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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 

 

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 зубощелепної 

системи і недостатня ефективність лікування привертають увагу науковців 

(Чумакова Ю.Г., 2008; Петрушанко Т.О., 2009; Смоляр Н.І. та ін., 2012;      

Scenkein H.A., 2013). 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 (Мазур І.П., 2008; 

Горбачева  И.А. и др., 2009; Benguigui C. et al., 2010; Рябоконь Е.Н. и др., 2013) 

. 

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 

(Мащенко И.С. и др., 2007; Дмитриева Л.А. и др., 2010; Белоклицкая Г.Ф. и др., 

2011; Борисенко А.В. и др., 2011; Самойленко А.В. та ін., 2013). Взаємний 

вплив мікробів і макроорганізму виражається на метаболічному, 

регуляторному, внутрішньоклітинному і генетичному рівнях (Мельничук Г.М., 

2008; Bartold P.M., Van Dyke T.E., 2013). Мікробні токсини ініціюють і 

підтримують у зоні хронічного запалення  каскад біохімічних процесів 

ураження пародонта: 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 (Ковач И.В., Воскресенский О.Н., 

2007; Ярова С.П. и др., 2009;  Кулаков А.А. и др., 2010; Socransky S.S. еt al., 

2013). 

Доведено, що ГП супроводжується розвитком дисбіозу, як синдрому 

порушеної рівноваги мікробіоценозу, із переважанням умовно-патогенних 

мікроорганізмів (Гударʼян А.А., Скидан К.В., 2006;  Рединова Т.Л. и др., 2009). 

Проте шляхи відновлення та забезпечення стабільності оральної мікрофлори в 

разі ГП вивчені недостатньо (Зорина А.О. и др., 2011; Кравец Т.П., 2014). 

Антибактеріальна терапія, яка посіла пріоритетне місце в лікуванні 

захворювань пародонта, не вирішує проблеми дисбіозу ротової порожнини, а 

іноді при тривалому і неконтрольованому застосуванні її навіть провокує або 

ускладнює дисбіотичні порушення (Грудянов А.И. и др., 2006; Матвійків Т.І., 

Герелюк В.І., 2013). Використання в лікуванні хворих на ГП застарілих 

підходів без  урахування значного внеску в його розвиток порушень у системі 

мікробів-симбіонтів зменшує ефективність терапії, яка повинна включати 

способи відновлення природної захисної системи організму – нормофлори та 

нерозривно зв’язаних із нею імунорезистентності й антиоксидантного захисту – 

АОЗ (Левицький А.П., 2007; Чайковська І.В., 2010; Леонтьев В.К. и др., 2012). 

У зв’язку з цим антимікробне лікування ГП і нормалізація метаболічних 
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процесів у пародонті повинні доповнюватися корекцією дисбіозу ротової 

порожнини (Сербіненко Є.В., 2006; Скидан К.В., 2007; Devkar N., 2012).  

У світлі сучасних знань про механізми дії на організм людини 

пробіотиків, як первісного екологічного чинника, доведено їхній генетично 

закладений регулюючий, адаптогенний вплив на імунітет (Сахнюк О.М. та ін. 

2011;      Mahajan B., Singh V., 2014). Досліджувалася ефективність пробіотиків і 

в лікуванні ГП (Грудянов А.И. и др., 2006; Мельничук Г.М. та ін., 2008; Gupta 

G., 2011). Останніми роками зросла популярність полікомпонентних мікробних 

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

шлях оптимізації лікувального процесу (Гавриленко М.Ю., 2008; Лісничук 

М.В., 2010; Давиденко С.В., 2011; Мачоган В.Р., 2012). Однак доказова база 

щодо їхнього використання у хворих на ГП є недостатньою (Robertfroid M. et 

al., 2010; Mathew R.A., Sankari D., 2014). Виходячи з вищезазначеного, розробка 

й 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 ДВНЗ „Івано-Франківський національний 

медичний університет” „Сучасні підходи до збереження стоматологічного 

здоров’я у населення Прикарпаття” (номер держреєстрації 0115U001535). 

Автор є безпосереднім виконавцем розділу 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  і 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 у  віддалені терміни спостереження. 

5. Провести порівняльну характеристику ефективності застосування 

синбіотика і симбіотика  в комплексному лікуванні хворих на ГП. 

Об’єкт дослідження: клінічний перебіг, патогенетичні ланки ГП 

хронічного перебігу І ступеня. 

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. 
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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), 

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 взаємозвязків між патогенетичними ланками ГП; 

статистичні – для встановлення вірогідності отриманих результатів (Т-критерій 

Вілкоксона, U-критерій Манна-Уітні).  

Наукова новизна отриманих 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 в 

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 

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 отриманих результатів. Розроблено та 

впроваджено в практику новий ефективний спосіб комплексного лікування 

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

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрах: 

терапевтичної та ортопедичної стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університет”; стоматології навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний 

університет”; 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. Дисертаційна робота апробована на 

міжкафедральному засіданні кафедр стоматологічного, медичного і 

фармацевтичного факультетів та кафедри стоматології науково-навчального 

інституту післядипломної освіти ДВНЗ „Івано-Франківський національний 

медичний університет”. 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” (м. Харків, 2013),  „Бабенківські читання” (м. 

Івано-Франківськ, 2013). 
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Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

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

журналі, 5 тезів у збірниках матеріалів конференцій; пріоритетність розробок 

підтверджена 2 патентами України на корисну модель, 2 інформаційними 

листами і 2 нововведеннями. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 224 

сторінках, із них 149 сторінок основного тексту. Робота складається зі вступу, 

огляду літератури, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу і 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій та 

списку 267 використаних джерел, з яких 173 – кирилицею та 94 латиною. 

Робота ілюстрована 46 таблицями і 13  рисунками. 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ 

Матеріали та методи дослідження Для виконання дисертаційної роботи 

обстежено 360 осіб віком 18-35 років, 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 відібрані до складу 

дослідних груп шляхом рандомізації. Клінічне випробування проводилося 

паралельно на трьох дослідних групах хворих на ГП (А – основна, В – група 

порівняння, С – контрольна), по 40 осіб у кожній, а четверту групу (N) склали 

здорові добровольці (28 осіб).  

Клінічне обстеження здійснювали за загальноприйнятими методиками і 

однаковою схемою, рентгенологічне – за допомогою ортопантомограм і 

внутрішньоротових знімків. Вимірювали глибину ПК. Діагноз ГП 

встановлювали за класифікацією М.Ф. Данилевського (1994). Визначали індекси: 

ІГ, РМА, РВІ, КПІ (Данилевський М.Ф. та ін., 2008), ЧС (Орехова Л.Ю. и др., 

2004). Вивчали міграцію лейкоцитів у ротову порожнину методом послідовних 

полоскань і РАМ (Данилевський М.Ф. та ін., 2008). 

Біохімічне дослідження ротової рідини включало вивчення: активності 

уреази за методикою Л.М. Гаврикова, И.Т. Сегень і лізоциму методом А.П. 

Левицького і О.О. Жигіної та  розрахунок ступеня дисбіозу (СД) ротової 

порожнини (Левицкий А.П. и др., 2007); кількості SIgA методом твердофазного 

імуноферментного аналізу за допомогою набору фірми „Вектор БЕСТ” (Росія);  

показників ОМБ за методикою Е.Е. Дубининой и соавт. (1995); активність 

супероксиддисмутази (СОД) методом О.О. Чевари и соавт. (1991); кількості 

каталази за методикою А.Н. Баха і С.В. Зубкової (Бабенко Г.О., 1999); рівня 

кальцію з використанням набору фірми ,,Simko Ltd” (Львів); вмісту заліза, 

цинку, міді і мангану – атомно-адсорбційним методом.  

Комплексне лікування всіх хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня 

включало дві фази: базового початкового та медикаментозного (місцевого і 

загального) лікування. На етапі початкового лікування усували місцеві 

подразнюючі чинники, лікували карієс і його ускладнення, навчали правил 

догляду за ротовою порожниною. Проводили професійну гігієну: видаляли 
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зубні відкладення, полірували пришийкові ділянки зубів та обробляли їх 

препаратами фтору. Усували передчасні оклюзійні контакти шляхом 

вибіркового пришліфовування зубів за методикою В.А. Jankelson (Ожоган З.Р. 

та ін., 2008). За показаннями проводили закритий кюретаж ПК. Виготовляли 

індивідуальні пародонтальні капи за розробленою нами методикою.  

 Місцеве і загальне медикаментозне лікування хворих на ГП проводили 

залежно від групи дослідження. Хворим групи А згідно розробленого нами 

способу призначався наступний фармакотерапевтичний комплекс: місцево –

антисептичний препарат Септофіт-дієт (по 1 табл. 4 рази на добу розсмоктувати 

в роті, курс – 10 днів) і антибактеріальний гель Метродент під індивідуальну 

пародонтальну капу (двічі на добу по 30 хв упродовж 10 днів); усередину – 

вітамінно-мінеральний комплекс Оліговіт (по 1 табл. 1 раз на добу, курс – 20 

днів) і синбіотик Ацидолак (по 2 саше 2 рази на добу, курс – 10 днів). Хворі 

групи В отримували місцеве лікування таке ж, як у групі А, та ентерально − 

Оліговіт (як у групі А) і симбіотик Лінекс (по 2 капсули 3 рази на добу курсом 

10 днів). Хворим групи С місцево призначали Септофіт-дієт і гель Метродент 

для аплікацій на ясна, а перорально тільки Оліговіт (дози і курс лікування 

аналогічні таким у групах А і В).  

Вираховували індекс ефективності лікування (В.Ф. Куцевляк, Ю.В. 

Лахтін, 2015). Статистичну обробку проводили за допомогою програми 

Microsoft Office Excel 2007 і спеціалізованого комп’ютерного середовища 

статистичної обробки даних 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 (Т-критерій Вілкоксона, U-

критерій Манна-Уітні). Для представлення центральної тенденції і міри варіації 

використовували медіану (Ме) та міжквартильний розмах (Q1 – перший 

квартиль; Q3 – третій квартиль). Критичне значення рівня статистичної 

значущості дорівнювало 0,05.  

Результати досліджень та їх обговорення. Нами встановлено, що 

пародонтологічний статус обстежених хворих відповідав діагнозу „ГП 

хронічного перебігу І ступеня” та за медіанними показниками клінічних 

індексів у дослідних групах був близьким, що створило умови для їхнього 

об’єктивного порівняння в ході лонгітудінального дослідження. За показником 

ІГ стан гігієни у пацієнтів усіх груп був задовільним. Індекс РМА становив від 

42,22% до 44,05%, що  відповідало симптоматичному гінгівіту середнього 

ступеня важкості. Індекс РВІ у всіх групах дорівнював 1,19 бала, а 

максимальний міжквартильний розмах становив від 1,06 до 1,28 бала. Показник 

ЧС (1,67 бала) засвідчив виражене запалення ясенних сосочків і частково 

маргінальних ясен, а дані індекса КПІ (3,5 бала) – середній ступінь ГП. Глибина  

ПК  за показником Ме в групах становила 3,15-3,23 мм. Вірогідної  різниці  між 

групами А, В і С за клінічними показниками не виявлено (р>0,05).   

 Активність уреази в ротовій рідині хворих на ГП була достовірно вищою 

за аналогічні дані в здорових осіб − в 1,76-2,05 раза (р<0,001), а активність 

лізоциму − нижчою в 1,36-1,81 раза (р<0,05). СД у хворих був значно (у 4,16-
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4,78 раза) вищим за показник у здорових і відповідав ІІ СД (р<0,001). Це 

свідчить про те, що ГП супроводжується підвищеною колонізацією ротової 

порожнини умовно-патогенними і патогенними мікроорганізмами, які 

продукують уреазу і сприяють зростанню її вмісту в ротовій рідині. Про 

підвищення активності уреази і зниження активноті лізоциму в ротовій рідині 

хворих на ГП та наявність у них дисбіозу вказують й інші дослідники (Скидан 

К.В., 2006; Давиденко С.В., 2011). 

За результатами проби Ясиновського у хворих на ГП виявлено достовірно 

більшу (у 2,19-2,22 раза)  загальну кількість лейкоцитів, що мігрували в ротову 

порожнину, і злущених епітеліоцитів (у 2,09-2,16 раза) та зменшену кількість 

живих лейкоцитів (на 26,13-27,81%)  в одиниці об’єму змивної рідини 

(р<0,001). Ці дані можуть свідчити про підвищення судинної проникності в 

пародонті, зниження функціональної активності лейкоцитів і резистентності 

слизової оболонки ротової порожнини. 

Отримані показники 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 (p<0,001) відповідно. При цьому 

відсоток клітин ІІІ і ІV груп (із високою адсорбцією) був достовірно меншим – 

в 1,3-1,34 та 1,43-1,48 раза (p<0,001) відповідно. 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  вказує на  

порушення складної багаторівневої системи взаємодії бактерій та епітеліальних 

клітин.  

Про стан місцевого імунітету свідчив рівень SIgA, який визнаний 

найефективнішим із гуморальних чинників антимікробного захисту слизових 

оболонок. Нами виявлено, що у хворих на ГП кількість SIgA в ротовій рідині 

була нижчою за показники в здорових (рN-1A=0,09; pN-1В<0,05; pN-1С<0,05 ).  

Відомо, що у випадку ГП саме мікробний чинник провокує порушення 

рівноваги в системі активні форми кисню-антиоксидантний захист (АОЗ), а 

показники ПОБ – ОМБ є ранньою ознакою пошкодження тканин при 

вільнорадикальному окисненні. 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 у ротовій рідині хворих був в 1,56-1,72 

раза вищим від даних у здорових,  ОМБ370 – в 1,44-1,51, ОМБ430 – у 2,38-2,62, а  

ОМБ530 – в 1,4-1,7 раза (p<0,001). Вірогідної  різниці  між групами А, В і С не 

виявлено.  

Збільшення інтенсивності ОМБ у ротовій рідині хворих на ГП, що  

свідчить про посилення в них пероксидації білків або про порушення системи 

протеолізу, супроводжувалося зниженням активності АО-ферментів. Зокрема, 

активність СОД була на 17,33% (p<0,05) нижчою від такої в здорових, а 

каталази − на 24,17-26,27% (p<0,001), що вказує на дисбаланс у системі 
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прооксиданти-АО. Наші дані підтверджуються дослідженнями інших 

науковців, зокрема, Radak Z. et al. (2008) зазначають, що підвищення рівня 

окиснених протеїнів більшою мірою зумовлене недостатністю каталази і, 

відповідно, підвищеним рівнем перекису водню, який відіграє значну роль у 

первинному пошкодженні білків. 

Важливу роль у деструкції тканин пародонта з ініціюванням у ньому 

автоімунних процесів відіграє дисбаланс кількості найважливіших макро- і 

мікроелементів. Нашими дослідженнями виявлено зміни рівня кальцію, заліза, 

цинку, міді і мангану 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). 

Необхідність корекції виявлених змін стала підґрунтям для розробки 

патогенетичного способу лікування хворих на ГП. Нашими дослідженнями 

встановлено, що ініціальна пародонтальна терапія, поєднана із запропонованим 

нами медикаментозним лікуванням, позитивно впливала на динаміку клінічних 

показників. У найближчі терміни спостереження ІГ знизився за показником Ме 

на 88,67% у групах А і С та на 98,67% у групі В (p<0,001). Індекс РМА істотно 

зменшувався на 73,69% − у основній групі, на 72,96% − у групі порівняння та 

на 71,27% − у групі контролю (p<0,001), а індекс РВІ ставав меншим на 87,4% у  

групах А і В та на 86,6% −  групи  С (p<0,001). Спостерігалася повна редукція 

ЧС у всіх групах (p<0,001), знижувався індекс КПІ: на 23,72% − у групі А та на 

19,5%  – у групах В і С (p<0,001), а  глибина ПК за показником  Ме в групі А 

зменшилася на 21,67% і становила  2,53 (2,44; 2,63) мм, у групі В – на   19,37% 

та дорівнювала 2,54 (2,46; 2,63) мм, а в групі С  – на 23,22% і склала 2,48 (2,42; 

2,69) мм (p<0,001). Комплексна терапія в основній групі А відразу після 

лікування мала достовірну перевагу над контрольною групою С за індексами 

РМА, РВІ та КПІ (p<0,05). Лікування хворих на ГП групи В у найближчі 

терміни спостереження істотно не відрізнялося за аналізованими клінічними 

показниками від даних груп А і С (p>0,05).   

 Особливо велика різниця між групами спостерігалася у віддалені терміни 

спостереження. Індекс ефективності в групі А був вищим, ніж у групі С через 6 

і 12 місяців відповідно за даними: ІГ − на 11,13% і 33,33% (p<0,05); РМА – на 

19,76% і 59,88% (p<0,05); РВІ – на 13,45% і 37,81% (p<0,05); КПІ –  на 9,43% і 

19,14% (p<0,05); ЧС –  на  19,76% і 59,88% (p<0,05) та за глибиною ПК – на 

2,79% і 14,24% (p<0,05). Ефективність лікування в групі А була вищою і від 

такої в групі В через півроку і рік за: РМА − на 1,89% (p>0,05) і 11,2% (p<0,05); 

РВІ  − на 1,69% (p>0,05) і 8,4% (p<0,05); КПІ  − на 4,86% (p>0,05)  і 7,72% 

(p<0,05)  та глибиною ПК – на 3,56% (p>0,05) і 9,64% (p<0,05) відповідно, а за 

показниками індексів ІГ та ЧС (лише через 12 місяців) − на 22,67% і 20,36% 

відповідно  (p<0,05).  Клінічні дані через рік підтверджувалися 

рентгенологічними: спостерігали зменшення вогнищ остеопорозу, ущільнення 

кісткової тканини, збереження висоти міжкоміркових перегородок. У групі А 

стабілізація процесу спостерігалася в 96,96% хворих, у групі В – у 85,71%  і в  

групі С – у 77,14%. 
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Відразу після терапії відчутні позитивні зміни виявлено щодо активності 

уреази в ротовій рідині, яка достовірно зменшилася в 2,2 раза в групі А 

(досягнувши даних у здорових), 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%. 

Найвищий індекс ефективності лікування за показником активності уреази був  

у групі А  через  6  і 12 місяців (54,52% і 52,12%), порівняно з даними в групах 

В (45,39% і 36,86%)  та С (33,69%  і  25,89%), що засвідчило меншу стійкість 

досягнутих результатів у порівняльній і контрольній групах. За цим показником 

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).  

Унаслідок терапії у хворих усіх груп відбувалося 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 

показника, проте різниця з даними до лікування через рік в групах А і В 

залишалася суттєвою (p<0,001),  на відміну від даних групи С (р>0,05), що 

вказує на стійкіші результати при застосуванні пробіотичної терапії. 

Активність лізоциму в групі А через 12 місяців була вищою за таку в групах В і 

С в 1,26 і 1,37 раза, 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 відразу сприяла істотному зниженню рівня СД: у 

групі А – у 5,41 раза, в групі В – у  3,75 раза і в групі С − у 3,91 раза (p<0,001), а 

індекс ефективності становив 81,55%, 73,33%, 74,44% відповідно. 

Підтвердженням кращих результатів у групі А стала виявлена достовірна 

різниця між групами А і В та А і С (p2А-2С і р2А-2В – <0,05), при незначній різниці 

між групами В і С (р2В-2С>0,05). За показником СД через півроку і рік 

зберігалася вірогідна відмінність між групами (p<0,05) за рахунок нижчого його 

рівня у групі А, що підтверджує дієвість лікування, застосованого в цій групі, 

щодо регуляції ферментативних показників мікробіоцеозу ротової порожнини. 

Через рік СД був у 4,52 раза нижчим у групі А, в 2,23 раза − у групі В та в 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.  

Загальна кількість нейтрофільних лейкоцитів відразу після терапії ГП 

суттєво зменшувалася: в групі А − в 1,54 раза, у групі В – в 1,5 раза і в групі С – 

в 1,48 раза (p<0,001), а індекс ефективності становив відповідно 35,12%, 33,33% 

і 32,63%. Кількість живих лейкоцитів у змивах стала меншою, ніж  до 

лікування, у групі  А в 1,19 раза, у групах В і С – в 1,16 і 1,17 раза (p<0,001), а  

індекс ефективності  склав 29,23%, 28,72% і 26,41% відповідно. Чисельність 

епітеліоцитів також істотно зменшилася: в 1,49 раза в групі А, в 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. При цьому відсоток живих лейкоцитів 

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, слід зазначити, що за 

всіма вищенаведеними показниками рівня здорових досягнуто не було.  

У найближчий термін спостереження у хворих на ГП встановлено суттєву 
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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 числа 

в групі А та достовірну різницю між групами А і С та В і С за кількістю 

епітеліальних клітин (р2А-2В>0,05; p2А-2С і р2В-2С  – <0,05). За показниками 

загальної кількості лейкоцитів і числом живих лейкоцитів, отриманими після 

терапії, значної різниці між групами не виявлено. Через 6 і 12 місяців за всіма 

показниками проби Ясиновського встановлено статистично значущу різницю 

(p<0,05) між групами А і С на користь групи А. Між групами А і В через 

півроку за кількістю живих лейкоцитів і епітеліоцитів різниця була 

невірогідною, 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 показники міграції лейкоцитів у хворих достовірно 

відрізнялися від даних у здорових. Проте встановлено більш виражене 

зменшення загальної кількості нейтрофільних лейкоцитів і епітеліоцитів та 

збільшення числа і відсотка живих лейкоцитів у хворих групи А у віддалених 

термінах спостереження, 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 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 (p<0,001), після лікування встановлено істотні відмінності між групами А 

і В (р2А-2В<0,05), А і С (p2А-2С<0,001) та В і С (р2В-2С<0,05) за рахунок кращого 

результату в групах А і В. Через 6 і 12 місяців між групами А і С 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. При цьому групи А і В  через 6 і 

12 місяців істотно відрізнялися за кількістю 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 

лікування щодо регуляції позитивної РАМ через 6 місяців  у групі А 

дорівнював 17,86%, тоді  як у групі В – 12,07%, у групі С – 5,17%, а через 12 

місяців становив 19,64%,  6,9% і 0% відповідно. Ці дані 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 рівня у здорових. Найбільш виражене зростання 

спостерігали в групі В – на 56,07%  (p<0,001), порівняно з 4,75% у групі А 

(p<0,05) і 47,06% у групі С (p<0,001), проте кількість SIgA у групі А 

залишалася найвищою. Стабільно високі показники рівня SIgA в групі А у 

віддалені терміни спостереження, а також виявлена статистично значуща 
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різниця між групами А і С через 12 місяців (p<0,05), указують на виражений 

позитивний вплив синбіотика на концентрацію цього імуноглобуліну, що 

відіграє важливу роль у гомеостазі резидентної мікрофлори і може відображати 

стан імунної відповіді слизових оболонок на тлі лікування (Агаева Н.А., 2010; 

Дранник Г.Н., 2010). 

Комплексна терапія сприяла зниженню в ротовій рідині хворих на ГП 

інтенсивності ОМБ досліджуваних фракцій і досягненню даних у здорових (за 

винятком показників ОМБ430). 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 лікування 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). Відразу після 

лікування в групах А, В і С спостерігали зниження вмісту ОМБ370 на 25,81%, 

28,13% і 20,0% відповідно  (p<0,001). Порівнянням даних різних груп між 

собою встановлено, що через 12 місяців рівень ОМБ370 в основній групі був на 

22,03 % нижчим, ніж у контрольній, і на 19,3 % − ніж у порівняльній. Виявлена 

також вірогідна різниця між групами А і В та А і С та неістотна – між групами 

В і С (р4А-4В і р4А-4С − <0,05; р4В-4С>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 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 рівня 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 через 6 місяців був на 35,29% нижчим за 

такий 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, регуляція вмісту ОМБ була дещо кращою в групі А, особливо у 

віддалених термінах спостереження, проте, різниця між групами була 

незначною. Нагромадження окиснених протеїнів у тканинах і біологічних 

рідинах вважається одним із чинників регуляції синтезу і розпаду протеїнів, 

їхнє руйнування ферментами − проявом захисної реакції АО-системи, а 

нездатність до руйнування ОМБ може бути пов’язана з процесами старіння і 

різними патологічними станами (Дубинина Е.Е, Пустыгина А.В., 2008).  

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. Проте статистично значущої 

відмінності між групами не виявлено. 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 відповідно – 42,42%, 29,03% і 14,71%. Виявлено 

вагому різницю між показниками груп А і С через півроку і рік (p<0,001), між 

групами А і В – через рік (p<0,05).  При цьому різко зростала активність 
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каталази у всіх хворих: на 33,33% у групі А, на 38,59% у групі В, на 34,21% у 

групі С (р<0,001), але достовірної різниці між групами не було. Досягнуті 

результати за показником Ме були вищими, ніж у здорових, проте суттєво не 

відрізнялися від них. Однак через 6 і 12 місяців індекс ефективності 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, а між 

групами А і С встановлена вірогідна різниця (p<0,05).   

Таким чином, підвищення активності СОД і каталази в ротовій рідині 

хворих на ГП під впливом розроблених нами способів лікування вказує на 

регуляцію ферментної ланки АО-системи і підтверджує ефективність 

полікомпонентних мікробних препаратів, особливо синбіотика, оскільки в 

основній групі ці показники у віддалені терміни спостереження були 

найвищими і мали статистично достовірну перевагу як над групою порівняння, 

так і над групою контролю.   

Виявлено, що у хворих на ГП під впливом комплексного лікування в 

ротовій рідині вірогідно регулювався вміст біометалів. Так, за показником Ме 

концентрація  кальцію відразу після лікування збільшувалася на 24,42% у групі 

А, на 16,36% – у групі В і на 15,92% – у групі С (р<0,001). Встановлена 

статистично значуща різниця між даними груп А і С та В і С (р2А-2С і р2В-2С<0,05; 

р2А-2В>0,05). Через 6 і 12 місяців індекс ефективності лікування за рівнем 

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%. У 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 

кількості кальцію, виявлено вагому різницю зі здоровими (рN-2С<0,05). 

Відмінність між групами А і С та В і С за цим показником зберігалася й у 

віддалених термінах спостереження (р<0,05). Через 12 місяців достовірно 

вищим був уміст кальцію в основній групі відносно такого в групі порівняння 

(р4А-4В<0,05). Рівень заліза, отриманий унаслідок терапії, зростав на 20,11%, 

22,85% і 21,59% у групах А, В і С відповідно (p<0,05), вірогідної різниці між 

групами не було, а отримані показники не  відрізнялися  від  даних у здорових. 

Ефективність лікування за динамікою вмісту заліза 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. У віддалених термінах спостерігали істотну різницю 

(p<0,05) між групами А і С та А і В (тільки через рік). 

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%, 

9,87% (p<0,05) і в групах А і В досягав показників у здорових. Відразу після 

лікування встановлена значна різниця між основною і контрольною групами 

(р2А-2С<0,05; р2А-2В>0,05; р2В-2С>0,05). Індекс ефективності за рівнем 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. 

Уміст мангану після лікування суттєво збільшувався і досягав даних у здорових 

(p<0,05). У групі А спостерігали найбільш виражене його зростання −  в 1,35 

раза, тоді як у групі В – в 1,31 раза, а в групі С – в 1,22 раза (p<0,05). Індекс 

ефективності в групі А  дорівнював 48,89%, у групі В – 35,42%, у групі С – 
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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). 

Концентрація міді в ротовій рідині хворих на ГП під впливом лікування 

достовірно знижувалася (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 бактеріальні препарати (pN-2А і pN-2В – >0,05; pN-2С<0,05). За 

цим показником виявлено істотні відмінності тільки між групами А і С (р2А-

2С<0,05), тоді як порівняльна група В не мала статистично підтверджених 

переваг (р2А-2В>0,05; р2В-2С>0,05). У віддалені терміни індекс ефективності щодо 

динаміки вмісту міді становив: у групі А − 24,43% і 20,42%, у групі В – 22,13% 

і 17,34% та в групі С – 12,48% і 6,5% відповідно, а вірогідна різниця між 

основною і контрольною групами зберігалася (р2<0,05). Цей факт 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 (Сахнюк О.М. та ін., 

2011). 

Отже, застосування синбіотика Ацидолак (група А) у віддалені терміни 

після лікування мало 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 Лінекс, застосований у групі В, був 

ефективнішим щодо регуляції кількості кальцію, заліза і цинку, порівняно з 

лікуванням контрольної групи С, проте не мав вагомих переваг над 

терапевтичним комплексом, застосованим у групі А.  

Таким чином, виконані нами дослідження й апробація нового способу 

лікування в найближчі і, особливо, у віддалені терміни спостереження 

засвідчують, що додаткова дія синбіотика Ацидолак (уперше застосованого 

нами в пародонтології) у складі комплексної терапії хворих на ГП має істотні 

переваги, що дозволяє нам рекомендувати розроблений спосіб до широкого 

впровадження в практичну стоматологію. 

 

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 

захворюванях 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%; 
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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 (у 2,13 раза), а також 

зменшенням кількості живих лейкоцитів (на 27,0%) і 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 

ферментативної 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. 

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 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 86,0% пролікованих, а в 

групі контролю – у 77,0% .  

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. 
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Тривала стабілізація запального процесу в пародонті у разі ГП дозволяє 

рекомендувати застосування синбіотика Ацидолак у схемі комплексного 

лікування хвороби.  

 

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. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 

1. Семенюк Г.Д. Стан інтенсивності окиснювальної модифікації білків та 

активності антиоксидантних ферментів у ротовій рідині хворих на 

генералізований пародонтит / Г.Д. Семенюк, Г.М. Мельничук, Г.М. Ерстенюк  

//  Архів клінічної медицини. – 2013. – №2. – С. 68-71. (Здобувачем проведено 

обстеження хворих, збір матеріалу, статистичну обробку даних, 

підготовлено статтю до друку. Співавтори професори Мельничук Г.М. і 

Ерстенюк Г.М.  надавали консультативну допомогу). 

2. Семенюк Г.Д. Динаміка показників дисбіозу ротової порожнини у 

хворих на генералізований пародонтит на тлі комплексного лікування / Г.Д. 

Семенюк, Г.М.  Мельничук, О.А. Макаренко // Вісник стоматології. – 2014. – 

№4.– С. 26-30. (Здобувачем проведено обстеження хворих і аналіз результатів,  

підготовлено статтю до друку. Співавтор професор Мельничук Г.М. 

редагувала статтю. Співавтор д.біол.н., Макаренко О.А. надавала 

консультативну допомогу). 

3. Семенюк Г.Д. Вплив комплексного лікування на показники 

окиснювальної модифікації білків і активності антиоксидантних ферментів у 

хворих на генералізований пародонтит / Г.Д. Семенюк, Г.М. Мельничук,             



16 

 

І.З. Остап’як // Інновації в стоматології.  – 2014. – №4. – C. 51-55. (Здобувачем 

проведено обстеження хворих, збір і статистичну обробку даних, 

підготовлено статтю до друку. Співавтор професор Мельничук Г.М. надавала 

консультативну допомогу.  Співавтор доцент Остап’як І.З. відредагувала 

текст). 

4. Semeniuk G.D. Dynamics of the secretory immunoglobulin a concentration in 

the oral fluid of the patients with generalized periodontitis / G.D. Semeniuk,             

G.М.  Melnychuk // The Pharma Innovation Journal.  – 2015.  – Vol. 4, №2. – P. 9-

12. (Здобувачем проведено обстеження хворих, збір матеріалу, статистичну 

обробку даних, підготовлено статтю до друку. Співавтор професор       

Мельничук Г.М. надавала консультативну допомогу). 

5. Семенюк Г.Д. Ефективність застосування комбінованих бактерійних 

препаратів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит /   

Г.Д. Семенюк, Г.М. Мельничук  //  Клінічна стоматологія. – 2015. – №2 (11). –      

С. 64-71. (Здобувачем проведено обстеження хворих, збір матеріалу і його 

аналіз, написано статтю. Співавтор професор Мельничук Г.М. надавала 

консультативну допомогу). 

6. Патент на корисну модель № 76258 МПК А61С7/00. Спосіб 

комплексного лікування хворих   на генералізований пародонтит / Семенюк 

Г.Д., Мельничук Г.М., Мельничук С.С. – № u 2012 07851, заявл. 26.06.2012; 

опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24. (Здобувачем розроблено та апробовано  спосіб 

лікування, оформлено заявку, реферат і формулу винаходу. Співавтор професор 

Мельничук Г.М. надавала консультативну допомогу. Співавтор лікар 

Мельничук С.С. відредагував текст).  

7. Патент на корисну модель № 76260 МПК А61С9/00. Спосіб 

виготовлення індивідуальної пародонтальної капи / 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. (Здобувачем розроблено спосіб виготовлення капи, 

оформлено заявку, реферат і формулу винаходу. Співавтори професор 

Мельничук  Г.М., асистент Кошкін О.О., старший лаборант Бігун Р.М. 

надавали консультативну допомогу). 

8. Аналіз показників дисбіозу порожнини рота, міграції лейкоцитів та 

реакції адсорбції мікроорганізмів у хворих на хронічний генералізований 

пародонтит /  Г.Д. Семенюк, Г.М. Мельничук, У.Р. Василишин, Р.С. Кашівська 

// Інноваційні технології в стоматології: мат. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 21 

жовт. 2011 р.). – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2011. – С. 69-70. (Здобувачем 

проведено клінічні дослідження, збір матеріалу, його аналіз, написано тези. 

Співавтор професор Мельничук Г.М. надавала консультативну допомогу. 

Співавтор доцент Василишин У.Р. надавала консультативну допомогу. 

Співавтор аспірант Кашівська Р.С. оформила тези до друку). 

9. Семенюк Г.Д. Зміни клінічного стану пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит на тлі комплексного лікування / Г.Д. Семенюк,      

Р.С. Кашівська // Інноваційні технології в стоматології: мат. наук.-практ. конф. 

(Тернопіль, 20 вер. 2013 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2013. – С. 58. (Здобувачем 



17 

 

проведено клінічні дослідження, збір матеріалу, його статистичний аналіз, 

написано тези. Співавтор аспірант Кашівська Р.С. оформила тези до друку). 

10. Семенюк Г.Д. Динаміка вмісту макро- і мікроелементів у ротовій 

рідині хворих на генералізований пародонтит під впливом комплексного 

лікування / Г.Д. Семенюк, С.О. Іванов // Бабенківські читання: мат. наук.-практ. 

конф., (Івано-Франківськ, 24-25 жовт. 2013). – Івано-Франківськ: видавництво 

ІФНМУ, 2013. – С. 88. (Здобувачем проведено клінічні дослідження, збір 

матеріалу, його статистичний аналіз, написано тези. Співавтор асистент 

Іванов С.О. оформив тези до друку). 

11. Семенюк Г.Д. Динаміка показників окиснювальної модифікації білків 

і активності антиоксидантних ферментів у хворих на генералізований 

пародонтит на тлі комплексного лікування / Г.Д. Семенюк // Современные 

достижения стоматологической науки, практики и образования: материалы 

науч.-практ. конф. (Харьков, 18 окт. 2013 г.). – Харьков, 2013. – С. 88. 

12. Семенюк Г.Д. Віддалені результати комплексного лікування хворих 

на генералізований пародонтит із застосуванням симбіотика / Г.Д. Семенюк //  

Клінічна стоматологія. – 2015. – №3-4 (12-13). – С. 112.  

13. Семенюк Г.Д. Спосіб комплексного лікування хворих на 

генералізований пародонтит / Г.Д. Семенюк, Г.М. Мельничук, С.С. Мельничук 

// Інформаційний  лист №159-2013. –  К.: Укрмедпатентінформ, 2013. – 3 с. 

(Здобувачем підготовлено матеріал до друку. Співавтор професор Мельничук 

Г.М. надавала консультативну допомогу. Співавтор лікар Мельничук С.С. 

відредагував текст). 

14. Спосіб виготовлення індивідуальної пародонтальної капи /                  

Г.Д. Семенюк, Г.М. Мельничук, О.Є. Кошкін, Р.М. Бігун // Інформаційний  лист 

№160-2013. –  К.: Укрмедпатентінформ, 2013. – 3 с. (Здобувачем оформлено та 

подано до друку інформаційний лист. Співавтори професор Мельничук Г.М., 

асистент Кошкін О.О., старший лаборант Бігун Р.М. надавали 

консультативну допомогу). 

15. Реєстр № 510/1/14. Спосіб комплексного лікування хворих   на 

генералізований пародонтит / Г.Д. Семенюк, Г.М. Мельничук, С.С. Мельничук 

// Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для 

впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. − Випуск 1. 

Т. 2. – К., 2015. – C. 306-307. (Здобувачем оформлено та подано заявку. 

Співавтор професор Мельничук Г.М. надавала консультативну допомогу. 

Співавтор лікар      Мельничук С.С. відредагував текст). 

16. Реєстр № 501/1/14. Спосіб виготовлення індивідуальної 

пародонтальної капи / Г.Д. Семенюк, Г.М. Мельничук, О.Є. Кошкін, Р.М. Бігун 

// Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для 

впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. − Випуск 1, 

Т. 2. – К., 2015. – C. 302. (Здобувачем оформлено та подано заявку. Співавтори 

професор Мельничук Г.М., асистент Кошкін О.О., старший лаборант Бігун 

Р.М. надавали консультативну допомогу).   

 



18 

 

АНОТАЦІЯ 

Семенюк Г.Д. Клініко-лабораторне обгрунтування застосування 

синбіотиків у комплексному лікуванні хворих на генералізований 

пародонтит.  – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університет” МОЗ України, Івано-Франківськ, 2016. 

Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування хворих на 

генералізований пародонтит. Проведено дослідження стану пародонта, 

цитологічних, імунологічних і біохімічних показників 120 хворих на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня. Встановлено, що 

хвороба перебігає на тлі зниження місцевого імунітету, підвищення активності 

ферментативних показників мікробіоценозу, дисбалансу прооксидантів, 

антиоксидантів і біоелементів у ротовій рідині, що слугувало обґрунтуванням 

до використання синбіотика в комплексному лікуванні. На моделі 

рандомізованого паралельного дослідження доведено доцільність і високу 

ефективність запропонованого способу із застосуванням синбіотика у 

найближчі і віддалені терміни спостереження.  

Ключові слова: генералізований пародонтит, місцевий імунітет, 

біохімічні зміни, лікування, синбіотик. 

АННОТАЦИЯ 

           Семенюк А.Д. Клинико-лабораторное обоснование применения 

синбиотиков в комплексном лечении больных генерализованным 

пародонтитом. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.22 – стоматология. ГВУЗ „Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет” МЗ Украины, Ивано-Франковск,  

2016.  

Диссертация посвящена повышению эффективности лечения больных 

генерализованным пародонтитом (ГП). Проведено комплексное исследование 

клинического и рентгенологического состояния пародонта, цитологических, 

иммунологических и биохимических показателей ротовой жидкости 28 

здоровых лиц и 120 больных ГП хронического течения I степени в возрасте 18-

35 лет, без сопутствующей патологии, которых распределяли по группам 

методом рандомизации.  

Установлено, что у обследованных больных на фоне характерных 

показателей клинических индексов (индекс гигиены Грина-Вермильона 

(ИГ)=1,59 балла; папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс 

(РМА)=43,26%; индекс кровоточивости сосочков (РВІ)=1,22 балла; число 

Свракова (ЧС)=1,84 балла; комплексный периодонтальный индекс (КПИ)=3,39 

балла; глубина пародонтального кармана (ПК)=3,19 мм) в ротовой жидкости 

достоверно возрастала активность ферментативного показателя 
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микробиоценоза –  уреазы в 1,91 раза, снижались активность лизоцима в 1,58 

раза и содержание секреторного иммуноглобулина А (SIgA) в 1,4 раза (р<0,05). 

При этом существенно (р<0,001) усиливалась миграция лейкоцитов в ротовую 

полость (в 2,2 раза) и отшелушивание эпителиоцитов (в 2,13 раза), а также 

уменьшалось количество живых лейкоцитов (на 27,0%) и снижался показатель 

положительной реакции адсорбции микроорганизмов – РАМ (на 22,0%), что 

указывает на повышение сосудистой проницаемости и снижение местной 

неспецифической резистентности под влиянием воспалительного процесса в 

тканях пародонта.  

 Доказано, что в ротовой жидкости больных ГП значительно 

увеличивался уровень окислительной модификации белков (ОМБ) всех 

фракций (р<0,001), что может свидетельствовать об усилении пероксидации 

белков. Активность ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы 

уменьшалась на 17,33% (р<0,05) и 25,22% (р<0,001) соответственно, указывая 

на снижение потенциала ферментативного звена антиоксидантной защиты. При 

этом в ротовой жидкости выявлен значительный (р<0,05) дисбаланс уровня 

биоэлементов: уменьшение содержания кальция на 21,25%, железа – на 21,31%, 

цинка – на 19,57% и марганца – на 30,0%, а также увеличение количества меди 

на 28,39%, что может быть свидетельством нарушений минерального обмена у 

пародонтологических больных. 

Полученные результаты послужили основанием к использованию в 

комплексном лечении больных ГП синбиотика Ацидолак в комбинации с 

препаратами Септофит-диет, Метродент, Олиговит и применением 

индивидуальной пародонтальной каппы. Разработаный и апробированный 

способ лечения способствовал улучшению клинических показателей состояния 

пародонта (р<0,001), снижению активности уреазы, повышению активности 

лизоцима (р<0,001) и содержания SIgA (р<0,05) в ротовой жидкости, а также 

регуляции миграции лейкоцитов в ротовую полость и РАМ (р<0,001) на фоне 

существенного снижения уровня ОМБ и повышения активности СОД и 

каталазы (р<0,001), а также нормализации содержания биоэлементов (р<0,05) в 

ротовой жидкости. 

По результатам анализа данных,  полученных в ближайшие и отдаленные 

сроки наблюдения, на модели рандомизированного параллельного 

исследования доказана целесообразность и высокая эффективность 

предложенного способа лечения. Установлено, что через 12 месяцев у больных 

ГП существенно снижались показатели клинических индексов: ИГ – на 78,0%,                     

РМА – на 75, 0%, РВI – на 85,0%, ЧС – на 80,24%, КПИ – на 33,43%, глубина 

ПК – на 20,12% (р<0,001). Активность уреазы, лизоцима и содержание SІgA в 

ротовой жидкости удерживались на уровне показателей сразу после лечения, 

достигнув таких у здоровых. Через 12 месяцев выявлено статистически 

значимое (р<0,001) повышение показателя неспецифической резистентности 

организма – положительной РАМ (на 19,64%). Уровень ОМБ через год 

уменьшался, по сравнению с исходными данными (р<0,001), а активность СОД 

и каталазы  – увеличивалась (р<0,001). Наблюдали нормализацию содержания 

биоэлементов кальция, железа, цинка, меди и марганца в ротовой жидкости 
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(р<0,05). Установлено, что применение синбиотика Ацидолак способствовало 

достижению стабилизации ГП через год у 97,0% больных основной группы, в 

то время как в группе сравнения стабилизация наблюдалась только у 86,0%, а в 

группе контроля  –  у 77,0%.  

Изучение действия синбиотика Ацидолак в основной группе и 

симбиотика Линекс в группе сравнения показало высокую эффективность 

бактериальных препаратов в ближайшие сроки наблюдения, однако в 

отдаленные сроки (особенно через 12 месяцев) лучший результат зафиксирован 

при использовании синбиотика. Длительная стабилизация воспалительного 

процесса в пародонте у больных ГП позволяют рекомендовать применение 

синбиотика Ацидолак в схеме комплексного лечения пародонтита. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, местный иммунитет, 

биохимические изменения, ротовая жидкость, лечение, синбиотик. 

 

ANNOTATION  

 

Semenyuk G.D. The clinical-laboratory justification of use of symbiotics in 

complex treatment of patients with generalized periodontitis. – Manuscript. 

The thesis on competition of a scientific degree of the candidate of medical 

sciences on a specialіty 14.01.22 – Stomatology. SHEI „Ivano-Frankivsk National 

Medical University” Ministry of Health Care of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2016. 

The thesis is dedicated to increasing the effectiveness of the treatment of 

patients with generalized periodontitis. The study of the periodontal state, cytological, 

immunological and biochemical parameters of the 120 patients with chronic 

generalized periodontitis of I degree was conducted. It was discovered that the 

disease runs on the background of local immunity reduction, increased activity of 

microbiocenosis enzymatic indicators, imbalance of pro-oxidants, antioxidants and 

bioelements in oral fluid, which served as justification for the use of symbiotic in the 

combined treatment. On the model of randomized parallel study has been proven the 

feasibility and high clinical efficacy of the proposed method with synbiotics of 

treatment in the next and distant observation dates. 

Keywords: generalized periodontitis, local immunity, biochemical changes, 

treatment,synbiotic.



 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АО   – антиоксиданти, антиоксидантний 

АОЗ – антиоксидантний захист 

ГП – генералізований пародонтит 

ІГ – індекс гігієни  

КПІ  – комплексний періодонтальний індекс за П.А. Леусом 

ОМБ – окисні модифікації білків 

ПК – пародонтальна кишеня  

ПОБ – перекисне окиснення білків 

РАМ – реакція адсорбції мікроорганізмів клітинами епітелію 

СД – ступінь дисбіозу  

СОД – супероксиддисмутаза 

ЧС – йодне число Свракова  

Ме  – медіана 

РВІ – індекс кровоточивості ясенних сосочків  

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс  

SIgA – секреторний імуноглобулін А 
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