаеробних бактерій. Антимікробна дія 

препаратів метронідазолу доведена численними дослідженнями. Незважаючи 

на тривалий час їх використання в пародонтології, за даними сучасних 

досліджень, мікроорганізми ПК у більшості хворих на пародонтит, особливо 

початкових стадій, є чутливими до цих препаратів [28]. Тому ми вважаємо за 

доцільне застосування гелю „Метродент” для місцевого лікування хворих на 

ГП, починаючи з перших етапів ініціальної пародонтальної терапії, для санації 

ПК під індивідуально виготовлені пародонтальні капи, які визнані 

ефективними засобами для доставки лікарських засобів до тканин пародонта 

[109, 127, 128]. 

Широке і не завжди виправдане використання антибіотиків і 

синтетичних хіміотерапевтичних засобів, у тому числі в складі зубних паст і 

ополіскувачів може призводити до низки ускладнень: виникнення алергічних 

реакцій, розвитку побічної дії і резистентності мікроорганізмів до 

медикаментозної терапії [5]. Тривале або неконтрольоване застосування 

антибіотиків і антисептиків може стати  причиною дисбіозу, розвитку вірусно-
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бактеріальних або бактеріально-грибкових мікст-інфекцій [28, 125, 156, 161]. 

Отже, незважаючи на великий вибір антибактеріальних препаратів, пошук 

нових ефективних методів впливу залишається актуальним завданням 

пародонтології [2, 10, 55, 63, 136, 168, 248]. Тому при лікуванні хворих на ГП 

необхідно застосовувати комплексні схеми, зокрема, спрямовані на 

відновлення фізіологічних функцій нормофлори і підвищення 

імунобіологічної активності організму [94, 116, 117]. Корисним доповненням 

до антибактеріальної терапії у лікуванні хворих на ГП є рослинні препарати в 

якості антисептиків та пробіотики, як засоби профілактики і корекції дисбіозів. 

Успішно використовуються лікарські рослини, що володіють 

антибактеріальними, протизапальними, регенераторними, імуномоделюючими 

й іншими корисними властивостями. Зокрема, для антисептичної обробки  у 

разі ГП застосовують рослинні засоби: настої ромашки, шавлії, евкаліпту, 

звіробою, деревію, кореня алтею,  1 % спиртового розчину хлорофіліпту та ін. 

Добре зарекомендували себе готові рослинні препарати, такі як: „Ротокан”, 

„Рекутан”, „Ромазулон”, „Новоіманін”, „Сальвін” і настойка календули в 

якості антисептиків та біостимулятори рослинного походження женьшень, 

лимонник китайський, елеутерокок, родіола рожева, спіруліна [44, 88, 89]. У 

стоматології успішно застосовують і препарати з лишайників, які містять 

уснінат натрію. Найчастіше 1 % уснінат натрію використовують у поєднанні з 

ялицевою олією для пришвидшення епітелізації при виразкових процесах на 

СОРП [89]. Препарат „Септофіт Дієт” – нова розробка на основі уснінату 

натрію, призначений для лікування інфекційно-запальних захворювань горла і 

ротової порожнини, виявляє антибактеріальні, антипротозойні, антивірусні, 

антипроліферативні і знеболювальні властивості, не містить цукру і не 

викликає звикання. 

Важливим компонентом загальнозміцнюючої терапії при лікуванні ГП є 

застосування вітамінно-мінеральних препаратів, враховуючи їхню регулюючу 

роль у метаболічних процесах, АОЗ та імунному захисті [6, 25, 59, 179, 185, 

215, 233, 257]. Незважаючи на високу уразливість кісткової тканини 
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коміркового відростка в разі ГП, у результаті безперервної біосинтетичної дії 

остеобластів виробляється велика маса кісткового матриксу, що і забезпечує її 

високу пластичність та могутні компенсаторні можливості. У зв’язку з цим 

медикаментозна остеотропна терапія в комплексному лікуванні ГП у даний 

час займає провідне місце [57, 78, 119, 172, 185]. Кальцій – головний засіб, що 

застосовуються для корекції білково-мінеральних порушень у хворих на ГП. 

Регуляція кальцієвого обміну, підвищення насиченості кісткової тканини 

макро- і мікроелементами що поліпшують її якість, архітектоніку і міцність, є 

одним з компонентів остеотропної терапії [57, 78, 84, 90, 169, 170, 172]. Для 

лікування і профілактики ГП застосовують препарати кальцію першого (прості 

солі кальцію), другого (комплекси кальцію та вітаміну D3) і третього 

покоління (комплекси кальцію, вітаміну D3 та мікроелементів). Препаратам 

останньої групи надають перевагу, оскільки вони мають найбільшу 

остеопротекторну дію [78, 89, 114]. Для лікування ГП застосовуються, в 

основному, комплексні вітамінні та макро- і мікроелементні препарати. Г.М. 

Мельничук вивчала ефективність природного вітамінно-мінерального 

комплексу „Спіруліна” у хворих на ГП [88]. Синтетичний вітамінно-

мінеральний комплекс „Вітрум Остеомаг” застосовували у хворих на ГП в 

умовах шкідливого виробництва [106]. Доведена ефективність при 

захворюваннях пародонта препаратів „Остеогенон”, „Кальцемін”, „Кальцемін 

Адванс” і „Кальцій-Д3 Нікомед” [63, 78, 87, 106]. У разі ГП В. Ю. Катеринюк 

застосовувала комплексний мікроелементний препарат із біолігандами „Краплі 

Береш +”, який попереджує токсичне нагромадження в організмі вільних іонів, 

а також має антиоксидантну дію.  Дослідниками розроблена гелева композиція 

„Силлардент-біо”для місцевого лікування ГП, яка включає іммобілізовані на 

сорбенті остеотропні мікроелементи (мідь, цинк, фтор, марганець) та 

хлоргексидин [57]. Також в пародонтології доведена ефективність 

комбінованих препаратів „Дуовіт” і „Вітам”, „Аевіт”, „Квадевіт”, 

„Пангексавіт”, „Біовіталь” та ін. [57, 89, 106].  
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Вітаміни та макро- і мікроелементи належать до лікарських засобів 

метаболічного типу дії і мають властивість зупиняти в уражених тканинах 

розлади мікроциркуляції, ліквідувати  гіпоксичний градієнт регенеруючих 

тканин, а також блокувати токсичну дію вільних кисневих радикалів. У наш 

час таку модифікуючу терапію із застосуванням засобів метаболічної 

фармакотерапії можна розглядати як третій фундаментальний компонент 

нехірургічного лікування захворювань пародонта нарівні з первинною 

пародонтологічною та антимікробною терапією [160, 202]. Із позицій 

антиоксидантної дії представляють особливий інтерес деякі мікроелементи 

(селен, манган, мідь, цинк) і вітаміни (А, С і Е). Використання антиоксидантів 

у хворих на ГП є доцільним [63, 168, 174, 257, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

У зниженні окисного стресу і продукції запальних цитокінів особливо 

ефективним є цинк, який діє як внутрішньоклітинна сигнальна молекула в 

клітинах імунної системи [243]. 

 Серед сучасних вітамінно-мікроелементних препаратів привертає увагу 

„Оліговіт”, який містить вітаміни (А, Е, Д, групи В, РР, С), макроелементи 

(залізо, магній, калій, кальцій), мікроелементи (цинк, фтор, мідь, манган, 

молібден, кобальт) і є збалансованим комбінованим препаратом та може 

застосовуватися у комплексному лікуванні хворих на ГП.  

В останні роки значно зріс інтерес до лікування інфекцій за допомогою 

бактеріальної терапії, яка базується на конфлікті між мікробами. Це викликано 

наступними обставинами: доказами того, що антибіотикотерапія вбиває 

протективну фізіологічну флору, викликаючи дисбактеріоз, і сприяє розвитку 

інфекційних захворювань у майбутньому (в т.ч. зростанню кількості 

патогенних штамів, резистентних до антибіотиків); підвищенням інтересу в 

суспільстві до так званих екологічних методів лікування; доведений 

сприятливий ефект, який здійснюють лакто- і біфідовмісні пробіотики 

локально через імунну систему слизової кишечника, а через неї – і на весь 

імунітет [9, 10, 31, 89, 118].  При цьому механізми захисної дії пробіотиків 

проявляються незалежно від способу введення препарату (перорального, 
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вагінального, ректального), а групу пробіотичних препаратів можна віднести 

до імуномодулюючих засобів із слабкою специфічною і добре вираженою 

неспецифічною дією [85]. Застосування пробіотиків в якості лікувальних і 

профілактичних засобів розрахована на стимуляцію всіх форм резистентності: 

конкуренцію з патогенами, колонізацію, імунний захист, синтез антибіотичних 

речовин і органічних кислот, інактивацію лужної фосфатази та ентерокінази, 

вітаміноутворення і всмоктування вітамінів і мікроелементів [85, 195, 205, 

246]. Бактерійні препарати є засобами підтримання балансу мікрофлори на 

оптимальному рівні й при природньому способі введення, чинять сприятливий 

вплив на гомеостаз, нормалізуючи стан мікрофлори. Залежно від природи 

компонентів, що входять до їхнього складу вчені поділяють їх таким чином: 1) 

еубіотики; 2) пробіотики; 3) вакцини (лізати живих мікробних культур); 4) 

пребіотики; 5) біологічно активні добавки; 6) синбіотики; 7) бактеріофаги [28, 

89]. Еубіотики – це бактерійні препарати, які містять живі ліофілізовані 

культури мікроорганізмів – представників нормальної мікрофлори. Їхнє 

застосування – приклад замісної терапії [89]. Еубіотиком (симбіотиком) є 

„Лінекс” (Словенія) – ліофілізований препарат живих бактерій Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium infantis i Streptococcus faecium. Препарат широко 

використовується для профілактики дисбіозів у разі антибіотикотерапії при 

різних захворюваннях. Для стоматології цей препарат є перспективним 

завдяки вмісту, окрім лакто- і біфідобактерій, Streptococcus faecium, який має 

виражений імуномоделюючий вплив [116].  

Відповідно до класифікації лікарських препаратів пробіотики – це живі 

мікроорганізми і речовини мікробного походження, які здійснюють позитивні 

ефекти на фізіологічні, біохімічні та імунні реакції організма господаря через 

стабілізацію і оптимізацію його нормальної мікрофлори [10]. За іншим 

визначенням пробіотики – це препарати в основному мікробної природи, 

діючою речовиною яких є ферментні системи, які мають здатність 

пригнічувати ріст патогенних і умовнопатогенних мікроорганізмів, беруть 

участь у процесі травлення та фактично є активаторами росту нормальної 
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мікрофлори. Прикладами пробіотиків є препарати: „Ентерол”, „Бактиспорин, 

„А-бактерин”, „Субалін” [28, 89]. 

Зазначимо, що в науковій літературі (окрім вузькоспеціалізованих 

мікробіологічних джерел) терміни „еубіотики” і „пробіотики” ототожнюють, 

частіше використовуючи термін „пробіотики” [28, 89]. Бактерійні препарати 

володіють властивістю детоксикації, що є важливим для зменшення 

вираженості інтоксикаційного синдрому при інфекціях, і реалізується за 

рахунок зв’язування і деградації токсинів, зменшення токсиноутворюючого 

пулу мікроорганізмів та зниження проникності кишкового бар’єру для 

мікробів і токсинів. Препарати цієї групи не тільки нормалізують мікрофлору 

ротової порожнини і шлунково-кишкового тракту, ротоглотки та інших 

біоценозів, але й мають протиалергічну дію, підвищують захисні властивості 

організму [17, 55, 89]. Механізми, за допомогою яких пробіотики здійснюють 

свій терапевтичний ефект, це – модуляція барʼєрної фунції кишечника; 

трофічна дія на слизову; пригнічення патогенних бактерій; блокада 

прикріплення до епітелію й інвазії патогенних бактерій; модуляція продукції 

цитокінів у кишечнику; протизапальні властивості; посилення 

перетравлювання й абсорбції їжі [15, 58, 60, 125]. Кишкова мікрофлора здатна 

впливати на баланс між про- і протизапальними регуляторними механізмами і 

формувати як місцеву, так і загальну імунну систему господаря [190, 205, 222, 

246, 253]. Доведено, що штами лактобактерій при введенні їх у травний тракт 

здатні транзиторно транслокуватися за його межі. Явище транслокації 

пробіотичних бактерій у кровʼяне русло з перорально введених препаратів, як 

один із механізмів дії, що пов’язаний з імуномодулюючим впливом на 

макроорганізм, було виявлено і всебічно вивчено вітчизняними дослідниками 

під керівництвом академіка В. В. Смірнова [125]. У світлі сучасних знань про 

механізми дії на організм людини пробіотиків, як первісного екологічного 

чинника, доведено їх генетично закладений регулюючий, адаптогенний вплив 

на імунітет [7, 41, 85]. Вони мають стимулюючу дію на дендритні клітини 

(антигенпрезентуючі клітини), що у відповідь призводить до модуляції 
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імунітету за рахунок експресії Т-хелперів. Пробіотики посилюють вроджений 

імунітет і модулюють патогеніндуковане запалення через Toll-подібні 

рецептори на дендритних клітинах, а також можуть імітувати реакцію, схожу 

на збудника, але без знищення пародонта [41, 152, 190, 244, 245, 253]. Шлях до 

досягнення цієї мети проходить через ротову порожнину, травний тракт і 

закінчується в кишечнику [17, 21, 34, 41, 246]. Встановлено, що загальній  

імунній системі слизових оболонок (Mukosa – associated immune system – 

MAIS) властивий феномен „солідарності імунної системи слизових оболонок”,  

який полягає в тому, що незалежно від місця зустрічі з антигеном, інформація 

про нього буде доставлена в усі ділянки MAIS [41]. В останні роки 

фундаментальними і прикладними дослідженнями показана визначальна роль 

для здоров’я людини представників корисної мікрофлори – молочнокислих 

бактерій і біфідобактерій, які входять до складу пробіотиків, біологічно 

активних добавок і продуктів функціонального харчування [110, 118, 146, 

177]. Низка науковців вивчала застосування бактеріальних препаратів у 

стоматології [82, 89, 110, 116, 190, 195, 205, 246]. Г. М. Мельничук у 1992 р. 

вперше виявила дефіцит лактофлори ротової порожнини у хворих на ГП і 

запропонувала використовувати еубіотик „Ацилакт” для лікування 

пародонтиту. Автор спостерігала підвищення концентрацій лізоциму і  SIgA в 

слині хворих на ГП на тлі лікування еубіотиком, а також зниження 

обсіменіння ротової порожнини анаеробами  й елімнацію 

пародонтопатогенних видів мікроорганізмів [28]. Встановлено, що окремі 

штами лактобактерій, окрім органічних кислот, яким відводиться важлива 

роль у механізмі антагоністичної активності пробіотичної мікрофлори, 

продукують й інші біологічно активні речовини з антимікробними 

властивостями – перекис водню, лізоцим, бактеріоцини та ін. [146]. При 

захворюваннях пародонта підтверджена ефективність пробіотичної корекції  

за показниками концентрації лізоциму і sIgA в змішаній слині [21, 28, 75, 81].  

Доведено ефективність дії „Ацилакту”, „Біфідумбактерину” і 

„Лактобактерину” при ГП і встановлено, що поєднане застосування лакто- і 
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біфідовмісних препаратів є більш ефективним, ніж використання кожного із 

них окремо, а найефективнішим періодом у комплексному лікуванні ГП є 

використання бактерійних препаратів із першого дня активних втручань на 

пародонті, паралельно з антибактеріальними, антисептичними і 

протизапальними засобами. Призначення „Лактобактерину” на ранніх етапах 

лікування дозволило досягнути вираженішої елімінації умовнопатогенних 

бактерій, попередити редукцію і збільшити концентрацію лактобактерій у  

ротовій порожнині [28]. Для профілактики ранніх загострень запального 

процесу  після комплексного лікування ГП застосовували „Лактобактерин” і 

„Біфідумбактерин” [83, 139]. Окрему групу бактерійних препаратів складають 

лізати живих мікробних культур, які, по суті, є вакцинами за своєю дією. 

„Імудон” (виробництво Solvey Farma, Франція) є прикладом вакцини, тобто, 

полівалентним комплексом антигенів для штучного створення імунітету проти 

певних видів мікроорганізмів або їх токсинів. Він є комбінованим мікробним 

імуномодулятором, що містить суміш лізатів бактеріальних і грибкових 

штамів мікроорганізмів, які найчастіше є збудниками захворювань  у ротовій 

порожнині. Препарат здобув популярність і широко використовується в 

стоматології [6, 28, 77]. Ю.Г. Чумакова стверджує, що призначення „Імудону” 

впливає на процеси ремоделювання коміркової кістки в разі ГП внаслідок 

стимуляції продукції гуморальних антимікробних чинників (лізоциму, се-

креторного ІgА) в ротовій порожнині й механізми їх дії призводять до 

нормалізації мікробіоценозу й ерадикації пародонтопатогенів, тим самим 

знижуючи вплив ліпополісахариду на остеобласти [170]. Крім „Імудону” в 

стоматології застосовували препарат „ІРС-19”, який містить антигенний 

матеріал 19 штамів мікроорганізмів, підвищує фагоцитарну активність 

макрофагів та вироблення лізоциму й інтерферону [28, 55, 77]. 

Симбіотиками називають препарати, що складаються із кількох видів 

пробіотичних штамів бактерій [138, 156]. Найчастіше це лактобактерії і 

біфідобактерії, безпечність і ефективність яких у складі пробіотичних 

препаратів доведена у багатьох дослідженнях [159,167, 226].  
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 Доведено клінічну й експериментальну ефективність застосування 

пробіотичних препаратів „Симбітер”, „Бактулін” і „Йогурт” для профілактики 

і лікування карієсу зубів у дітей дошкільного віку [21]. Вітчизняний 

мультипробіотик (симбіотик) „Симбітер” широко використовується для 

корекції дисбіозів різних біотопів у дорослих та дітей. Препарат містить 

біфідобактерії, лактобактерії, лактококи і пропіонобактерії  [45].  

Ще одним сучасним напрямком природної терапії дисбіозів є 

використання пребіотиків. Пребіотики – харчові речовини, які не 

перетравлються в кишечнику і мають здатність стимулювати ріст нормальної 

мікрофлори. Прикладом пребіотиків, які найчастіше використовуються,  є  

олігофруктоза (група олігосахаридів) та інулін (група полісахаридів) [144, 156, 

244]. Також у ролі пребіотиків розглядають низку інших речовин, таких, 

наприклад, як: рафіноза і ксилоза  (група моносахаридів і спиртів); лактит і 

ферменти (в т.ч. лізоцим); соєві й молочні пептиди; амінокислоти, 

біофлавоноїди і навіть вітаміни-антиоксиданти (Е, С і групи В) [89]. 

Активність пробіотиків проявляється в тонкому кишечнику, а пребіотиків 

тільки в товстому. Позитивними ефектами пребіотиків є пригнічення або 

елімінація токсинів, мутагенів, канцерогенів, модуляція імунної відповіді й 

підвищення неспецифічної резистентності, а також продукція антиоксидантів і 

ростових факторів [125, 138, 144, 146]. Пребіотики призначають окремо або 

паралельно з призначенням пробіотиків. Поєднання цих двох складових в 

одному препараті дає синергічний ефект.  Відповідні комбінації пребіотиків і 

пробіотиків в одному препараті отримали назву синбіотики [2, 156, 195]. 

Інулін і його похідні, зокрема і фруктоолігосахарид рафтилоза, є одними з 

найефективніших пребіотиків [144]. Cинбіотики на теперішній час вважаються 

визнаними корректорами біоценозів, і деякі наукові публікації останніх років 

стверджують, що ці препарати є потенційно ефективною і безпечною 

альтернативою для лікування запальних і автоімунних захворювань  ШКТ 

завдяки їх сприятливому модулюючому впливу на імунну відповідь [94]. 
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 Синбіотик „Бактулін” успішно використовується в пародонтології. 

Препарат містить 10
7 

КУО біфідо- та лактобактерій і 30 мг пребіотика інуліну 

в 1 таблетці. Вивчалася ефективність  синбіотика „Бактулін” у разі гінгівіту 

[75, 76]. Експериментально на моделі ГП у щурів доведено, що введення 

синбіотика „Бактулін” призводило до нормалізації показників прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги, підвищення активності ферментів СОД і каталази, 

вмісту кальцію, фосфору, активності лужної і кислої фосфатази. Використання 

синбіотика „Бактулін” у поєднанні з базовою ініціальною пародонтальною 

терапією і місцевим лікуванням сприяв зменшенню кількості загострень, 

тривалій стабілізації ГП [82].  

Одним із нових лікарських засобів  є синбіотик „Ацидолак”: 1 саше (3 г 

порошку) містить ліофілізованих бактерій Laktobacillus acidofilus близько 1,95 

× 10
9
 КУО та ліофілізованих бактерій Bifidobakterium близько 1,95 × 10

9
 КУО, 

пребіотик – рафтилозу, діоксид кремнію. Досліджень стосовно вивчення 

ефективності „Ацидолак”  при ГП нами не знайдено.     

Аналіз літератури свідчить про те, що у виникненні й розвитку 

пародонтиту значне місце відводиться дисбіозу. Численні дослідження, які 

вивчали частоту виникнення і структуру дисбіозів, а також результати 

пробіотичної корекції доводять, що застосування лакто- і біфідовмісних 

пробіотиків – найбільш фізіологічне і клінічно значиме для хворого, але 

потребує подальшого вивчення у разі ГП [15, 21, 28, 66]. У зв’язку з цим, буде 

актуальною розробка і вивчення ефективності способу лікування ГП з 

використанням  синбіотика. Потенційна ефективність синбіотика „Ацидолак”, 

на нашу думку, має бути зумовлена більшою кількістю колонієутворюючих 

одиниць (КУО) пробіотичних штамів, а краща адаптація їх у кишечнику 

наявністю пребіотика, а також іммобілізацією на діоксиді кремнію. 

Безпечність препарату зумовлена застосуванням перевірених у багатьох 

контрольованих дослідженнях пробіотичних штамів, а застосування 

спрямоване на нормалізацію мікробіоценозу ротової порожнини і стимуляцію 

захисних систем організму.  
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Отже, комплексне лікування ГП має обов’язково включати ініціальну 

пародонтальну і медикаментозну терапію. Традиційна антибактеріальна 

терапія при ГП, що націлена на елімінацію потенційних пародонтопатогенів і 

зниження загального мікробного навантаження на організм, повинна 

модифікуватися і доповнюватися препаратами рослинного походження, які не 

мають шкідливої побічної дії. Доцільним є використання у лікуванні ГП 

вітамінно-мікроелементних комплексів із  адаптаційною, антиоксидантною і 

метаболічною дією для забезпечення нормальної життєдіяльності організму в 

цілому і тканин пародонта зокрема [57, 78, 106, 160]. Оскільки лікування 

запальних захворювань з використанням бактерійних препаратів дозволяє 

корегувати стан бактеріоценозу, контролювати запалення і покращити 

показники місцевого імунітету, передбачається, що пробіотична корекція 

дозволить підвищити клінічну ефективність комплексного лікування ГП [22, 

175, 245, 246].  

Отже, лікування і реабілітація пацієнтів з ГП є однією з найскладніших 

проблем у стоматології, що знаходить підтвердження у величезній кількості 

запропонованих для цієї мети засобів і методів, які далеко не завжди 

виявляються ефективними [107, 160]. Безперечно, що зміни активності 

ферментів АОЗ, вмісту метаболітів ПОБ,  рівня макро- та мікроелементів у 

ротовій рідині та показників антимікробного захисту і ферментутивної 

активності мікробіоценозу в ротовій рідині віддзеркалюють патологічні 

процеси в пародонті і потребують подальшого вивчення. Підсумовуючи, 

можемо зазначити, що вивчення комплексу вибраних нами показників (ІГ, 

РМА, РВІ, ЧС, КПІ, глибина ПК, проба Ясиновського і РАМ, активність 

уреази, лізоциму, СОД і каталази, вміст SІgA, ОМБ, кальцію, заліза, цинку, 

міді і мангану в ротовій рідині) є актуальним, а запропоновані заходи (санація 

ротової порожнини, гігієнічне навчання, ініціальна пародонтальна терапія) і 

медикаментозне лікування з використанням препаратів „Септофіт Дієт”, 

„Метродент”, „Оліговіт” і „Ацидолак” є патогенетично обґрунтованим, що і 

зумовило наш вибір. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Дизайн дослідження  

 

Для виконання дисертаційної роботи було відібрано 360 осіб, пацієнтів 

центру стоматології університетської клініки ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університет”, які відповідали критеріям 

включення/виключення і дали попередню згоду на участь у дослідженні, а 148 

із них були включені до складу дослідних груп шляхом рандомізації. 

Критеріями включення були: вік 18-35 років; наявність ГП хронічного 

перебігу І ступеня; добровільне підписання пацієнтом інформованої згоди 

на участь у дослідженні.                   

Критеріями виключення були: наявність гострих і хронічних захворювань 

внутрішніх органів і систем організму; наявність протипоказань до лікування 

запропонованими методами та фармакологічними препаратами; вагітність і 

період лактації у жінок або планування вагітності на час дослідження; 

тютюнопаління, алкогольна і наркотична залежність; наявність нелікованого або 

ускладненого карієсу;  ортодонтична патологія; часткова втрата зубів (більше 

двох);  наявність неякісних ортопедичних конструкцій; участь в інших клінічних 

дослідженнях; порушення умов клінічного контрольованого дослідження.  

 Відбір для участі в дослідженні проводився окремо для здорових 

добровольців і пацієнтів, хворих на ГП, за допомогою електронного 

генератора випадкових чисел (Excel 2007, пакет Analysis TollPack), а розподіл 

в експериментальні групи здійснювався методом стратифікаційної 

рандомізації учасників за критеріями „вік” і „стать”. Із метою маскування 

незалежним співробітником пацієнтам були присвоєні коди, згідно яких вони 

отримували препарати для загального лікування. Рандомізаційні коди 

зберігалися в запечатаному конверті і були розкриті після повного завершення 

дослідження. 
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Клінічне випробування проводилося паралельно на трьох дослідних 

групах хворих на ГП, а четверту групу склали здорові добровольці:  

- група А (основна) – хворі на ГП хронічного перебігу І ступеня розвитку 

(40 осіб), в яких використовували базове лікування і синбіотик „Ацидолак”; 

- група В (порівняльна) – хворі на ГП хронічного перебігу І ступеня 

розвитку (40 осіб),  які отримували базове лікування і симбіотик „Лінекс”; 

- група С (контрольна) – хворі на ГП хронічного перебігу І ступеня 

розвитку (40 осіб),  яким отримували тільки базове лікування; 

- група N – здорові люди, які мали інтактний пародонт і збережені зубні 

ряди – 28 осіб.  

Характеристика розподілу учасників випробування в дослідних групах 

наведена в таблиці 2.1. 

Таблиця  2.1 

Характеристика  клінічних груп 

Кількість 

досліджуваних 
Групи дослідження  

N А В С 

включено, n осіб  28 40 40 40 

вибуло, n осіб 0 7 5 5 

завершили дос-

лідження, n осіб 
28 33 35 35 

Р
о

р
зп

о
д

іл
 

за
 с

та
тю

 чол. 14 16 17 17 

% 50 48,48 48,57 48,57 

жін. 14 17 18 18 

% 50 51,52 51,43 51,43 

 Р
о

зп
о

д
іл

 з
а 

в
ік

о
м

 

  

n 

18-22 років 

7 9 9 10 

% 25 27,27 25,71 28,57 

 

n 

23-27 років 

7 9 10 10 

% 25 27,27 28,57 28,57 

 

n 

28-32 років 

7 9 9 9 

% 25 27,27 25,71 25,71 

 

n 

33-35 років 

7 6 7 6 

% 25 18,18 20 17,14 
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Дослідження проводилося без участі фармацевтичних компаній, а всі 

лікарські засоби були зареєстровані в МОЗ України в установленому порядку, 

призначалися звичайним способом відповідно до умов, зазначених у 

реєстраційному досьє. Клінічне дослідження проведено відповідно до 

законодавства України і принципів Гельсінської декларації з прав людини. 

 

2.2 Бази дослідження 

 

 Відбір, клінічне, лабораторне і рентгенологічне обстеження та лікування 

учасників дослідження, а також забір і зберігання зразків ротової рідини для 

біохімічного та імунологічного дослідження проводили на базі  

терапевтичного відділення, клінічної лабораторії і рентгенкабінету центру 

стоматології університетської клініки ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університет” (головний лікар – к. мед. н., доц. М.М. 

Семотюк). На базах акредитованої лабораторії біохімії та віварію із сектором 

експериментальної патології ДУ „Інститут стоматології НАМН України” 

(директор – д. мед. н., проф. С.А. Шнайдер) і біохімічної лабораторії кафедри 

біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка (зав. кафедри – д. б. 

н., проф. Г.М. Ерстенюк) здійснювали біохімічні дослідження ротової рідини. 

В акредитованій лабораторії „ПрімаМЕД” проводили кількісне визначення 

SIgA в ротовій рідині (директор ПП „ПрімаМЕД” – Р.С. Стефанишин).  

 

2.3 Методи дослідження 

 

2.3.1 Вивчення клінічного стану хворих на генералізований  

пародонтит. Клінічне обстеження пацієнтів здійснювали за 

загальноприйнятою методикою з використанням суб’єктивних (анамнез життя, 

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

додаткових: індексна оцінка гігієни ротової порожнини і стану тканин 

пародонта, аналіз рентгенограм) методів та заповненням медичної 
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документації (амбулаторних карт стоматологічного хворого і розроблених 

нами карт обстеження). При огляді пацієнтів вивчали глибину присінка 

ротової порожнини й особливості прикріплення вуздечок; зубний ряд та його 

цілісність; наявність і стан реставрацій та ортопедичних конструкцій; 

наявність травматичних оклюзійних вузлів; зміни ясенного контура; визначали 

патологічну рухомість зубів. 

Індексну оцінку використовували для встановлення вихідного стану 

тканин пародонта та контролю за його змінами під впливом лікування в різні 

терміни спостереження, а також для планування лікувально-профілактичних 

заходів та оцінки їх ефективності.  

 Із метою оцінки гігієнічного стану ротової порожнини всім пацієнтам 

проводилося визначення спрощеного індексу гігієни ротової порожнини 

Гріна-Вермільйона (ІГ) [70]. Методика передбачає визначення на 

вестибулярних поверхнях 16, 11, 26, 31 та язикових поверхнях 46, 36 зубів 

індексу зубного нальоту (Debris-index – DI-S) та індексу зубного каменю 

(Calcuius-index – CI-S). Низький рівень показника ІГ (0-0,6 бала) відповідає 

хорошій гігієні ротової порожнини, середній (0,7-1,6 бала) – задовільній, 

високий (1,7-2,5 бала)  – незадовільній, а дуже високий (більше 2,6 бала) – 

поганій гігієні. 

За допомогою папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА) в 

модифікації С. Parma [70] оцінювали стан ясенних сосочків, ясенного краю та 

коміркових ясен біля кожного зуба. Запалення ясенного сосочка оцінюється в 

1 бал, ясенного краю (маргінальних ясен) – у 2 бали, коміркових ясен – у 3 

бали. Індекс обчислюють діленням суми показників стану маргінального 

пародонта біля всіх наявних зубів на загальну кількість зубів і виражають у 

відсотках. Він знаходиться в межах 0-3 бали (0-100 %). 

Індекс кровоточивості ясенних сосочків (Papillary Bleeding Index – РВІ) 

за Saxer, Muhlemann [19] використовували для оцінки запалення міжзубних 

сосочків у процесі лікування. Реєстрували індекс шляхом зондування в 

чотирьох квадрантах: в 1-му і 3-му – тільки з орального боку, а в 2-му і 4-му – 
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тільки з вестибулярного. Визначали 4 ступені кровоточивості в балах: 0 – 

нормальні ясна, без ознак запалення, колір не змінений, кровоточивості немає; 

1 – слабке запалення, легка еритема, мінімальне ураження поверхні, 

кровоточивість відсутня; 2 – помірне запалення, еритема, кровоточивість при 

зондуванні; 3 – сильне запалення, виражена гіперемія і набряк, схильність до 

профузних кровотеч, можливі звиразкування. Отримані результати заносили в 

карту обстеження. Індекс РВІ обчислювали за середнім значенням. Він є 

об’єктивним клінічним індексом для визначення чинників ризику контролю за 

станом ясен і змінами мотивації пацієнтів. 

Йодне число Свракова є удосконаленою пробою Шиллєра-Пісарєва, яка 

вказує на глибину ураження ясен [44]. Проба також ґрунтується на виявленні 

глікогену в яснах, вміст якого різко зростає при запаленні за рахунок 

відсутності кератинізації епітелію, за допомогою зафарбовування йодовмісним 

розчином Шиллєра-Пісарєва. Залежно від інтенсивності запалення 

забарвлення ясен змінюється від світло-коричневого до темно-бурого кольору. 

За наявності здорового пародонта різниця в забарвленні ясен не виявляється. 

Оцінка в 2 бали при визначенні ЧС відповідає забарвленню сосочка, в 4 бали – 

забарвленню ясенного краю, а у 8 балів – забарвленню коміркових ясен. 

Інтерпретація результатів: слабо виражений запальний процес – до 2,3 бала; 

помірно виражений – 2,3-5,0; інтенсивний – 5,1-8,0. Індекс слугує критерієм 

ефективності лікування, оскільки протизапальна терапія знижує кількість 

глікогену в яснах   [44]. 

Глибину ПК вимірювали за допомогою градуйованого ґудзикового 

пародонтального зонда вздовж вертикальної осі зуба в трьох точках зі щічного 

і трьох точках з язикового (піднебінного) боків. Зонд вводили в ПК і повільно 

просували до дна до відчуття легкого спротиву. Враховували виявлену 

максимальну глибину ПК, що за відсутності гіпертрофії й атрофії ясен 

дорівнює відстані від верхньої межі ясен до її дна (прямий метод). Непрямий 

метод визначення глибини ПК використовували при симптоматичному 

гіпертрофічному гінгівіті і рецесії ясен [12]. 
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Комплексний періодонтальний індекс (індекс КПІ), запропонований П. А. 

Леусом [70], застосовували для визначення пародонтального статусу пацієнтів 

і оцінки потреби в лікуванні.  Досліджували 17/16, 11, 26/27, 37/36, 31, 46/47 

зуби і реєстрували відповідні оцінки в балах за такими показниками: 0 – 

здоровий: зубний наліт і ознаки ураження пародонта не визначаються; 1 – 

зубний наліт: будь-яка кількість м’якого зубного нальоту, що визначається 

зондом на поверхні коронки зуба, у міжзубному проміжку або в пришийковій 

ділянці; 2 – кровоточивість: видима неозброєним оком кровоточивість 

зубоясенної борозни (кишені); 3 – зубний камінь: будь-яка кількість 

під’ясенного зубного каменю; 4 – кишеня: ясенна або пародонтальна; 5 – 

рухомість зуба: патологічна рухомість зуба ІІ-ІІІ ступеня. Значення КПІ 

дорівнює частці від суми кодів і кількості обстежених зубів. Інтерпретація 

значень КПІ: 0,1-1,0 бал – є ризик захворювання; 1,1-2 бали – легкий ступінь 

ураження; 2,1-3,5 бала –  середній; 3,6-5 балів – важкий ступінь ураження [70]. 

2.3.2 Рентгенологічні методи дослідження. Рентгенологічне 

обстеження проводили з метою оцінки стану кісткової тканини щелеп за 

допомогою внутрішньоротових знімків і ортопантомограм. При аналізі 

рентгенограм особливої уваги надавали виявленню основних проявів 

патологічних змін кісткової тканини коміркових відростків (рарефікації) – 

остеопорозу, деструкції й остеолізу, в основі яких лежить резорбція кістки 

шляхом остеолізу і остеоклазії чи розсмоктування грануляціями або 

посиленням кровотоку, що завжди супроводжують хронічний запальний 

процес. Розрізняли чотири ступені деструкції кісткової тканини щелеп: 

початковий – відсутня компактна пластинка вершин міжкоміркових 

перегородок без зміни їх висоти, остеопороз у сусідніх із компактною 

пластинкою ділянках без істотної втрати кісткової маси; І ступінь – деструкція 

міжкоміркових перегородок у проксимальному відділі кореня на 1/3 його 

довжини; ІІ ступінь – деструкція на 1/2; ІІІ ступінь – деструкція більша від 1/2 

довжини кореня [121]. Пацієнтам, в яких на рентгенологічних знімках 
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відмічалися явища остеопорозу, деструкції кортикальної пластинки і 

міжкоміркових перегородок, встановлювався діагноз „пародонтит”. 

 Використання клініко-лабораторних і рентгенографічних досліджень 

дозволило уточнити діагноз, варіант перебігу патологічного процесу в 

пародонті та виявити ступінь розвитку ГП, який визначався за класифікацією 

М.Ф. Данилевського [12]. Зазначена клінічна класифікація узгоджена з 

міжнародною статистичною класифікацією хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) – 

шифр МКХ-10 К 05. 31. [150]. 

 

2.3.3 Лабораторні методи дослідження. Із метою оцінки загального 

стану здоров’я пацієнтів вивчали гемограму і рівень глюкози в крові. 

Ферментутивний метод визначення дисбіозу ротової порожнини для 

скринінгу про- і пребіотиків, запропонований А. П. Левицким и др. [156], 

застосовувався нами для діагностики і динамічного моніторингу ступеня 

дисбіозу, який є результатом взаємодії антимікробних систем макроорганізму 

з мікроорганізмами ротової порожнини. Для оцінки ступеня мікробного 

обсіменіння ротової порожнини визначали активність ферменту уреази, яка не 

виробляється соматичними клітинами, а є продуктом синтезу рослинних 

клітин, а також більшості бактерій, особливо тих, що належать до умовно-

патогенних і патогенних. Порівнюючи уреазну активність досліджуваного 

зразка з аналогічним показником у здорових осіб, можна оцінювати 

збільшення чи зменшення мікробного обсіменіння ротової порожнини. 

Показником стану антимікробних систем є лізоцим, активність якого тісно 

корелює з рівнем неспецифічних і навіть специфічних антимікробних 

чинників макроорганізму.  

Методика проведення  складалася з наступних етапів: 

1. Збір нестимульованої ротової рідини проводили у мірні центрифужні 

пробірки упродовж 5 хв зранку, натще, без ранішньої гігієни, через 3 хв після 

ополіскування рота водою. Після центрифугування (2500 q, 5 хв, при 0…+
 
5

о 
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С) вимірювали об’єм ротової рідини. Відбирали надосадову рідину в чисті 

пробірки і заморожували до дослідження (при – 20… – 25
о
С ). 

2.  Визначення активності уреази за методикою Л. М. Гаврикова, И. Т.  

Сегень [156] ґрунтується на  здатності уреази розщеплювати сечовину з 

утворенням аміаку. Як субстрат використовували 0,1М розчин сечовини і 

комерційний реактив Неслера.  

3. Визначення активності лізоциму проводили бактеріолітичним 

методом у модифікації А. П. Левицького і О. О. Жигіної [156]. В основу 

методу покладена здатність лізоциму спричиняти лізис низки бактерій і, 

зокрема, клітин Mikrococcus lysodeiktikus (стандартний штам 2665). Як 

субстрат використовували суспензію ацетонового порошку цих бактерій у 

фосфатному буфері.  

4. Визначення відносних активностей уреази і лізоциму (Увідн.і Лвідн.) 

здійснювали шляхом  розрахунків за формулами: 

Увідн. = , і Лвідн. = , 

де Удосл. і Лдосл. – активність ферментів у дослідній пробі; Уконт. і Лконт. – середні 

результати визначення активності уреази  і лізоциму.  

5. Розрахунок ступеня дисбіозу ротової порожнини проводився за 

формулою:  

СД = , 

де СД – ступінь дисбіозу ротової порожнини  (в безрозмірних одиницях), Увідн. 

–  відносна активність уреази; Лвідн. – відносна активність лізоциму. 

У здорових осіб показник СД завжди дорівнює одиниці. При порушенні 

мікробіоценозу ротової порожнини він більший за одиницю. Чим більше 

виражений дисбіоз, тим  вище значення показника СД [156]. 

Метод послідовних полоскань (проба Ясиновського модифікована) [12], 

яким  визначається міграція лейкоцитів у ротову порожнину дає змогу робити 

висновок про захисні реакції тканин пародонта, рівень фагоцитозу, характер 

запальної реакції, а також вказує на зв’язок між ступенем запалення і ступенем 
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проникності стінок судин. Визначали середню кількість лейкоцитів (живих і 

мертвих окремо) та клітин плоского епітелію, що мігрували в 1 мл змивної 

рідини. Щоб визначити кількісний склад клітинних елементів змиву, готували 

мазки з осаду, які фіксували в етиловому спирті та забарвлювали за 

Романовським-Гімзою. Інтенсивність міграції лейкоцитів та десквамації 

епітелію може свідчити про реактивність СОРП, ступінь тяжкості 

патологічного процесу та ефективність лікування захворювань пародонта  [11]. 

Дослідження реакції адсорбції мікроорганізмів (РАМ) клітинами 

епітелію СОРП застосовують на етапах обстеження та моніторингу 

ефективності лікування при захворюваннях пародонта і слизової оболонки 

[12]. Мазок готували з матеріалу, отриманого шляхом зішкрібання зі здорової 

ділянки коміркової частини ясен, і забарвлювали його за Романовським [12]. 

На мазках вивчали співвідношення мікрофлори ротової порожнини, яка в 

основному представлена коками, з епітеліальними клітинами слизової 

оболонки. Підраховували кількість коків, адсорбованих на поверхні 

епітеліальних клітин, і розподіляли їх на 4 групи: 1 – наявність епітеліальних 

клітин, на поверхні яких немає адсорбованих коків або трапляються поодинокі 

мікроорганізми; 2 – наявність адсорбції епітеліальною клітиною від 5 до 25 

коків; 3 – наявність епітеліальних клітин, що містять на поверхні 26-50 коків; 4 

– наявність адсорбції 51 і більше коків на поверхні клітини у вигляді 

мурашника. Розрахунок проводили на 100 епітеліальних клітин. Клітини 1-ї та 

2-ї груп відносили до клітин із негативною РАМ, 3-ї та 4-ї – до клітин із 

позитивною РАМ. При мікроскопії у кожному мазку підраховували відсоток 

клітин із позитивною та негативною РАМ. За відсотком позитивної РАМ 

робили висновок про неспецифічну резистентність організму: при 70 % і 

більше функціональний стан організму оцінюється як добрий, при 31-69 % – 

як задовільний, при 30 % і нижче – як незадовільний [150]. 

Кількісне визначення SIgA в ротовій рідині проводили методом 

твердофазного імуноферментного аналізу за допомогою комерційного набору 

фірми „Вектор БЕСТ” (Росія) на імуноферментному аналізаторі „Sunrise” 
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(Tecan, Австрія). Ротову рідину для дослідження забирали зранку, натще, без 

ранішньої гігієни ротової порожнини в стерильні пробірки, заморожували і 

зберігали до дослідження в цьому стані  при температурі  – 20° … –25
о
С.    

Принцип тесту ґрунтується на здатності імуноглобулінів  зв’язуватися з 

антитілами на поверхні твердої фази. Концентрація SІgA в досліджуваному 

зразку визначається за калібровочною кривою, яка побудована з урахуванням 

концентрації стандартних зразків-калібраторів  [59].  

   Роль прооксидантно-антиоксидантних процесів у розвитку ГП вивчали 

за станом ПОБ і активністю антиоксидантних  ферментів СОД і каталази.  

Для вивчення стану ПОБ досліджували показники окисної модифікації 

білків (ОМБ) за методикою Е.Е. Дубининой и соавт. [104]. Принцип методики 

базується на взаємодії окиснених амінокислотних залишків білків із 2,4-

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

динітрофенілгідразону. Оптичну густину утворених динітрофенілгідразонів 

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

нм,  460 нм і 530 нм. 

 Активність СОД у ротовій рідині визначали за методом О.О. Чевари и 

соавт. [166], який базується на здатності ферменту конкурувати з 

нітротетразолієм за супероксидні аніони. Принцип методу полягає у 

відновленні нітротетразолію супероксидними радикалами, які утворюються 

при реакції між феназин-метасульфатом і відновленою формою 

нікотинаміддинуклеотиду. Утворення нітроформазану (продукту відновлення 

нітротетразолію) блокується наявністю в пробі СОД. Активність СОД 

оцінювали за кількістю нітроформазану. Вимірювали екстинцію проб при 540 

нм на спектрофотометрі „Specord M-40”. Активність СОД визначали за 

допомогою калібровочної кривої.    

        Кількісне визначення каталази в ротовій рідині здійснювали за 

методикою А.Н. Баха і С.В. Зубкової  [8], яка базується на здатності ферменту 

розкладати пероксид водню. До проби, в якій знаходиться фермент, додавали 

певну кількість пероксиду водню і через визначені інтервали часу за 
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допомогою титрування перманганатом калію визначали кількість 

нерозкладеного пероксиду водню. Різницю між кількістю перманганату калію, 

використаного на титрування 2 мл 1 % розчину пероксиду водню (контроль), і 

кількістю перманганату калію, витраченого на титрування досліджуваної 

проби, використовували для обчислення каталазного числа.  

Із метою вивчення деяких аспектів тканинного метаболізму вивчали 

вміст біометалів у ротовій рідині: кальцію, заліза, міді, цинку і мангану, 

враховуючи їхні антиоксидантно-прооксидантні, коферментні та остеотропні 

функції [59, 106]. 

Визначення кількості кальцію в ротовій рідині проводили з 

використанням набору для визначення кальцію в біологічних рідинах 

(науково-виробнича фірма ,,Simko Ltd”, Львів). Принцип методу ґрунтується 

на здатності кальцію утворювати комплекс синього кольору в нейтральному 

середовищі з барвником арсеназо-ІІІ, який вимірюють фотоколориметрично 

(фотоелектроколориметр КФК-2МП) при довжині хвилі 590-650 нм.  

            Кількісне визначення заліза, міді, цинку і мангану здійснювали за 

допомогою спектрального методу на атомно-адсорбційному спектрофотометрі 

С-115 ПК за стандартною методикою, описаною в заводській інструкції з 

експлуатації, відповідно до вимог ГОСТ 30178-96 та ГОСТ 26070-85. Для 

встановлення концентрації вказаних біометалів проводили забір ротової 

рідини, яку готували до визначення за методикою Г.О. Бабенка [8]: 

висушували при температурі 70-80
о
 С, після чого озолювали в муфельній печі 

при температурі 450-500
о
 С. Мінералізацію здійснювали доти, поки зола 

позбавлялася домішок вугілля. Елементний склад визначали в розчинах золи, 

використовуючи для атомізації горючу суміш „ацетилен-повітря”. 

Схематично комплекс проведених нами клініко-лабораторних 

досліджень відображений на рис. 2.1. Результати клінічних, рентгенологічних, 

цитологічних, імуноферментних і біохімічних досліджень заносили до 

розробленої нами карти обстеження та фіксували в амбулаторних картах 

стоматологічних хворих протягом усього терміну спостереження. 
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Рис. 2.1. Алгоритм обстеження досліджуваних хворих на 

генералізований пародонтит.  
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Індекс ефективності проведеного лікування у групах спостереження 

розраховували за формулою: 

Індекс ефективності = [І1 – І2] / І1× 100, де І1 – попереднє значення 

індексу (показника); І2 – наступне значення індексу (показника). 

Це універсальний спосіб оцінки ефективності, який вказує на скільки 

відсотків змінилися показники. Його застосовують навіть у тих випадках, коли 

значення індексу при повторному обстеженні дорівнює „0” [71].  

Оцінку ефективності лікування у хворих на ГП здійснювали за 

допомогою порівняльного аналізу клініко-лабораторних, рентгенологічних, 

цитологічних, імунологічних та біохімічних показників до і після 

комплексного лікування (на 21-23 день), а також у віддаленні терміни – через 6 

і 12 місяців після терапії.  

 

  2.4 Способи лікування хворих на генералізований пародонтит 

 

Комплексне лікування всіх хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня 

проводилося за однаковою схемою і включало: первинне пародонтологічне  та 

медикаментозне (місцеве і загальне) лікування. На етапі первинного 

пародонтологічного лікування виявляли і ретельно усували місцеві 

подразнюючі чинники, лікували карієс і його ускладнення, навчали правил 

догляду за ротовою порожниною з обов’язковим контролем за якістю чищення 

зубів та використанням засобів індикації зубних відкладень. Проводили 

професійну гігієну: видаляли над’- і під’ясенні зубні відкладення 

інструментальним (за допомогою універсальних і зоноспецифічних кюрет 

Грейсі) і ультразвуковим (за допомогою апарату „Woodpecker”) способами, 

після чого старанно полірували пришийкові ділянки зубів і контактні поверхні 

та обробляли їх препаратами фтору. Виявляли і усували передчасні оклюзійні 

контакти шляхом вибіркового пришліфовування зубів за методикою B.A.  

Jenkelson [103]. За показаннями проводили закритий кюретаж ПК.  
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Пацієнтам виготовляли індивідуальні пародонтальні капи (патент 

України на корисну модель № 76260 UA МПК А61С9/00): отримували повні 

анатомічні відбитки щелеп; виготовляли гіпсові моделі, формували простір 

для лікарських композицій із смужки харчової фольги, складеної шарами,  

шириною 1-1,5 см, яку адаптували до моделі і фіксували за допомогою 

універсального клею. Капу формували в апараті-формувачі зі стандартної 

еластичної термопластичної пластинки товщиною 0,9-1,0 мм, обрізали за 

наміченими межами [109]. 

 Місцеве і загальне медикаментозне лікування хворих на ГП проводили 

залежно від групи дослідження. Здорові особи терапію не отримували. Схема 

комплексного лікування хворих на ГП зображена на рис. 2.2.  

Хворим групи А згідно розробленого нами способу лікування (патент 

України на корисну модель № 76258 UA МПК А61С7/00) призначався 

наступний фармакотерапевтичний комплекс: природний антисептичний 

препарат „Септофіт-дієт”; антибактеріальний гель ,,Метродент” для аплікацій 

на ясна під індивідуально виготовлену  пародонтальну капу; вітамінно-

мінеральний комплекс „Оліговіт”; синбіотик „Ацидолак” [108]. 

Хворі групи В отримували місцеве лікування таке ж, як хворі групи А, а 

ентерально − „Оліговіт” (дози і курс лікування аналогічні таким у групі А) та 

симбіотик „Лінекс”. 

Хворим групи С місцево призначали гель „Метродент” для аплікацій на 

ясна (без використання капи) і „Септофіт-дієт”, а ентерально тільки „Оліговіт” 

(дози і курс лікування аналогічні таким у групах А і В). Протокол лікування 

пацієнтів контрольної групи розроблений згідно наказу МОЗ №566 від 2004-

11-23 (Шифр МКХ  К. 05.31. Пародонтит генералізований. Клінічна форма – 

пародонтит генералізований, хронічний перебіг. Легкий ступінь 

захворювання) [119].  

Таблетки для розсмоктування „Септофіт Дієт” застосовували для 

ліквідації інфекційно-запальних явищ у пародонті. Одна таблетка препарату 

містить 0,1 мг уснінату натрію, який виявляє антибактеріальні, 
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антипротозойні, антивірусні, антипроліферативні і знеболювальні властивості 

[Р.П. МОЗ України UA / 7058 /01/01 від 17.09.07 №557]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Схема комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит. 
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У грамі гелю „Метродент” міститься 16 мг метронідазолу бензоату, 

еквівалентно 10 мг метронідазолу та 2,5 мг розчину хлоргексидину глюконату, 

які зумовлюють ефективність препарату. Метронідазол чинить 

антипротозойну та антибактеріальну дію щодо анаеробних найпростіших і 

анаеробних бактерій.  Хлоргексидину глюконат – антисептик бактерицидної 

дії проти широкого кола вегетативних форм грамнегативних і грампозитивних 

мікроорганізмів, а також дріжджів, дерматофітів і ліпофільних вірусів [Р.П. 

МОЗ України UA /7951 /01 /01 від 18.03.08 №139].  

         Ураховуючи роль вітамінів та біометалів як активаторів клітинного 

метаболізму, застосували комбінований препарат „Оліговіт”, який містить 

вітаміни (А, Е, Д, групи В, РР, С), макроелементи (залізо, магній, калій, 

кальцій), мікроелементи (цинк, фтор, мідь, манган, молібден, кобальт) [Р.П. 

МОЗ України UA / 5929 /01 /01 від 26.06.07 № 356]. 

Синбіотик „Ацидолак” є одним із нових лікарських засобів. Одне саше 

препарату (3 г порошку) містить ліофілізованих бактерій Laktobacillus 

acidofilus близько 1,95×10
9
 КУО та Bifidobakterium близько 1,95×10

9
 КУО, 

пребіотик рафтилозу, декстрозу безводну, кремнію диоксид [Р.П. МОЗ 

України UA / 7942/01/01 від 18.03.08 № 139].  

Симбіотик „Лінекс” – комбінований препарат, що містить три види 

ліофілізованих життєздатних молочнокислих бактерій із різних відділів 

кишечника, які є частиною нормальної мікрофлори.  Одна капсула препарату 

містить не менше 1,2×10
7
 ліофілізованих життєздатних молочнокислих 

бактерій: не менше 4,51×10
6
 Lactobacillus acidophilus, не менше 4,5×10

6
 

Bifidobacterium infantis, не менше 4,5×10
6
 Enterococcus faecium [Р.П. МОЗ 

України UA / 3002 /01/01 від 21.07.11. № 507].  

 

2.5 Статистичні методи  

Для статистичної обробки результатів досліджень використовували 

програми Microsoft Office Excel 2007 і спеціалізоване комп’ютерне середовище 
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статистичної обробки даних R (R Core Team, 2014). Перевірка на тип 

розподілу кількісних даних за методом Колмогорова-Смирнова показала його 

невідповідність закону нормального розподілу, а тому перевірку нульових 

гіпотез здійснювали непараметричними методами [33]. Метод порівняння 

спряжених випадків Вілкоксона – T-критерій Вілкоксона (Wilcoxon signed rank 

test, Т-test) використовували для оцінки вірогідності змін показників у 

середині груп у кожен із візитів. Метод порівняння неспряжених випадків 

Манна-Уїтні (Mann-Whitney U-test) застосовували для оцінки вірогідності 

різниці значень між дослідними групами в кожен із візитів. Для представлення 

центральної тенденції і міри варіації використовували медіану (Ме) та 

міжквартильний розмах (Q1 – перший квартиль або 25-й процентіль; Q3 – 

третій квартиль або 75-й процентіль). Критичне значення рівня статистичної 

значущості дорівнювало 0,05 [33]. 

 

Матеріали цього розділу оприлюднені в таких публікаціях: 

 

1. Пат. на корисну модель № 76258 МПК А61С7/00. Спосіб 

комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит /          

Семенюк Г. Д., Мельничук Г. М., Мельничук С. С.; заявники і 

патентовласники Семенюк Г. Д., Мельничук Г. М., Мельничук С. С. – №          

u 2012 07851, заявл. 26.06.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24.  

2. Пат. на корисну модель № 76260 МПК А61С9/00. Спосіб 

виготовлення індивідуальної пародонтальної капи / Семенюк Г. Д.,    

Мельничук Г. М., Кошкін О. Є., Бігун Р. М.; заявники і патентовласники 

Семенюк Г. Д., Мельничук Г. М., Кошкін О. Є., Бігун Р. М. – № u 2012 07892, 

заявл. 26.06.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАН РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ 

ПАРОДОНТИТ ЗА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 

3.1 Клінічна характеристика стану тканин пародонта обстежених 

хворих 

 

Захворювання тканин пародонта характеризуються різноманітністю 

клінічних проявів і характером перебігу. Детальна оцінка клінічної картини та 

анатомо-топографічних особливостей зубощелепної системи, які в кожному 

конкретному випадку спричиняють виникнення або обтяжують перебіг  

захворювання, має вирішальне значення для діагностики, планування 

індивідуального комплексу лікувальних заходів і моніторингу ефективності 

лікування.  

Обстежені нами хворі на ГП хронічного перебігу І ступеня скаржилися 

на відчуття болю або дискомфорту в яснах, періодичну кровоточивість ясен 

при чищенні зубів, неприємний запах із рота, естетичний дискомфорт через 

наявність твердих зубних відкладень або оголення шийок зубів, часом – на 

підвищену чутливість зубів до хімічних, термічних і механічних подразників.  

З анамнезу виявлено, що захворювання розвивалося поступово. 71,7 %  

(86 чол. із 120) хворих не змогли вказати на термін початку захворювання, що 

свідчить про первинно-хронічний перебіг ГП. У 35,8 % (43 чол.) хворих 

діагноз ГП було встановлено вперше. Тільки 30,08 % (37 чол.) обстежених 

періодично зверталися до лікаря-стоматолога з приводу ГП (останній раз – 

більше року тому). Отримане лікування в основному обмежувалося заходами 

професійної гігієни.  

Усі обстежені на момент дослідження вважали себе здоровими, не мали 

гострих і хронічних соматичних захворювань та не стояли на диспансерному 

обліку.  
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При об’єктивному обстеженні у всіх хворих діагностовано хронічний 

симптоматичний гінгівіт: катаральний – у 97,09 % (100 чол.) і гіпертрофічний 

– у 2,91 % (3 чол.), спостерігалися ПК не менше як у чотирьох секстантах 

щелеп, в яких виявляли серозний і серозно-геморагічний  ексудат. У хворих 

спостерігали множинні супраконтакти, відсутність стирання емалевих 

горбиків зубів у пацієнтів старше 25 років, рецесію ясен, маловиражену 

патологічну рухомість зубів, чи рухомість І ступеня в окремих ділянках, 

скупченість зубів, інколи − мілкий присінок ротової порожнини. У 90,29 % (93 

чол.) хворих визначено ортогнатичний прикус, у 4,85 %  (5 чол.) – прямий,  у 

1,94 % (2 чол.) – біпрогнатію, у 2,91 %  (3 чол.) – опістогнатію.  

Рентгенологічно у всіх хворих були виявлені зміни кісткової тканини, 

характерні для прогресуючої резорбції коміркової кістки: остеопороз губчастої 

речовини, деструкцію кортикальної пластинки і резорбцію верхівок 

міжкоміркових перетинок до 1/3 довжини кореня, розширення 

періодонтальної щілини в пришийкових ділянках зубів. 

Стан тканин пародонта оцінювали за допомогою показників клінічних 

індексів (табл. 3.1).  

Аналізуючи наведені дані, бачимо, що стан гігієни за ІГ у пацієнтів усіх 

груп був задовільним (склав у середньому 1,59 бала), що свідчило про 

неналежну гігієну ротової порожнини.   

Значення індексу РМА в досліджуваних хворих (від 42,53 % до 44,05 %) 

вказували на симптоматичний гінгівіт середнього ступеня тяжкості.  

 Індекс РВІ у всіх групах у середньому дорівнював 1,22 бала, а 

максимальний міжквартильний розмах становив від 1,1 до 1,36 бала, що 

підтверджувало наявність активних осередків запалення в пародонті за 

хронічного перебігу ГП.  

Дані індексу КПІ (3,39 бала) свідчили про середній ступінь 

захворювання, а  показники ЧС (1,84 бала) − про виражене ураження 

запаленням ясенних сосочків і частково маргінальних ясен. 
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Таблиця 3.1 

Індексна оцінка стану тканин пародонта хворих на генералізований 

пародонтит хронічного перебігу І ступеня розвитку (Ме (Q1; Q3)) 

 

 

Показники 

Групи дослідження  

U-критерій 

 
A, 

n=40 

В, 

n=40 

С, 

n=40 

ІГ, 

бали 

 

1,59 

(1,17; 1,67) 

 

1,50 

(1,33; 1,67) 

 

1,67 

(1,33; 1,83) 

 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

РМА, 

% 

 

43,22 

(38,72; 46,55) 

 

44,05 

(40,69; 46,67) 

 

 

42,53 

(40,0; 47,34) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

РВІ, 

бали 

 

1,24 

(1,12; 1,36) 

 

 

1,21 

(1,14; 1,30) 

 

1,22 

(1,10; 1,32) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

КПІ, 

бали 

 

3,42 

(2,8; 3,51) 

 

 

3,25 

(2,83; 3,67) 

 

3,50 

(3,0; 3,8) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

ЧС, 

бали 

 

2,00 

(1,67; 2,67) 

 

1,84 

(1,33; 2,67) 

 

 

1,67 

(1,33; 2,54) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

глибина 

ПК, 

мм 

 

3,23 

(2,95; 3,40) 

 

3,15 

(2,99; 3,31) 

 

 

3,23 

(2,89; 3,43) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: р1А – до величини в A 

групи; p1B – до величини в B групи; р1C  – до величини в C групи. 

 

Глибина  ПК  за показником Ме була близькою в групах А, В і С (3,23, 

3,15 і 3,23 мм відповідно) і відповідала І ступеню розвитку захворювання.    

Статистично значущої різниці між групами А, В і С за показниками 

клінічних індексів не виявлено (р1А-1В, р1А-1С і р1В-1С − >0,05).  

Отже, пародонтологічний статус хворих, учасників дослідження, за 

даними основних і додаткових методів обстеження відповідав діагнозу „ГП 
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хронічного перебігу І ступеня” і до лікування за середніми медіанними 

показниками клінічних індексів у дослідних групах був близьким, що 

створювало умови для їх об’єктивного порівняння на етапах спостереження.  

 

3.2 Стан ферментативних показників мікробіоценозу ротової 

порожнини за генералізованого пародонтиту  

 

Для встановлення стану мікробіоценозу ротової порожнини у хворих на 

ГП вивчали показники активності уреази і лізоциму в ротовій рідині (табл. 

3.2). 

Таблиця 3.2  

Ферментативні показники мікробіоценозу ротової порожнини здорових і 

хворих на генералізований пародонтит до лікування (Ме (Q1; Q3)) 
 

 

Показники 

Групи дослідження  

U-критерій N, 

n=28 

A, 

n=33 

В, 

n=35 

С, 

n=35 

уреаза, 

мккат/л 

 

 

0,162 

(0,063; 0,327) 

 

 

0,332 

(0,204; 0,439) 

 

 

0,293 

(0,113; 0,523) 

 

 

0,282 

(0,124; 0,433) 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,05 

pN-1С>0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

лізоцим, 

од/мл 

 

0,098 

(0,055; 0,246 

 

0,065 

(0,055; 0,086) 

 

0,050 

(0,031; 0,086) 

 

0,072 

(0,045; 0,085) 

pN-1A<0,05 

рN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини в N 

групи, р1А – до величини в A групи; p1B – до величини в B групи; р1C  – до 

величини в C групи. 

 

Як видно з даних, наведених у табл. 3.2, медіана активності уреази у 

хворих на ГП була вищою за аналогічні дані в здорових осіб (група N) у 2,05 (у 

групи А) та в 1,81 (у групи В) раза, а різниця показників була вірогідною         

(pN-1A і pN-1В − <0,001). Незважаючи на те, що у хворих групи С активність 

уреази за показником Ме була в 1,76 раза вищою, ніж у здорових, різниця 
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показників зі здоровими не була достовірною (pN-1С>0,05). Проте при 

порівнянні груп А, В і С між собою статистичної значущості за U-критерієм не 

виявлено (p1А-1В, p1А-1С і p1В-1С − >0,05), отже, різницю між групами можна 

вважати несуттєвою. 

Вивченням активності лізоциму в ротовій рідині встановлено, що в 

здорових за показником Ме вона була вищою в 1,51 раза, ніж у хворих групи 

А, в 1,81 раза − ніж у хворих групи В і в 1,36 раза − ніж у хворих групи С, а 

різниця показників була вірогідною (pN-1A і pN-1С − <0,05; p1А-1С>0,05). За 

показником активності лізоциму відмінність між групами А, В і С була 

неістотною (p1А-1С, p1А-1В, p1В-1С − >0,05).  

Нашими дослідженнями встановлено зміни показників СД ротової 

порожнини у хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня розвитку (рис. 3.1).  

 

 

Рис. 3.1 Ступінь дисбіозу ротової порожнини здорових і хворих на 

генералізований пародонтит. 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини в N 

групи, р1А – до величини в A групи; p1B – до величини в B групи; р1C  – до 

величини в C групи.  
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Так, СД у групі N за показником Ме становив 1,190 (0,835; 1,575) о.д., а 

в групі А – 5,690 (2,300; 6,730) о.д., тобто, був у 4,78 раза вищим (pN-1A<0,001). 

У групах В і С рівні СД склали 4,950 (2,490; 6,510) о.д. та 5,320 (3,935; 6,605) 

о.д. і відрізнялися від таких у здорових відповідно в 4,16 та 4,47 раза (pN-1В і 

pN1С − <0,001). При порівнянні груп хворих між собою суттєвої різниці за 

вказаним показником не виявлено (p1А-1С, p1А-1С і p1А-1С − >0,05).  

 Отже, у хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня встановлено 

статистично значуще підвищення активності ферменту уреази, що вказує на 

зміни  орального мікробіоценозу. Зниження активності лізоциму в ротовій 

рідині свідчить про зниження неспецифічного антибактеріального захисту, а 

зростання показника СД –  про наявність дисбіотичних змін у ротовій 

порожнині за ГП. 

 

3.3 Місцевий антибактеріальний захист у хворих на генералізований 

пародонтит 

 

Значне місце в генезі хвороб пародонта займає стан реактивності 

організму. Активність дистрофічно-запальних процесів у пародонті (як 

відповідь на бактеріальні чинники) зумовлюють місцеві і загальні імунні 

механізми [1]. Про стан неспецифічної резистентності організму, характер 

запальної реакції пародонта і рівень фагоцитозу свідчать показники міграції 

лейкоцитів у ротову порожнину, виявлені за допомогою проби                         

М. А. Ясиновського (табл. 3.3).  

У хворих на ГП зафіксовано достовірно вищі показники загальної 

кількості нейтрофільних гранулоцитів та епітеліоцитів і зниження числа 

живих лейкоцитів в одиниці об’єму змивної рідини (1 мл) порівняно зі 

здоровими.  Зокрема, за показником Ме у групах А, В і С загальна кількість 

лейкоцитів у змивах із ротової порожнини була в 2,19-2,22 раза більшою, ніж у 

групі N (pN-1A, pN-1В  і pN-1С − <0,001). Кількість живих лейкоцитів у хворих на 

ГП також зростала − у 1,53-1,59 раза відповідно (pN-1A, pN-1В  і pN-1С − <0,001).  
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Таблиця 3.3  

Показники міграції лейкоцитів у здорових і хворих на генералізований  

пародонтит (Ме (Q1; Q3)) 

 
 

Показники 

Групи дослідження  

U-критерій N, 

n=28 

A, 

n=40 

В, 

n=40 

С, 

n=40 

1 2 3 4 5 6 

загальна 

 к-сть 

лейкоцитів в 

1 мл 

109  

(100; 118) 

242  

(229; 251) 

240  

(211; 254) 

239  

(220; 248) 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

рN-1С<0,001 

р1А-1В >0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С >0,05 

у т.ч. живі 

лейкоцити 

101 

(93; 105) 

161 

(150; 170) 

155 

(137; 166) 

155 

(138; 171) 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

рN-1С<0,001 

р1А-1В >0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С >0,05 

відсоток 

живих 

лейкоцитів 

від загаль- 

ної їх к-сті, 

%  

92,66 

(91,28; 

93,82) 

66,53 

(62,74; 

71,42) 

64,58 

(62,42; 70,00) 

64,85 

(62,23; 

71,52) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

 

епітеліо-

цити 

 

58 

(51; 77) 

 

121 

(103; 144) 

 

125  

(112; 135) 

 

124  

(113; 139) 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

рN-1С<0,001 

р1А-1В >0,05 

р1А-1С >0,05  

р1В-1С >0,05 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини в N 

групи, р1А – до величини в A групи; p1B – до величини в B групи; р1C  – до 

величини в C групи. 

 

Однак, відсоток живих лейкоцитів відносно їх загальної кількості у 

хворих був на 26,13-27,81 % меншим (рN-1A, рN-1В і рN-1С − <0,001), що свідчило 

про зниження фагоцитарної активності нейтрофілів у ротовій порожнині на тлі 

підвищеної міграції.  Спостерігалося збільшення в 2,09-2,16 раза злущених 

епітеліальних клітин у змивах із ротової порожнини (pN-1A, pN-1В і pN-1С − 

<0,001). Обстеженням хворих на ГП за показниками проби Ясиновського 
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статистично значущої різниці між дослідними групами не виявлено (р1А-1В,  р1А-

1С і р1В-1С  − >0,05). 

Ще одним свідченням стану неспецифічного імунітету ротової 

порожнини є показники РАМ (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4  

Показники реакції адсорбції мікроорганізмів у хворих на генералізований 

пародонтит (Ме (Q1; Q3)) 

 
 

Показники 

Групи дослідження 

 

 

U-критерій 

N, 

n=28 

A, 

n=40 

В, 

n=40 

С, 

n=40 

кількість 

клітин 

І групи, 

% 

7 

(5; 9) 

14 

(9; 15) 

15 

(10; 17) 

14 

(11; 18) 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

рN-1С<0,001 

р1А-1В >0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С >0,05 

кількість 

клітин 

ІІ групи, 

% 

14 

(11; 20) 

30 

(25; 36) 

27 

(23; 32) 

28 

(27; 30) 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

рN-1С<0,001 

р1А-1В >0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С >0,05 

кількість 

клітин 

ІІІ групи, 

% 

39  

(34; 41) 

29  

(26; 33) 

30  

(23; 34) 

30 

 (27; 36) 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

рN-1С<0,001 

р1А-1В >0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С >0,05 

кількість 

клітин 

IV групи, 

% 

40 

(34; 45) 

27 

(19; 34) 

28 

(19; 39) 

28 

(21; 31) 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

рN-1С<0,001 

р1А-1В >0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С >0,05 

позитивна 

РАМ, 

% 

79  

(73; 82) 

56  

(49; 64) 

58 

(53; 62) 

58  

(54; 62) 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

рN-1С<0,001 

р1А-1В >0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С >0,05 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини в N 

групи, р1А – до величини в A групи; p1B – до величини в B групи; р1C  – до 

величини в C групи. 
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Вивчення показників РАМ показало, що у хворих на ГП істотно 

збільшувалася кількість клітин І і ІІ груп відповідно у 2-2,14 та 1,93-2,14 раза 

(рN-1A, рN-1В і рN-1С − <0,001). Відсоток клітин ІІІ і ІV груп за ГП був достовірно 

меншим відповідно в 1,3-1,34 та 1,43-1,48 раза (рN-1A, рN-1В і рN-1С − <0,001). У 

хворих простежувалося вірогідне зниження і рівня позитивної РАМ (рN-1A, рN-

1В і рN-1С − <0,001), який у здорових складав 79 %, що відповідає доброму 

функціональному стану місцевої неспецифічної резистентності, а за ГП був на 

21-23 % меншим, що свідчить про задовільний стан місцевої неспецифічної 

резистентності. Статистично значущої різниці між групами А, В і С за 

показниками РАМ не було. 

Концентрація SIgA в ротовій рідині здорових осіб становила 3,002 

(2,219; 4,697) г/л і була вищою за таку у хворих на ГП (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Концентрація SIgA в ротовій рідині здорових і хворих на 

генералізований пародонтит. 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини в N 

групи, р1А – до величини в A групи; p1B – до величини в B групи; р1C  – до 

величини в C групи. 

Рівень SIg A, який свідчить про стан місцевого гуморального імунітету, 
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в групах А, В і С становив: 2,798 (1,302; 3,357) г/л, 1,771 (1,440; 3,542) г/л і 1,825 

(1,169; 3,832) г/л, і був у 1,07, 1,69, 1,64 раза відповідно нижчим, ніж у 

здорових. Статистична значущість різниці показників у здорових і хворих на 

ГП за U-критерієм становила рN-1A=0,094 (рN-1A>0,05) для групи А, pN-1В=0,021 

(pN-1В<0,05) для групи В і рN-1С=0,028 (pN-1В<0,05) для групи С. Однак 

достовірної відмінності між групами А, В і С не виявлено (р1А-1В, р1A-1С і р1В-1С  

− >0,05).  

 

3.4 Прооксидантні та антиоксидантні взаємодії у випадку 

генералізованого пародонтиту  

 

При вивченні стану системи ПОБ-АО3 за інтенсивністю ОМБ у ротовій 

рідині хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня розвитку зафіксовано їхні 

зміни. Виявлено, що в здорових вміст альдегідо- і кетонопохідних 

динітрофенілгідразону  нейтрального характеру (ОМБ, визначених при довжині 

хвилі 356 і 370 нм) становив відповідно 43,33 і 35,83 % від рівня всіх 

зареєстрованих нами ОМБ (рис. 3.3).  

 

 

Рис.  3. 3  Розподіл ОМБ різних фракцій у ротовій рідині здорових осіб (%). 
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Кількість альдегідо- і кетонопохідних динітрофенілгідразону основного 

характеру (ОМБ, визначених при довжині хвилі 430 і 530 нм) склала 12,50 і 8,34 

% відповідно.  

У хворих на ГП рівень альдегідо- і кетонодинітрофенілгідразонів 

нейтрального характеру був також значно вищим, ніж уміст альдегідо- і 

кетонодинітрофенілгідразонів основного характеру (рис. 3.4).  

 

 

Рис. 3.4 Розподіл ОМБ різних фракцій у ротовій рідині  хворих на 

генералізований пародонтит (%). 

 

Розподіл  продуктів  ОМБ у них  був  таким:  ОМБ356 склали 43,07 %, 

ОМБ370 – 31,19 %, ОМБ430 – 16,33 % і ОМБ530 – 9,41 % від рівня всіх ОМБ.  

Отже, нами встановлено, що в ротовій рідині здорових і хворих на ГП 

визначається більший відсотковий вміст альдегідо- і кетонопохідних  

нейтрального характеру  (ОМБ356 і ОМБ370).  

При порівнянні кількості ОМБ у ротовій рідині хворих на ГП хронічного 

перебігу І ступеня розвитку із показниками в здорових виявлено достовірне 

підвищення інтенсивності ОМБ усіх фракцій, що відображено в таблиці 3.5. 

Так, рівень ОМБ356 у хворих у групі А за показником Ме становив  0,076 

(0,055; 0,125) у.о. і був на 52,0 % вищий від даних у здорових, а в групах В і С 

різниця зі здоровими склала  58,0 і 72,0 % відповідно (рN-1A,  рN-1B і   рN-1С − 
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<0,05). При  цьому вірогідної  відмінності  між групами А, В і  С за 

показником цієї фракції ОМБ не виявлено  (p1А-1В, p1А-1С і p1В-1С − >0,05). 

Таблиця 3.5 

Інтенсивність окисних модифікацій білків у ротовій рідині здорових і хворих 

на генералізований пародонтит (Ме (Q1; Q3)) 

 

 

Показ-

ники 

Групи дослідження  

U-

критерій 

N, 

n=28 

A, 

n=40 

В, 

n=40 

С, 

n=40 

 

ОМБ356, 

у.о. 

 

0,050 

(0,039; 0,064) 

 

 

0,076 

(0,055; 0,125) 

 

 

0,079 

(0,066; 0,098) 

 

 

0,086 

(0,073; 0,096) 

 

рN-1A<0,05 

рN-1В<0,05 

рN-1С<0,05 

p1А-1В>0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С>0,05 

ОМБ370, 

у.о. 

 

0,043 

(0,036; 0,054) 

 

 

0,062 

(0,052; 0,074) 

 

 

0,064 

(0,051; 0,072) 

 

 

0,065 

(0,051; 0,074) 

 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

рN-1С<0,001 

p1А-1В>0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С>0,05 

ОМБ430, 

у.о. 
0,013 

(0,010; 0,017) 

 

0,033 

(0,024; 0,041) 

 

 

0,031 

(0,027; 0,041) 

 

 

0,034 

(0,025; 0,042) 

 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В>0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С>0,05 

ОМБ530, 

у.о. 
0,010 

(0,004; 0,014) 

 

0,017 

(0,013; 0,027) 

 

 

0,014 

(0,009; 0,025) 

 

 

0,014 

(0,009; 0,028) 

 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

рN-1С<0,05 

p1А-1В>0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С>0,05 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини в N 

групи, р1А – до величини в A групи; p1B – до величини в B групи; р1C  – до 

величини в C групи. 

 

Вміст ОМБ370 у  ротовій рідині хворих групи А за величиною Ме  був  на  

44,19 % вищим, ніж дані в здорових осіб, а в групах В і С  – на 48,84 і 51,16 % 

відповідно. Показники достовірно відрізнялися (рN-1A, рN-1B і рN-1С − <0,05). Між 

групами А, В і С не встановлено істотної різниці за цією фракцією ОМБ (p1А-1В,   

p1А-1С і  p1В-1С>0,05). 
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Інтенсивність ОМБ430 у ротовій рідині хворих на ГП у групі А була в 

2,54 раза вищою, ніж у здорових (рN-1A<0,001), у групах В і С ці показники 

були близькими (pN-1В і рN-1С − <0,001), а різниця між групами А, В і С не була 

статистично значущою (p1А-1В, p1А-1С і p1В-1С − >0,05). 

У ротовій рідині хворих на ГП рівень ОМБ530 за показником Ме в групах 

А, В і С був на 40-70 % вищим за дані у здорових (рN-1A, рN-1B<0,001 і       рN-

1С<0,05). Достовірної різниці між групами А, В і С за вмістом ОМБ530 у ротовій 

рідині не зафіксовано (p1А-1В,   p1А-1С і p1В-1С  − >0,05).  

За ГП активність АО-ферментів СОД і каталази в ротовій рідині також 

зазнавала змін, що проілюстровано таблицею 3.6.  

Таблиця 3.6  

Активність супероксиддисмутази і каталази в ротовій рідині здорових і хворих 

на генералізований пародонтит (Ме (Q1; Q3)) 

 
 

Показники 

Групи дослідження U-критерій 

N, 

n=28 

A, 

n=40 

В, 

n=40 

С, 

n=40 

 

СОД, 

МЕ/мг 

 

49,00 

(45,75; 52,25) 

 

41,00 

(38,00; 45,00) 

 

 

41,50 

(36,00; 45,00) 

 

 

42,00 

(36,50; 45,50) 

 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В>0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С>0,05 

каталаза, 

у.о. 

6,185 

(5,728; 7,258) 

 

4,800 

(4,150; 5,450) 

 

4,690 

(4,080; 5,165) 

4,560 

(3,690;5,500) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

p1N-1С<0,001 

p1А-1В>0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С>0,05 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини у N 

групи, р1А – до величини в A групи; p1B – до величини в B групи; р1C  – до 

величини в C групи. 
 

Зокрема, за показником Ме активність СОД у хворих становила 41,00 (із 

максимальним міжквартильним розмахом від 36,00 до 45, 50) МЕ/мг і була на 

17,33 % нижчою від такої в здорових (pN-1A<0,001), а різниця між групами − 

незначною (p1А-1В, p1А-1С і p1В-1С − >0,05). Активність каталази до лікування за 

показником Ме у хворих групи А становила 4,80 (4,150; 5,450) у.о. і була 
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нижчою за показник у здорових на  22,4 % (рN-1A<0,001), а в групах В і С 

різниця зі здоровими склала 24,17 і   26,27 % відповідно (pN-1A, pN-1B і pN-1С − 

<0,001). 

 Отже, виявлене нами збільшення інтенсивності ОМБ у хворих на ГП 

свідчить про посилення в них пероксидації білків, а зниження активності АО-

ферментів, особливо ферменту  каталази, про недостатність АОЗ. 

 

3.5 Мінеральний склад ротової рідини в разі генералізованого 

пародонтиту за показниками вмісту окремих макро- та мікроелементів 

 

Дослідженням вмісту макроелементу кальцію в ротовій рідині хворих на 

ГП виявлено зміни його порівняно зі здоровими (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5 Рівень кальцію в ротовій рідині здорових і хворих на 

генералізований пародонтит. 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини в N 

групи, р1А – до величини в A групи; p1B – до величини в B групи; р1C  – до 

величини в C групи. 
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Так, рівень кальцію в ротовій рідині в здорових становив 1,36 (1,06;1,55) 

ммоль/л і був на 19,2-23,3 % вищим за показники хворих на ГП (рN-1A, рN-1В і 

рN-1С – <0,05). У хворих групи А концентрація цього біометалу становила 1,04 

(0,90; 1,14) ммоль/л, у групі В – 1,10 (0,89;1,19) ммоль/л, а в групі С – 1,03 

(0,81;1,42) ммоль/л. Істотної різниці між дослідними групами за показником 

вмісту кальцію в ротовій рідині до лікування не виявлено (p1А-1В, p1А-1С і p1В-1С − 

>0,05). 

Рівень заліза (рис. 3.6) в здорових становив 5,67 (4,48; 6,14) мг/кг і був на 

19,58-23,99 % вищим за показники хворих на ГП (рN-1A, рN-1В і рN-1С − <0,05). 

 

 

Рис. 3.6 Рівень заліза в ротовій рідині здорових і хворих на 

генералізований пародонтит. 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини в N 

групи, р1А – до величини в A групи; p1B – до величини в B групи; р1C  – до 

величини в C групи. 

 

          У групі  А концентрація цього біометалу становила 4,56 (3,46; 5,52) 

мг/кг, у групі В – 4,37 (3,46; 5,44) мг/кг, а в групі С – 4,31 (3,50; 5,15) мг/кг. 
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Істотної різниці між групами за вмістом заліза не виявлено (p1А-1В, p1А-1С і p1В-1С 

− >0,05). 

Концентрація мікроелементів цинку, міді і мангану в ротовій рідині 

хворих на ГП також відрізнялася від даних у здорових (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Рівень мікроелементів у ротовій рідині здорових і  хворих на генералізований 

пародонтит  (Ме (Q1; Q3)) 

 

 

Показники 

Групи дослідження  

U-критерій N, 

n=28 

A, 

n=40 

В, 

n=40 

С, 

n=40 

 

 

цинк,  
мг/кг 

5,52 

(4,55; 6,18) 

 

4,55 

(3,71; 5,35) 

 

4,33 

(3,58;5,43) 

4,53 

(3,25;5,41) 

pN-1A<0,05 

pN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

p1А-1В>0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С>0,05 

 

 

мідь, 

 мг/кг 

0,45 

(0,34; 0,57) 

 

0,54 

(0,38; 0,91) 

 

 

0,59 

(0,27;0,91) 

 

 

0,47 

(0,31;0,86) 

 

pN-1A<0,05 

pN-1В<0,05 

рN-1С<0,05 

p1А-1В>0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С>0,05 

 

 

манган, 

мг/кг 

0,07 

(0,05; 0,08) 

 

0,05 

(0,04; 0,07) 

 

 

0,05 

(0,04;0,06) 

 

 

0,05 

(0,04;0,07) 

 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

рN-1С<0,001 

p1А-1В>0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С>0,05 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини в N 

групи, р1А – до величини в A групи; p1B – до величини в B групи; р1C  – до 

величини в C групи. 

 

Зокрема, кількість цинку у ротовій рідині здорових становила 5,52 (4,55; 

6,18) мг/кг, а за ГП – 4,33-4,55 мг/кг (pN-1A, pN-1В і рN-1С − <0,05), тобто, була на 

17,58-21,56 % меншою.  

При цьому рівень міді у разі ГП у групах А, В і С підвищувався 

порівняно зі здоровими на 28,33-28,46 % (pN-1A, pN-1В і рN-1С − <0,05).  
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У випадку ГП вміст марганцю за показником Ме у досліджуваних 

групах навпаки був на 30 % нижчим, ніж аналогічний показник у здорових (pN-

1A, pN-1В і рN-1С  − <0,001).  

Порівняння показників груп А, В і С між собою показало, що 

статистично значущої різниці між ними за вмістом досліджуваних біометалів у 

ротовій рідині хворих на ГП не виявлено (p1А-1В, p1А-1С і p1В-1С  − >0,05). 

Нашими дослідженнями встановлено, що в обстежених хворих на ГП 

достовірно знижувався вміст кальцію, заліза, цинку і мангану та підвищувався 

рівень міді у ротовій рідині.  

Отже, отримані нами дані клінічних, імунологічних та біохімічних 

досліджень засвідчили, що у хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня на 

тлі запальних змін і дисбіозу ротової порожнини спостерігається ослаблення 

факторів місцевого неспецифічного і специфічного гуморального імунного 

захисту, а також дисбаланс у системі ПОБ-АОЗ та в концентрації біометалів у 

ротовій рідині. Це підтверджується такими даними: 

- збільшенням активності уреази і зниженням активності лізоциму в 

ротовій рідині та наявністю дисбіозу ротової порожнини  ІІ ступеня; 

- достовірно вищими показниками загальної кількості нейтрофільних 

гранулоцитів, що мігрували в ротову порожнину, і злущених епітеліоцитів та 

змешенням кількості живих лейкоцитів в одиниці об’єму змивної рідини за 

пробою Ясиновського;  

- зниженням рівня неспецифічної резистентності організму за 

показником позитивної РАМ до задовільного;  

- зменшенням концентрації SIgA в ротовій рідині; 

-  достовірним підвищенням інтенсивності ОМБ усіх фракцій у ротовій 

рідині на тлі більшого відсоткового вмісту альдегідо- і кетонопохідних  

нейтрального характеру (ОМБ 356 і ОМБ370) та зниженням активності АО 

ферментів СОД і каталази, що свідчить про наявність дисбалансу в системі 

ПОБ-АОЗ;  
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- зменшенням умісту кальцію, заліза, цинку і мангану та підвищенням 

рівня міді в ротовій рідині. 

Необхідність корекції виявлених змін стала підґрунтям для розробки 

нами патогенетичного способу лікуваннях хворих на ГП із застосуванням 

антибактеріальних препаратів, вітаміно-мікроелементного комплексу  і 

полікомпонентного пробіотичного препарату – синбіотика.  
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ 

ТЕРАПІЇ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 

ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ 

 

4.1 Динаміка клінічних показників у хворих на генералізований 

пародонтит відразу після лікування 

Лікування хворих в усіх дослідних групах обов’язково включало 

первинну пародонтальну терапію. У хворих основної групи  (група А) згідно 

розробленого нами способу комплексного лікування застосовували оральний 

антисептик „Септофіт-дієт” – таблетки для розсмоктування, антибактеріальний 

гель ,,Метродент” для аплікацій на ясна під індивідуально виготовлену 

пародонтальну капу, а також всередину вітамінно-мінеральний комплекс 

„Оліговіт” і синбіотик „Ацидолак”. 

Хворі групи В (група порівняння) отримували те саме місцеве лікування, 

а всередину приймали „Оліговіт” (дози і курс лікування аналогічні таким у 

групі А) та симбіотик „Лінекс”.  

Хворим групи С (група контролю) місцево призначали такі ж 

медикаменти, як хворим груп А і В, а ентерально − тільки „Оліговіт” (дози і 

курс лікування аналогічні таким у групах А і В). Відмінність у місцевому 

лікуванні від груп А і В була в тому, що гель „Метродент” призначався для 

аплікацій, а індивідуальні пародонтальні капи не виготовлялися.  

Після здійсненого комплексного лікування хворі на ГП не мали скарг, 

відмічали відсутність болючості і кровоточивості ясен та неприємного запаху з 

рота. Обстеженням хворих на ГП відразу після комплексного лікування 

встановлено значне поліпшення стану тканин пародонта за рахунок редукції 

запалення ясен (зменшення або відсутність набряку, гіперемії й ексудації, 
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нормалізація кольору і структури, зменшення глибини ПК), що 

підтверджувалося позитивною динамікою клінічних індексів (табл. 4.1).  

Так, після лікування значення ІГ у досліджуваних групах хворих 

знизилося за показником Ме на 88,67 % у групах А і С, та на 98,67 % у групі В 

(p1A-2А, p1В-2В  і p1С-2С – <0,001). У підсумку стан гігієни оцінювався як хороший, 

що свідчить про ефективність проведеної терапії, санпросвітроботи та високу 

мотивацію учасників дослідження. Статистично значущої різниці між групами 

А, В і С на цьому етапі спостереження не виявлено (р>0,05). 

Таблиця 4.1 

Динаміка клінічних показників у хворих на генералізований пародонтит 

під впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 
 

Показ-

ники 

Терміни 

спостере- 

ження 

Групи дослідження 

U-критерій A, 

n=40 

В, 

n=40 

С, 

n=40 

1 2 3 4 5 6 

 

ІГ, 

бали 

до 

лікування 1,59 

(1,17;1,67) 

1,50 

(1,33; 1,67) 

1,67 

(1,33; 1,83) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1С-1В>0,05 

після 

лікування 
0,17 

(0,00; 0,33) 

0,12 

(0,00; 0,33) 

0,19 

(0,00; 0,50) 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2С-2В>0,05 

Т-критерій p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

 

 

РМА, 

% 

 

до 

лікування 

 

43,22 

(38,72;46,55) 

44,05 

(40,69; 46,67) 

42,53 

(40,0; 47,34) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1С-1В>0,05 

після 

лікування 

 

11,24 

(10,0; 12,64) 

12,82 

(10,71; 13,33) 

17,22 

(11,11;13,33) 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С<0,05 

р2С-2В>0,05 

Т-критерій p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

 

 

РВІ, 

бали 

 

до 

лікування 

 

1,24 

(1,12; 1,36) 

1,21 

(1,14; 1,30) 

1,22 

(1,10; 1,32) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1С-1В>0,05 

після 

лікування 

 

0,17 

(0,13; 0,24) 

0,23 

(0,15; 0,29) 

0,27 

(0,14; 0,31) 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2С-2В>0,05 

Т-критерій p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

 

 

КПІ, 

бали 

 

до 

лікування 

 

3,42 

(2,8; 3,51) 

3,25 

(2,83; 3,67) 

3,50 

(3,0; 3,8) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1С-1В>0,05 

після 

лікування 

 

2,67 

( 2,7; 3,0) 

2,83 

(2,50; 3,33) 

3,00 

(2,67; 3,33) 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2С-2В>0,05 

Т-критерій p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  
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Продовження таблиці 4.1 
 

1 2 3 4 5 6 

ЧС, 

бали 

 

до 

лікування 

2,00 

(1,67; 2,67) 

1,84 

(1,33; 2,67) 

 

1,67 

(1,33; 2,54) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1С-1В>0,05 

після 

лікування 

0,33 

(0,00; 0,33) 

0,17 

(0,00; 0,33) 

0,67 

(0,00; 0,67) 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2С-2В>0,05 

Т-критерій p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pA – до величини 

показників групи A (р1А – до лікування; р2А – відразу після лікування); pB – до 

величини показників групи B (р1B – до лікування; р2B – відразу після 

лікування); pC – до величини показників групи C (р1C  – до лікування; р2C  – 

відразу після лікування). 

 

Індекс РМА після лікування істотно знижувався у всіх групах: на     

73,69 % − в основній, на 72,96 % − у групі порівняння та на 71,27 % − у групі 

контролю (p1A-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001). Виявлено  суттєву різницю між 

основною і контрольною групами після терапії за рахунок вищих значень 

індексу РМА у групі С, тоді як різниця між групами А і В та В і С була 

незначною (р2А-2С<0,05; р2А-2В і р2С-2В – >0,05). Комплексне лікування сприяло 

вірогідному зменшенню індексу РВІ у всіх групах: на 87,4 % − у  хворих груп 

А і В та на 86,6 % − групи  С (p1A-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001). Вагомої різниці 

між досліджуваними групами після терапії за цим показником не зафіксовано. 

Після лікування відбувалася повна редукція йодного ЧС у всіх групах (p1A-2А, 

p1В-2В і p1С-2С – <0,001). Суттєвої різниці  між  досліджуваними групами не було 

(р2А-2В, р2А-2С і р2С-2В – >0,05). Під впливом комплексної терапії переконливо 

знижувався індекс КПІ: на 23,72 % − у групі А та на 19,5 %  – у групах В і С 

(p1A-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001), проте, статистично значущої різниці між 

групами не доведено. 

Нашими дослідженнями встановлено зміну глибини ПК у хворих на ГП 

усіх дослідних груп (рис. 4.1). Відразу після лікування глибина ПК в основній 

групі зменшилася на 21,67 % і становила  2,53 (2,44; 2,63) мм.  



80 
 

 

Рис. 4.1 Зміни глибини пародонтальних кишень під впливом 

комплексного лікування. 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pA – до величини 

показників групи A (р1А – до лікування; р2А – відразу після лікування); pB – до 

величини показників групи B (р1B – до лікування; р2B – відразу після 

лікування); pC – до величини показників групи C (р1C  – до лікування; р2C  – 

відразу після лікування). 

У хворих групи порівняння ПК зменшувалася за показником  Ме на   

19,37 % та дорівнювала 2,54 (2,46; 2,63) мм. У контрольній групі глибина ПК 

знизилася на 23,22 % і була на рівні 2,48 (2,42; 2,69) мм. Дані до і після 

лікування достовірно відрізнялися (p1A-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001), а різниця між 

групами після терапії була невірогідною (р2А-2В, р2А-2С і р2С-2В – >0,05). 

 

4.2 Оцінка регуляції ферментутивних показників мікробіоценозу 

ротової порожнини на тлі комплексної терапії генералізованого 

пародонтиту 

Під впливом комплексного лікування відбувалися зміни показників 

мікробіоценозу ротової порожнини (табл. 4.2).  
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Таблиця 4.2 

Динаміка активності показників мікробіоценозу ротової порожнини у 

хворих на генералізований пародонтит під впливом комплексного 

лікування (Ме(Q1;Q3)) 

 

Показ-

ники 

Терміни 

спосте-

реження 

Групи дослідження 

U-критерій N, 

n=28 

A, 

n=33 

В, 

n=35 

С, 

n=35 

1 2 3 4 5 6 7 

уреаза, 

мккат 

/л 

 

до 

лікуван-

ня 

 

0,162 

(0,063; 

0,327) 

0,332  

(0,204; 

0,439) 

0,293  

(0,113; 

0,523) 

0,282  

(0,124; 

0,433) 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,05 

pN-1С>0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікуван-

ня 

 

 

0,165 

(0,097; 

0,199) 

0,159 

(0,110; 

0,242) 

0,160 

(0,067; 

0,240) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

p2А-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-

критерій 
 

p1A-2А<0,001 

 

p1В-2В<0,05 

 

p1С-2С<0,001 

 
 

лізо-

цим, 

од/мл 

 

до 

лікуван-

ня 

0,098  

(0,055; 

0,246) 

0,065  

(0,055; 

0,086) 

0,050  

(0,031; 

0,086) 

0,072  

(0,045; 

0,085) 

pN-1A<0,05 

рN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікуван-

ня 

 

 

0,164 

(0,084; 

0,234) 

0,138 

(0,087; 

0,180) 

0,117 

(0,088; 

0,170) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

p2А-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-

критерій 
 

p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001 
 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C  – до лікування; р2C  – відразу після лікування). 

 

Так, активність уреази достовірно зменшилася в 2,2 раза у групі А, в 1,84 

раза – у групі В та у 1,76 – у групі С (p1А-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001) і досягла 

рівня показника здорових (pN-2А, pN-2В і pN-2С – >0,05). Істотної різниці між 
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даними в дослідних групах на цьому етапі дослідження не виявлено (p1А-1С, p2А-

2С і p3А-3С – >0,05). Внаслідок терапії у хворих усіх груп спостерігалося 

переконливе зростання активності лізоциму – у 2,52 раза в  групі А, в 2,76 – у 

групі В і в 1,63 раза – у групі С (p1A-2А, p1A-2А і p1A-2А – <0,001). Активність 

цього ферменту за показником Ме була вищою за таку в здорових (в 1,6 раза − 

у групі А, в 1,4 раза − у групі В і в 1,19 раза − у групі С), однак,  статистично  

значущої  відмінності  з даними  у групі N не виявлено (pN-2А, pN-2В і pN-2С – 

>0,05). За активністю лізоциму після лікування між групами відчутної різниці 

не встановлено (p2А-2С, р2А-2В і р2В-2С – >0,05).  

Комплексна терапія сприяла суттєвому зниженню рівня СД у всіх групах 

(рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2 Зміни ступеня дисбіозу ротової порожнини хворих на 

генералізований пародонтит під впливом лікування. 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C  – до лікування; р2C  – відразу після лікування).  
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В основній групі СД знизився в 5,41 раза і становив 1,050 (0,650; 1,340) 

од., у групі В – у  3,75 раза та відповідав значенню 1,320 (1,230; 1,710) од., а у 

групі С − у 3,91 раза і дорівнював 1,360 (1,145; 1,775) од. Після лікування 

показники істотно відрізнялися від вихідних даних (p1A-2А, p1A-2А і p1A-2А – 

<0,001) і досягали рівня  здорових (pN-2А, pN-2В і pN-2С – >0,05). Однак,  на цьому 

етапі спостереження виявлено значну різницю між даними груп А і В та А і С 

за рівнем СД, при недостовірній різниці між показниками груп В і С (p2А-2С і    

р2А-2В – <0,05; р2В-2С>0,05). Отже, після лікування показник СД найнижчим був 

у групі А. 

 

4.3 Зміни показників чинників антибактеріального захисту у 

випадку генералізованого пародонтиту під дією лікування 

 

На тлі комплексної терапії хворих на ГП спостерігалася регуляція 

показників  антибактеріального захисту. Як свідчать дані, наведені в таблиці  

4.3, після лікування в змивах із ротової порожнини хворих усіх груп вірогідно 

змінювалися показники міграції лейкоцитів.  Загальна кількість нейтрофільних 

лейкоцитів суттєво зменшувалася в групі А − в 1,54 раза, в групі В – в 1,5 раза 

і в групі С – в 1,48 раза (p1А-2А,   p1В-2В і p1С-2С – <0,001). Кількість живих 

лейкоцитів у змивах із ротової порожнини після терапії змінювалася 

аналогічно і була меншою в 1,19 раза за дані до лікування у групі А, а в групах 

В і С – в 1,16 і 1,17 раза відповідно (p1А-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001). Чисельність 

епітеліоцитів під впливом застосованих способів лікування також істотно 

знизилася: в 1,49 раза − у групі А, в 1,6 раза − у групі В і в 1,39 − раза в  групі 

С (p1А-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001). Однак, рівня здорових за всіма вищезгаданими 

критеріями проби Ясиновського досягнуто не було (pN-2А, pN-2В і pN-2С – <0,001). 

За показниками загальної кількості лейкоцитів і числом живих лейкоцитів, 

отриманими завдяки терапії, значної різниці між групами не виявлено (р2А-2В, 

р2А-2С і р2В-2С – >0,05).  
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Таблиця 4.3  

Динаміка показників міграції лейкоцитів у хворих на генералізований 

пародонтит під впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ- 

ники 

Терміни 

спосте- 

реження 

Групи дослідження 

U-критерій N, 

n=28 

A, 

n=40 

В, 

n=40 

С, 

n=40 

загаль-

на  

к-сть 

лейко-

цитів, 

од. 

до 

ліку- 

вання 

 

109 

(100; 

118) 

242 

(229; 251) 

240 

(211; 254) 

239 

(220; 248) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
157 

(150; 166) 

160 

(149; 167) 

161 

(152; 173) 

pN-2А<0,001 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В>0,05 

p2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-критерій  p1А-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

у т.ч. 

живі 

лейко-

цити,  

од. 

до 

лікування 

 

101 

(93; 105) 

 

161 

(150; 170) 

 

155 

(137; 166) 

 

155 

(138; 171) 

 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 

135 

(120; 153) 

 

133 

(125,5; 146) 

 

132 

(125; 140) 

 

pN-2А<0,001 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В>0,05 

p2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-критерій  p1А-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

к-сть 

епіте-

ліоци-

тів,  

од. 

до 

лікування 

 

58 

(51; 77) 

121 

(103; 144) 

125  

(112; 135) 

124  

(113; 139) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
81 

(65; 88) 

78 

(59; 92) 

89 

(75; 104) 

pN-2А<0,001 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В>0,05 

p2А-2С<0,05 

р2В-2С<0,05 

Т-критерій  p1А-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C  – до лікування; р2C  – відразу після лікування). 
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При цьому спостерігалася достовірна різниця між групами А і С та В і С 

за кількістю епітеліальних клітин у змивах із ротової порожнини (р2А-2В>0,05; 

p2А-2С і р2В-2С – <0,05). 

Під впливом комплексної терапії збільшувався  відсоток живих 

лейкоцитів у змивах (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 Відсоток живих лейкоцитів від загальної їх кількості на тлі 

лікування. 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C  – до лікування; р2C  – відразу після лікування). 

 

Показники до і після лікування вагомо відрізнялися (p1A-2А, p1В-2В і p1С-2С 

− <0,001), проте  рівня у здорових – 92,66 (91,28; 93,82) % досягнуто не було 

(pN-2A, 2В, 2С − <0,001). Встановлено суттєву відмінність лише між основною 

(А) і контрольною (С) групами (р2А-2В>0,05; p2А-2С<0,05; р2В-2С>0,05) за рахунок 

більшого відсотка живих лейкоцитів у групі А. 

Під впливом лікування показники РАМ також змінювалися (табл. 4.4).  
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Таблиця 4.4  

Динаміка показників реакції адсорбції мікроорганізмів у хворих на 

генералізований пародонтит на тлі лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ- 

ники 

Терміни 

спостере-

ження 

Групи дослідження 

U-критерій N, 

n=28 

A, 

n=40 

В, 

n=40 

С, 

n=40 
1 2 3 4 5 6 7 

кількість  

клітин 

І групи, 

% 

до 

лікування 

 

7 (5; 9) 14 (9; 15) 15 (10; 17) 14 (11; 18) 

pN-1A<0,001  

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,05 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
9  

(6; 10) 

10 

(7; 11) 

13 

(9; 15) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С<0,05 

p2А-2В>0,05 

p2А-2С<0,05 

p2В-2С<0,05 

Т-

критерій 
 p1А-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,05 

 

кількість 

клітин 

ІІ групи, 

% 

до 

лікування 

 

14 

(11; 20) 

30 

(25; 36) 

27 

(23; 32) 

28 

(27; 30) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
23 

(20; 30) 

26 

(21; 31) 

26 

(21; 29) 

pN-2А<0,001 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В<0,05 

p2А-2С<0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-

критерій 
 

p1А-2А<0,001 p1В-2В>0,05 p1С-2С>0,05 
 

кількість 

клітин 

ІІІ 

групи, 

% 

до 

лікування 

 

39  

(34; 41) 

29  

(26; 33) 

30  

(23; 34) 

30 

 (27; 36) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
38 

 (33; 41) 

33  

(31; 37) 

32 

 (29; 36) 

pN-2А>0,05 

pN-2В<0,05 

pN-2С<0,001 

р2А-2В<0,05 

p2А-2С<0,001 

р2В-2С>0,05 

Т-

критерій 
 

p1А-2А<0,001 p1В-2В<0,05 p1С-2С>0,05 
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Продовження таблиці 4.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 

кількість 

клітин 

IV 

групи, 

% 

до 

лікування 

 

40 (34; 

45) 
27 (19; 34) 28 (19; 39) 28 (21; 31) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
30 

(26; 36) 

31 

(25; 36) 

29 

(27; 34) 

pN-2А<0,001 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В>0,05 

p2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-

критерій 
 

p1А-2А<0,05 p1В-2В<0,05 p1С-2С<0,001 
 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C  – до лікування; р2C  – відразу після лікування). 

 

Так, у всіх групах відчутно зменшувалася кількість клітин І групи: на 

35,71 % − в основній, на 33,33 % − у порівняльній та на 7,14 % − у контрольній 

(p1А-2А і p1В-2В − <0,001; p1С-2С<0,05). Але якщо у групах А і В цей показник 

досягав рівня у здорових, то у групі С він був істотно вищим (pN-2А і pN-2В – 

>0,05; pN-2С<0,05). За кількістю клітин І групи спостерігали вірогідну різницю 

між групами хворих А і С та В і С (p2А-2С і p2В-2С – <0,05) і незначну – між 

групами А і В (p2А-2В>0,05). Число клітин ІІ групи в мазках основної групи 

переконливо знижувалося на 23,33 % (p1А-2А<0,001), тоді як у порівняльній  та  

контрольній  групах  зміни  не були вагомими. Різниця з даними до лікування 

у групі В склала 3,71 %, а у групі С –  6,9 % (p1В-2В і p1С-2С – >0,05). Проте рівня 

показника у здорових досягнуто не було (pN-2А, pN-2В і pN-2С – <0,001). При 

цьому виявлено суттєві відмінності за кількістю клітин ІІ групи, отриманих 

після лікування, між групами А і С та А і В (р2А-2В і p2А-2С – <0,05; р2В-2С>0,05). 

Застосовані нами комплексні заходи сприяли тому, що кількість клітин ІІІ 

групи зросла на 31,03 % у групі А, на 10,0 % − у групі В та на 6,67 % − у групі 
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С (p1А-2А<0,001; p1В-2В<0,05; p1С-2С>0,05). Цей показник у групі А досяг рівня 

здорових (pN-2А>0,05), тоді як у групах В і С відчутно відрізнявся від них (pN-

2В<0,05; pN-2С<0,001). За вмістом клітин ІІІ групи виявлена статистично 

значуща різниця між групами хворих А і В (p2А-2В<0,05) та А і С (р2А-2С<0,001), 

тоді як при порівнянні цих показників у групах В і С вірогідної відмінності не 

встановлено (р2В-2С>0,05). Кількість епітеліальних клітин ІV групи в мазках із 

змивної рідини хворих після лікування збільшувалася на 11,11 % − у групі А, 

на 10,71 % − у групі В і на 3,57 % −  у  групі С, але рівня здорових не досягла 

(pN-2А, pN-2В і   pN-2С – <0,001). Статистично значущої різниці між дослідними 

групами  за отриманими показниками на цьому етапі спостереження не 

встановлено. 

Під впливом лікування змінювався відсоток позитивної РАМ (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4 Відсоток позитивної реакції адсорбції мікроорганізмів на тлі 

лікування.  

 Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C  – до лікування; р2C  – відразу після лікування). 
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        Сума клітин ІІІ і ІV груп (позитивна РАМ), що є критерієм стану 

неспецифічної резистентності організму, достовірно зростала у всіх групах 

(p1А-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001). У групі А цей показник після терапії становив 

68 (60; 72) % збільшившись на 21,43 %, у групі В – 64 (61; 68) %, зростаючи на 

10,34 % і у групі С – 61 (55; 65) %, підвищившись на 5,17 % порівняно з 

вихідними даними. Незважаючи на те, що даних у здорових – 79 (73; 82) % − 

показник не досяг (pN-2А, pN-2В і pN-2С − <0,001), після лікування встановлено 

істотні відмінності між групами А і В, А і С та В і С (р2А-2В<0,05; p2А-2С<0,001; 

р2В-2С<0,05) за рахунок ліпшого результату у групі А. 

Концентрація SIgA в ротовій рідині здорових осіб становила 3,002 

(2,219; 4,697) г/л і була вищою за таку у хворих на ГП, а після лікування 

зростала в усіх групах  (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5 Динаміка концентрації SIgA у ротовій рідині хворих на 

генералізований пародонтит під впливом лікування. 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C  – до лікування; р2C  – відразу після лікування). 
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Під впливом терапії концентрація SIgA в ротовій рідині в основній групі 

становила 2,931 (2,076; 4,265) г/л,  у порівняльній – 2,764 (2,259; 4,497) г/л, а в 

контрольній – 2,684 (2,150; 4,035) г/л, збільшившись на 4,75 %, 56,07 % і 47,06 

% у групах А, В і С відповідно. За Т-критерієм виявлено переконливу різницю 

між показниками до і після лікування (p1A-2А<0,05, p1С-2С і    p1С-2С – <0,001). За 

U-критерієм на цьому етапі дослідження не встановлено статистично значущої 

відмінності між показниками SIgA у групах (p1А-2А, p1В-2С і p1С-2С – >0,05). 

 

4.4 Вплив комплексних терапевтичних заходів на прооксидантні та  

антиоксидантні взаємодії в разі генералізованого пародонтиту 

 

Застосування в комплексному лікуванні місцевої терапії („Метродент” і 

„Септофіт Дієт”) та призначення всередину бактерійних препаратів і 

вітамінно-мікроелементного комплексу сприяло змінам у ротовій рідині 

інтенсивності ОМБ усіх фракцій (табл. 4.5).  

Так, рівень ОМБ356 у хворих за показником Ме після терапії достовірно 

знижувався: на 23,37 % − у групі А, на 27,75 % − у групі В, та на 23,68 % − у 

групі С (p1A-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001) і досягав показника у здорових (pN-2А, pN-

2В і pN-2С – >0,05). Значної різниці між групами за отриманими даними не 

виявлено (р1А-1В, р1А-1С і р1В-1С – >0,05).  

Унаслідок комплексного лікування вміст ОМБ370 зменшувався. У групах 

А, В, С спостерігали зниження рівня цього показника відповідно на 25,81 %,  

28,13 % і  20,0 % і переконливу  різницю з даними до лікування (p1A-2А, p1В-2В і  

p1A-2А – <0,001) та неістотну − з такими у здорових (pN-2А, pN-2А і pN-2А – >0,05). 

Порівнянням показників ОМБ370 різних груп між собою суттєвої різниці не 

зафіксовано (р1А-1В, р1А-1С і р1В-1С – >0,05). 

 Під впливом терапії інтенсивність ОМБ430 у ротовій рідині вірогідно 

знижувалася: на 48,48 % − у групі А, на 45,16 % − у групі В та на 47,06 % − у 
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групі С (p1A-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001), але даних у здорових  не досягала  (pN-2А, 

pN-2В і pN-2С – <0,05). 

Таблиця 4.5 

Динаміка показників інтенсивності окисних модифікацій білків у ротовій 

рідині хворих на генералізований пародонтит під впливом комплексного 

лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 
Показ-

ники 

Терміни 

спосте-

реження 

Групи дослідження U-критерій 

N, 

n=28 

A, 

n=40 

В, 

n=40 

С, 

n=40 

1 2 3 4 5 6 7 

ОМБ356, 

у.о. 

 

до 

лікування 

 

0,050 

(0,039; 0,064) 

 

 

0,076 

(0,055; 0,125) 

 

 

0,079 

(0,065; 0,097) 

 

0,076 

(0,073; 0,095) 

 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 

0,059 

(0,040; 0,066) 

 

0,057 

(0,048; 0,065) 

 

0,058 

(0,052; 0,065) 

 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-критерій  p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

ОМБ370, 

у.о. 

 

до 

лікування 

 

0,043 

(0,036; 0,054) 

 

0,062 

(0,052; 0,074) 

 

0,064 

(0,051; 0,072) 

 

0,065 

(0,051; 0,074) 

 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 
 

0,046 

(0,039; 0,052) 

 

0,046 

(0,039; 0,057) 

 

0,052 

(0,036; 0,057) 

 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

Т-критерій  
p1A-2А<0,001 

 

p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001 
 

ОМБ430, 

у.о. 

до 

лікування 

 

0,013 

(0,010; 0,017) 

 

0,033 

(0,024; 0,041) 

 

 

0,031 

(0,027; 0,042) 

 

 

0,034 

(0,024; 0,042) 

 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 

0,017 

(0,013; 0,020) 

 

0,017 

(0,016; 0,023) 

 

0,018 

(0,015; 0,024) 

 

pN-2А<0,05 

pN-2В <0,05 

pN-2С <0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-критерій  p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  
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Продовження таблиці 4.5. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

ОМБ530, 

у.о. 

 

до 

лікування 

 

 

0,010 

(0,004;0,014) 

 

0,017 

(0,013; 0,027) 

 

 

0,016 

(0,009; 0,024) 

 

 

0,017 

(0,009; 0,028) 

 

рN-1A<0,05 

рN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 

0,010 

(0,008; 0,015) 

 

0,011 

(0,006; 0,015) 

 

0,012 

(0,007; 0,014) 

 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-критерій  p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C  – до лікування; р2C  – відразу після лікування). 

 

За показником ОМБ430 після лікування статистично значущої різниці між 

групами не встановлено (р2А-2В, р2А-2С, р2В-2С – >0,05).  

Завдяки здійсненим нами заходам пул ОМБ530 у ротовій рідині досягнув 

рівня здорових осіб (pN-2А, pN-2В і pN-2С – >0,05), вагомо відрізняючись від 

вихідних даних: на 41,18, 31,25, і 29,41 % у групах А, В і С відповідно (p1A-2А, 

p1В-2В і p1С-2С – <0,001). Між вмістом ОМБ530  у  хворих усіх груп  після 

лікування істотної різниці не було (р2А-2В, р2А-2С і р2В-2С – >0,05). 

У разі ГП під впливом лікування активність АО-ферментів СОД і 

каталази в ротовій рідині також зазнавала змін, що можна прослідкувати за 

даними, наведеними в таблиці 4.6.  

Зокрема, за показником Ме активність СОД у ротовій рідині хворих 

після комплексної терапії знижувалася і практично досягала рівня здорових 

(pN-2А, pN-2В і pN-2С – >0,05), відчутно відрізняючись від вихідних даних у групах 

А, В і С − на 17,07 %, 14,63 % і 12,2 % відповідно (p1A-2А, p1В-2В і p1С-2С – 

<0,001). Проте, статистично значущої відмінності між показниками різних 

груп не виявлено (р1А-1В, р1А-1С і р1В-1С – >0,05).  
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Таблиця 4.6 

Зміни активності  супероксиддисмутази і каталази у ротовій рідині хворих 

на генералізований пародонтит під впливом комплексного лікування (Ме 

(Q1;Q3)) 

 

Пока-

зники 

Терміни 

спостере-

ження 

Групи дослідження U-

критерій N, 

n=28 

A, 

n=40 

В, 

n=40 

С, 

n=40 

СОД, 

МЕ 

/мг 

до 

лікування 

 

49,00 

(45,75; 52,25) 

41,00 

(38,00; 45,00) 
 

41,00 

(36,00; 45,00) 

 

 

41,00 

(36,50; 45,50) 
 

рN-1A<0,05 

pN-1С<0,05 

рN-1В<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 

48,00 

(45,00; 53,00) 

 

47,00 

(45,50; 51,00) 

 

46,00 

(43,50; 52,50) 

 

pN-2A>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2C>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-критерій  p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

Ката-

лаза, 

у.о. 
 

до 

лікування 

 

6,185 

(5,728; 7,258) 

 

4,800 

(4,150; 5,450) 

рN-1A<0,001 

 

4,690   

 (4,080; 5,165) 

4,560   

  (3,69; 5,500) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1C<0,001 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05                               

після 

лікування 

 

 

6,460 

(5,820; 6,800) 

pN-2А>0,05 

6,500 

(5,905; 6,880 ) 

6,120    

 (5,89; 6,830) 

pN-2A>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2C>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05                                

Т-критерій  p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

 

Примітка. Вказано вірогідності різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C  – до лікування; р2C  – відразу після лікування). 

 

Комплексне лікування сприяло різкому зростанню активності ферменту 

каталази у всіх групах (на 34,58 % − в А групі, на 38,59 % − у В групі, на 34,21 

% − у С групі). Виявлено вірогідну різницю показників до і після терапії (p1A-

2А,   p1A-2А і p1A-2А – <0,001). Отримані дані були дещо вищими, ніж у здорових, 

за показником Ме, але суттєво не відрізнялися від них (pN-2А, pN-2В і pN-2C – 

>0,05). 
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Порівняння показників активності АО-ферменту каталази в ротовій 

рідині хворих на ГП, досягнутих у різних групах завдяки лікуванню, показало 

недостовірну відмінність між даними дослідних груп (р2А-2В, р2А-2С і р2В-2С – 

>0,05). 

 

4.5 Рівень біометалів у ротовій рідині хворих на генералізований 

пародонтит  у динаміці лікування 

 

Виявлені нами порушення в мінеральному обміні хворих на ГП 

корегувалися комплексним лікуванням, результати якого відображені в 

таблицях  4.7 і 4.8.  

Зокрема, під впливом терапії кількість кальцію і заліза в ротовій рідині 

хворих на ГП зростала (див. табл. 4.7). За показником Ме зафіксоване  

достовірне  збільшення концентрації кальцію: на 24,42 % − у групі А, на    

16,36 % − у групі В, і на  15,92 % − у групі С (p1A-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001). За 

вмістом цього біоелемента у хворих основної групи і групи порівняння  

практично був досягнутий рівень здорових (pN-2А і pN-2В – >0,05), тоді як у 

контрольній групі, незважаючи на зростання його кількості, виявлено вагому 

різницю зі здоровими (рN-2С<0,05). Відразу після лікування встановлено 

статистично значущу різницю між групами А і С та В і С за вмістом кальцію у 

ротовій рідині  (р2А-2В>0,05, р2А-2С і р2В-2С – <0,05), що може свідчити про вплив 

застосування полікомпонентних мікробних препаратів у комплексному 

лікуванні хворих на ГП. 

Рівень заліза, отриманий внаслідок терапії в ротовій рідині хворих на ГП 

(див. табл. 4.7), вірогідно зростав (p1A-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001). У групах А, В і 

С на даному етапі спостереження вміст біометалу збільшився на 17,82 %,  

22,39 % і 21,59 % відповідно та істотно  не  відрізнявся  від  аналогічного  

показника у здорових осіб (pN-2А, pN-2В і pN-2С – >0,05). Статистично значущих 

відмінностей між даними основної, порівняльної і контрольної груп за цим 

показником після лікування також не виявлено (р2А-2В, р2А-2С і р2В-2С  – >0,05).  
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Таблиця 4.7 

Зміни вмісту макроелементів у ротовій рідині хворих на генералізований 

пародонтит під впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ники 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=40 

 

В, 

n=40 

 

С, 

n=40 

 

Каль-

цій, 

ммоль/л 

до 

лікування 

 

1,355  

(1,062; 1,552) 

 

1,040 

(0,90; 1,14) 

 

1,10 

(0,89; 1,19) 

1,030 

(0,805;1,415) 

рN-1A<0,05 

pN-1С<0,05 

рN-1В<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 
 

1,294 

(1,160; 1,420) 

1,280 

(1,20; 1,40) 

1,194  

(1,165; 1,432) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С<0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С <0,05 

р2В-2С<0,05 

Т-критерій  p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

Залізо, 

мг/кг 

 

до 

лікування 

 

5,673 

(4,483; 6,142) 

 

4,556 

(3,456; 5,516) 

 

4,372 

(3,462; 5,441) 

4,385 

(3,497; 5,149) 

pN-1A<0,05 

pN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

 р1А-1С >0,05 

 р1В-1С>0,05 

після 

лікування 
 

5,368 

(4,251; 6,243) 

5,351 

(4,378; 6,226) 

5,332 

(4,418; 6,147) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С> 0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-критерій  p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C  – до лікування; р2C  – відразу після лікування). 

 

         Комплексна терапія впливала також на концентрацію мікроелементів 

цинку, міді і мангану в ротовій рідині хворих на ГП усіх груп (табл. 4.8).   
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Таблиця 4.8 

Зміни вмісту мікроелементів у ротовій рідині хворих на генералізований 

пародонтит під впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ники 

Терміни 

спостере-

ження 

Групи дослідження 

U-критерій N, 

n=28 

A, 

n=40 

В, 

n=40 

С, 

n=40 

цинк, 

мг/кг 

 

до 

лікування 

 

5,516  

(4,550; 6,179) 

 

4,548 

(3,712; 5,345) 

 

4,325 

(3,584; 5,433) 

4,527 

(3,254; 5,111) 

pN-1A<0,05 

pN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 
5,436 

(4,325; 5,984) 

5,229 

(4,365; 6,117) 

4,974 

(4,255; 5,265) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С<0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С <0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-критерій  p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

мідь, 

мг/кг 

 

до 

лікування 

 

0,449  

(0,340; 0,566) 

 

0,573 

(0,382; 0,913) 

 

0,592 

(0,267; 0,913) 

0,569 

(0,305; 0,858) 

pN-1A<0,05 

pN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 
0,425 

(0,323; 0,564) 

0,451 

(0,188; 0,648) 

0,495 

(0,219; 0,605) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С<0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С <0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-критерій  p1A-2А<0,001  p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

ман-

ган, 

мг/кг 

 

до 

лікування 

 

 

 

0,070 

(0,053; 0,076) 

 

 

0,045 

(0,036; 0,071) 

 

 

0,048 

(0,035; 0,063) 

 

 

0,048 

(0,036; 0,068) 

pN-1A<0,05 

pN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 
0,064 

 (0,051; 0,083) 

0,062 

 (0,053; 0,084) 

0,065 

(0,050; 0,081) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С >0,05 

р2В-2С>0,05 

Т-критерій  p1A-2А<0,001 p1В-2В<0,001 p1С-2С<0,001  

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C  – до лікування; р2C  – відразу після лікування). 



97 
 

Зокрема, на тлі комплексних заходів уміст цинку в ротовій рідині в 

групах А, В і С зростав відповідно на 19,52 %, 20,9 %, 9,87 % і вже невірогідно 

відрізнявся від показників у здорових в основній і порівняльній групах (pN-2А і 

pN-2В – >0,05) та вірогідно − в контрольній (pN-2С<0,05). Різниця з даними до 

лікування була переконливою для усіх груп (p1A-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,05). 

Статистично значуща відмінність за кількістю цинку в ротовій рідині на цьому 

етапі спостереження встановлена тільки між основною (А) і контрольною (С) 

групами (р2А-2В>0,05; р2А-2С<0,05; р2В-2С>0,05). 

 Відразу після терапії концентрація міді в ротовій рідині вагомо 

знижувалася у хворих на ГП (у групі А – на 25,83 %, у групі В – на 23,82 %, у 

групі С – на 13,01 %), і, хоча різниця з показниками до лікування була 

достовірною, досягти даних у здорових вдалося тільки у групах А і В, в яких 

застосовували комплексні бактерійні препарати „Ацидолак” і „Лінекс” (pN-2А і 

pN-2В – >0,05; pN-2С<0,05). При цьому виявлено істотні відмінності між 

отриманими показниками рівня міді в  групах А і С (р2А-2В>0,05; р2А-2С<0,05; 

р2В-2С>0,05).   

Нами встановлено, що вміст мангану в ротовій рідині хворих на ГП був 

відчутно нижчим, ніж аналогічний показник у здорових,  а після лікування він 

суттєво збільшувався (p1A-2А, p1В-2В і p1С-2С – <0,001). У групах А, В і С 

спостерігали зростання кількості мангану на 42,22 %, 29,17 % і 35,41 % 

відповідно.  Під впливом терапії концентрація цього мікроелементу в ротовій 

рідині практично досягала даних групи  N (pN-2A, pN-2В і pN-2С – >0,05). Різниця в 

рівнях  біометалу мангану між групами А, В і С на цьому етапі спостереження 

була невірогідною (р2А-2В, р2А-2С і р2В-2С – >0,05).  

Таким чином, нашими дослідженнями встановлено, що комплексне 

лікування хворих на ГП у всіх групах у найближчі терміни спостереження 

було успішним і є свідченням того, що ініціальна пародонтальна терапія, 

поєднана із запропонованим нами місцевим („Метродент”, „Септофіт Дієт”) і 

загальним („Оліговіт”) лікуванням, позитивно впливає на динаміку всіх 

вивчених клінічних показників.  
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Комплексна терапія з додатковим призначенням синбіотика „Ацидолак” 

хворим основної А групи відразу після лікування мала достовірну перевагу 

над лікуванням контрольної С групи, в якій застосувався тільки „Оліговіт”, за 

індексом РМА. Додаткове використання симбіотика „Лінекс” у комплексному 

лікуванні хворих на ГП групи В не мало статистично підтверджених переваг 

(порівняно з даними груп А і С) за аналізованими клінічними показниками.  

У всіх групах хворих терапевтичні заходи сприяли нормалізації дисбіозу 

ротової порожнини, а саме: зменшенню активності уреази і досягненню рівня 

в здорових та значному зростанню активності лізоциму (найбільш вираженому 

− у групах А і В), однак достовірної різниці між групами за цими показниками 

не встановлено. Комплексна терапія із використанням синбіотика „Ацидолак” 

(група А) відразу після лікування за величиною СД ротової порожнини мала 

вірогідну перевагу над групою С, в якій не застосовувався бактерійний 

препарат. Використання симбіотика „Лінекс” у комплексному лікуванні 

хворих на ГП (група В) не дозволило досягти суттєвих переваг за показником 

СД відразу після терапії (порівняно з даними груп А і С).  

Унаслідок застосованих нами заходів достовірно поліпшилися 

показники проби Ясиновського і РАМ та нормалізувалася концентрація SIgA у 

ротовій рідині хворих на ГП. При цьому найбільші зміни відбулися у групі В, 

в якій використовували „Оліговіт” і „Лінекс”, однак рівень імуноглобуліну 

після лікування залишався найвищим у групі А. 

Використання різних схем лікування сприяло зниженню в ротовій рідині 

інтенсивності ОМБ усіх фракцій до рівня у здорових, за виключенням 

показників ОМБ при довжині хвилі 430 нм. Зміни вмісту ОМБ були дещо 

кращими у групі А, проте, різниця між групами була незначною.  

Динаміка активності СОД і каталази під впливом комплексного 

лікування свідчить, що у всіх групах воно було ефективним, проте, істотних 

переваг на цьому етапі спостереження не мала жодна група. 

Виявлено, що у хворих на ГП завдяки комплексному лікуванню в 

ротовій рідині вірогідно підвищувався вміст кальцію, заліза, цинку і мангану 
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та знижувалася кількість міді. Усі перелічені показники практично досягли 

рівня здорових людей. Відразу після терапії встановлена статистично значуща 

різниця між групами А і С та В і С за концентрацією кальцію, а також  між  

групами А і С за кількістю цинку і міді на користь групи А. 

 Підсумовуючи, слід зазначити, що комплексне лікування в усіх групах 

було ефективним у найближчі терміни спостереження за всіма 

контрольованими показниками. У жодного хворого, учасника дослідження, не 

виявлено погіршення стану тканин пародонта й ускладнень від терапевтичних 

заходів будь-якої природи (травматичної, алергічної, інфекційної). Не 

зафіксовано випадків непереносимості, застосованих у комплексному 

лікуванні медикаментозних препаратів. Виявлена достовірна перевага терапії з 

використанням синбіотика „Ацидолак” (група А) у найближчі терміни 

спостереження за рівнем індексу РМА, показниками СД і міграції лейкоцитів у 

ротову порожнину, відсотком позитивної РАМ та кількістю біометалів 

кальцію, цинку і міді у ротовій рідині.  
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РОЗДІЛ 5 

СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ 

ПАРОДОНТИТ У ВІДДАЛЕНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ЛІКУВАННЯ 

 

5.1 Пародонтологічний статус хворих на генералізований 

пародонтит через 6 і 12 місяців після терапевтичних заходів 

 

Застосоване нами комплексне лікування хворих на ГП, яке включало 

ініціальну пародонтальну терапію, використання антимікробних препаратів 

„Септофіт-Дієт” і „Метродент” та вітамінно-мікроелементного комплексу 

„Оліговіт” у всіх групах і додаткове призначення синбіотика „Ацидолак” в 

основній групі (група А) і симбіотика „Лінекс” у групі порівняння (група В) 

було успішним у найближчі терміни спостереження (на 21-23 день після 

лікування). Із метою вивчення впливу запропонованих способів терапії на стан 

досліджуваних показників у рамках лонгітудінального дослідження нами 

проводилось обстеження хворих через 6 і 12 місяців після лікування. Для 

статистичної обробки здійснювали формування горизонтальних файлів 

первинних даних, які дозволяють відслідковувати  послідовні зміни показників 

у кожного хворого.  У віддалених термінах вибуло 17 учасників дослідження 

внаслідок добровільного припинення участі в ньому через причини не 

пов’язані із застосованим лікуванням і його наслідками.  

Стан тканин пародонта за клінічними показниками через півроку і рік 

проілюстровано таблицями 5.1-5.6. Зокрема, через 6 місяців у хворих на ГП 

встановлено зростання показника ІГ відносно даних після лікування  в групах 

А і С в 1,94 і 2,94 раза відповідно, тоді як  у групі В змін не виявлено (табл. 

5.1).  
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Таблиця 5.1 

Зміни індексу гігієни у хворих на генералізований пародонтит під 

впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 
 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере- 

ження 

 

Групи дослідження 

U-критерій 
 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІГ, 

бали 

до 

лікування 
1,50 

(1,17; 1,67) 

1,50 

(1,32; 1,67) 

1,50 

(1,25; 1,67) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 
0,17 

(0,00; 0,33) 

0,00 

(0,00; 0,33) 

0,17 

(0,00; 0,50) 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 
0,33 

(0,00; 0,33) 

0,00 

(0,00; 0,33) 

0,50 

(0,09; 0,67) 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С<0,05 

р3В-3С<0,05 

через 

12 місяців 
0,33 

(0,17; 0,50) 

0,67 

(0,33; 0,83) 

0,83 

(0,67; 1,17) 

р4А-4В<0,05 

р4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,05 

Т-критерій p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

p2A-3А>0,05 

p2А-4А<0,05 

p3A-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В>0,05 

p2В-4В<0,05 

p3В-4В<0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,001 

p2С-3С<0,05 

р2С-4С<0,001 

р3С-4С<0,001 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 

 

При цьому в групах А і В за рівнем цього індексу зміни відносно даних 

після лікування не були  вірогідними, на відміну від таких групи С (p2A-3А,          

p2В-3В – >0,05; p2С-3С<0,05). Через півроку спостерігали  статистично значущу 

різницю між показниками груп А і С та В і С (р3А-3С і р3В-2С – <0,05). 

Відмінності між групами А і В на цьому етапі дослідження не було              

(р3А-3В>0,05). Обстеження хворих на ГП через 6 місяців показало, що в групі А 
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значення ІГ було на 0,16 бала вищим за його рівень після лікування і 

практично не змінювалося через рік  (р2А-4А<0,05; p3A-4А>0,05).  

Через 12 місяців виявлено зростання ІГ порівняно з даними після 

лікування і через 6 місяців у групах В – на 0,67 бала і С – на 0,66 і 0,33 бала 

відповідно (p2В-4В  і p3В-4В – <0,05; р2С-4С і р3С-4С – <0,001). Різниця між даними 

груп була достовірною (р4А-4В<0,05; р4А-4С<0,001; р4В-4С<0,05).  

Слід зазначити, що через рік після терапії стан гігієни в усіх групах 

продовжував суттєво відрізнятися від даних до лікування та був у 4,55 раза 

нижчим у групі А,  в 2,24 раза − в групі В і в 1,81 раза − в групі С (p1A-4А, p1В-4В 

і p1С-4С − <0,001), залишаючись у межах хорошого, що свідчить про належну 

мотивацію учасників дослідження і доводить тривалу дію здійснених нами 

терапевтичних заходів. 

Унаслідок комплексного лікування ГП через 6 місяців у групі А індекс 

РМА (табл. 5.2) зменшився на 27,54 % відносно даних після терапії              

(p2A-3А<0,05). При цьому спостерігалося деяке зниження цього показника в 

групі В − на 22,75 % та підвищення його в групі С − на 3,44 %. Хоча ці зміни 

не були вірогідними за Т-критерієм (p2В-3В і p2С-3С − >0,05), через 6 місяців 

виявлено достовірні відмінності між групами за U-критерієм (р3А-3В, р3А-3С і   

р3В-3С − <0,05).  

Через 12 місяців після терапії в групі А цифрові показники індексу РМА 

були на 0,55 бала (в 0,95 раза) нижчими за дані після лікування і на 2,51 бала 

(в 1,31 раза) вищими за такі через 6 місяців, проте різниця не була 

достовірною (р2A-4А і р3A-4A − >0,05). Суттєве зростання індексу РМА виявлено 

в групах В і С відносно даних відразу і через 6 місяців після лікування: на 4,04 

і 6,75 бала (в 1,34 і 1,73 раза) − в групі В та 12,72 і 12,30 бала (в 2,04 і 1,97 

раза) − в групі С відповідно. Різниця показників у цих групах була статистично 

значущою (p2В-4В, p3В-4В, р2С-4С і р3С-4С − <0,001), на відміну від групи А. На 

цьому етапі спостереження виявлено вагому різницю між дослідними групами 

за рахунок значно вищих цифрових значень індексу РМА в групах В і С (р4А-4В, 

р4А-4С і р4С-4В − <0,001).  
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Таблиця 5.2 

Зміни папілярно-маргінально-альвеолярного індексу у хворих на 

генералізований пародонтит під впливом комплексного лікування  

(Ме (Q1; Q3)) 

 
 

Показ-

ник 
Терміни 

спостере- 

ження 

 

Групи дослідження 

U-критерій 
 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМА, 

% 

 

до 

лікування 

42,22 

(38,89; 45,55) 

44,05 

(40,69; 46,67) 

42,53 

(40,0; 46,67) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

11,11 

(10,0; 12,64) 

11,91 

(10,71; 13,33) 

12,22 

(11,11; 13,33) 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С<0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

8,05 

(6,67; 9,20) 

9,20 

(8,19; 10,0) 

12,64 

(10,90; 14,88) 

р3А-3В<0,05 

р3А-3С<0,05 

р3В-3С<0,05 

через 

12 місяців 

10,56 

(6,44; 12,67) 

15,95 

(9,60; 17,02) 

24,94 

(19,06; 26,18) 

р4А-4В<0,001 

р4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,001 

Т-критерій  p1A-2А<0,001 

 p1A-3А<0,001 

 p1A-4А<0,001 

 р2A-3А<0,05 

 р2A-4А>0,05 

 р3A-4A>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В>0,05 

p2В-4В<0,001 

p3В-4В<0,001 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,001 

p2С-3С>0,05 

р2С-4С<0,001 

р3С-4С<0,001 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 

 

Під впливом комплексної терапії у хворих на ГП значно зменшувалася 

кровоточивість ясен (табл. 5.3). Через 6 місяців у групах А і В 

прослідковувалося зниження рівня РВІ відносно даних після лікування на   

20,0 % і 6,67 % відповідно, однак різниця показників була неістотною (p2А-3А і 

p2В-3В − >0,05). У групі С індекс РВІ переконливо зростав на 75,0 %              

(p2С-3С<0,001).  
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Таблиця 5.3 

Зміни індексу кровоточивості у хворих на генералізований пародонтит 

під впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 
 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере- 

ження 

Групи дослідження 

U-критерій A, 

n=33 

В, 

n=35 

С, 

n=35 

 

 

 

 

 

 

 

РВІ, 

бали 

 

до 

лікування 

1,19 

(1,12; 1,26) 

1,19 

(1,06; 1,28) 

1,19 

(1,08; 1,28) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

0,15 

(0,11; 0,18) 

0,15 

(0,12; 0,23) 

0,16 

(0,12; 0,23) 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

0,12 

(0,08; 0,15) 

0,14 

(0,13; 0,24) 

0,28 

(0,23; 0,33) 

р3А-3В<0,05 

р3А-3С<0,001 

р3В-2С<0,001 

через 

12 місяців 

0,18 

(0,12; 0,23) 

0,28 

(0,18; 0,31) 

0,63 

(0,40; 0,82) 

р4А-4В<0,001 

р4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,001 

Т-критерій p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

р2A-4А>0,05 

р3A-4A<0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В>0,05 

p2В-4В<0,001 

p3В-4В<0,001 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,001 

p2С-3С<0,001 

р2С-4С<0,001 

р3С-4С<0,001 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 

 

На цьому етапі дослідження встановлено статистично значущу різницю 

між усіма дослідними групами за даними індексу РВІ за рахунок меншої 

кровоточивості ясен у групах А і В (р3А-3В, р3А-3С і р3В-3С − <0,001). Наші 

спостереження через 12 місяців після лікування показали, що значення РВІ у 

всіх групах хворих на ГП були значно нижчими (у 6,61 раза − в групі А, в  4,25  

раза  − в  групі В і в 1,89  раза − в групі С) за дані до лікування (p1A-4А, p1В-4В і 

p1С-2С − <0,001). У групі А через рік зміни показника істотно не відрізнялися 

від таких після терапії і через півроку, хоча й зафіксовано його зростання в 
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1,20 і 1,50 раза відповідно (р2A-3А і р2A-4A − >0,05). Натомість  у групах хворих В  

і С спостерігали достовірне зростання відповідно в 1,86 і 2,0 раза і в 3,93 і 2,25 

раза (p2В-4В, p3В-4В  і р2С-4С, р3С-4С − <0,001). У результаті через рік після 

лікування значення індексу РВІ було найнижчим у групі А, а між групами 

встановлено істотну статистичну відмінність (р4А-4В, р4А-4С і р4В-4С − <0,001). 

Завдяки проведеній нами комплексній терапії через 6 місяців у групі А і 

В індекс КПІ істотно знизився на 6,37 % і 5,65 % відповідно (відносно даних 

після лікування), що відображено в таблиці 5.4.  

Таблиця 5.4 

Зміни комплексного періодонтального індексу у хворих на 

генералізований пародонтит під впливом комплексного лікування (Ме 

(Q1; Q3)) 

 
 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере- 

ження 

Групи дослідження 

U-критерій A, 

n=33 

В, 

n=35 

С, 

n=35 

 

 

 

 

 

 

КПІ,  

бали  

 

до 

лікування 
3,50 

(2,8; 3,5) 

3,50 

(2,8; 3,7) 

3,50 

(2,9; 3,7) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 
2,67 

( 2,7; 3,0) 

2,83 

(2,50; 3,33) 

2,83 

(2,67; 3,33) 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 
2,50 

(2,3; 2,7) 

2,67 

(2,41; 2,67) 

2,83 

(2,67; 3,33) 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С<0,001 

р3В-3С<0,001 

через 

12 місяців 
2,33 

(2,17; 2,50) 

2,60 

(2,43; 2,77) 

3,00 

(2,83; 3,33) 

р4А-4В<0,001 

р4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,001 

Т-критерій p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

p2A-3А<0,001 

р2A-4А<0,001 

р3A-4A<0,001 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В<0,05 

р2В-4В<0,001 

р3В-4В>0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,001 

p2С-3С>0,05 

р2С-4С<0,05 

р3С-4С<0,001 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Ці зміни були достовірними (p2A-3А<0,001; p2В-3В<0,05). У групі С цифрові 

показники індексу через півроку не змінилися і вірогідної  різниці з 

попередніми даними не було (p2С-3С>0,05), однак у цій групі значення КПІ було 

в 1,13 раза вищим за таке в групі А і в 1,06 раза − за аналогічний показник у 

групі В. Виявлена суттєва різниця між даними індексу КПІ груп А і С та В і С 

(р3А-3С і р3В-3С − <0,001) та невагома − між показниками груп А і В (р3А-3В>0,05). 

Обстеження хворих на ГП через 12 місяців дозволило зафіксувати 

достовірне зниження рівня КПІ в групі А порівняно з даними після лікування і 

через 6 місяців – на 12,73 % і 6,80 % (р2A-4А і р3A-4A − <0,001), а в групі С 

виявлено відчутне зростання цього показника – на 6,0 % (р2С-4С<0,05;               

р3С-4С<0,001). У групі В індекс КПІ також був переконливо меншим (на 8,13 %) 

відносно аналогічного після лікування, а зменшення його порівняно з таким 

через півроку (на 2,68 % ) було неістотним (р2В-4В<0,001; р3В-4В>0,05). Через рік 

у групі С значення КПІ було в 1,29 раза вищим за дані в групі А і в 1,15 раза – 

у групі В. Різниця між групами хворих на ГП через рік за індексом КПІ була 

статистично значущою (р4А-4В, р4А-4С і  р3С-2В − <0,001). Отже, у хворих груп А і 

В результат, досягнутий відразу після лікування за показником КПІ, через рік 

вірогідно поліпшувався (особливо в групі А), а у хворих групи С – достовірно 

погіршувався. 

Динаміку показника ЧС відображено в таблиці 5.5. Через півроку після 

комплексної терапії показник ЧС у групах А і В залишався на рівні даних 

після лікування, тоді як у групі С спостерігалося вірогідне підвищення його на 

0,33 бала (p2A-3А, p2В-3В − >0,05; p2С-3С<0,05). Групи А і В істотно не відрізнялися 

за індексом ЧС на цьому етапі спостереження (р3А-3В>0,05). Виявлена суттєва 

різниця між  даними груп А і С та  В і С (р3А-3С і р3В-3С − <0,05).  

Відчутне зростання показника ЧС у хворих на ГП усіх груп спостерігали 

через 12 місяців: на 0,33 бала − у групі А, на 0,67 бала − в групі В та на 1,33 і 

1,0 бала − в групі С відносно даних відразу після лікування і через 6 місяців 

(р2A-4А і р3A-4A− <0,05 та р2В-4В, р3В-4В, р2С-4С і р3С-4С − <0,001).  
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Таблиця 5.5 

Зміни йодного числа Свракова у хворих на генералізований пародонтит 

під впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 
 

Показ-

ник Терміни 

спостере- 

ження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій  

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧС, 

бали 

 

до 

лікування 

1,67 

(1,33; 1,67) 

1,67 

(1,33; 2,00) 

 

1,67 

(1,33; 2,00) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

0,00 

(0,00; 0,33) 

0,00 

(0,00; 0,33) 

0,00 

(0,00; 0,33) 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

0,00 

(0,00; 0,33) 

0,00 

(0,00; 0,33) 

0,33 

(0,00; 0,50) 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С<0,05 

р3В-3С<0,05 

через 

12 місяців 

0,33 

(0,00; 0,67) 

0,67 

(0,33; 1,00) 

1,33 

(0,67; 1,67) 

р4А-4В<0,05 

р4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,05 

Т-критерій p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

p2A-3А>0,05 

р2A-4А<0,05 

р3A-4A<0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В>0,05 

р2В-4В<0,001 

р3В-4В<0,001 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,001 

p2С-3С<0,05 

р2С-4С<0,001 

р3С-4С<0,001 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 

 

Значення ЧС у всіх групах через рік після терапії залишалося значно 

нижчим, ніж до лікування (р1A-4А, p1В-4В і p1С-4С − <0,001). На цьому етапі 

спостереження виявлено вірогідну різницю за цим показником між деякими 

групами: ЧС у групі С було найвищим,  різниця  з  групою А склала 75,19 %,  а  

з  групою  В – 49,64 % (р4А-4В>0,05; р4А-4С<0,001; р4В-4С<0,05).  
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Лікування сприяло зменшенню глибини ПК в усіх групах та утриманню 

досягнутого результату (табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 

Зміни глибини пародонтальних кишень у хворих на генералізований 

пародонтит під впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 
 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере- 

ження 

Групи дослідження 

U-критерій A, 

n=33 

В, 

n=35 

С, 

n=35 

 

 

 

 

 

 

 

ПК, 

мм 

 

до 

лікування 3,23 

(2,95; 3,40) 

 

3,15 

(2,99; 3,31) 

 

3,23 

(2,89; 3,43) 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 
2,53 

(2,44; 2,63) 

2,54 

(2,46; 2,63) 

2,48 

(2,42; 2,69) 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 
2,51 

(2,45; 2,58) 

2,56 

(2,48; 2,68) 

2,60 

(2,51; 2,76) 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С<0,05 

р3В-3С<0,05 

через 

12 місяців 
2,58 

(2,39; 2,64) 

2,82 

(2,62; 2,91) 

3,04 

(2,64; 3,18) 

р4А-4В<0,001 

р4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,05 

Т-критерій p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

p2A-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3A-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В>0,05 

p2В-4В<0,001 

p3В-4В<0,001 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,05 

p2С-3С<0,05 

р2С-4С<0,001 

р3С-4С<0,001 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 

 

Через півроку після здійснення комплексних лікувальних заходів цей 

показник не змінився в групах А і В, проте спостерігалося достовірне 

збільшення глибини ПК (на 4,84 %) відносно даних після лікування в групі С 

(p2С-3С<0,05). У групі А Ме зменшилася на  0,79 %, а в групі В − збільшилася 

на 0,78 %, однак різниця за Т-критерієм не була істотною (p2А-3А, p2В-3В − 

>0,05). Нами виявлено вагому різницю між показниками груп А і С та В і С 
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через 6 місяців, зумовлену збільшенням глибини ПК у групі С, тоді як різниця 

даних у групах  А і В не була вірогідною (р3А-3В>0,05; р3А-3С і р3В-2С − <0,05). 

Показники глибини ПК через 12 місяців у всіх групах хворих на ГП були 

достовірно меншими, ніж до лікування: на 20,12 % − у групі А, на 10,48 % − у 

групі В, на 5,88 % − у групі С (p1A-4А, p1В-4В − <0,001; p1С-4С<0,05), що свідчить 

про ефективність застосованих способів лікування. Порівняно з даними 

відразу після лікування і через 6 місяців у групі А глибина ПК не зазнала 

істотних змін, збільшившись лише на 1,08 та 2,78 % відповідно (p2А-4А, p3A-4А − 

>0,05). Достовірними були зміни цього показника у хворих груп В і С (p2В-4В, 

p3В-4В,  р2С-4С і р3С-4С − <0,001): у групі В глибина ПК збільшилася на 11,02 і 

10,16 % відносно такої після терапії і через півроку, а в групі С – на 22,58 і 

16,92 %. На цьому етапі спостереження виявлено статистично значущу 

різницю між групами (р3А-3В і р3А-3С − <0,001; р3В-3С<0,05). Отже, в  групі А 

глибина ПК у хворих на ГП у віддалені терміни спостереження була значно 

меншою, ніж у групах В і С. 

 

5.2 Ефективність комплексного лікування хворих на 

генералізований пародонтит за ферментутивними показниками 

мікробіоценозу ротової порожнини при обстеженні через півроку і рік  

 

Застосоване нами комплексне лікування було спрямоване на поліпшення 

не лише виявлених клінічних змін, а і на регуляцію мікробіоценозу в ротовій 

порожнині хворих на ГП. Відразу після терапії спостерігалися відчутні 

позитивні результати. Про віддалені наслідки впливу здійснених лікувальних 

заходів на показники  дисбіозу свідчать дані, наведені в таблицях 5.7-5.9. 

Так, через 6 місяців після комплексної терапії активність уреази (табл. 

5.7)  в ротовій рідині хворих на ГП у групі А зменшувалася на 8,48 % відносно 

показника після лікування, практично не змінювалася в групі В та 

підвищувалася на 16,88 %  у групі С (p2А-3А, p2В-3В  − >0,05 і р2С-3С<0,05). 

Вірогідної різниці між групами через півроку не встановлено.  
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Таблиця 5.7 

Динаміка показників активності уреази в ротовій рідині у хворих на 

генералізований пародонтит під впливом комплексного лікування  

(Ме (Q1; Q3)) 

 

 

Показ

-ник 

Терміни 

спосте-

реження 

 

Групи дослідження 

U-критерій 
N, 

n=28 

A, 

n=33 

В, 

n=35 

С, 

n=35 

 

А
к
ти

вн
іс

ть
 у

р
еа

за
и

, м
к
к
ат

/л
 

 

до 

лікування  

 

0,162 

(0,063; 

0,327) 

0,332  

(0,204; 

0,439) 

0,293  

(0,113; 

0,523) 

0,282  

(0,124; 

0,433) 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,05 

pN-1С>0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 

0,165 

(0,097; 

0,199) 

0,159 

(0,110; 

0,242) 

0,160 

(0,067; 

0,240) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

p2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 

0,151 

(0,087; 

0,234) 

0,160 

(0,096;  

0,247) 

0,187 

(0,131; 

0,283) 

pN-3A>0,05 

pN-3В>0,05 

pN-3С>0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С>0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 

0,159 

(0,088; 

0,261) 

0,185 

(0,134; 

0,278) 

0,209 

(0,145; 

0,281) 

pN-4A>0,05 

pN-4В>0,05 

pN-4С<0,05 

р4А-4В<0,05 

р4А-4С<0,001 

р4В-4С>0,05 

Т-

критерій 
 

p1A-2А<0,001                    

p1A-3А<0,001 

p1А-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,05 

p1В-3В<0,05 

p1В-4В<0,05 

p2В-3В >0,05 

p2В-4В<0,05 

p3В-4В<0,05 

p1С-2С<0,001        

p1С-3С>0,05 

p1С-4С >0,05 

р2С-3С <0,05 

p2С-4С<0,05 

p3С-4С<0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Проте на цьому етапі спостереження дані у хворих групи С вже 

достовірно не відрізнялися від таких до лікування, тоді як у групах А і В 

збереглася суттєва різниця (p1A-3А<0,001; p1В-3В<0,05; p1С-3С>0,05). 

Через 12 місяців виявлено переконливе зростання активності уреази у  

групах В та С відносно такого відразу після лікування та через 6 місяців. На 

16,35 і 30,63 % зростав показник у групі В і на 15,63 і 11,76 % –  у групі С 

відповідно (p2В-4В, p3В-4В, p2С-4С і p3С-4С − <0,05). Це засвідчило нестійкість 

отриманих результатів у цих групах, тоді як у хворих групи А різниця між 

аналогічними показниками була незначною і становила 3,64 і 5,3 % відповідно  

(p2А-4А і p3А-4А − >0,05). Активність уреази, отримана через рік, у хворих групи 

С уже суттєво відрізнялася від даних у здорових  – була у 1,29 раза  вищою  

(pN-4С<0,05). У групі А цей показник був нижчим за дані в здорових у 0,98 раза, 

а в групі В − вищим в 1,14 раза (pN-4A і pN-4В − >0,05). За активністю уреази 

через рік після лікування встановлено статистично значущу різницю між 

досліджуваними групами хворих на ГП (р4А-4В<0,05; р4А-4С<0,001; р4В-4С>0,05).  

Показники активності лізоциму (табл. 5.8)  в ротовій рідині хворих групи 

А після стрімкого зростання під впливом застосованого лікування через 6 

місяців вірогідно зменшувалися на 21,35 %, тоді як у групах В і С (в яких 

підвищення цього показника було меншим) − лише на 10,87 і 4,27 % 

відповідно (p2А-3А<0,05; p2В-3В і р2С-3С − >0,05). Проте різниця з даними до 

лікування залишалася достовірною в усіх групах (p1A-3А, p1В-3В і p1С-3С − <0,001), 

а активність лізоциму в групі А – найвищою (в 1,05 раза  − за показник групи 

В і в 1,15 раза − групи С). Статистично значущої різниці між групами хворих 

А, В і С за вказаним показником на цьому етапі спостереження не виявлено 

(р3А-3В, р3А-3С і р3В-3С − >0,05).  

Через рік у хворих спостерігалося вірогідне зниження активності 

лізоциму: на 21,34 % і  13,95 % зменшився показник у групі А порівняно з 

даними після лікування і через 6 місяців відповідно ( p2А-4А<0,05; p3А-4А<0,05). 
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  Таблиця 5.8 

Динаміка активності лізоциму в ротовій рідині у хворих на генералізований 

пародонтит під впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спосте-

реження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій  

N, 

n=28 

 

 

A, 

n=33 

 

 

В, 

n=35 

 

 

С, 

n=35 

 

А
к
ти

вн
іс

ть
 л

із
о
ц
и

м
у
, о

д
/м

л
 

 

до 

лікування  

 

0,098 

(0,055; 0,246) 

0,065 

(0,055; 0,086) 

0,050 

(0,031; 0,086) 

0,072 

(0,045; 0,085) 

pN-1A<0,05 

рN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 
0,164 

(0,084; 0,234) 

0,138 

(0,087; 0,180) 

0,117 

(0,088; 0,170) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

p2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 
0,129 

(0,081; 0,173) 

0,123 

(0,077; 0,157) 

0,112 

(0,087; 0,155) 

pN-3A>0,05 

pN-3С>0,05 

pN-3В>0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С>0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 
0,111 

(0,064; 0,183) 

0,088 

(0,058; 0,139) 

0,081 

(0,064; 0,122) 

pN-3A>0,05 

pN-3С >0,05 

pN-3В>0,05 

р4А-4В<0,05 

р4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,001 

Т-критерій  

p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1А-4А<0,001 

p2А-3А<0,05 

p2А-4А<0,05 

p3А-4А<0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В >0,05 

p2В-4В<0,05 

p3В-4В<0,05 

p1С-2С<0,001             

p1С-3С<0,001 

p1С-4С>0,05 

р2С-3С>0,05 

p2С-4С<0,05 

p3С-4С<0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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У групі В різниця з попередніми даними складала відповідно 36,23 і 

28,46 % , а у групі С – 30,77 і 27,68 % (p2В-4В, p3В-4В, p2С-4С і p3С-4С − <0,05).  У 

групах А і В через 12 місяців активність лізоциму була вищою, ніж у групі С (в 

1,37 і 1,08 раза відповідно), а різниця з даними до лікування залишалася 

суттєвою, на відміну від показників групи С (p1А-4А, p1В-4В − <0,05; p1С-4С − 

>0,05). За вмістом лізоциму в ротовій рідині хворих на ГП установлено 

вірогідні відмінності між досліджуваними групами через рік після лікування 

(p4А-4В<0,05; p4А-4С<0,001; p4В-4С<0,001).     

Дієвість наших заходів щодо регуляції дисбіозу ротової порожнини ми 

спостерігали через півроку і рік (табл. 5.9). У групі А показник СД через 6 

місяців достовірно зростав на 9,52 % відносно такого після лікування             

(p2А-3А<0,05). У групах  В і С також  зафіксовано його  зростання:  на  15,90  і 

19,85 % (p2В-3В, р2С-3С  − <0,05). Встановлено, що СД у групах хворих А і В був 

значно нижчим (в 1,42 і 1,07 раза відповідно), ніж у групі С, і невірогідно 

відрізнявся від показника в здорових  (pN-3А  і  pN-3В  − >0,05). При цьому у 

хворих групи С через півроку показник СД збільшився в 1,20 раза і вже значно 

відрізнявся як від такого в групі N (pN-С3<0,05), так і від даних відразу після 

терапії (p2С-3С<0,05), однак різниця з показником до лікування залишалася 

вагомою (p1С-3С<0,001). При порівнянні груп хворих на ГП за рівнем СД 

виявлено, що через 6 місяців після терапії відмінність між групами А і С стала 

переконливою, тоді як між групами А і В та В і С вона залишалася неістотною  

(p3А-3С<0,001; р3А-3В; p3В-3С >0,05).  

Тривала дія застосованих нами способів лікування підтверджується тим, 

що через 12  місяців показник СД був у 4,52 раза нижчим у групі А, у 2,23 раза 

− у групі В та в 2,29 раза − у групі С порівняно з даними до лікування (p1А-4А, 

p1В-4В і p1С-4С  − <0,001).  Проте через рік спостерігалося його зростання  в усіх 

хворих на ГП відносно даних після лікування (на 20,0 % − у групі А, на     

68,18 % − у групі В, на 70,58 % − у групі С) і даних через 6 місяців (на 9,56 % 

− у групі А, на 45,09 % − у групі В, на 42,33 % − у групі С), а різниця була 

значною (p2А-4А, p3А-4А, p2В-4В, p3В-4В, p2С-4С і p3С-4С − <0,001).  
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Таблиця 5.9 

 

Динаміка показників ступеня дисбіозу ротової порожнини у хворих на 

генералізований пародонтит під впливом комплексного лікування 

(Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спосте-

реження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

С
ту

п
ін

ь 
д
и
сб

іо
зу

, у
.о

. 

 

до 

лікування  

 

1,190 

(0,835; 1,575) 

5,690 

(2,300; 6,730) 

4,950 

(2,490; 6,510) 

5,320 

(3,935; 6,605) 

pN-1A<0,001 

рN-1В< 0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С >0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
1,050 

(0,650; 1,340) 

1,320 

(1,230; 1,710) 

1,360 

(1,145; 1,775) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В<0,05 

p2А-2С<0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 
1,150 

(1,020; 1,380) 

1,530 

(1,100; 1,665) 

1,630 

(1,375; 1,940) 

pN-3А>0,05 

pN-3В>0,05 

pN-3С<0,05 

р3А-3В>0,05 

p3А-3С<0,001 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 
1,260 

(1,120; 1,840) 

2,220 

(1,940; 2,540) 

2,320 

(1,940; 3,255) 

pN-4А>0,05 

pN-4В<0,001 

pN-4С<0,001 

р4А-4В<0,001 

p4А-4С<0,001 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1А-2А<0,001 

p1А-3А<0,001 

p1А-4А<0,001 

p2А-3А<0,05 

p2А-4А<0,001 

p3А-4А<0,001 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В<0,05 

p2В-4В<0,001 

p3В-4В<0,001 

 p1С-2С<0,001 

 p1С-3С<0,001 

 p1С-4С<0,001 

 р2С-3С<0,05 

 p2С-4С<0,001 

 p3С-4С<0,001 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Слід зазначити, що в групі А показник СД наближався до рівня такого в 

здорових (pN-4А>0,05), тоді як у групах В і С уже достовірно відрізнявся від 

норми (pN-4В і pN-4С − <0,001). На цьому етапі спостереження виявлена 

достовірна різниця між показниками груп А і В та А і С та неістотна – між 

даними груп В і С (р4А-4В і p4А-4С − <0,001; р4В-4С>0,05).  

 

5.3 Показники місцевого імунітету в ротовій порожнині хворих на 

генералізований пародонтит у віддалені терміни спостереження після 

комплексної терапії  

 

Під впливом лікування в найближчі та віддалені терміни спостереження 

відбувалися зміни показників неспецифічного місцевого імунітету, зокрема, 

проби Ясиновського:  загальної кількості нейтрофільних лейкоцитів у змивах 

із ротової порожнини (у т.ч. кількості живих лейкоцитів і їх відсоткового 

числа) та кількості епітеліоцитів  (табл. 5.10-5.13).  

Досягнута внаслідок проведеної терапії зменшена загальна кількість 

нейтрофільних лейкоцитів (табл. 5.10)  у змивах із ротової порожнини через 6 

місяців незначно змінилася у хворих на ГП групи А (зросла на 1,27 %) і 

достовірно збільшилася в групах В і С порівняно з даними після лікування − 

на 8,75 % і 9,94 % відповідно (p2А-3А>0,05; p2В-3В і р2С-3С − <0,001). На цьому 

етапі виявлено суттєву різницю між групами за кількістю нейтрофільних 

лейкоцитів у змивах із ротової порожнини за рахунок значно менших 

показників у групі А − на 9,43 %, ніж у групі В та на 11,32 %, ніж у групі С 

(р3А-3В і p3А-3С − <0,001). Між показниками груп В і С відмінність була 

незначною (р3В-3С>0,05).  

Через 12 місяців після лікування загальна кількість нейтрофільних 

лейкоцитів у групі А не зазнала переконливих змін порівняно з даними відразу 

після лікування і через 6 місяців (p2А-4А і p3А-4А − >0,05). У хворих групи В це 

число підвищилося на 2,30 % порівняно з показниками через півроку і на  

11,25 % відносно таких після лікування (p3В-4В>0,05; p2В-4В<0,001).  
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Таблиця 5.10  

Динаміка міграції нейтрофільних лейкоцитів у хворих на генералізований 

пародонтит у різні терміни спостереження (Ме (Q1; Q3)) 

Показ- 

ник 

Терміни 

спосте- 

реження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій  

N, 

n=28 

 

 

A, 

n=33 

 

 

В, 

n=35 

 

 

С, 

n=35 

 

З
аг

ал
ь
н

а 
к
іл

ьк
іс

ть
 л

ей
к
о
ц

и
ті

в
,о

д
. 

до 

лікування 

 

109  

(100; 118) 

242  

(229; 251) 

240 

 (211; 254) 

239  

(220; 248) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
157 

(150; 166) 

160 

(149; 167) 

161 

(152; 173) 

pN-2А<0,001 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В>0,05 

p2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 
159 

(153; 163) 

174 

(167; 181) 

177 

(173; 194) 

pN-3А<0,001 

pN-3В <0,001 

pN-3С<0,001 

р3А-3В<0,001 

p3А-3С<0,001 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 
162 

(155; 171) 

178 

(171; 193) 

195 

(180; 211) 

pN-4А<0,001 

pN-4В<0,001 

pN-4С<0,001 

р4А-4В<0,001 

p4А-4С<0,001 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1А-2А<0,001 

p1А-3А<0,001    

p1А-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В<0,001 

p2В-4В<0,001 

p3В-4В>0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С <0,001 

р2С-3С <0,001 

p2С-4С<0,001 

p3С-4С<0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.11 
 

Динаміка показників кількості живих лейкоцитів у змивах із ротової 

порожнини хворих на генералізований пародонтит у різні терміни 

спостереження (Ме (Q1; Q3)) 
 

 

Показ- 

ник 

Терміни 

спосте- 

реження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 ж

и
в
и

х
 л

ей
к
о
ц

и
ті

в
, 
о
д

. 

до 

лікування 

 

101 

(93; 105) 

 

161 

(150; 170) 

 

155 

(137; 166) 

 

155 

(138; 171) 

 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 

135 

(120; 153) 

 

133 

(125,5; 146) 

 

132 

(125; 140) 

 

pN-2А<0,001 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В>0,05 

p2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 

134 

(126; 138) 

 

131 

(123,5; 138) 

 

126 

(118; 135) 

 

pN-3А<0,001 

pN-3В<0,001 

pN-3С<0,001 

р3А-3В>0,05 

p3А-3С<0,05 

р3В-3С<0,05 

через 

12 місяців 

 

 

132 

(126; 140) 

 

126 

(122; 135) 

 

122 

(120; 134) 

 

pN-4А<0,001 

pN-4В<0,001 

pN-4С<0,001 

р4А-4В<0,05 

p4А-4С<0,05 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1А-2А<0,001 

p1А-3А<0,001    

p1А-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В>0,05 

p2В-4В>0,05 

p3В-4В>0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,001 

р2С-3С<0,05 

p2С-4С>0,05 

p3С-4С>0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.12 

Динаміка показників міграції лейкоцитів (відсотка живих лейкоцитів) у 

хворих на генералізований пародонтит у різні терміни спостереження  

(Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ- 

ник 

Терміни 

спосте- 

реження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій  

N, 

n=28 

 

 

A, 

n=33 

 

 

В, 

n=35 

 

 

С, 

n=35 

 

В
ід

со
то

к
 ж

и
в
и

х
 л

ей
к
о
ц

и
ті

в
 в

ід
 з

аг
ал

ьн
о
ї 

їх
 к

іл
ь
к
о
ст

і,
 %

 

до 

лікування 

 

92,66 

(91,28; 93,82) 

66,53 

(62,74; 71,42) 

64,58 

(62,42; 70,00) 

64,85 

(62,23; 71,52) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
85,98 

(80,0; 89,36) 

83,13 

(82,47; 90,49) 

81,98 

(77,43; 84,88) 

pN-2А<0,001 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В>0,05 

p2А-2С<0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 
83,97 

(81,21; 86,49) 

77,22 

(71,46; 80,26) 

70,44 

(66,02; 73,87) 

pN-3А<0,001 

pN-3В<0,001 

pN-3С<0,001 

р3А-3В<0,05 

p3А-3С<0,05 

р3В-3С<0,05 

через 

12 місяців 

 

 
83,23 

(76,14;  86,84) 

71,70 

(68,56; 76,37) 

65,96 

(62,16; 70,13) 

pN-4А<0,001 

pN-4В<0,001 

pN-4С<0,001 

р4А-4В<0,001 

p4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,05 

Т-критерій  

p1А-2А<0,001 

p1А-3А<0,001 

p1А-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В<0,001 

p2В-4В<0,001 

p3В-4В<0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С <0,001 

р2С-3С<0,001 

p2С-4С<0,001 

p3С-4С<0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.13  

Динаміка кількості епітеліоцитів у змивах у хворих на генералізований 

пародонтит у різні терміни спостереження (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ- 

ник 

Терміни 

спосте- 

реження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 е

п
іт

ел
іо

ц
и

ті
в
, 
о
д

. 

до 

лікування 

 

58 

(51; 77) 

121 

(103; 144) 

125  

(112; 135) 

124  

(113; 139) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
81 

(65; 88) 

78 

(59; 92) 

89 

(75; 104) 

pN-2А<0,001 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В>0,05 

p2А-2С<0,05 

р2В-2С<0,05 

через 

6 місяців 

 

 
78 

(70; 92) 

83 

(73; 103) 

94 

(88; 109) 

pN-3А<0,001 

pN-3В<0,001 

pN-3С<0,001 

р3А-3В>0,05 

p3А-3С<0,001 

р3В-3С<0,05 

через 

12 місяців 

 

 
80 

(66; 102) 

96 

(80; 115) 

115  

(105;120) 

pN-4А<0,001 

pN-4В<0,001 

pN-4С<0,001 

р4А-4В<0,05 

p4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,001 

Т-критерій  

p1А-2А<0,001 

p1А-3А<0,001    

p1А-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В<0,05                             

p2В-4В<0,001 

p3В-4В<0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С <0,05 

р2С-3С <0,05 

p2С-4С<0,001 

p3С-4С<0,001 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 

 



120 
 

У групі С цей показник також вагомо зростав − на 10,17 і 21,12 % 

відповідно (p3С-4С<0,05; p2С-4С<0,001). Між групами А і В та А і С зберігалася 

суттєва різниця за показником загальної кількості лейкоцитів: у групі А він 

був на 9,88 % меншим, ніж у групі В, і на 20,37 %, ніж у групі С (р4А-4В і p4А-4С 

− <0,001), а між групами  В і С істотних статистичних відмінностей не було 

(р4В-4С>0,05).  

Дослідженням кількості живих лейкоцитів через 6 місяців не виявлено 

істотних змін у групах А і В, оскільки вона збільшилася на 3,07 % і 

зменшилася на  1,5 %  відповідно (див. табл. 5.11). Достовірно знизився цей 

показник лише у хворих групи С – на 4,55 % (p2А-3А і p2В-3В − >0,05; р2С-3С<0,05). 

Як наслідок такої динаміки спостерігалася значна різниця між даними груп А і 

С та В і С і відсутність її між групами А і В (р3А-3В>0,05; p3А-3С і р3В-3С − <0,05).  

Через 12 місяців після лікування показники у всіх групах дещо 

зменшилися, проте невірогідно відрізнялися від даних через півроку (p3А-4А, 

p3В-4В і p3С-4С − >0,05). На цьому етапі спостереження кількість живих 

лейкоцитів у всіх групах достовірно відрізнялася від даних до лікування     

(p1А-4А, p1В-4В і p1С-4С − <0,001) і неістотно – від таких після терапії (p2А-4А, p2В-4В і 

p2С-4С − >0,05). Кількість живих лейкоцитів у змивах із ротової порожнини  у 

групі А була найбільшою (на 4,76 % більшою за дані у групі В і на 8,20 % – 

ніж у групі С). Встановлено суттєву різницю між групами А і В та А і С, тоді 

як різниця між групами В і С була невагомою (р4А-4В і p4А-4С − <0,05;               

р4В-4С>0,05). 

При дослідженні відсоткової кількості живих лейкоцитів у змивах із 

ротової порожнини (див. табл. 5.12) виявлено, що через півроку вона дещо 

знизилася у всіх групах: на 2,01 % − у групі А, на 5,91 % − у групі В і на    

11,54 % − у групі С. Проте в групі А зміни були незначними   (p2А-3А>0,05), 

тоді як у групах В і С − вірогідними (p2В-3В і p2С-3С − <0,001). Відсоток живих 

лейкоцитів у групі А через півроку був найвищим (на 6,75 % більшим, ніж 

рівень у групі В, і на 13,53 % − ніж у групі С). Спостерігалася відчутна  

різниця між групами (р3А-3В, p3А-3С і р3В-3С − <0,05).  
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Через 12 місяців після лікування відсоток живих лейкоцитів у групі А 

практично не змінився порівняно з даними відразу після лікування і через 6 

місяців (p2А-4А і p3А-4А – >0,05). У хворих двох інших дослідних груп показник 

істотно зменшився:  на 13,72 і 5,52 % − у групі В та на 16,02 і 4,48 % − у групі 

С (p2В-4В і p2С-4С – <0,001; p3В-4В і p3С-4С – <0,05). На цьому етапі спостереження 

між усіма групами виявлено значні відмінності за рівнем відсоткової частки 

живих лейкоцитів (р4А-4В і  p4А-4С − <0,001; р4В-4С<0,05).  

Кількість епітеліоцитів через півроку (див. табл. 5.13) невірогідно 

знижувалася у групі А – на 3,84 % порівняно з даними відразу після лікування 

(p2А-3А>0,05). У групах В і С показник переконливо  підвищувався –  на 6,41 і 

5,62 %  відповідно (р2В-3В, р2С-3С – <0,05). Вірогідна різниця  через 6 місяців 

спостерігалася  лише  між  показниками хворих груп А і С та В і С, тоді  як 

між  групами  А і В такої відмінності  не виявлено (p3А-3С<0,001; р3В-3С<0,05; 

р3А-3В>0,05).  

У змивах із ротової  порожнини через 12 місяців кількість епітеліоцитів 

у всіх групах збільшилася відносно даних через півроку після терапії. У групі 

А різниця склала 2,56 % і була недостовірною (p3А-4А>0,05). У групах В і С 

зростання було вагомим – на 15,66 і 22,34 % відповідно (p3В-4В<0,05;               

p3С-4С<0,001). Число епітеліоцитів у групі А було в 1,20 раза нижчим, ніж у 

групі В, і в 1,44 раза – ніж у групі С, при цьому показник майже не відрізнявся 

від даних після лікування, на відміну від показників у групах В і С               

(p2А-4А>0,05; p2В-4В і p2С-4С – <0,001). 

 Через рік після терапії виявлено статистично  значущу  різницю  між  

групами  за кількістю  епітеліоцитів  (р4А-4В<0,05; p4А-4С і р4В-4С  – <0,001). Слід 

зазначити, що у віддалених термінах спостереження у всіх групах зберігалася 

вірогідна відмінність із рівнем епітеліоцитів у здорових pN-3А, pN-3В, pN-3С, pN-4А, 

pN-4В, pN-4С − <0,001). Така ж різниця спостерігалася і з даними до лікування 

(p1А-4А і p1В-4В – <0,001; p1С-4С<0,05). 

Під впливом комплексних заходів у хворих на ГП також відбувалися 

зміни показників РАМ у мазках із ротової порожнини (табл. 5.14-5.18).   
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Таблиця 5.14 

 

Динаміка показників РАМ (клітин І групи) у мазку хворих на 

генералізований пародонтит під впливом комплексного лікування 

 (Ме (Q1; Q3)) 

 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій  

N, 

n=28 

 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

л
іт

и
н

 І
 г

р
у
п

и
, 
%

 

до 

лікування 

 

7   

(5; 9) 

14 

(9; 15) 

15 

(10; 17) 

14 

(11; 18) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
9  

(6; 12) 

10 

(7; 11) 

13 

(9; 15) 

pN-2А>0,05 

pN-2В<0,05 

pN-2С<0,05 

p2А-2В>0,05 

p2А-2С<0,05 

p2В-2С<0,05 

через 

6 місяців 

 

 
8  

(5; 9) 

10 

(8; 11) 

12  

(9; 16) 

pN-3А>0,05 

pN-3В<0,05 

pN-3С<0,001 

р3А-3В<0,05 

p3А-3С<0,001 

р3В-3С<0,05 

через 

12 місяців 

 

 
9  

(7; 11) 

11  

(9; 14) 

14  

(10; 15) 

pN-4А>0,05 

pN-4В<0,001 

pN-4С<0,001 

р4А-4В<0,05 

p4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,05 

Т-критерій 

 p1А-2А<0,001 

p1А-3А<0,001  

p1А-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,05  

p2В-3В>0,05 

p2В-4В>0,05 

p3В-4В>0,05 

p1С-2С>0,05 

p1С-3С>0,05 

p1С-4С>0,05 

р2С-3С>0,05 

p2С-4С>0,05 

p3С-4С>0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.15 

Динаміка показників РАМ (клітин ІІ групи) у мазку хворих на 

генералізований пародонтит під впливом комплексного лікування 

(Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ- 

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій  

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

л
іт

и
н

 І
І 

гр
у
п

и
, 
%

 

до 

лікування 

 

14 

(11; 20) 

30 

(25; 36) 

27 

(23; 32) 

28 

(27; 30) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
23 

(20; 30) 

26 

(21; 31) 

26 

(21; 29) 

pN-2А<0,001 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В<0,05 

p2А-2С<0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 
26  

(22; 29) 

25  

(23; 31) 

27 

 (23; 30) 

pN-3А<0,001 

pN-3В<0,001 

pN-3С<0,001 

р3А-3В>0,05 

p3А-3С>0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 
24  

(22; 27) 

27  

(24; 31) 

28 

 (25; 33) 

pN-4А<0,001 

pN-4В<0,001 

pN-4С<0,001 

р4А-4В<0,05 

p4А-4С<0,05 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1А-2А<0,001 

p1А-3А<0,05  

p1А-4А<0,05  

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В>0,05 

p1В-3В>0,05 

p1В-4В >0,05 

p2В-3В>0,05 

p2В-4В>0,05 

p3В-4В>0,05 

p1С-2С>0,05 

p1С-3С>0,05 

p1С-4С>0,05 

р2С-3С>0,05 

p2С-4С>0,05 

p3С-4С>0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.16 

 

Динаміка показників РАМ (клітин ІІІ групи) у мазку хворих на 

генералізований пародонтит під впливом комплексного лікування  

(Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ- 

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій  

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

л
іт

и
н

 І
ІІ

 г
р
у
п

и
, 
%

 

до 

лікування 

 

39  

(34; 41) 

29  

(26; 33) 

30  

(23; 34) 

30 

 (27; 36) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
38 

 (33; 41) 

33  

(31; 37) 

32 

 (29; 36) 

pN-2А>0,05 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В<0,05 

p2А-2С<0,001 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 
36  

(33; 40) 

31 

 (28; 35) 

33 

 (28; 36) 

pN-3А>0,05 

pN-3В<0,001 

pN-3С<0,001 

р3А-3В<0,05 

p3А-3С<0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 
38  

(32; 42) 

32 

 (27; 36) 

34 

 (25; 38) 

pN-4А>0,05 

pN-4В<0,001 

pN-4С<0,001 

р4А-4В<0,001 

p4А-4С<0,001 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1А-2А<0,001 
p1А-3А<0,001  

p1А-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,05 

p1В-3В>0,05 

p1В-4В>0,05  

p2В-3В>0,05 

p2В-4В>0,05 

p3В-4В>0,05 

p1С-2С>0,05 

p1С-3С>0,05 

p1С-4С>0,05 

р2С-3С>0,05 

p2С-4С>0,05 

p3С-4С>0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.17 

Динаміка показників РАМ (клітин IV групи) у мазку хворих на 

генералізований пародонтит під впливом комплексного лікування  

(Ме (Q1; Q3)) 
 

 

Показ- 

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій  

N, 

n=28 

 

 

A, 

n=33 

 

 

В, 

n=35 

 

 

С, 

n=35 

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

л
іт

и
н

 I
V

 г
р
у
п

и
, 

%
 

до 

лікування 

 

40 

(34; 45) 

27 

(19; 34) 

28 

(19; 39) 

28 

(21; 31) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
30 

(26; 36) 

31 

(25; 36) 

29 

(27; 34) 

pN-2А<0,001 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В>0,05 

p2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 
30 

(27; 36) 

34 

(31; 38) 

28 

(25; 35) 

pN-3А<0,001 

pN-3В<0,001 

pN-3С<0,001 

р3А-3В<0,05 

p3А-3С>0,05 

р3В-3С<0,05 

через 

12 місяців 

 

 
29 

(25; 32) 

30 

(26; 33) 

24 

(21; 34) 

pN-4А<0,001 

pN-4В<0,001 

pN-4С<0,001 

р4А-4В>0,05 

p4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,001 

Т-критерій  

p1А-2А<0,05 

p1А-3А<0,05 

p1А-4А>0,05 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,05 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В >0,05 

p2В-3В<0,05 

p2В-4В>0,05 

p3В-4В<0,05 

p1С-2С>0,05 

p1С-3С>0,05 

p1С-4С<0,05 

р2С-3С>0,05 

p2С-4С<0,05  

p3С-4С<0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.18 

  

Динаміка показників позитивної РАМ у мазку хворих на генералізований 

пародонтит під впливом комплексного лікування ( Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ- 

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій  

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

П
о
зи

ти
в
н

а 
Р

А
М

, 
%

 

до 

лікування 

 

79  

(73; 82) 

56  

(49; 64) 

58 

(53; 62) 

58  

(54; 62) 

pN-1A<0,001 

pN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

p1А-1В >0,05 

p1А-1С>0,05 

p1В-1С >0,05 

після 

лікування 

 

 
68  

(60; 72) 

64 

(61;68) 

61 

 (55; 65) 

pN-2А<0,001 

pN-2В<0,001 

pN-2С<0,001 

р2А-2В<0,05 

p2А-2С<0,001 

р2В-2С<0,05 

через 

6 місяців 

 

 
66  

(62; 69) 

65  

(65;68) 

61 

 (56; 65) 

pN-3А<0,001 

pN-3В<0,001 

pN-3С<0,001 

р3А-3В>0,05 

p3А-3С<0,001 

р3В-3С<0,05 

через 

12 місяців 

 

 
67  

(61; 70) 

62  

(57;65) 

58  

(54; 63) 

pN-4А<0,001 

pN-4В<0,001 

pN-4С<0,001 

р4А-4В<0,05 

p4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,05 

Т-критерій  

p1А-2А<0,001 

p1А-3А<0,001  

p1А-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,05  

p2В-3В>0,05 

p2В-4В<0,05 

p3В-4В<0,05 

p1С-2С<0,05 

p1С-3С<0,05 

p1С-4С>0,05 

р2С-3С>0,05 

p2С-4С<0,05 

p3С-4С<0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Адсорбція мікроорганізмів клітинами епітелію ясен відображає 

функціональний стан організму на моделі первинної ланки взаємовідносин 

системи „мікроорганізм-макроорганізм” і є потужним захисним механізмом. 

Аналіз РАМ до і відразу після лікування засвідчив позитивну динаміку 

показників. Нами встановлено, що кількість клітин І групи через півроку після 

терапії хворих на ГП незначно зменшувалася у групах А і С –  на 11,11 і      

8,69 %  відповідно, а в групі В рівень клітин І групи не змінився (див. табл. 

5.14). У мазках груп В і С число клітин І групи було істотно вищим, ніж у 

здорових. Різниця з нормою склала 42,86 і 71,43 % (pN-3В<0,05; pN-3С<0,001), а в 

основній групі – лише 14,29 % (рN-3А>0,05). Виявлено також достовірну 

різницю між даними в групах хворих А і В, А і С та В і С (р3А-3В<0,05; p3А-

3С<0,001;           р3В-3С<0,05).  

Завдяки лікуванню через рік найнижчими і найближчими до показників 

групи N були дані у хворих групи А, тоді як у групах В і С вони значно 

відрізнялися від норми (pN-4А>0,05; pN-4В і pN-4С − <0,001). У пацієнтів усіх 

дослідних груп у цей термін відбулося підвищення кількості клітин І групи: на 

12,5 % − у групі А, на 10 % − у групі В і на 16,67 % − у групі С, проте зміни 

були невірогідними (p3А-4А, p3В-4В і р3С-4С − >0,05). При цьому в групі С отримані 

дані уже суттєво не відрізнялися від таких до лікування (p1С-4С>0,05), на 

відміну від груп А і В (p1А-4А<0,001; р1В-4В<0,05). Між групами через рік після 

лікування виявлена переконлива різниця (р4А-4В<0,05; p4А-4С<0,001; р4В-4С<0,05). 

Кількість клітин ІІ групи в мазку з ротової порожнини хворих на ГП 

через півроку (див. табл. 5.15) за показником Ме вірогідно збільшилася на 

13,04 % порівняно з даними після лікування лише в групі А (p2А-3А<0,05). У 

групі В показник зменшився відносно даних після лікування на 3,85 %, а в 

групі С збільшився на 3,84 %, однак зміни не були статистично значущими 

(p2В-3В, р2С-3С − >0,05). Різниця між групами хворих за цим показником через 6 

місяців була недостовірною (р3А-3В, p3А-3С і р3В-3С − >0,05), а з групою здорових 

зберігалася відчутна відмінність (pN-3А, pN-3В і pN-3С − <0,001).  
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Показник кількості клітин ІІ групи через рік у хворих зростав відносно 

даних після лікування (на 4,34 % у групі А, на 3,85 % у групі В і на 7,69 % у 

групі С). У групах В і С ці показники вже помітно не відрізнялися від 

початкових даних (p1В-4В і p1С-4С − >0,05).  

У групі А  кількість  клітин  ІІ  групи  через 12 місяців  після терапії  

мала істотну відмінність  від  вихідного  показника (p1А-4А<0,05). Виявлена 

суттєва різниця між даними груп А і В та А і С на цьому етапі спостереження 

(р4А-4В і p4А-4С − <0,05; р4В-4С − >0,05).  

Після комплексного лікування через 6 місяців рівень клітин ІІІ групи 

(див. табл. 5.16)  у хворих порівняно з даними відразу після терапії майже не 

змінився (p2А-3А, p2В-3В і p2С-3С − >0,05). У групі А кількість цих клітин 

зменшилася на 5,26 %, у групі В − на 6,45 %, а в групі С − на 3,03 %. Через 

півроку зберігалася статистично значуща різниця між групами А і В та А і С за 

рахунок вищого відсотка клітин ІІІ групи  в групі А: на 16,12 % за дані групи В 

і на 9,09 % за дані групи С (р3А-3В і p3А-3С − <0,05), тоді як різниця показників у 

групах В і С не була вірогідною (р3В-3С>0,05). 

 Число клітин ІІІ групи через 12 місяців відносно даних через 6 місяців 

дещо підвищувалося у всіх групах (на 5,56 % − у групі А, на 3,23 % − у групі В 

і на 3,03 % − у групі С), однак зміни не були відчутними (р3А-4А, p3В-4В і р3С-4С − 

>0,05). За цим показником у групі А результати статистично значуще 

відрізнялися від вихідних даних і неістотно − від таких у здорових (р1А-

4А<0,001; рN-4А>0,05). У групах В і С кількість клітин ІІІ групи переконливо 

відрізнялася від показника в групі N (рN-4В і рN-4С − <0,001) і була фактично на 

рівні даних до лікування (p1В-4В і р1С-4С − >0,05). На цьому етапі спостереження 

також зберігалася суттєва відмінність між даними груп А і В та А і С (р4А-4В і 

p4А-4С − <0,001), і невірогідна − між групами  В і С (р4В-4С>0,05). 

Аналіз результатів дослідження за кількістю клітин ІV групи (див. табл. 

5.17) у мазку хворих на ГП через 6 місяців показав утримання його на 

досягнутому відразу рівні в групі А, вагоме збільшення в групі В − на 9,68 % 

та зниження в групі С − на 3,45 % (р2А-3А>0,05; р2В-3В<0,05; р2С-3С>0,05). Через 6 
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місяців виявлена достовірна різниця між групами А і В та В і С за рахунок 

вищих цих показників РАМ у групі В (р3А-3В і р3В-3С − <0,05). Відмінність між 

групами А і С була невірогідною (р3А-3С>0,05).  

Через 12 місяців спостерігалося зниження кількості клітин ІV групи в 

групі А на 3,33 %, у групі В −  на 11,76 % і групі С – на 14,29 % (p3А-4А>0,05; 

p3В-4В і p3С-4С − <0,05). Число цих клітин у хворих груп А і В за рівнем Ме було 

дещо вищим за дані до лікування (на 7,4 % і 7,14 % відповідно), однак зміни не 

були істотними (р1А-4А і р1В-4В − >0,05). Спостерігалася вірогідна відмінність 

між даними у хворих груп А і С та В і С (р4А-4С і р4В-4С − <0,001) і невірогідна – 

в групах  А і В (р4А-4В>0,05). Через рік виявлена достовірна різниця з даними до 

лікування у групах А і В, а в групі С – неістотна (р1А-4А, р1В-4В −<0,05;   р1С-

4С>0,05), проте рівня показника в здорових не було досягнуто в жодній 

дослідній групі (pN-4А, pN-4В і pN-4С − <0,001). 

Вплив комплексного лікування у віддалені терміни спостереження 

прослідковується за показником позитивної РАМ (див. табл. 5.18). Через 6 

місяців його рівень у хворих мало змінювався відносно попередніх даних: 

знизився на 2,95 % у групі А, зріс на 1,54 % у групі В і не змінився у групі С 

(p2А-3А, p2В-3В і р2С-3С − >0,05). Однак виявлено значну різницю між групами А і 

С та В і С за рахунок вищих показників у групах А і В (p3А-3С<0,001;              

р3В-3С<0,05, р3А-3В>0,05).  

Через 12 місяців у групі А  відсоток позитивної РАМ був найвищим (на 

8,04 % − за дані групи В і на  15,52 % − за дані групи С) та утримувався на 

рівні показників після лікування (p2А-3А, p2А-4А і p3А-4А − >0,05). У групах В і С 

цей показник відчутно зменшувався відповідно на 3,12 % і 4,92 % (p2В-4В, p3В-4В, 

p2С-4С і p3С-4С − <0,05), а в групі С уже достовірно не відрізнявся від вихідних 

даних (p1С-4С>0,05). Різниця між групами була істотною (р4А-4В<0,05;              

p4А-4С<0,001 і р4В-4С<0,05).   

Установлено, що у хворих на ГП концентрація SIgA в ротовій рідині 

порівняно зі здоровими була зниженою, а внаслідок комплексної терапії 

змінювалася в найближчі та віддалені терміни спостереження (табл. 5.19).  
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Таблиця 5.19 

 

Динаміка  концентрації секреторного іммуноглобуліну A в ротовій рідині 

хворих на генералізований пародонтит під впливом комплексного лікування  

(Ме(Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спосте-

реження 

 

Групи дослідження 

 
U-

критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

S
Ig

 A
, 
г/

л
 

до 

лікування 

 

3,002 

(2,219; 4,697) 

 

2,798      

(1,302; 3,357) 

 

1,771 

(1,440; 3,542) 

1,825 

(1,169; 3,832) 

рN-1A>0,05 

pN-1С<0,05 

рN-1В<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 

 

2,931 

(2,076; 4,265) 

 

2,764 

(2,259; 4,497) 

2,684    

(2,150; 4,035) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 
3,272 

(2,180; 4,026) 

3,174 

(2,176; 4,243) 

2,245 

(1,460; 3,700) 

pN-3А>0,05 

pN-3С>0,05 

pN-3С>0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С>0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 
3,262 

(2,164; 3,943) 

2,791 

(1,829; 3,527) 

2,253 

(1,290; 3,498) 

pN-4А >0,05 

pN-4В >0,05 

pN-4С<0,05 

p4А-4С<0,05 

р4А-4В>0,05 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1A-2А<0,05      

p1A-3А<0,05    

p1A-4А<0,05 

p2А-3А>0,05              
p2А-4А>0,05         
p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,05 

p1В-4В<0,05 

р2В-3В>0,05 

р2В-4В>0,05          

р3В-4В<0,05 

p1С-2С<0,001          

p1С-3С>0,05              
p1С-4С>0,05 

p2С-3С>0,05              
p2С-4С<0,05 

p3С-4С>0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Через 6 місяців після лікування порівняно з даними відразу після терапії 

спостерігалося підвищення вмісту SIgA в ротовій рідині хворих на ГП груп А 

(на 11,63 %) і В (на 14,8 %). У групі С відбулося зниження концентрації  

імуноглобуліну на 19,55 %. Вірогідної різниці між показниками відразу після 

лікування і через 6 місяців не встановлено (p2А-3А, p2В-3В і p2С-3С − >0,05). На 

цьому етапі спостереження в групі С уже не виявлено вагомої різниці між 

рівнем SIgA і вихідними даними (p1С-3С>0,05), тоді як у групах А і В 

зберігалася суттєва різниця між аналогічними показниками (p1A-3А і p1В-3В − 

<0,05) і у всіх групах зберігалася невірогідна різниця з показником у здорових 

(pN-3А, pN-3В, pN-3С − >0,05). За U-критерієм переконливої відмінності між 

групами через 6 місяців не встановлено (p3А-3В,  p3А-3С і p3В-3С  − >0,05).   

Аналіз динаміки концентрації SIgA показав, що через 12 місяців у всіх 

групах відбулося зниження показника відносно такого через півроку після 

терапії: на 0,31 % − у групі А, на 13,72 % − у групі В і на 0,36 % − у групі С 

(p3А-4А і p3С-4С − >0,05; p3В-4В<0,05). Відстеженням змін умісту SIgA в ротовій 

рідині хворих на ГП у групі А через рік після лікування виявлено вірогідну 

різницю з вихідним показником (p1A-4А<0,05), а між даними, отриманими  

відразу після терапії і через 12 місяців, відчутних відмінностей  не  було     

(p2А-4А>0,05), що свідчить про стабільне підвищення рівня SIgA в ротовій 

рідині. На цьому етапі дослідження значної різниці між показниками групи 

здорових і групи А також не спостерігалося (pN-4А>0,05). У хворих групи В 

уміст SIgA був нижчим, ніж у групі А, проте також невірогідно відрізнявся від 

такого в групі N і рівня після терапії (pN-4В і р2В-4В − >0,05 ) та достовірно − від 

вихідних даних (p1В-4В<0,05). У групі хворих С на цьому етапі дослідження за 

концентрацією SIgA в ротовій рідині уже не виявлено вагомої відмінності з 

показниками до лікування (p1С-4С>0,05), а також спостерігалося істотне 

зниження порівняно з даними відразу після терапії   (p2С-4С<0,05). При цьому 

встановлено статистично значущу різницю при порівнянні даних груп N і С 

(pN-4С<0,05) та А і С (p4А-4С<0,05). Відмінність між групами А і В та В і С через 

рік за цим показником не була суттєвою (p4А-4В і 4В-4С − >0,05). 
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5.4 Стан прооксидантної та антиоксидантної системи у хворих на 

генералізований пародонтит під дією комплексного лікування через 6 і 12 

місяців  

 

Дослідженнями встановлено, що у хворих на ГП хронічного перебігу І 

ступеня розвитку в ротовій рідині переконливо підвищувалася інтенсивність 

ОМБ усіх фракцій, а комплексне лікування впливало на динаміку показників 

відразу після застосованої терапії і у віддалені терміни. Отримані цифрові дані 

подані в таблицях 5.20-5.23.  

У хворих на ГП через 6 місяців спостереження показники ОМБ356 у 

ротовій рідині (див. табл. 5.20) були близькими до таких у здорових (pN-3А,    

pN-3В і pN-3С − >0,05). Порівнянням даних, отриманих через півроку і відразу 

після терапії, встановлено незначне (на 6,8 % за показником Ме) зниження 

рівня  ОМБ356  у  хворих  основної групи і підвищення у групах порівняння і 

контрольній − на 3,51 % і 6,89 % відповідно (p2А-3А і p2В-3В − >0,05; p2С-3С=0,05). 

Різниця між групами дослідження на цьому етапі також була неістотною (р3А-

3В, р3А-2С і р3В-3С − >0,05). 

 Порівнянням даних щодо фракції ОМБ356 у хворих на ГП через 12 

місяців із такими відразу після лікування і через 6 місяців, не зафіксовано 

вірогідних змін в основній і контрольній групах, незважаючи на те, що в групі 

А спостерігали зниження показника на 8,47 %, а в групі В – підвищення на 

5,26 % відносно даних після терапії (p2А-4А, p3А-4А, p2B-4B і p3B-4B − >0,05). У 

ротовій рідині хворих на ГП групи С відбулося статистично значуще  

підвищення рівня ОМБ356 (на 18,97 %) порівняно з таким після лікування    

(p2С-4С і p3С-4С − <0,05). На цьому етапі спостереження дані контрольної групи С 

уже вірогідно відрізнялися від таких у здорових (pN-4C<0,05) і від показників  

основної групи А (р4А-4С<0,05). За U-критерієм через рік після лікування 

різниця між групами А і В та В і С за вмістом цієї фракції ОМБ у ротовій 

рідині не була достовірною, а показник був найнижчим у групі А (р4А-4В і     

р4В-4С − >0,05). 
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Таблиця 5.20 

 

Зміни інтенсивності окиснювальної модифікації білків (визначеної при 

довжині хвилі 356 нм) у ротовій рідині під впливом комплексного 

лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 
U-

критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

О
М

Б
 3

5
6
, 
у
.о

. 
 

до 

лікування 

 

0,050 

(0,039; 0,064) 

 

 

0,076 

(0,055; 0,125) 

 

 

0,079 

(0,065; 0,097) 

 

0,076 

(0,073; 0,095) 

 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 

0,059 

(0,040; 0,066) 

 

0,057 

(0,048; 0,065) 

 

0,058 

(0,052; 0,065) 

 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 

0,055 

(0,037; 0,067) 

 

0,059 

(0,050; 0,066) 

 

0,062 

(0,052; 0,065) 

 

pN-3А>0,05 

pN-3В>0,05 

pN-3С>0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С>0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 

0,054 

(0,034; 0,067) 

 

0,060 

(0,053; 0,067) 

 

0,069 

(0,055; 0,071) 

 

pN-4A>0,05 

pN-4B>0,05 

pN-4C<0,05 

р4А-4В>0,05 

р4А-4С<0,05 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В>0,05 

p2B-4B>0,05 

p3B-4B>0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,001 

p2С-3С=0,05 

p2С-4С<0,05 

p3С-4С<0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.21 

 

Зміни інтенсивності окиснювальної модифікації білків (визначеної при 

довжині хвилі 370 нм) у ротовій рідині під впливом комплексного 

лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

U-критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

О
М

Б
 3

7
0
, 
у
.о

. 
 

до 

лікування 

 

0,043 

(0,036;  0,054) 

 

0,062 

(0,052;  0,074) 

 

0,064 

(0,051;  0,072) 

 

0,065 

(0,051;  0,074) 

 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 

0,046 

(0,039; 0,052) 

 

0,046 

(0,039; 0,057) 

 

0,052 

(0,036; 0,057) 

 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

p2А-2В>0,05 

p2А-2С>0,05 

p2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 

0,046 

(0,035; 0,051) 

 

0,047 

(0,037; 0,058) 

 

0,055 

(0,037; 0,058) 

 

pN-3А>0,05 

pN-3В>0,05 

pN-3С>0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С>0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 

0,046 

(0,039; 0,052) 

 

0,057 

(0,043; 0,064) 

 

0,059 

(0,041; 0,066) 

 

pN-4A>0,05 

pN-4B<0,05 

pN-4C<0,05 

р4А-4В<0,05 

р4А-4С<0,05 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,05 

p2В-3В>0,05 

p2B-4B<0,05 

p3B-4B<0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,05 

p2С-3С<0,05 

p2С-4С<0,05 

p3С-4С<0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.22 

Зміни інтенсивності окиснювальної модифікації білків (визначеної при 

довжині хвилі 430 нм) у ротовій рідині під впливом комплексного 

лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

U-критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

О
М

Б
4

3
0
, 
у
.о

. 

до 

лікування 

 

0,013 

(0,010; 0,017) 

 

 

0,033 

(0,024; 0,041) 

 

 

 

0,031 

(0,027; 0,042) 

 

 

0,034 

(0,024; 0,042) 

 

рN-1A<0,001 

рN-1В<0,001 

pN-1С<0,001 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 

0,017 

(0,013; 0,020) 

 

0,017 

(0,016; 0,023) 

 

0,018 

(0,015; 0,024) 

 

pN-2А<0,05 

pN-2В<0,05 

pN-2С<0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 

0,018 

(0,015; 0,022) 

 

0,019 

(0,017; 0,022) 

 

0,022 

(0,018; 0,025) 

 

pN-3А<0,05 

pN-3В<0,05 

pN-3С<0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С>0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 

0,019 

(0,015; 0,025) 

 

0,022 

(0,016; 0,024) 

 

0,029 

(0,023; 0,032) 

 

pN-4A<0,05 

pN-4B<0,05 

pN-4C<0,05 

р4А-4В>0,05 

р4А-4С<0,001 

р4В-4С<0,05 

Т-критерій  

p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В>0,05 

p2B-4B<0,05 

p3B-4B<0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,05 

p1С-4С<0,05 

p2С-3С<0,05 

p2С-4С<0,001 

p3С-4С>0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.23 

 

Зміни інтенсивності окиснювальної модифікації білків (визначеної при 

довжині хвилі  530 нм) у ротовій рідині під впливом комплексного 

лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 
U-

критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

О
М

Б
5

3
0
, 
у
.о

. 

до 

лікування 

 

0,010 

(0,004; 0,014) 

 

0,017 

(0,013; 0,027) 

 

 

0,016 

(0,009; 0,024) 

 

 

0,017 

(0,009; 0,028) 

 

рN-1A<0,05 

рN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 

0,010 

(0,008; 0,015) 

 

0,011 

(0,006; 0,015) 

 

0,012 

(0,007; 0,014) 

 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С>0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 
0,011 

(0,009; 0,015) 

0,010 

(0,006; 0,016) 

0,012 

(0,009; 0,015) 

pN-3А>0,05 

pN-3В>0,05 

pN-3С>0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С>0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 

0,012 

(0,009; 0,015) 

 

0,012 

(0,007; 0,017) 

 

0,014 

(0,008; 0,016) 

 

pN-4A>0,05 

pN-4B>0,05 

pN-4C>0,05 

р4А-4В>0,05 

р4А-4С>0,05 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

p2А-3А>0,05 

p2А-4А>0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

p2В-3В>0,05 

p2B-4B>0,05 

p3B-4B>0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,001 

p2С-3С>0,05 

p2С-4С>0,05 

p3С-4С>0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Вивченням показника ОМБ370 у ротовій рідині через півроку після 

лікування встановлено, що він практично не зазнавав ніяких змін у хворих на 

ГП у групах А і В (див. табл. 5.21). У всіх групах зберігалася переконлива  

різниця з показниками до лікування (p1А-3А, p1В-3В і p1С-3С − <0,001) та невагома 

− з даними в здорових (pN-3А, pN-3В і pN-3С − >0,05), а в групах А і В – і відразу 

після терапії  (p2А-3А і p2В-3В − >0,05). У групі С зафіксовано достовірне 

підвищення рівня ОМБ370  у ротовій рідині хворих на ГП порівняно з даними 

після лікування − на 5,77 % (p2С-3С<0,05). Статистично значущої різниці між 

показниками груп А, В і С через 6 місяців після терапії не виявлено (р3А-3В,   

р3А-3С  і р3В-3С − >0,05). 

 Через 12 місяців кількість ОМБ370 у  хворих на ГП  групи А 

втримувалася на рівні такої після лікування, не зазнаючи змін протягом року 

(p1A-4А<0,001; p2А-3А, p2А-4А і p3А-4А − >0,05). У групі В пул ОМБ370 підвищився 

порівняно з даними після терапії та через 6 місяців на 23,91 і 21,28 % 

відповідно (p1В-4В, p2B-4B і p3B-4B − <0,05). Динаміка рівня цієї фракції ОМБ у 

групі С була такою ж, як у групі В (p1С-4С, p2С-4С і p3С-4С − <0,05). Слід 

зазначити, що на цьому етапі спостереження дані в групах В і С уже істотно 

відрізнялися від таких у здорових, на відміну від показників групи А             

(pN-4A>0,05; pN-4B і pN-4C − <0,05). Порівнянням показників різних груп між 

собою встановлено, що через 12 місяців рівень ОМБ370 в основній групі був на 

22,03 % нижчим, ніж у контрольній групі, і на 19,3 % − ніж у порівняльній. 

Виявлена також вірогідна різниця між групами А і В та А і С  та незначна – 

між групами В і С (р4А-4В і р4А-4С − <0,05; р4В-4С>0,05). 

Дієвість нашого комплексного лікування перевірялася і за показником  

ОМБ430 у ротовій рідині хворих на ГП (див. табл. 5.22). Через 6 місяців у 

групах А і В рівень цієї фракції достовірно відрізнявся від вихідних показників 

(p1A-3А і p1В-3В − <0,001), зберігаючи значну різницю з даними групи N, та так і 

не досягнувши рівня в здорових (pN-3А і pN-3В − <0,05). Проте несуттєва різниця 

з результатами, отриманими відразу після терапії (підвищення на 5,88 % у 

групі А і на 11,76 % у групі В), свідчить про збереження досягнутої внаслідок 
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лікування концентрації ОМБ430 у ротовій рідині хворих основної і порівняльної 

груп (p2А-3А і p2В-3В − >0,05). У групі С спостерігалося істотне підвищення рівня 

цієї фракції − на 22,22 % порівняно з даними відразу після лікування           

(p2С-3С<0,05). 

Тривалість впливу розроблених нами терапевтичних схем на показник 

ПОБ – ОМБ430 вивчали і через рік. Встановлено, що в групі А утримувався 

досягнутий після лікування результат (p2А-4А і p3А-4А − >0,05). У групах В і С 

цей показник порівняно з даними після терапії і через 6 місяців відчутно 

підвищився (p2B-4B, p3B-4B і p2С-3С − <0,05; p2С-4С<0,001). Проте в усіх групах 

через 12 місяців рівень фракції ОМБ430 залишався значно нижчим, ніж до 

лікування (p1A-4А і p1В-4В − <0,001;  p1С-4С<0,05), а також достовірно відрізнявся 

від даних у здорових (pN-4А, pN-4В і pN-4С − <0,05). Однак вагомої різниці між 

показниками різних груп на цьому етапі не виявлено  (р3А-3В, р3А-3С і р3В-3С − 

>0,05). Про ефективність застосованої терапії свідчить те, що через 12 місяців 

дані в основній групі були на 42,42 %, в групі порівняння – на 29,04%, а в 

контрольній – на 14,71 % нижчими за такі до лікування. Виявлено достовірну 

різницю між показниками ОМБ430 у ротовій рідині хворих на ГП  у групах А і 

С та В і С (р4А-4С<0,001; р4В-4С<0,05), тоді як різниця між даними груп А і В не 

була переконливою ( р4А-4В>0,05).  

Отриманий відразу після терапії показник ОМБ530 (див. табл. 5.23) у 

ротовій рідині хворих на ГП усіх груп через півроку залишався практично на 

тому ж рівні і через 6 місяців (p2А-3А, p2В-3В і p2С-3С − >0,05), неістотно 

відрізняючись від даних у здорових (pN-3А, pN-3В і pN-3С − >0,05), та помітно − від 

вихідних даних (p1A-3А, p1В-3В і p1С-3С − <0,001).  

Досягнутий у результаті лікування рівень ОМБ530 утримувався в усіх 

групах і через 12 місяців (p2А-4А,  p3А-4А,  p2B-4B, p3B-4B, p2С-4С і p3С-4С − >0,05), 

зберігаючи вірогідну різницю з вихідними даними (p1A-4А, p1В-4В і p1С-4С − 

<0,001) і невагому − з такими у здорових (pN-4A, pN-4B і pN-4C − >0,05).Через рік 

після терапії за рівнем ОМБ530,  відносно даних до лікування  спостерігали на 

29,41 % нижчі показники у групі А, на 25 % − у групі В та на 17,65 % − у групі 
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С, однак статистично значущої різниці між групами не виявлено (р4А-4В, р4А-4С і 

р4В-4С − >0,05). 

Регуляція проксидантів за допомогою здійснених нами заходів у хворих 

на ГП супроводжувалася змінами активності АО-ферментів у ротовій рідині 

відразу після лікування. У віддалені терміни спостереження активність СОД і 

каталази  в ротовій рідині також зазнавала змін (табл. 5.24-5.25).  

Дані, наведені в таблиці 5.24,  демонструють виявлені зміни показника 

активності ферменту АОЗ – СОД. Зокрема, через 6 місяців у хворих основної 

групи (А) і групи порівняння (В) вона залишалася на тому ж рівні, що й після 

лікування, та вірогідно не відрізнялася від даних у здорових осіб (p2А-3А,  p2В-3В, 

pN-3A і pN-3B − >0,05). У контрольній групі (С ) показник достовірно підвищився 

на 6,52 %  (р2С-3С<0,05)  і  уже  пеконливо відрізнявся від норми (pN-3С<0,05). 

Через півроку за активністю СОД виявлено вагому різницю між показниками 

груп А і С (р3А-3С<0,05): активність ферменту в групі  А була  на 11,63 % 

вищою за таку у групі С і на 4,35 % – у групі В. Різниця між даними у групах  

А і В та В і С була неістотною (р3А-3В і р3В-3С>0,05).  

Обстеження пацієнтів через 12 місяців показало, що активність СОД у 

хворих на ГП групи А утримувалася на рівні такої відразу після терапії       

(p1A-4А<0,001; p2А-4А, p3А-4А і pN-4A − >0,05). У групах В і С активність ферменту 

знизилася на 8,51 і 10,87 % відповідно (p2В-4В <0,05; р2С-4С<0,001; р3С-4С<0,05), 

помітно не відрізняючись від даних до лікування (p1В-4В і p1С-4С − >0,05), і 

суттєво − від таких у здорових  (pN-4B і pN-4C − <0,05). Показник в основній 

групі був вищим на 17,07 % за такий у контрольній групі і на 11,63 % − у групі 

порівняння. Отже, дослідженнями проведеними через рік після комплексного 

лікування у хворих на ГП виявлено статистично значущу різницю в активності 

СОД між показниками основної групи  і групи порівняння (А і В) та основної і 

контрольної (А і С) (р4А-4В<0,05; р4А-4С<0,001) і невірогідну (р4В-4С>0,05) – між 

групами порівняння і контрольною (В і С), що може свідчити про 

ефективність застосованої терапії з використанням комбінованого 

бактерійного препарату – синбіотика. 
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Таблиця 5.24 

Зміни активності супероксиддисмутази в ротовій рідині хворих на 

генералізований пародонтит під впливом комплексного лікування 

(Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

 

U-критерій 

 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

А
к
ти

в
н

іс
ть

 с
у
п

ер
о
к
си

д
д

и
см

у
та

зи
, 
М

Е
/м

г 

до 

лікування 

 

49,00 

(45,75; 52,25) 

 

41,00 

(38,00; 45,00) 
 

 

41,00 

(36,00; 45,00) 

 

 

 

41,00 

(36,50; 45,50) 
 

рN-1A<0,05 

pN-1С<0,05 

рN-1В<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 

48,00 

(45,00; 53,00) 

 

47,00 

(45,50; 51,00) 

 

46,00 

(43,50; 52,50) 

 

pN-2A>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2C>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С >0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 

48,00 

(46,0; 51,0) 
 

46,00 

(43,0; 52,0) 

 

43,00 

(39,0; 47,0) 
 

pN-3A>0,05 

pN-3B>0,05 

pN-3С<0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С<0,05 

р3В-3С>0,05 

 

через 

12 місяців 

 

 

 

48,00 

(45,00; 51,0) 
 

 

 

43,00 

(40,00; 51,0) 

 

 

41,00 

(38,00; 48,0) 
 

pN-4A>0,05 

pN-4B<0,05 

pN-4C<0,05 

р4А-4В<0,05 

р4А-4С<0,001 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

p2А-3А >0,05 

p2А-4А >0,05 

p3А-4А >0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В>0,05 

p2В-3В >0,05 

p2В-4В<0,05 

p3С-4С<0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,05 

p1С-4С>0,05 

р2С-3С<0,05 

р2С-4С<0,001 

р3С-4С<0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.25 

 

Зміни активності каталази в ротовій рідині хворих на генералізований 

пародонтит під впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

 

U-

критерій 

 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

А
к
ти

в
н

іс
ть

 к
ат

ал
аз

и
, 
у
.о

. 
 

до 

лікування 

 

6,185 

(5,728; 7,258) 

 

4,800 

(4,150; 5,450) 

 

4,690   

(4,080; 5,165) 

4,560   

 (3,690; 5,500) 

pN-1A<0,001 

pN-1B<0,001 

pN-1C<0,001 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С>0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 

 

6,460 

(5,20; 6,800) 

 

6,500 

(5,905; 6,880) 

6,120 

(5,89; 6,830) 

pN-2A>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2C>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С >0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 

 

 

 

6,240 

(5,760; 6,61) 

 

6,270 

(5,67; 6,67) 

6,110   

(5,720; 6,595) 

pN-3A>0,05 

pN-3В>0,05 

pN-3C>0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С>0,05 

р3В-3С>0,05 

 

через 

12 місяців 

 

 
6,220 

(5,680; 6,490) 

5,810  

(5,495; 6,520) 

5,320 

(5,415; 6,210) 

pN-4А>0,05 

pN-4В>0,05 

pN-4C<0,05 

р4А-4В>0,05 

р4А-4С<0,05 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1A-2А<0,001         

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 
p2А-3А<0,05 

p2А-4А<0,05 

p3А-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

р2В-3В<0,05 

р2В-4В<0,001 

р3В-4В<0,001 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,001 

р2С-3С>0,05 

р2С-4С<0,001 

р3С-4С<0,001 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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         Активність каталази (див. табл. 5.25)  у ротовій рідині хворих на ГП через 

6 місяців  у всіх групах майже не відрізнялася від показника в здорових (pN-3А, 

pN-3В і pN-3C − >0,05) і вірогідно – від вихідних даних (p1A-3А, p1В-3В і p1С-3С − 

<0,001). Однак порівнянням отриманих через півроку результатів у всіх групах 

із такими відразу після лікування виявлено зниження показника на 3,41, 3,54 і 

1,16 % у групах А, В і С відповідно (p2А-3А і р2В-3В − <0,05; р2С-3С − >0,05). При 

цьому дані в групах А і В за показником Ме були вищими, ніж у здорових, 

проте різниця з ними була незначною (pN-3A, pN-3В і pN-3С − >0,05). Неістотною 

була і відмінність між показниками груп А, В і С у цей термін спостереження  

(р3А-3В, р3А-3С і р3В-3С − >0,05).  

Через рік активність каталази в ротовій рідині хворих усіх груп вірогідно 

відрізнялася від вихідних даних (p1A-4А, p1В-4В і p1С-4С − <0,001). Виявлено 

зниження активності каталази у віддалені терміни спостереження в групі А  

відносно показників після лікування − на 3,71 % (p2А-4А<0,05), однак її рівень 

практично не змінився порівняно з даними через півроку (p3А-4А>0,05).  У групі 

В спостерігали більш виражене зниження активності ферменту на 10,62 і 7,34 

% порівняно з аналогічними даними (р2В-4В і р3В-4В − <0,001). У групі С 

зниження було ще більшим і складало 13,07  і    12,93 % відповідно  (р2С-4С і 

р3С-4С − <0,001). Однак якщо у групах А і В показники через 12 місяців були на 

рівні таких у здорових (pN-4А і pN-4В − >0,05), то в групі С через рік після терапії 

уже помітно відрізнялися від них (pN-4C<0,05). На цьому етапі спостереження 

виявлена достовірна різниця між даними груп А і С (р4А-4С<0,05), тоді як між 

показниками груп А і В та В і С статистично значущої різниці не було (р4А-4В і 

р4В-4С − >0,05). 

 

5.5 Макро- і мікроелементний склад ротової рідини внаслідок 

комплексної терапії у віддалених термінах спостереження 

Нашими попередніми дослідженнями встановлено, що у хворих на ГП 

порівняно зі здоровими в ротовій рідині суттєво знижувався вміст кальцію, 
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заліза, цинку і марганцю та підвищувався рівень міді. Під впливом лікування 

кількість біометалів зазнала змін у найближчі та віддалені терміни 

спостереження (табл. 5.26-5.30).  

Зокрема, через 6 місяців після лікування в групі А рівень кальцію в 

ротовій рідині хворих на ГП практично не змінився, а в групах В і С – 

знизився: на 0,78  і 2,51 % відповідно (див. табл. 5.26). Різниця з показниками 

відразу після терапії в групах А і В була неістотною, тоді як у групі С – 

переконливою    (р2A-3А і р2В-3В − >0,05; р2С-3С<0,05). На цьому етапі 

спостереження вміст кальцію в основній групі і групі порівняння (А і В) 

вірогідно не відрізнявся від норми (pN-3А і pN-3В − >0,05), на відміну від такого, 

у контрольній групі С (pN-3С<0,05). При цьому спостерігалася статистично 

значуща відмінність між даними груп А і С та В і С (р3А-3С, р3В-3С − <0,05) за 

відсутності такої між показниками груп А і В (р3А-3В>0,05).   

Дослідження вмісту кальцію в ротовій рідині хворих на ГП через 12 

місяців після лікування засвідчило, що в основній групі (А) він знаходився на 

рівні такого в здорових, хоча й збільшився порівняно з даними після лікування 

і через 6 місяців на 4,29 % і 1,47 % відповідно (pN-4А>0,05; р2A-4А<0,05;           

р3A-4А>0,05). У групі порівняння концентрація кальцію дещо знизилася 

порівняно з даними після терапії і через 6 місяців відповідно на 6,11 і 3,13 % 

(р2В-4В<0,05; р3В-4В>0,05), проте також знаходилася на рівні такої у здорових 

(pN-4В>0,05), істотно відрізняючись від вихідного показника (p1В-4В<0,001). У 

контрольній групі (С) через 12 місяців рівень кальцію достовірно (p1С-4С, р2С-4С 

і pN-4С − <0,05) зменшувався порівняно з даними до лікування (на 11,65 %) та 

відразу після терапії (на 6,5 %), а також зі здоровими (на 20,5 %). За U-

критерієм на цьому етапі спостереження виявлено суттєву різницю між 

показниками кількості кальцію в групах  А і С, А і В та В і С (р4А-4В, р4А-4С і  

р4В-4С − <0,05) і зафіксовано найвищий рівень біоелемента в ротовій рідині 

хворих основної групи. 

 Завдяки комплексній терапії була досягнута нормалізація вмісту  заліза 

в ротовій рідині хворих на ГП (див. табл. 5.27). 
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Таблиця 5.26 

Зміни вмісту кальцію в ротовій рідині хворих на генералізований 

пародонтит під впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій  

N, 

n=28 

 

 

A, 

n=33 

 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

К
ал

ь
ц

ій
, 
м

м
о
л
ь
/л

 

 

до 

лікування 

 

 

1,355 

 (1,062; 1,552) 

 

 

1,040 

(0,90; 1,14) 

 

 

1,10 

(0,89; 1,19) 

 

1,030 

(0,805; 1,415) 

рN-1A<0,05 

pN-1С<0,05 

рN-1В<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 
 

1,294 

(1,160; 1,420) 

1,280 

(1,20; 1,40) 

1,194  

(1,165; 1,432) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С<0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С <0,05 

р2В-2С<0,05 

через 

6 місяців 
 

 

1,295 

(1,165; 1,442) 

 

1,270 

(1,18; 1,375) 

1,164 

(1,005; 1,52) 

pN-3А>0,05 

pN-3В>0,05 

pN-3С<0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С<0,05 

р3В-3С<0,05 

через 

12 місяців 

 

 

 

1,314 

(1,14; 1,37) 

 

1,230  

(1,125; 1,325) 

1,150 

(0,995; 1,95) 

pN-4A>0,05 

pN-4В>0,05 

pN-4С<0,05 

р4А-4В<0,05 

р4А-4С<0,05 

р4В-4С<0,05 

Т-критерій  

p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

р2A-3А>0,05 

р2A-4А<0,05 

р3A-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

р2В-3В>0,05 

р2В-4В<0,05 

р3В-4В>0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,05 

р2С-3С<0,05 

р2С-4С<0,05 

р3С-4С>0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.27 

 

Зміни вмісту заліза в ротовій рідині хворих на генералізований 

пародонтит під впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

З
ал

із
о
, 
м

г/
к
г 

 

 

до 

лікування 

 

 

5,673 

(4,483; 6,142) 

 

 

4,556 

(3,456; 5,516) 

 

 

4,372 

(3,462; 5,441) 

 

4,385 

(3,497; 5,149) 

pN-1A<0,05 

pN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 
 

5,472 

(4,251; 6,243) 

5,371 

(4,378; 6,226) 

5,332 

(4,418; 6,147) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С >0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 
 

5,459 

(4.246; 6.205) 

5,365 

(4,380; 6,228) 

5,107 

(4,429; 6,147) 

pN-3А>0,05 

pN-3В>0,05 

pN-3С>0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С<0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 
5,447 

(4,164; 6,194) 

5,162 

(4,290; 7,318) 

5,019 

(4,214; 5,819) 

pN-4A>0,05 

pN-4В>0,05 

pN-4С<0,05 

р4А-4В<0,05 

р4А-4В<0,001 

р4В-4С<0,05 

Т-критерій  

p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

р2A-3А>0,05 

р2A-4А>0,05 

р3A-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

р2В-3В>0,05 

р2В-4В>0,05 

р3В-4В<0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,05 

р2С-3С<0,05 

р2С-4С<0,05 

р3С-4С<0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.28 

 

Зміни вмісту цинку в ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит під 

впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

Ц
и

н
к
, 
м

г/
к
г 

 

до 

лікування 

 

5,516  

(4.550; 6,179) 

 

4,548 

(3,712; 5,345) 

 

4,325 

(3,584; 5,433) 

4,527 

(3,254; 5,411) 

pN-1A<0,05 

pN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 
5,436 

(4,325; 5,984) 

5,329 

(4,365; 6,117) 

5,374 

(4,255; 6,265) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С >0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 
 

5,348 

(4,295; 5,856) 

5,231 

(4,298; 5,886) 

5,087 

(3,667; 5,963) 

pN-3А>0,05 

pN-3В>0,05 

pN-3С>0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С<0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 
5,281 

(4,386; 5,742) 

5,146  

 (4,196; 5,806) 

4,824 

(3,529; 5,757) 

pN-4A>0,05 

pN-4В>0,05 

pN-4С<0,05 

р4А-4В>0,05 

р4А-4С<0,05 

р4В-4С<0,05 

Т-критерій  

p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

р2A-3А>0,05 

р2A-4А>0,05 

р3A-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,001 

р2В-3В>0,05 

р2В-4В>0,05 

р3В-4В>0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С<0,001 

р2С-3С<0,001 

р2С-4С<0,001 

р3С-4С<0,001 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.29 

Зміни вмісту міді в ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит під 

впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

М
ід

ь
, 
м

г/
к
г 

 

до 

лікування 

 

0,449  

(0,340; 0,566) 

 

0,573 

(0,382; 0,913) 

 

0,592 

(0,267; 0,913) 

0,569 

(0,305; 0,858) 

pN-1A<0,05 

pN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 
0,425 

(0,323; 0,564) 

0,451 

(0,188; 0,648) 

0,465 

(0,219; 0,605) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С >0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 
 

0,433 

(0,335; 0,594) 

0,461 

(0,216; 0,694) 

0,498 

(0,247; 0,650) 

pN-3А >0,05 

pN-3В>0,05 

pN-3С>0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С<0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 
0,456 

(0,361; 0,630) 

0,487 

(0,263; 0,736) 

0,532 

(0,291; 0,756) 

pN-4A>0,05 

pN-4В>0,05 

pN-4С<0,05 

р4А-4В>0,05 

р4А-4С<0,05 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,05 

р2A-3А>0,05 

р2A-4А<0,05 

р3A-4А<0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,05 

р2В-3В>0,05 

р2В-4В<0,05 

р3В-4В<0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С>0,05 

р2С-3С<0,05 

р2С-4С<0,05 

р3С-4С<0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Таблиця 5.30 

Зміни вмісту мангану в ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит 

під впливом комплексного лікування (Ме (Q1; Q3)) 

 

Показ-

ник 

Терміни 

спостере-

ження 

 

Групи дослідження 

 

U-критерій 
 

N, 

n=28 

 

A, 

n=33 

 

В, 

n=35 

 

С, 

n=35 

 

М
ан

га
н

, 
м

г/
к
г 

 

до 

лікування 

 

 

 

0,070 

(0,053; 0,076) 

 

 

0,045 

(0,036; 0,071) 

 

 

0,048 

(0,035; 0,063) 

 

 

0,048 

(0,036; 0,068) 

pN-1A<0,05 

pN-1В<0,05 

pN-1С<0,05 

р1А-1В>0,05 

р1А-1С >0,05 

р1В-1С>0,05 

після 

лікування 

 

 
0,067 

 (0,051; 0,083) 

0,065 

 (0,053; 0,084) 

0,066 

(0,050; 0,081) 

pN-2А>0,05 

pN-2В>0,05 

pN-2С>0,05 

р2А-2В>0,05 

р2А-2С >0,05 

р2В-2С>0,05 

через 

6 місяців 
 

0,065 

(0,049; 0,082) 

0,060 

(0,050; 0,082) 

0,058 

(0,043; 0,078) 

pN-3А>0,05 

pN-3В<0,05 

pN-3С<0,05 

р3А-3В>0,05 

р3А-3С<0,05 

р3В-3С>0,05 

через 

12 місяців 

 

 
0,061 

(0,045; 0,079) 

0,055 

(0,043; 0,078) 

0,053 

(0,038; 0,074) 

pN-4A<0,05 

pN-4В<0,05 

pN-4С<0,05 

р4А-4В>0,05 

р4А-4С<0,05 

р4В-4С>0,05 

Т-критерій  

p1A-2А<0,001 

p1A-3А<0,001 

p1A-4А<0,001 

р2A-3А>0,05 

р2A-4А<0,05 

р3A-4А>0,05 

p1В-2В<0,001 

p1В-3В<0,001 

p1В-4В<0,05 

р2В-3В<0,05 

р2В-4В<0,001 

р3В-4В>0,05 

p1С-2С<0,001 

p1С-3С<0,001 

p1С-4С>0,05 

р2С-3С<0,05 

р2С-4С<0,001 

р3С-4С<0,05 

 

 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: pN – до величини 

показників групи N; pA – до величини показників групи A (р1А – до лікування; 

р2А – відразу після лікування; р3А – через 6 місяців після лікування; р4А – через 

12 місяців після лікування); pB – до величини показників групи B (р1B – до 

лікування; р2B – відразу після лікування; р3В – через 6 місяців після лікування; 

р4В – через 12 місяців після лікування); pC – до величини показників групи C 

(р1C – до лікування; р2C – відразу після лікування; р3C – через 6 місяців після 

лікування; р4C  – через 12 місяців після лікування). 
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Через 6 місяців спостерігалося  зниження рівня заліза в ротовій рідині за 

показником Ме:  на 0,24 % − у групі А, на 0,21 % − у групі В і на 5,16 % − у 

групі С. Проте в групах А і В різниця з даними після лікування була 

недостовірною, тоді як у групі С показники відрізнялися істотно (р2A-3А, р2В-3В і 

р2С-3С − <0,05). У хворих усіх груп дані вірогідно відрізнялися від вихідних і 

незначно − від таких у здорових (p1A-3А, p1В-3В і p1С-3С − <0,001; рN-3А, рN-3В і рN-3С 

− >0,05). На цьому етапі спостереження виявлена переконлива різниця між 

кількістю заліза в ротовій рідині хворих груп А і С (р3А-3С<0,05). Відмінність 

між показниками груп А і В та В і С була несуттєвою (р3А-3В і р3В-3С  − >0,05). 

Значна регулююча дія розробленого нами способу лікування ГП із 

використанням синбіотика „Ацидолак” проявилася тим, що через 12 місяців у 

групі А вміст заліза в ротовій рідині був найвищим (в 1,06 раза вищим, ніж у 

групі В, і в 1,08 раза − ніж у групі С)  та утримувався на тому ж рівні, що і 

через 6 місяців (р3A-4А>0,05). У групах В і С він знижувався відносно даних 

після лікування вагомо − на 4,9 і 5,87 % відповідно (р3В-4В і р3С-4С − <0,05). 

Показники у всіх групах були значно більшими, ніж до лікування (p1A-4А і p1В-4В 

− <0,001; p1С-4С<0,05), тільки в групі С вони вже були відчутно меншими від 

норми (pN-4С<0,05), на відміну від груп А і В (pN-4А і pN-4В − >0,05). Через рік 

після лікування виявлено достовірну різницю між рівнем заліза в ротовій 

рідині  хворих груп А і В (р4А-4В<0,05), А і С (р4А-4С<0,001) та В і С                

(р4В-4С<0,05). 

Здійснене нами комплексне лікування сприяло внормуванню 

концентрації цинку в ротовій рідині хворих на ГП (див. табл. 5.28). Через 

півроку цей показник  у групі А зменшився на 1,62 %, у групі В – на 1,83 % 

відносно даних після лікування, однак зміни не були вірогідними (р2A-3А і р2В-3В 

− >0,05). У групі С зниження рівня цинку в ротовій рідині було істотним – на 

5,35 % (р2С-3С<0,001). На цьому етапі спостереження дані у хворих усіх груп 

вірогідно не відрізнялися від таких у здорових (pN-3А, pN-3В і pN-3С − >0,05) але 

відрізнялися від показників до лікування (p1A-3А, p1В-3В і p1С-3С − <0,001). 

Виявлено достовірну різницю між рівнем цинку в основній і контрольній 
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групах (р3А-3С<0,05). Статистично значущої різниці між показниками груп А і 

В та В і С через 6 місяців після терапії  не було (р3А-3В і р3В-3С − >0,05).  

Через 12 місяців показник цинку в групі А зменшився на 1,25 % відносно 

даних через 6 місяців і на 2,85 % порівняно з такими після лікування (р2A-4А і 

р3A-4А − >0,05). У групі В зміни також були незначними і складали відповідно 

1,64 і  3,43 % (р2В-4В і р3В-4В<0,001). У групі С зафіксовано вагоме  зниження  

рівня цього мікроелементу в  ротовій рідині – на 7,0 і 10,23 % (р3С-4С і р2С-4С − 

<0,001). Слід зазначити, що в усіх групах рівень цинку у хворих  на  ГП був  

значно вищим, ніж до лікування: на 16,12, 18,98 і 6,56 % у групах А, В і С 

відповідно (p1A-4А, p1В-4В і p1С-4С − <0,001). Однак у групі С він уже переконливо 

відрізнявся від показника в здорових (pN-4С<0,05). На цьому етапі 

спостереження виявлена вірогідна різниця даних груп хворих А і С  та В і С 

(р4А-4С і р4В-4С − <0,05), а відмінність між кількістю цинку в ротовій рідині 

хворих груп А і В не була відчутною (р4А-4В>0,05).    

Тривала ефективність нашого лікування прослідковувалася за вмістом 

міді в ротовій рідині (див. табл. 5.29). Через 6 місяців цей показник у групах А 

і В не зазнавав істотних змін порівняно з даними після лікування 

(збільшившись на 1,88 % у групі А і на 2,22 % − у групі В), тоді як у групі С 

він достовірно зріс на 7,09 %  (р2A-3А і р2В-3В − >0,05; р2С-3С − <0,05). У всіх 

дослідних групах на цьому етапі спостереження зберігалася суттєва різниця з 

вихідними даними: на 34,82 % нижчим був рівень міді в групі А, на 28,42 % – 

у групі В і на 14,25 % – у групі С  (р1A-3А, р1В-3В і р1С-3С − <0,001) та  невагома – з 

даними в здорових (pN-3A, pN-3В і pN-3С − >0,05). Значної різниці між 

показниками вмісту міді у хворих груп  А і В та В і С не виявлено (р3А-3В і    

р3В-3С − >0,05), а відмінність між основною і контрольною  групами була 

істотною (р3А-3С>0,05).  

Повторним обстеженням хворих на ГП через 12 місяців виявлено, що у 

всіх групах відбулося зростання рівня міді порівняно з даними через 6 місяців: 

на 5,31 % − у групі А, на 5,64 % − у групі В і на 6,82 % − у групі С (р3A-4А, р3В-4В 

і р3С-4С − <0,05). Зауважимо, що в групах А і В зберігалася помітна різниця з 
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даними до лікування (p1A-4А і р1В-4В − <0,05), тоді як у групі С відмінність між 

аналогічними показниками не була достовірною (p1С-4С>0,05). При цьому 

виявлено переконливу різницю між даними щодо рівня міді в здорових і в 

групі С через рік після лікування (pN-4С<0,05) та між показниками груп А і С 

(р4А-4С<0,05). Відмінність між вмістом міді в ротовій рідині хворих груп А і В 

та В і С не була статистично значущою (р4А-4В і р4В-4С − >0,05).   

Комплексні терапевтичні заходи, здійснені нами у хворих на ГП, мали 

тривалий вплив і на концентрацію мангану (див. табл. 5.30). Через 6 місяців 

уміст мангану в ротовій рідині хворих підвищився порівняно з такими відразу 

після лікування на 2,99  % − у групі А, на 7,69 % − у групі В і на 12,12 % − у 

групі С (р2A-3А>0,05; p2В-3В і p2С-3С − <0,05). Невірогідна різниця з даними в 

здорових зберігалася через півроку лише в групі А (pN-3А>0,05; pN-3В і               

pN-3С − <0,05). На цьому етапі спостереження відмінність між показниками в 

групах А і В та В і С залишалася неістотною (р3А-3В і р3В-3С − >0,05), тоді як між 

даними основної і контрольної груп виявлена  вагома різниця  (р3А-3С<0,05).  

Аналіз показників рівня мангану в ротовій рідині хворих на ГП через рік 

після лікування показав, що  за показниками Ме він був найвищим у групі А і 

становив 0,061 (0,045; 0,079) мг/кг порівняно 0,055 (0,043; 0,078) мг/кг у групі 

В та з 0,053 (0,038; 0,074) мг/кг у групі С. Через рік вміст мангану в ротовій 

рідині хворих уже істотно відрізнявся від такого в здорових (pN-4A, pN-4В і       

pN-4С − <0,05). У групах А і В показник знизився на 8,96 і 15,38 % відносно 

такого після лікування (p2A-4А<0,05; p2В-4В<0,001), проте в  цих групах ще 

зберігалася суттєва різниця з вихідними даними (p1A-4А<0,001; p1В-4В<0,05). 

Достовірне зниження рівня цього біометалу спостерігалося і в групі С − 

порівняно з вихідними даними  та через 6 місяців після лікування відповідно 

на 19,7 % і 8,62 % (р2С-4С<0,001; р3С-4С<0,05), а статистично значущої різниці з 

даними до терапії на цьому етапі спостереження уже не було (p1С-4С>0,05). При 

цьому суттєвої відмінності між показниками груп А і В та В і С за вмістом 

мангану в ротовій рідині хворих на ГП у віддалені терміни спостереження не 
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виявлено (р4А-4В і р4В-4С − >0,05). Між даними основної і контрольної груп через 

рік  зберігалася істотна різниця (р4А-4С<0,05).  

Отже, комплексна терапія із використанням синбіотика „Ацидолак” в 

основній групі (група А) у віддалені терміни спостереження мала достовірну 

перевагу над порівняльною групою (група В): через 6 місяців за величиною 

індексів РМА і РВІ, а через 12 − за показниками ІГ, РМА, РВІ, КПІ і ПК, а 

також над контрольною групою (група С) через 6 і 12 місяців за даними ІГ, 

РМА, РВІ, КПІ, ЧС і ПК.  

 Лікування сприяло зниженню активності уреази в групі А практично до 

рівня в здорових і утриманню досягнутого впродовж року. Через 12 місяців 

виявлена переконлива різниця  між групами А і В та А і С за рахунок 

найнижчого рівня активності уреази в групі А. Активність лізоциму в ротовій 

рідині у віддалені терміни спостереження знижувалася відносно даних після 

лікування в усіх групах, за відсутності суттєвої різниці між групами і з даними 

в здорових. Проте активність ферменту через 6 і 12 місяців залишалася 

найвищою у групі А. За показником СД через півроку  зберігалася істотна 

відмінність між групами А і С, а через 12 місяців − між групами А і В за 

рахунок нижчого рівня СД у групі А.  

 За всіма критеріями проби Ясиновського через 6 і 12 місяців 

встановлено статистично значущу різницю між показниками груп А і С за 

рахунок ліпших результатів у групі А. Між групами А і В невірогідна 

відмінність спостерігалася через півроку лише за кількістю живих лейкоцитів і 

епітеліоцитів у змивах із ротової порожнини, тоді як за всіма іншими 

показниками достовірно кращі результати були в групі А. Спосіб лікування, 

застосований у групі В, який включав прийом симбіотика „Лінекс”, у 

віддалених термінах спостереження мав істотну перевагу над групою С, в якій 

пробіотичних препаратів не застосовували, за загальною кількістю 

нейтрофільних лейкоцитів та кількістю живих лейкоцитів. Слід зазначити, що 

на всіх етапах спостереження за досліджуваними показниками міграції 

лейкоцитів у ротову порожнину не було досягнуто даних у здорових. 
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Відсоток позитивної РАМ, який вважається показником неспецифічної 

резистентності організму, у віддалені терміни спостереження був найвищим у 

групі А, що свідчить на користь застосування синбіотика в комплексному 

лікуванні хворих на ГП. За більшістю показників РАМ, у т.ч. і рівнем 

позитивної РАМ, у разі  ГП не вдалося досягти даних у здорових. 

У віддалені терміни дослідження виявлено стійке підвищення рівня 

SIgA, яке тривало 12 місяців у хворих групи А, лікованих із використанням 

синбіотика, протягом 6 місяців у хворих групи В, лікованих із використанням 

симбіотика, та зниження цього показника в групі С (лікованих без 

використання бактерійних препаратів).  

 Комплексна терапія сприяла зниженню інтенсивності досліджуваних 

фракцій ОМБ до рівня в здорових (за виключенням показників ОМБ430) і 

утриманню досягнутого протягом півроку в усіх групах. Через рік кращі 

результати спостерігалися в основній групі. Динаміка активності СОД і 

каталази під впливом розроблених нами способів комплексного лікування 

вказує на регуляцію ферментної ланки АО-системи в ротовій рідині хворих на 

ГП і свідчить на користь застосування комплексних бактерійних препаратів, 

особливо синбіотика, оскільки в основній групі (А) показники активності 

досліджуваних ферментів у віддалені терміни спостереження були найвищими 

і мали достовірну перевагу як над групою порівняння (В), так і над 

контрольною (С) групою.   

Застосування синбіотика (група А) у віддалені терміни після 

комплексного лікування (через 6 і 12 місяців) мала статистично значущі 

переваги над групами В і С за показниками кількості кальцію і заліза та над 

групою С за рівнями цинку, міді і мангану. Комплекс із симбіотиком, 

застосований у порівняльній групі (група В), був ефективнішим щодо 

регуляції кількості кальцію, заліза і цинку порівняно з лікуванням контрольної 

групи (С), проте не мав вагомих переваг над комплексом із синбіотиком, 

застосованим в  основній (А) групі.  

Підсумовуючи, зазначимо, що лікування хворих на ГП в усіх групах 
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було успішним і є свідченням того, що ініціальна пародонтальна терапія,  

поєднана із запропонованим нами місцевим („Метродент”, „Септофіт Дієт”) і 

загальним („Оліговіт”) лікуванням, позитивно впливає на мікробіоценоз 

ротової порожнини. Дані, отримані у віддалені терміни спостереження, 

можуть свідчити про те, що додаткова дія синбіотика „Ацидолак” (вперше 

застосованого нами в пародонтології) у складі комплексного лікування хворих 

на ГП дозволяє досягти кращого клінічного результату і достатньо стійкої 

нормалізації біоценозу ротової порожнини (порівняно з іншими застосованими 

способами лікування) на тлі регуляції показників неспецифічного і 

специфічного антибактеріального захисту, системи ПОБ-АОС та вмісту 

біометалів у ротовій рідині.  
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АНАЛІЗ  І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

         Значна поширеність  і мультифакторність  ГП та тяжкі наслідки його для 

зубощелепної системи спонукають науковців до постійного пошуку як причин 

виникнення хвороби, так і способів лікування її, адже етіопатогенетичні 

механізми ГП на сьогодні до кінця не з’ясовані [50, 88, 160, 161]. За 

порушеннями естетики і функції зубощелепної системи у хворих на ГП, які 

виходять на перший план у практичній стоматології, приховані проблеми 

іфекційно-індукованого хронічного запалення і його впливу на організм з 

одного боку, а також порушення складних захисних регуляторних механізмів в 

організмі з іншого боку [22, 26, 32, 57,130, 182, 194]. Розвиток дисбіозу, який 

виникає у хворих на ГП, безперечно, ускладнює перебіг захворювання [31, 47, 

65, 67]. Це диктує необхідність відновлення рівноваги мікробіоценозу ротової 

порожнини.  

В останні роки в медицині (і в стоматології зокрема) з успіхом 

використовують комплексні бактерійні препарати [21, 28, 30, 31, 45, 82, 117, 

135]. Включаючи в схему комплексної терапії синбіотики, очікують на 

підвищення ефективності лікування за рахунок наявності в їхньому складі 

штамів мікроорганізмів, що володіють підвищеною стійкістю до агресивного 

середовища шлунка і тонкого кишечника, а також пребіотиків − речовин, які 

покращують колонізаційну здатність бактерій-пробіотиків [66, 138]. Проте 

вчені поки що не мають одностайної думки про їхню ефективність [195, 246]. 

Через недоліки експериментальних схем, наявні в більшості досліджень, 

що проводяться з участю людей, трактування їх результатів затруднене. 

Екперименти на тваринах методично більш витримані, однак мають низький 

ступінь доказовості, оскільки екстраполяція результатів на людину через 

відмінності в складі мікробіоти або через невідповідність фізіологічних 

властивостей кишечника піддослідних тварин людському неможлива [144]. 

Через це вивчення мікроекології людини і ротової порожнини та пошук 
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засобів нормалізації мікробіоценозу ротової порожнини і метаболічних 

порушень у разі ГП є актуальними.   

Виходячи з вищенаведеного, метою нашого дослідження було 

підвищення ефективності комплексного лікування хворих на ГП шляхом 

застосування раціональної медикаментозної терапії, що включає препарати 

протимікробної і метаболічної дії та синбіотик. 

  У дослідження методом рандомізації було включено 148 пацієнтів: 28 

здорових осіб і 120 хворих на ГП хронічного перебігу  І ступеня віком 18-35 

років. Клінічне випробування проводилося паралельно на трьох групах хворих 

− А, В і С. Групу порівняння (N) склали здорові добровольці, які мали 

інтактний пародонт і збережені зубні ряди. На різних етапах дослідження через 

порушення умов клінічного спостереження вибуло 17 чоловік (14,17 %).  

Детальна оцінка клінічної картини та анатомо-топографічних 

особливостей зубощелепної системи, які в кожному конкретному випадку 

спричиняють виникнення або обтяжують перебіг захворювання, має 

вирішальне значення для діагностики, планування індивідуального комплексу 

лікувальних заходів і моніторингу ефективності лікування захворювань тканин 

пародонта. Встановлений нами пародонтологічний статус хворих за даними 

основних і додаткових методів обстеження відповідав діагнозу „ГП хронічного 

перебігу І ступеня” та за медіанними показниками клінічних індексів у 

дослідних групах був близьким, що створило умови для їх об’єктивного 

порівняння в ході лонгітудінального дослідження.  

За показником ІГ стан гігієни в пацієнтів усіх груп був задовільним. 

Індекс РМА становив від 42,22 до 44,05 % і вказував на симптоматичний 

гінгівіт середнього ступеня важкості. Індекс РВІ у всіх групах дорівнював 1,19 

бала, а максимальний міжквартильний розмах становив від 1,06 до 1,28 бала. 

Показники ЧС (1,67 бала) свідчили про виражене ураження запаленням 

ясенних сосочків і частково маргінальних ясен, а дані індексу КПІ (3,5 бала) – 

про середній ступінь захворювання. Глибина  ПК  за показником Ме в групах 

становила 3,15-3,23 мм. 
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 Стан дисбіозу ротової порожнини вивчали за допомогою 

ферментутивного методу, який базується на тому, що дисбіоз − це завжди 

результат взаємодії антимікробних систем організму з мікробами. Ступінь 

дисбіозу (СД) обчислювався як частка відносних активностей ферменту 

уреази, який синтезується більшістю бактерій (особливо умовно-патогенних і 

патогенних) та є маркером мікробного обсіменіння ротової порожнини, і 

лізоциму − як показника стану антимікробних систем, що тісно корелює з 

рівнем неспецифічних і специфічних антимікробних чинників в організмі [73, 

139, 156]. Активність уреази в ротовій рідині хворих на ГП була достовірно 

вищою за аналогічні дані в здорових осіб − у 1,76-2,05 раза (р<0,001-р<0,05), а 

активнісь лізоциму − у 1,36-1,81 раза нижчою (р<0,05). СД у хворих був 

значно (у 4,16-4,78 раза) вищим за показник у здорових і відповідав ІІ ступеню 

дисбіозу (р<0,001).  

Отже, ГП хронічного перебігу І ступеня супроводжується підвищеною 

колонізацією ротової порожнини умовно-патогенними і патогенними 

мікроорганізмами, які продукують уреазу і сприяють збільшенню вмісту її в 

ротовій рідині. Одночасно відбувається зниження активності лізоциму, що 

свідчить про підвищення ступеня дисбіозу. Результати нашого дослідження  

підтверджуються даними інших науковців, які також встановили зростання 

активності уреази і зниження активності лізоциму в ротовій рідині хворих на 

ГП та наявність у них дисбіозу [139].  

Стан реактивності організму є визначальним у генезі ГП, а його чинники 

можуть як обмежувати, так і сприяти деструктивним процесам у тканинах 

пародонта [3, 39, 170, 174, 181, 199, 200, 209]. Міграція лейкоцитів у ротову 

порожнину є первинною ланкою антибактеріального захисту і пов’язана з 

їхьою реакцією на хемотаксичні метаболіти бактерій. У нормі більша частина 

клітин (70-99 %) деякий час після міграції зберігає життєздатність, що 

свідчить про їхню високу функціональну активність. За результатами проби 

Ясиновського у хворих на ГП виявлено достовірно (р<0,001) вищу загальну 

кількість лейкоцитів, що мігрували в ротову порожнину (у 2,19-2,22 раза), і 
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злущених епітеліоцитів (у 2,09-2,16 раза) та зменшену кількість живих 

лейкоцитів в одиниці об’єму змивної рідини (на 26,13-27,81 %). Ці дані 

можуть свідчити про підвищення судинної проникності як наслідка запального 

процесу в пародонті, зниження функціональної активності лейкоцитів і 

резистентності СОРП на тлі дисбіозу ротової порожнини і повинні 

враховуватися як у діагностиці, так і на етапах контролю за ефективністю 

лікування [11, 44]. 

Порушення в механізмах резистентності СОРП є індикатором 

функціонального стану організму загалом [44, 53]. На даний час науковцями 

встановлено, що різні популяції бактерій по-різному прикріплюються до 

епітеліальних клітин слизової оболонки,  між ними виявлена кооперація щодо 

підвищення адгезії до структур ротової порожнини [23, 44, 47, 86]. На цьому 

факті і грунтується дослідження РАМ. 

Результати вивчення нами показників РАМ показали, що у хворих на ГП 

істотно збільшувалася кількість клітин І і ІІ груп із низькою адсорбцією 

мікроорганізмів – у 2-2,14 та 1,93-2,14 раза відповідно (p<0,001). При цьому 

відсоток клітин ІІІ і ІV груп (із високою адсорбцією) за ГП був достовірно 

меншим відповідно в 1,3-1,34 та 1,43-1,48 раза (p<0,001). Як наслідок, у 

хворих на ГП порівняно зі здоровими простежувалося вірогідне зниження 

відсотка позитивної РАМ − на 21-23 % (p<0,001). У підсумку функціональний 

стан місцевої неспецифічної резистентності оцінювався як задовільний, що  

свідчить про порушеннями складної багаторівневої системи взаємодії бактерій і 

епітеліальних клітин, яка, за даними науковців, регулюється цитокінами, 

лігандами рецепторів апоптозу, ростовими чинниками, метаболітами бактерій, а 

також спеціальними рецепторами – Тоll-like-recrptors (ТLR), що визначають 

інвазію бактерій у клітини [41].  

Про стан місцевого імунітету свідчить рівень SIgA, який вважають 

найефективнішим із багатьох відомих гуморальних чинників захисту слизових 

оболонок та відіграє суттєву роль в антимікробному захисті [3, 14, 41, 48 176]. 

Відхилення в концентрації антитіл, у т.ч. і секреторного, як правило, є 
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наслідком та інтегральним виразом порушення взаємодії в процесах 

імуногенезу клітин лімфоїдного і нелімфоїдного рядів, включаючи цитокінову 

регуляцію [86]. 

 Нашими дослідженнями виявлено, що у хворих на ГП хронічного 

перебігу І ступеня кількість SIgA в ротовій рідині була нижчою, ніж у 

здорових. Зменшення рівня SIgA в ротовій рідині відмічали й інші дослідники 

[28, 139].  Відомо, що його вміст в ротовій рідині регулюється багатьма 

чинниками, такими як: антибактеріальні субстанції зовнішньої секреції, стан 

мікробіоценозу слизових оболонок, стрес, швидкість слиновиділення, 

гормональний стан, паління та інші, які сприяють різноспрямованим змінам 

концентрації SIgA [227].  

Дослідження останніх років свідчать про те, що у випадку ГП саме 

мікробний чинник провокує порушення рівноваги в системі АФК-АОЗ. 

Показники ПОБ-ОМБ є ранньою ознакою пошкодження тканин при 

вільнорадикальному окисненні, тому їх вивчення є важливою складовою 

діагностики при захворюваннях різноманітного ґенезу [234]. Зміни рівня 

продуктів ОМБ та активності ферментів АОЗ у ротовій рідині в разі ГП 

висвітлені тільки в  поодиноких роботах і не всі аспекти цієї проблеми вивчені 

достатньо [45, 87].  

Нами встановлено, що в ротовій рідині здорових і хворих на ГП 

хронічного перебігу І ступеня визначається більший відсотковий вміст 

альдегідо- і кетонопохідних  нейтрального характеру (ОМБ356 і ОМБ370), ніж 

альдегідо- і кетонодинітрофенілгідразонів основного характеру (ОМБ430 і 

ОМБ530). При цьому виявлено достовірне підвищення інтенсивності ОМБ усіх 

фракцій. Так, рівень ОМБ356 був у 1,56-1,72 раза вищим від даних у здорових,  

ОМБ370 – у 1,44-1,51, ОМБ430 – у 2,38-2,62, а  ОМБ530 – у 1,4-1,7 % раза 

(p<0,001). Вірогідної  різниці  між групами А, В і С за рівнем ОМБ усіх 

фракцій не виявлено.  

Збільшення інтенсивності ОМБ у ротовій рідині хворих на ГП, що  

свідчить про посилення в них пероксидації білків або про порушення системи 
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протеолізу, супроводжувалося зниженням активності АО-ферментів. Зокрема, 

активність СОД у хворих була на 17,33 % нижчою від такої в здорових 

(p<0,05), а активність каталази − на 24,17-26,27 % (p<0,001), що вказує на 

дисбаланс у системі прооксиданти-АО. Наші дані знайшли підтвердження в 

дослідженнях інших науковців [87, 88, 137]. Цікавою є думка Radak et al. [42] 

про те, що зростання вмісту окиснених протеїнів більшою мірою зумовлене 

недостатністю каталази і, відповідно, підвищеному рівню перекису водню та 

його ролі в первинному пошкодженні білків. 

Важливу роль у деструкції тканин пародонта з ініціюванням у ньому 

аутоімунних процесів відіграє дисбаланс кількості найважливіших макро- і 

мікроелементів у різноманітних середовищах. Це зумовлено тим, що 

життєздатність та активність імунокомпетентних клітин, характер їх взаємодії 

та корпоративної участі в імунобіологічних та метаболічних процесах тісно 

пов’язані з мінеральним обміном організму [44]. Нашими дослідженнями 

виявлено зміни рівня кальцію, заліза, цинку, мангану і міді в ротовій рідині 

хворих на ГП. Так, кількість кальцію була на 19,2-23,3 % нижчою за показник 

у здорових, заліза –  на 19,6-24  %,  цинку – на  17,58-21,56 % і мангану – на 

30,0 % (p<0,05). При цьому вміст міді підвищувався на 28,33-28,46 % (p<0,05). 

Подібні закономірності щодо змін концентрації досліджуваних біометалів у 

разі ГП cпостерігали  й  інші дослідники [57, 88, 106]. Зважаючи на роль цих 

біоелементів у фізіологічних процесах, можна припустити, що дисбаланс 

вмісту кальцію, заліза, цинку, мангану і  міді в ротовій рідині відбувається за 

рахунок порушення метаболічних процесів на тлі хронічного запалення в 

тканинах пародонта і потребує фармакологічної корекції.  

Отже, отримані нами дані клінічних, цитологічних, імунологічних та 

біохімічних досліджень засвідчили, що у хворих на ГП хронічного перебігу І 

ступеня на тлі характерних деструктивних і запальних змін у тканинах 

пародонта виявляється дисбіоз ротової порожнини, ослаблення чинників 

місцевого неспецифічного і специфічного імунного захисту, а також дисбаланс 

у системі ПОБ-АОЗ та зміни концентрації біометалів у ротовій рідині.  
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Необхідність корекції виявлених порушень стала підґрунтям для 

розробки патогенетичного способу лікуваннях хворих на ГП із застосуванням 

антибактеріальних препаратів, вітамінно-мікроелементного комплексу і 

комбінованого бактерійного препарату синбіотика. Запропонований нами 

спосіб комплексного лікування хворих на ГП (патент на корисну модель 

№76258) спрямований на зменшення впливу мікробного чинника на тканини 

пародонта, ліквідацію запальних і дисбіотичних змін у ротовій порожнині та 

нормалізацію метаболізму в тканинах пародонта, що є необхідними умовами 

для досягнення тривалої ремісії ГП. Суть інновації полягає у включенні до 

складу лікувального комплексу, крім антибактеріальних препаратів 

(,,Метродент” і „Септофіт-дієт”) і вітамінно-мінерального комплексу 

(„Оліговіт”), синбіотика „Ацидолак”, що має на меті через вплив на 

фізіологічні, біохімічні та імунні реакції організму господаря стабілізувати й 

оптимізувати його нормальну мікрофлору та корегувати метаболічні 

порушення.   

Комплексне лікування всіх хворих на ГП проводилося за однаковою 

схемою і включало дві фази: базового початкового, спільного для усіх 

дослідних груп, та медикаментозного (місцевого і загального) лікування. На 

етапі початкового лікування виявляли і ретельно усували місцеві подразнюючі 

чинники, лікували карієс і його ускладнення, навчали правилам догляду за 

ротовою порожниною, проводили професійну гігієну, виявляли й усували 

передчасні оклюзійні контакти, за необхідності здійснювали закритий 

кюретаж ПК, а також виготовляли індивідуальні пародонтальні капи за 

удосконаленим нами способом (патент на корисну модель № 76260). Місцеве 

лікування було однаковим у всіх групах і включало: антисептик „Септофіт-

дієт” (таблетки для розсмоктування), антибактеріальний гель ,,Метродент” для 

аплікацій на ясна (у групах А і В − під пародонтальну капу). Загальне 

медикаментозне лікування хворим на ГП призначали залежно від групи 

дослідження: в основній групі А застосовували вітамінно-мінеральний 

комплекс „Оліговіт” і синбіотик „Ацидолак”, у порівняльній групі В − 
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„Оліговіт” і симбіотик „Лінекс”, а в контрольній групі  С – тільки „Оліговіт”.  

Після здійсненого комплексного лікування всі хворі на ГП не мали 

скарг, відмічали відсутність болючості і кровоточивості ясен та галітозу. 

Установлено значне поліпшення стану тканин пародонта за рахунок редукції 

ознак запалення ясен (зменшення або відсутність набряку, гіперемії й 

ексудації, нормалізації кольору і структури, зменшення глибини ПК), що 

підтверджувалося позитивною динамікою всіх клінічних індексів.  

Комплексна терапія ГП у хворих основної групи А відразу після 

лікування мала достовірну перевагу над лікуванням контрольної групи С за 

індексом РМА та індексом ефективності за показниками РВІ (на 0,8 %) і  КПІ 

(на 4,57 %). Статистично значущої різниці відразу після терапії між групою А і 

В не виявлено, однак в основній групі був дещо вищий індекс ефективності за 

показниками РМА (на 0,72 %) і КПІ (на 4,57 %)  та глибиною ПК (на 2,3 %). 

Комплексне лікування хворих на ГП групи В відразу після терапії не мало 

статистично підтверджених переваг (порівняно з даними груп А і С) за 

аналізованими клінічними показниками, але у цій групі спостерігали більший 

індекс ефективності за показником ІГ (на 11,33 %), у той час, як у групах А і С 

він становив 88,67 %. При порівнянні індексу ефективності, отриманого в 

групі А, з такими в групі В і С відразу після лікування виявлено кращі 

результати в групі А, ніж у групі В (за вийнятком індексів ІГ, ЧС і РВІ), та ніж 

у групі С (за вийнятком індексів ІГ і ЧС). Між групами А і В відмінності за 

індексом ефективності були в показниках індексів РМА – на 6,72 %  і КПІ – на 

4,27 %. 

 Особливо велика різниця між групами за клінічними показниками 

спостерігалася у віддалені терміни спостереження. Індекс ефективності в групі 

А був вищим від такого в групі С за індексуми: ІГ − на 11,13 і 33,33 %; РМА – 

на 19,76 і 59,88 %; РВІ – на 13,45 і 37,81 %; КПІ –  на 9,43 і 19,14 %; ЧС –  на  

19,76 і 59,88 % та за глибиною ПК – на 2,79 і 14,24 % через 6 і 12 місяців 

відповідно. Ефективність лікування в групі А була вищою і від такої в групі В 

через 6 і 12 місяців за показниками індексів: РМА − на 1,89 і 11,2 %; РВІ  − на 
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1,69 і 8,4 %; КПІ  − на 4,86 і 7,72 % та глибиною ПК на 3,56 і 9,64 % через 6 і 

12 місяців відповідно, а за показниками індексів ІГ та ЧС – лише через 12 

місяців (на 22,67 і 20,36 % відповідно).   

Клінічні показники через рік підтверджувалися рентгенологічно: 

спостерігали зменшення вогнищ остеопорозу, ущільнення кісткової тканини, 

стабілізацію висоти міжкоміркових перегородок. За клінічними і 

рентгенологічними показниками через рік після лікування стабілізація процесу 

спостерігалася у 96,96 % (32 осіб) хворих групи А порівняно з 85,71 % (30 

осіб) у групі В і 77,14 % (29 осіб) у групі С. 

Комплексне лікування, застосоване нами, було спрямоване на 

покращення не лише виявлених клінічних змін, а і на регуляцію показників 

дисбіозу в ротовій порожнині хворих на ГП. Відразу після терапії відчутні 

позитивні зміни спостерігали щодо активності уреази в ротовій рідині, яка 

достовірно зменшилася в 2,2 раза в групі А, в 1,84 раза – у групі В та в 1,76 – у 

групі С (p<0,001), а індекс ефективності становив відповідно 50,3, 43,82 і  

43,26 %. У групі А лікування сприяло зниженню активності уреази практично 

до рівня в здорових і утриманню досягнутого впродовж року. Найвищий 

індекс ефективності лікування за показником активності уреази був  у групі А  

через  6 місяців  і 12 місяців після терапії (54,52 і 52,12 %) порівняно з даними 

в групі В (45,39 і 36,86 %)  та в групі С (33,69 і  25,89 %), що засвідчило меншу 

стійкість отриманих результатів у порівняльній і контрольній групах. За 

активністю уреази через рік після лікування встановлено статистично значущу 

різницю між групами А і В та А і С (р4А-4В<0,05; р4А-4С<0,001; р4В-4С>0,05). 

Регуляція показника уреази в ротовій рідині свідчить про зниження його 

продукції умовно-патогенною мікрофлорою, а, відповідно, і про зменшення 

кількості цієї мікрофлори [156]. 

Унаслідок терапії у хворих усіх груп спостерігалося переконливе 

зростання активності лізоциму – у 2,52 раза в групі А, в 2,76 раза – у групі В і 

в 1,63 раза – у групі С (p<0,001). У віддалених термінах встановлено вірогідне 

зниження активності лізоциму у хворих на ГП, проте різниця з даними до 
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лікування через рік залишалася суттєвою в групах А і В (p<0,001),  на відміну 

від показників групи С (>0,05), що вказує на більш стійкі результати у хворих, 

в яких застосовували пробіотичну терапію. Активність лізоциму в групі А 

через 12 місяців була в 1,26 і 1,37 раза вищою за таку в групах В і С, а індекс 

ефективності становив 70,76, 76,0 і 12,5 % у групах А, В і С відповідно        

(р4А-4В<0,05; р4А-4С<0,001; р4В-4С<0,001).  

Комплексна терапія сприяла істотному зниженню рівня СД у всіх 

групах. У групі А він знизився в 5,41 раза, у групі В – у  3,75 раза, а у групі С − 

у 3,91 раза (p<0,001), а індекс ефективності становив відповідно 81,55, 73,33 і 

74,44 %. Підтвердженням кращих результатів у групі А стала виявлена відразу 

після терапії достовірна різниця між групами А і В та А і С за рівнем СД, при 

незначній різниці між показниками груп В і С (p2А-2С і р2А-2В – <0,05;               

р2В-2С>0,05). За показником СД через півроку і рік зберігалася вірогідна 

відмінність між групами А і С, а через 12 місяців встановлена істотна  різниця 

і між групами А і В за рахунок нижчого рівня СД у групі А, що підтверджує 

дієвість лікування, застосованого в цій групі, щодо регуляції дисбіозу ротової 

порожнини. Через рік показник СД був у 4,52 раза нижчим у групі А, у 2,23 

раза − у групі В та у 2,29 раза − у групі С порівняно з даними до лікування 

(p<0,001), а індекс ефективності дорівнював 77,86,   69,36 і 56,39 % відповідно.  

Отже, нашими дослідженнями підтверджена більша ефективність 

застосування синбіотика „Ацидолак” у комплексному лікуванні хворих на ГП 

стосовно регуляції показників дисбіозу в найближчі і віддалені терміни 

спостереження, що, на нашу думку, може бути зумовлено кращими 

колонізаційними властивостями пробіотичних штамів лактобактерій і 

біфідобактерій та їхньою більшою здатністю до виживання у ШКТ завдяки 

пребіотику, що і зумовлює сильніший позитивний регулюючий вплив на 

організм загалом.  

Загальна кількість нейтрофільних лейкоцитів відразу після терапії ГП 

суттєво зменшувалася в групі А − у 1,54 раза, у групі В – у 1,5 раза і в групі С 

– у 1,48 раза (p<0,001), а індекс ефективності становив відповідно 35,12, 33,33 і 
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32,63 %. Кількість живих лейкоцитів у змивах із ротової порожнини стала 

меншою, ніж  до лікування, в 1,19 раза в групі  А та в 1,16 і 1,17 раза в групах 

В і С (p<0,001),  а  індекс ефективності  склав 29,23, 28,72 і 26,41 % відповідно. 

Чисельність епітеліоцитів під впливом застосованих способів лікування також 

істотно зменшилася: у 1,49 раза в групі А, у 1,6 раза − у групі В і в 1,39 раза − 

у групі С (p<0,001), а індекс ефективності дорівнював 33,06, 37,6 і 28,23 % 

відповідно. Відразу після лікування ГП відсоток живих лейкоцитів від 

загальної їх кількості достовірно підвищився (p<0,001), а індекс ефективності 

дорівнював 29,23 % у групі А, 28,72 % −  у групі В і 26,41 % −  у групі С. 

Однак за всіма критеріями проби Ясиновського рівня здорових досягнуто не 

було.  

У найближчі терміни спостереження у хворих на ГП встановлено 

суттєву відмінність за відсотком живих лейкоцитів між основною А і 

контрольною С групами (р2А-2В>0,05; p2А-2С<0,05; р2В-2С>0,05) за рахунок 

їхнього більшого відсотка в групі А та достовірну різницю між групами А і С 

та В і С за кількістю епітеліальних клітин у змивах із ротової порожнини    

(р2А-2В>0,05; p2А-2С і р2В-2С  – <0,05). За показниками загальної кількості 

лейкоцитів і числом живих лейкоцитів, отриманими завдяки терапії, значної 

відмінності між групами не виявлено (р>0,05). Через 6 і 12 місяців за всіма 

показниками проби Ясиновського встановлено статистично значущу різницю 

даних (p<0,05) між групами А і С за рахунок кращих результатів у групі А. 

Між групами А і В невірогідна відмінність спостерігалася через півроку лише 

за числом живих лейкоцитів і епітеліоцитів у змивах із ротової порожнини, 

тоді як за всіма іншими показниками достовірно кращі результати були в групі 

А (p<0,05). Спосіб лікування, застосований у групі В, який включав прийом 

симбіотика „Лінекс”, у віддалених термінах спостереження мав істотну 

перевагу над групою С за загальною кількістю нейтрофільних лейкоцитів та 

числом живих лейкоцитів (p<0,05). Слід зазначити, що на всіх етапах 

спостереження за досліджуваними показниками міграції лейкоцитів у ротову 

порожнину даних у здорових досягнуто не було. 
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Таким чином, за показниками проби Ясиновського у віддалених 

термінах спостереження встановлено більш виражену динаміку зменшення 

загальної кількості нейтрофільних лейкоцитів і епітеліоцитів та збільшення 

числа і відсотка живих лейкоцитів у змивах із ротової порожнини хворих 

групи А, що свідчить про позитивний вплив лікування із застосуванням 

синбіотика на запальні зміни в пародонті завдяки зменшенню судинної 

проникності й ексудації та підвищенню функціонального стану неспецифічної 

ланки місцевого антимікробного захисту.  

Відсоток позитивної РАМ, який вважається показником неспецифічної 

резистентності організму, у групі А після терапії становив 68 (60; 72) %, 

збільшившись на 21,43 %, у групі В – 64 (61; 68) %, підвищившись на 10,34 %, 

і в групі С – 61 (55; 65) %, зрісши на 5,17 % порівняно з вихідними даними. 

Незважаючи на те, що даних у здорових – 79 (73; 82) % − показник РАМ не 

досяг (pN-2А,2В,2С − <0,001), після лікування встановлено істотні відмінності між 

групами (р2А-2В<0,05; p2А-2С<0,001; р2В-2С<0,05) за рахунок кращого результату в 

групах А і В. Між групами А і С через 6 і 12 місяців спостерігалася достовірна 

різниця за рівнем клітин І і ІІІ груп та відсотком позитивної РАМ, а через рік − 

ще і за кількістю клітин ІІ і ІV груп. Між групами А і В через 6 і 12 місяців 

вагома різниця була виявлена за показниками клітин І і ІІІ груп, через півроку 

– ІV групи і через рік − ІІ групи та відсотком позитивної РАМ. Показники 

адсорбції мікроорганізмів у групі В були достовірно кращі за такі в групі С за 

вмістом  клітин І і ІV груп та відсотком позитивної РАМ. Індекс ефективності 

щодо регуляції позитивної РАМ через 6 місяців  після терапії  в  групі А 

дорівнював 17,86 %, тоді  як у групі В – 12,07 % і в групі С – 5,17 %, а через 12 

місяців становив 19,64,  6,9 і 0 % відповідно. Отримані дані щодо показника 

позитивної РАМ свідчать на користь застосування синбіотика в комплексному 

лікуванні хворих на ГП. 

Концентрація SIgA в ротовій рідині після лікування збільшувалася в усіх 

групах і практично досягала даних у здорових. Найбільш виражене зростання 

спостерігали в групі В – на 56,07 %  (p<0,001), порівняно з 4,75 % у групі А 
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(p<0,05) і 47,06 % у групі С (p<0,001), проте кількість SIgA в основній групі 

залишалася найвищою. У хворих групи А високий рівень SIgA спостерігався і 

через 6 і 12 місяців, дещо нижчий − у групі В і значно нижчий − у групі С. 

Стабільно високі показники вмісту цього імуноглобуліну в групі А у віддалені 

терміни спостереження, а також виявлена статистично значуща різниця між 

групами А і С через 12 місяців (p<0,05) вказують на виражений позитивний 

вплив застосованої у групі А комплексної терапії із використанням синбіотика 

на його концентрацію в ротовій рідині. SIgA відіграє важливу роль у 

гомеостазі резидентної мікрофлори і може відображати стан імунної відповіді 

слизових оболонок на тлі лікування [3, 41].  

Комплексна терапія з використанням різних схем сприяла зниженню в 

ротовій рідині хворих на ГП інтенсивності ОМБ усіх фракцій до рівня в 

здорових (за вийнятком показників ОМБ при довжині хвилі 430 нм). Так, 

рівень ОМБ356 за показником Ме після терапії зменшувався на 23,37 % − у 

групі А, на 27,84 % − у групі В та на 23,68 % − у групі С (p<0,001). Через 6 

місяців індекс ефективності щодо динаміки ОМБ356 у групі А дорівнював  

27,63 %, В – 25, 31 %, С – 18,42 %, а через 12 місяців −  відповідно 28,94, 24,05 

і  9,21 % (p<0,05). 

Унаслідок комплексного лікування в групах А, В і С спостерігали 

зниження вмісту показника вмісту ОМБ370 на 25,81, 28,13 і 20,0 % відповідно  

(p<0,001). Рівень цієї фракції ОМБ через 6 і 12 місяців був на 25,81 % нижчим 

за вихідні дані в групі А, на 26,56 і 10,94 % – у групі В та на 15,38 і 9,23 % – у 

групі С.  

Під впливом терапії інтенсивність ОМБ430 у ротовій рідині вірогідно 

знижувалася: на 48,48 % − у групі А, на 45,16 % − у групі В та на 47,06 % − у 

групі С (p<0,05). Через півроку і рік індекс ефективності в групі А становив  

45,45 і 42,42 %,  а в групах В і С відповідно – 38,71 і 29,03 % та 35,29 і 14,71 %.  

 Завдяки здійсненим нами заходам, пул ОМБ530 у ротовій рідині досяг 

показника здорових осіб, вагомо відрізняючись від вихідних даних на 41,18, 

31,25 і 29,41 % у групах А, В і С відповідно (p<0,001). Рівень ОМБ 530  у групі А 
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через 6 місяців був на 35,29 % нижчим за дані до лікування, у групі В – на  

37,5 %, у групі С – на 29,41 % (p<0,001). Через 12 місяців індекс ефективності 

дещо зменшився, проте був найвищим у групі А (29,41 %), нижчим − у групі В 

(25 %) і найнижчим − у групі С  (17,65 %).  

Отже, зміни вмісту ОМБ були дещо кращими у групі А, особливо у 

віддалених термінах спостереження, але різниця між групами не була 

статистично значущою. Нагромадження окиснених протеїнів у тканинах і 

біологічних рідинах розглядається науковцями як один із чинників регуляції 

синтезу і розпаду протеїнів, а їх руйнування ферментуми − як прояв певної 

захисної реакції ланки системи АОЗ, тоді як нездатність до руйнування ОМБ 

пов’язана з процесами старіння і різними патологічними станами [42].  

Динаміка активності ферментів СОД і каталази в ротовій рідині під 

впливом комплексних заходів свідчить, що у всіх групах хворих на ГП вони 

були ефективними. Зокрема, за показником Ме активність СОД відразу після 

лікування зростала в групах А, В і С − на 17,07, 14,63 і 12,2 % відповідно 

(p<0,001) і практично досягала рівня здорових, відчутно відрізняючись від 

вихідних даних. Однак, статистично значущої відмінності між показниками 

різних груп не виявлено (р1А-1В, р1А-1С і р1В-1С – >0,05). Індекс ефективності 

щодо активності СОД  у групі А  через 6 місяців дорівнював 45,45 %, у групі В 

– 38,71 %, а в групі С – 35,29 %, а через 12 місяців різниця з вихідними даними 

становила  відповідно 42,42, 29,03 і 14,71. 

Комплексне лікування сприяло різкому зростанню активності каталази у 

всіх хворих: на 33,33 % − у групі А, на 38,59 % − у групі В, на 34,21 % − у 

групі С (p1A-2А, p1A-2А і p1A-2А – <0,001). Досягнуті результати за показником Ме 

були вищими, ніж у здорових, але суттєво не відрізнялися від них (pN-2А, pN-2В і 

pN-2C – >0,05). Порівняння активності каталази, отриманої після лікування в 

різних групах, показало недостовірну відмінність між ними. Проте через 6 і 

12 місяців індекс ефективності щодо динаміки активності каталази відносно 

вихідних даних у групі А склав 45,45 і 42,42 %, у групі В – 38,71 і 29,03 %, у 

групі С – 35,29 і 14,71 % відповідно.  
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Отже, зміни активності ферментів СОД і каталази в ротовій рідині 

хворих на ГП під впливом розроблених нами способів комплексного лікування 

вказують на регуляцію ферментної ланки АО-системи і підтверджують 

ефективність застосування комплексних бактерійних препаратів, особливо 

синбіотика, оскільки в основній групі показники активності досліджуваних 

ферментів у віддалені терміни спостереження були найвищими і мали 

статистично достовірну перевагу як над групою порівняння, так і над 

контрольною групою.   

Відомо що, зміни рівня мікроелементів у ротовій і ясенній рідині 

відображають ступінь ураження тканин пародонта [44]. Нами виявлено, що у 

хворих на ГП під впливом комплексного лікування в ротовій рідині вірогідно 

регулювався вміст кальцію, заліза, цинку, мангану і міді. Так, за показником 

Ме зафіксоване  достовірне  збільшення  концентрації  кальцію відразу після 

лікування: на 24,42 % − у групі А, на 16,36 % − у групі В і на 15,92 % − у групі 

С (р<0,001). Виявлена статистично значуща різниця між даними груп А і В та 

В і С (р2А-2В>0,05; р2А-2С і р2В-2С<0,05). Через 6 і 12 місяців після терапії індекс 

ефективності лікування відносно вихідних даних щодо рівня кальцію в групі А 

становив відповідно 24,9 і 26,34 %, у групі В – 15,45 і 11,82 %, у групі С – 

13,01 і 11,65 %. За кількістю кальцію в ротовій рідині в групах А і В практично 

був досягнутий рівень групи N (pN-2А і pN-2В – >0,05), тоді як у групі С, 

незважаючи на зростання його концентрації, виявлено вагому різницю зі 

здоровими (рN-2С<0,05). Переконлива відмінність між групами А і С та В і С за 

цим показником зберігалася і у віддалених термінах спостереження (р<0,05). 

Через 12 місяців суттєво кращими були і дані вмісту кальцію в основній групі 

порівняно з такими у порівняльній (р4А-4В<0,05). 

Рівень заліза, отриманий внаслідок терапії у ротовій рідині хворих на 

ГП, зростав на 20,11 %, 22,85 % і 21,59 % у групах А, В і С відповідно (p<0,05) 

та істотно  не  відрізнявся  від  аналогічного  показника в здорових осіб. 

Суттєвих відмінностей між даними різних груп після лікування також не 

виявлено. Ефективність лікування за динамікою кількості заліза в ротовій 
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рідині через 6 і 12 місяців у групі А становила 19,82 і 19,56 %,  у групі В – 

18,06 і  22,71 %, у групі С – 16,47  і 14,46 %  відповідно.   

Комплексна терапія впливала також на концентрацію мікроелементів 

цинку, мангану і міді в ротовій рідині хворих на ГП усіх дослідних груп. 

Зокрема, на тлі комплексних заходів уміст цинку в ротовій рідині в групах А, 

В і С достовірно зростав відносно даних до лікування відповідно на 19,52, 20,9 

і 9,87 % (p<0,05) і досягав показників у здорових у групах А і В. Відразу після 

лікування встановлена значна різниця за кількістю цинку в ротовій рідині між 

основною і контрольною групами (р2А-2В>0,05; р2А-2С<0,05; р2В-2С>0,05). Індекс 

ефективності щодо динаміки рівня цинку через 6 і 12 місяців відносно даних 

до лікування становив: у групі А  – 17,59 і 16,12 %, у групі В – 20,9 і 18,98 %, у 

групі С – 12,37 і 6,56 % відповідно, а найвищим показник був у групі А.  

Вміст мангану після лікування суттєво збільшувався і досягав даних у 

здорових. У групі А спостерігали найбільш виражене його зростання −  у 1,35 

раза, тоді як у групі В – у 1,31 раза, а в групі С – у 1,22 раза (p<0,05). Індекс 

ефективності в групі А  дорівнював 48,89 %, у групі В – 35,42 %, у групі С – 

37,5 %.  Через 6 і 12 місяців ефективність терапії за показником мангану в 

групі А становила 44,44 і 35,56 %, у групі В – 25 і 14,58 %, у групі С – 17,24 і 

10,42 % відповідно. Дієвість нашого лікування підтверджується і тим, що між 

даними основної і контрольної груп через півроку і рік  встановлена істотна 

різниця (р<0,05).  

Комплексні заходи сприяли тому, що концентрація міді в ротовій рідині 

хворих на ГП достовірно знижувалася в найближчі терміни спостереження (у 

групі А – на 25,83 %, у групі В – на 23,82 %, у групі С – на 13,01 %), проте 

досягти даних у здорових вдалося тільки в групах А і В, в яких застосовували 

бактерійні препарати (pN-2А і pN-2В – >0,05; pN-2С<0,05). Переконливі відмінності 

між групами за показниками кількості міді відразу після лікування виявлено 

тільки в основній А і контрольній С групах, тоді як порівняльна група В не 

мала статистично підтверджених переваг (р2А-2В>0,05; р2А-2С<0,05; р2В-2С>0,05). 

У віддалені терміни спостереження індекс ефективності щодо динаміки вмісту 
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міді в ротовій рідині хворих  на  ГП становив: у групі А − 24,43 і 20,42 %, у 

групі В – 22,13 і 17,34 % та у групі С – 12,48 і 6,5 % відповідно. Це можна 

трактувати як позитивний вплив синбіотика, раціональну комбінацію 

пробіотичних мікроорганізмів якого підсилюють компоненти поживного 

середовища. У науковій літературі є свідчення того, що пробіотичні бактерії 

зв’язують іони міді, проявляючи таким чином АО дію [125].  

Отже, незважаючи на те, що вміст усіх біометалів практично досягав 

рівня здорових людей, відразу після лікування встановлена вірогідна різниця 

між групами А і С та В і С за концентрацією кальцію, а також  між  групами А 

і С за кількістю цинку і міді на користь груп А і В. Комплексна терапія із 

застосуванням синбіотика „Ацидолак” (група А) у віддалені терміни після 

лікування (через 6 і 12 місяців) мала статистично значущі переваги над 

групами В і С за показниками кількості кальцію і заліза та над групою С за 

рівнями цинку, мангану і міді. Комплекс із симбіотиком „Лінекс”, 

використаний у порівняльній групі В, був ефективнішим щодо регуляції 

кількості кальцію, заліза і цинку порівняно з лікуванням контрольної групи С, 

проте не мав вагомих переваг над способом, застосованим в  основній А групі.  

Підсумовуючи, зазначимо, що здійснені нами  комплексні терапевтичні 

заходи у хворих на ГП в усіх групах були успішними і є свідченням того, що 

ініціальна пародонтальна терапія,  поєднана із запропонованим нами місцевим 

(„Метродент”, „Септофіт Дієт”) і загальним („Оліговіт”) лікуванням значно 

покращує клінічний стан і лабораторні показники у найближчі терміни 

спостереження. Додаткове використання симбіотика „Лінекс” було успішним, 

але досягнуті результати зберігалися за деякими показниками лише півроку. 

Виконані нами дослідження й апробація розробленого нового способу 

лікування ГП у найближчі і, особливо, у віддалені терміни спостереження 

засвідчують, що додаткова дія синбіотика „Ацидолак” (вперше застосованого 

нами у пародонтології) у складі комплексного лікування хворих на ГП 

дозволила досягти кращого клінічного результату і стійкішої нормалізації 

показників біоценозу ротової порожнини (ніж при застосуванні інших 
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способів терапії) на тлі тривалої регуляції неспецифічного і специфічного 

антибактеріального захисту, системи ПОБ-АОЗ та вмісту біометалів у ротовій 

рідині. Це дозволяє нам рекомендувати розроблений спосіб комплексного 

лікування ГП із використанням синбіотика „Ацидолак” до широкого 

впровадження у практичну стоматологію. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Значна поширеність ГП, первинно-хронічний перебіг та тяжкі 

наслідки для зубощелепної системи спонукають до пошуку безпечних 

способів його лікування, які б підвищували загальну опірність організму та 

продовжували терміни ремісії, що є важливим аспектом вторинної 

профілактики. Сучасні наукові дані про механізми дії полікомпонентних 

пробіотичних препаратів свідчать, що застосування синбіотиків у складі 

комплексної терапії хворих при захворюваннях пародонта є актуальним. 

2. Установлено,  що у хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня на тлі 

характерних показників клінічних індексів (ІГ = 1,59 бала; РМА = 43,26 %; РВІ 

= 1,22 бала; ЧС = 1,84 бала; КПІ = 3,39 бала; ПК = 3,19 мм) у ротовій рідині 

достовірно зростала активність уреази (в середньому в 1,91 раза),  

знижувалися активність лізоциму в 1,58 раза і вміст SIgA в 1,4 раза (р<0,05). 

Ці зміни супроводжувалися вірогідним (р<0,001) посиленням міграції 

лейкоцитів у ротову порожнину (в 2,2 раза)  і злущення епітеліоцитів (в 2,13 

раза) та зменшенням кількості живих лейкоцитів (на 27,0 %) і зниженням 

позитивної РАМ на 22,0 %, що вказує на підвищення судинної проникності на 

тлі хронічного запального процесу та зниження місцевої неспецифічної 

резистентності. 

3. Доведено, що в ротовій рідині хворих на ГП хронічного перебігу І 

ступеня суттєво (р<0,001) зростав рівень ОМБ усіх фракцій –  від 1,49 (за 

показником ОМБ370) до 2,5 раза (за даними ОМБ430), засвідчуючи посилення 

пероксидації білків. Водночас  активність СОД зменшувалася на 17,33 % 

(р<0,05), а каталази − на 25,22 % (р<0,001), констатуючи зниження потенціалу 

ферментутивної ланки АОЗ. При цьому в ротовій рідині виявлено значний 

дисбаланс рівня біоелементів: зменшення вмісту кальцію на 21,25 %, заліза – 

на 21,31 %, цинку − на 19,57 % і мангану − на 30,0 % та зростання кількості 

міді на 28,39 % (р<0,05), що є свідченням метаболічних порушень у пародонті. 
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4. Розроблено й апробовано новий спосіб комплексного лікування 

хворих на ГП із застосуванням  індивідуальної пародонтальної капи, 

препаратів „Септофіт-дієт”, „Метродент”, „Оліговіт” і синбіотика „Ацидолак”, 

який сприяв  тому, що відразу після терапії достовірно покращилися клінічні 

показники стану тканин пародонта (р<0,001),  знижувалася активність уреази, 

підвищувалися активність лізоциму (р<0,001) і вміст SІgA (р<0,05) у ротовій 

рідині, відбувалася регуляція міграції лейкоцитів у ротову порожнину і РАМ 

(р<0,001) на тлі істотного зниження рівня ОМБ і підвищення активності СОД і 

каталази (р<0,001) та внормування вмісту біоелементів (р<0,05) у ротовій 

рідині.  

5. Виявлено, що через 6 і 12 місяців у хворих під впливом 

запропонованого способу лікування фіксувалися достовірно (р<0,001) нижчі, 

ніж до лікування, значення клінічних індексів (через рік ІГ – на  78,0 %, РМА – 

на 75,0 %, РВІ  – на 85,0 %, ЧС  – на 80,24 %, КПІ  – на 33,43 %, глибина ПК  – 

на 20,12 %). Активність уреази, лізоциму і вміст SІgA в ротовій рідині 

утримувалися на рівні таких відразу після лікування, досягнувши показників у 

здорових (р>0,05). Через 12 місяців після терапії встановлено істотне (р<0,001) 

підвищення неспецифічної резистентності організму (на 19,64 % за 

показниками позитивної РАМ). У ротовій рідині вміст усіх ОМБ був вірогідно 

нижчим (р<0,001), ніж до лікування, а активність СОД і каталази – вищою   

(р<0,001) на тлі нормалізації рівня кальцію, заліза, цинку, міді і мангану  

(р<0,05). Встановлено, що застосування синбіотика „Ацидолак” у комплексній 

терапії сприяло досягненню стабілізації ГП через рік у 97,0 % хворих основної 

групи,  тоді як у групі порівняння стабілізація спостерігалася тільки у 86 % 

пролікованих, а в групі контролю –  у 77 % .  

6. Вивчення дії синбіотика „Ацидолак” в основній групі і симбіотика 

„Лінекс” у групі порівняння  показало високу ефективність  пробіотичних 

препаратів у найближчі терміни спостереження, проте у віддалених термінах 

(особливо через 12 місяців) кращий  результат зафіксований при використанні 

синбіотика. Тривала стабілізація запального процесу в пародонті у разі ГП 



176 
 

дозволяє рекомендувати застосування синбіотика „Ацидолак” у схемі 

комплексного лікування хвороби.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. У складі комплексного лікування ГП на етапі ініціальної 

пародонтальної терапії рекомендовано виготовлення хворим запропонованої 

нами індивідуальної пародонтальної капи.  

2. Для місцевого медикаментозного лікування хворим на ГП необхідно 

призначати: 

- природний антисептичний препарат „Септофіт-дієт” − по 1 таблетці для 

смоктання 4 рази на добу; курс – 10 днів; 

- антибактеріальний гель „Метродент” для аплікацій на ясна під 

індивідуальну пародонтальну капу − двічі на добу по 30 хвилин; курс  – 10 

днів. 

3. В якості загальної терапії ГП рекомендовано застосовувати: 

- із метою активації клітинного метаболізму та підсилення 

антиоксидантної системи – вітамінно-мінеральний комплекс „Оліговіт” по 1 

таблетці 1 раз на добу; курс –  20 днів; 

- із метою модулюючого впливу на мікробіоценоз та для підвищення 

антибактеріального захисту ротової порожнини – полікомпонентний 

мікробний препарат − синбіотик „Ацидолак” −  по 2 саше 2 рази на добу; курс 

– 10 днів. 

4. Комплексне лікування за описаною схемою рекомендовано 

застосувати 1 раз на рік з обов’язковим контролем за станом гігієни ротової 

порожнини не менше двох разів на рік. 
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