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Обґрунтування вибору теми дослідження. Захворювання тканин 

пародонта є найбільш поширеними не тільки в Україні, а й в цілому світі. 

Проведені епідеміологічні дослідження в різних країнах показують, що 

захворювання тканин пародонта вражає 64-93% населення і дане число зростає 

зі збільшенням віку (Антоненко МЮ, 2012; Борисенко АВ, 2018). Проведені 

раніше дослідження показали, що в Україні найбільш поширеними є хронічний 

катаральний гінгівіт і генералізований пародонтит (Димитрова АГ, 2015; 

Кононова ОВ, 2016). 

На сьогоднішній день актуальною є проблема високої поширеності 

захворювань тканин пародонта серед студентської молоді (Зелинский МВ, 2014). 

Молоде покоління нашої країни, а особливо студентську молодь, яка являє 

собою виробничий та інтелектуальний потенціал країни, можна без 

перебільшення віднести до групи ризику через надзвичайно високе адаптаційне 

навантаження (Дмуховська ТМ, 2012). Експериментальні та клінічні 

дослідження показують, що підвищена емоційна вразливість впливає на 

метаболічні та фізіологічні процеси органів та систем організму людини, зокрема 

на тканини пародонта, що призводить до виникнення в них запально-

дистрофічних змін (Литовченко ІЮ, Петрушанко ТО, 2011; Voltmer E, 2012; 

Miller GD, 2013; Jawad Hussain Qamber, 2018). Таким чином, особливого 

значення набуває рання діагностика захворювань тканин пародонта на фоні 

підвищеної емоційної вразливості та розробка дієвих терапевтичних і 



профілактичних заходів, що дозволить підвищити ефективність їх лікування, 

попередити прогресування і розвиток ускладнень (Малий ДЮ, Антоненко МЮ, 

2013). 

Мета дослідження: підвищення ефективності комплексного лікування 

захворювань тканин пародонта в студентів молодших курсів на фоні 

психоемоційного навантаження шляхом вивчення особливостей клінічного 

перебігу та обґрунтування вибору лікувальних засобів. 

Завдання дослідження полягали у наступному: 

1. Визначити ступінь психоемоційного навантаження в студентів 

молодших курсів за методикою Г. Айзенка. 

2. Вивчити особливості клінічного перебігу пародонтиту в студентів 

молодших курсів Івано-Франківського національного медичного університету 

(ІФНМУ). 

3. Вивчити показники активності прооксидантної та антиоксидантної 

системи у ротовій рідині студентів молодших курсів ІФНМУ на фоні 

психоемоційного навантаження. 

4. Обґрунтувати, розробити та впровадити спосіб комплексного лікування 

пацієнтів на генералізований пародонтит.  

5. Оцінити ефективність запропонованого комплексного лікування тканин 

пародонта. 

У роботі використані наступні методи дослідження: клінічні (збір 

анамнезу, огляд ротової порожнини із визначенням стоматологічного і 

пародонтологічного статусу, анкетування із визначенням самооцінки психічних 

станів (за Г. Айзенком)), рентгенологічні (ортопантомограма), лабораторні 

(визначення біохімічних показників активності прооксидантної та 

антиоксидантної системи ротової рідини), статистичні (для оцінки ступеня 

достовірності результатів). 

У результаті проведеного комплексного обстеження встановлено зміни в 

окремих емоційних станах, відхилення клінічних та лабораторних показників, 

що є більш вираженими у студентів з підвищеним рівнем тривожності, що й було 



підставою вибору адекватного лікування для впливу на виявлені стани, як 

причини виникнення захворювань тканин пародонта. 

Комплексне лікування ГП на фоні підвищеного рівня тривожності, яке 

було обґрунтоване результатами проведених клініко-лабораторних досліджень 

вказує на ефективність застосування обох використаних нами способів лікування 

– запропонованого та загальноприйнятого. Проте встановлено, що використання 

запропонованого лікувального комплексу, який включав застосування 

препаратів для місцевого лікування «Октенісепт» та «Лізак», а для загального – 

«Ноофен» та «Віта-Супрадин Актив» призводило до вираженішої клінічної 

стабілізації патологічного процесу в тканинах пародонта та зменшення рівня 

тривожності не тільки одразу після лікування, а й у віддалені терміни, в 

порівнянні з загальноприйнятим лікуванням.  

Наукова новизна отриманих результатів. Вивчено рівень 

психоемоційного навантаження в студентів молодших курсів ІФНМУ та 

встановлено підвищений рівень окремих емоційних станів таких як тривожність 

(12,95±0,51 бали), фрустрація (11,63±0,53 бали), агресивність (12,34±0,6 бали) та 

ригідність (12,43±0,49 бали). 

Встановили, що у студентів, хворих на хронічний генералізований 

пародонтит (ХГП) початкового-І ступеня на фоні підвищено-високого рівня 

тривожності частіше спостерігається ГП початкового ступеня (62,5±7,75 %), 

аніж ГП І ступеня (37,5±7,75 %). Оцінюючи дані поширеності генералізованого 

пародонтиту, слід зазначити, що ХГП початкового ступеня частіше визначався в 

студентів з підвищеним рівнем тривожності,а відсоток ХГП І ступеня був значно 

вищим у студентів із високим рівнем тривожності. 

Виявили, що перебіг ХГП початкового-І ступеня в студентів на фоні 

психоемоційного навантаження залежав від рівня тривожності. Клінічна картина 

перебігу ГП була більш виражена у осіб із високим рівнем тривожності, ніж у 

осіб із підвищеним рівнем тривожності. Так, у студентів з підвищеним рівнем 

тривожності захворювання тканин пародонта супроводжувались помірною 

кровоточивістю ясен (92,31±5,34 %), відсутністю больових відчуттів в яснах 

(84,62±7,22 %), незначною гіперемією ясен (73,08±8,87 %), наявністю 



пародонтальних кишень в межах 1-2 мм. А в студентів з високим рівнем 

тривожності кровоточивість ясен була в основному виражена (92,86±7,14 %), 

наявністю больових відчуттів в яснах в усіх студентів, вираженою гіперемією 

ясен (85,71±9,71 %), наявністю пародонтальних кишень у межах 2-3 мм. 

Встановлено зростання індексів РМА, числа Свракова, ГПК, 

кровоточивості ясен, пародонтального індексу Рамфйорда та CPITN, при ХГП 

початкового-І ступеня в залежності від рівня тривожності. 

Доведено, що результати проведених біохімічних досліджень ротової 

рідини підтверджують пряму залежність порушення балансу прооксидантно-

антиоксидантної системи ротової рідини з виникненням захворювань тканин 

пародонта, а також з рівнем тривожності. 

Розроблено та застосовано для комплексного лікування ГП в студентів 

молодших курсів на фоні підвищеного рівня емоційного навантаження 

лікувальний комплекс, що включав застосування препаратів для місцевого 

лікування «Октенісепт» та «Лізак», а для загального – «Ноофен» та «Віта-

Супрадин Актив», та виявлено високу ефективність по відношенню до 

загальноприйнятого лікування. 

Практичне значення отриманих результатів. На основі вивчення 

особливостей клінічного перебігу визначено діагностичні критерії пародонтиту 

в студентів молодших курсів. Розроблено та доведено клінічну ефективність 

лікувальних заходів для лікування ХГП початкового-І ступеня у студентів 

молодших курсів на фоні підвищеного рівня емоційного навантаження (патент 

на корисну модель № 117610 від 26.06.2017). Запропонований спосіб лікування 

сприяв врегулюванню клініко-лабораторних показників, підвищенню 

ефективності лікування захворювання і досягненню стійких віддалених 

результатів.  

Розроблено, апробовано та впроваджено в клінічну практику 

стоматологічних відділень розроблений спосіб комплексного лікування ГП на 

фоні підвищеного рівня емоційного навантаження. Відсутність побічної реакції, 

висока ефективність лікування та стійка ремісія у віддалені терміни дає нам 



підставу рекомендувати даний лікувальний комплекс до широкого застосування 

в практичну охорону здоров’я. 
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Justification for choosing research topic. Periodontal diseases are the most 

common not only in Ukraine but also around the world. Epidemiological studies in 

different countries show that periodontal disease affects 64-93 % of the population and 

this number increases with age (Antonenko MJ, 2012; Borisenko AB, 2018). Previous 



studies have shown that the most common in Ukraine are chronic catarrhal gingivitis 

and generalized periodontitis (GP) (Dimitrova AG, 2015; Kononova OV, 2016). 

Today the problem of high prevalence of periodontal diseases among students is 

relevant (Zelinsky MV, 2014). The young generation of our country, and especially 

students, who represent productive and intellectual potential of our country, can be 

without exaggeration attributed to the risk group due to the extremely high adaptive 

load (Dmukhovskaya TM, 2012). Experimental and clinical studies show that 

increased emotional sensitivity affects the metabolic and physiological processes of 

human body organs and systems, in particular periodontal tissues, which leads to their 

inflammatory-dystrophic changes (Litovchenko IY, Petrushenko TO, 2011; Voltmer 

E, 2012; Miller GD, 2013; Jawad Hussain Qamber, 2018). Thus, early diagnosis of 

periodontal diseases with increased emotional sensitivity background and the 

development of effective therapeutic and preventive measures will increase their 

treatment effectiveness, prevent progression and development of complications (Malyy 

DY, Antonenko MY, 2013). 

The purpose of the study is to increase the effectiveness of periodontal diseases 

complex treatment in junior students on psycho-emotional stress background by 

studying the features of the clinical course and justification of treatment choice. 

Objectives of the study: 

1. To determine the psycho-emotional load level in junior students according to 

H. Aysenko method. 

2. To study the features of periodontitis clinical course in junior students at 

Ivano-Frankivsk National Medical University (IFNMU). 

3. To study the indicators of the prooxidant-antioxidant system activity in oral 

fluid of IFNMU junior students with psycho-emotional stress background. 

4. To substantiate, develop and implement method of complex treatment for 

generalized periodontitis patients. 

5. Evaluate the effectiveness of the proposed comprehensive periodontal tissues 

treatment. 

The following research methods were used in the paper work: clinical 

(collection of anamnesis, examination of the oral cavity with determination of dental 



and periodontal status, questionnaire with determination of self-assessment of mental 

states (according to H. Aysenko)), the X-ray (orthopantomogram), a laboratory 

(determination of oral fluid prooxidant-antioxidant systems biochemical indicators 

activity), statistical (to assess the reliability of results). 

As a result of a comprehensive examination an increase in certain emotional 

states and clinical and laboratory parameters changes have been revealed, which are 

more pronounced in students with high level of anxiety, which was the basis for 

choosing adequate treatment to influence the periodontal disease etiological factor. 

Comprehensive treatment of GP with high anxiety level background, which was 

justified by clinical and laboratory studies results indicates the effectiveness of both 

treatment methods used by us – proposed and conventional ones. However, it was 

found that the use of the proposed complex treatment, which included the use of for 

local treatment «Octenisept» solution and «Lizak» drugs, and for general – «Noofen» 

and «Vita-Supradyn Active» drugs led to a more pronounced clinical stabilization of 

the pathological process in periodontal tissues and reduction of anxiety not only 

immediately after treatment, but also in the long term, compared with the conventional 

treatment. 

Scientific novelty of the obtained results. The level of psycho-emotional load 

in junior students of IFNMU was studied and a high level of certain emotional states 

such as anxiety (12.95±0.51 points), frustration (11.63±0.53 points), aggression 

(12.34±0,6 points) and rigidity (12.43±0.49 points) was set. 

It was found out that students with GP stage initial-I with increased and high 

anxiety level background is more likely to have initial stage GP (62.5±7.75 %) than 

GP stage I (37.5±7,75 %). Evaluating the prevalence of generalized periodontitis, it 

should be noted that the initial stage of GP was more often determined in students with 

high anxiety level, and the percentage of GP stage I was significantly higher in students 

with high anxiety level. 

It was concluded that the course of the initial-I stage GP in students with psycho-

emotional stress background depended on anxiety level. The clinical picture course of 

GP was more pronounced in people with high anxiety level than in people with 

increased anxiety level. Thus, in students with an increased anxiety level, periodontal 



disease was accompanied by moderate bleeding gums (92.31±5.34 %), lack of pain in 

the gums (84.62±7.22 %), slight gums redness (73.08±8.87%), the presence of 

periodontal pockets within 1-2 mm. And in students with a high anxiety level gums 

bleeding was mainly expressed (92.86±7.14 %), the gums pain was present in all 

students, severe gingival hyperemia (85.71±9.71 %), the presence of periodontal 

pockets within 2-3 mm. 

The research revealed that such indices like PMA, CPITN, Svrakov's number, 

periodontal pockets, bleeding gums index and Ramfjord periodontal index increased 

in students with GP stage initial-I depending on the anxiety level. 

It is proved that the results of oral fluid biochemical studies confirm the direct 

relationship of oral fluid prooxidant-antioxidant system imbalance with the occurrence 

of periodontal disease, as well as the level of anxiety. 

The medical complex, which included the use for local treatment «Octenisept» 

solution and «Lizak» drugs, and for general – «Noofen» and «Vita-Supradin Active» 

drugs, was developed and used for GP complex treatment in students with increased 

emotional load background and found high efficacy in relation to conventional 

treatment. 

Practical value of the obtained results. Based on the study of clinical course 

features, the diagnostic criteria of periodontitis in students are determined. The clinical 

effectiveness of therapeutic measures of GP stage initial-I treatment in students with 

increased emotional load background was developed and proved (utility model patent 

№ 117610 from 26.06.2017). The proposed method of treatment helped to regulate 

clinical and laboratory parameters, increased the effectiveness of disease treatment and 

achieved sustainable long-term results. 

A method of GP complex treatment with increased level of emotional load 

background has been developed, tested and implemented in the clinical practice of 

dental departments. The absence of side effects, high efficiency of treatment and stable 

remission in the long term gives us reason to recommend this treatment complex for 

widespread use in practical health care. 

The dissertation is a fragment of complex research work of Postgraduate 

Education Institute Dentistry Department at Ivano-Frankivsk National Medical 



University «Comprehensive assessment and optimization of methods for forecasting, 

diagnosis and treatment of dental diseases in different age groups», the state 

registration № 0114U001788. The applicant is a co-executor of the research work 

mentioned above. 

According to dissertation results, 13 scientific works were published, including 

5 articles in professional scientific journals of Ukraine, 2 – in the international journals, 

5 theses in the collection of conference materials, 1 patent of Ukraine on the utility 

model. 

Key words: students, psycho-emotional load, anxiety, chronic generalized 

periodontitis stage initial-I, oral fluid, prooxidant-antioxidant system, medical 

complex. 
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