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АНОТАЦІЯ 

Ярмошук І. Р. Клініко-лабораторне обгрунтування використання 

остеопластичного матеріалу і антирезорбенту в комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22. – стоматологія. 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2018 

рік. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей перебігу 

хронічного генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією. 

Наукова новизна. Доповнено дані щодо змін біохімічних, 

денситометричних, рентгенологічних показників у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією, у залежності від ступеня розвитку захворювання. 

Отримало подальший розвиток питання доцільності використання 

остеопластичних матеріалів та антирезорбентів у комплексному лікуванні 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією. Було вдосконалено 

спосіб хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією, шляхом використання остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та 

антирезорбенту «Бонвіва». Уперше було вивчено та досліджено клінічну  

ефективність і віддалені результати хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією, із застосуванням остеопластичного 

матеріал «Easy Graft» і антирезорбенту «Бонвіва». 

Практичне значення одержаних результатів. Результати комплексного 

дослідження стану тканин пародонта, зміни біохімічних та денситометричних 

показників у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією та динаміки 

цих показників під впливом запропонованого лікування можуть 

використовуватись як діагностичні критерії для оцінки ступеня розвитку 

захворювання та оцінки ефективності лікування. Розроблена схема хірургічного 

лікування хворих на генералізований пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку з 

остеопенією в комплексі з медикаментозною корекцією, що сприяє 
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підвищенню ефективності хірургічного лікуваннята стабілізації процесу у 

віддаленому післяопераційному періоді. Обґрунтовано застосування в 

комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

остеоплатичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва». 

Запропонований метод є безпечним і доступним у практиці лікаря хірурга-

стоматолога. 

Серед населення України генералізований пародонтит представляє 

серйозну проблему сучасної медицини через майже 100% поширеність і все 

зростаюче ураження осіб молодого віку. Це зумовлено перевагою 

генералізованого пародонтиту у структурі стоматологічних захворювань, 

складністю та варіабельністю етіології та патогенезу, взаємозвязком місцевих і 

соматичних порушень. Розповсюдженність і тяжкість перебігу захворювань 

пародонта коливаються у залежності від географічних і соціальних факторів, 

стану ротової порожнини, стану організму в цілому, а головне – від навичок 

гігієни ротової порожнини. 

Із віком частота захворювань тканин пародонта збільшується, 

поглиблюється тяжкість їх перебігу, що зумовлено як запальними процесами в 

тканинах пародонта, так і резорбційно-деструктивними у кістковій тканині 

щелеп і призводить до передчасної втрати зубів. Захворювання пародонта, 

остеопенія та остеопороз – хронічні захворювання, які розвиваються й 

прогресують із віком і характеризуються поступовою втратою кісткової маси. 

На сьогоднішній день ефективність лікування хворих на генералізований 

пародонтит ІІ-ІІІ ступеня розвитку з остеопенією обов'язково повинна 

проводитись із використанням хірургічних методів. Як вказують більшість 

науковців, пародонтальна хірургія не завжди дозволяє досягнути бажаного 

результату, особливо у віддаленому післяопераційному періоді.  

Перспективним є подальше вивчення та застосування засобів із 

остеорепаративними властивостями у комплексному лікуванні хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією. 

Метою дослідження є підвищення ефективності хірургічного лікування 
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хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, шляхом поєднаного 

використання остеопластичного матеріалу та антирезорбенту.  

Для досягнення поставленої мети було сформовано ряд завдань. 

1. Вивчити стан тканин пародонта, зміни біохімічних показників у хворих 

на генералізований пародонтит з остеопенією у залежності від ступеня 

розвитку захворювання. 

2. Дослідити денситометричні, рентгенологічні показники у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією. 

3. Вивчити клінічну ефективність та віддалені результати хірургічного 

лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією на основі 

базової терапії. 

4. Вивчити клінічну ефективність та віддалені результати хірургічного 

лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією з включенням 

остеопластичного матеріалу.  

5. Вивчити клінічну ефективність ранніх та віддалених результатів 

хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією на 

основі нових запропонованих методів лікування. 

6. Розробити схему хірургічного лікування хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією із включенням остеопластичного матеріалу та 

антирезорбенту. 

Об’єкт дослідження – хронічний генералізований пародонтит у хворих з 

остеопенією. 

У роботі застосовувались такі методи дослідження: клінічні – для оцінки 

пародонтального статусу; біохімічні, денситометричні, рентгенологічні – для 

оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини. Отримані 

результати опрацьовано статистично. 

Поєднане включення остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та 

антирезорбенту «Бонвіва» призводить до стійкої стабілізації процесу, що 

підтверджується показниками клінічних – показник гігієнічного індексу за 

Федоровим-Володкіною покращився порівняно з вихідним рівнем до опереції у 
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11,37 раза (р<0,05), проби Шиллєра-Пісарева у модифікації Свракова – у 5,37 

раза (р<0,05), індекс Рамфйорда – у 6,07 раза (р<0,05), індекс кровоточивості 

ясен за Мюллеманом – у 14,10 раза (р<0,05), біохімічних досліджень – показник 

остеокальцину зростав, порівняно з вихідним рівнем до операції, на 27,99% 

(р<0,05), а показник дезоксипіридиноліну зменшився на 35,09% (р<0,05) 

відповідно – як у ранньому, так і у віддаленому післяопераційному періоді на 

основі стабілізації денситометричних і рентгенологічних параметрів – Т-

критерій змінився на 68,42% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до операції, 

у 26 (92,86%) хворих контури раніше резорбованих ділянок були чіткими, 

рівними, відмічено часткове відновлення та збільшення висоти резорбованих 

ділянок гребенів коміркового відростка. 

Розроблено та апробовано схему хірургічного лікування генералізованого 

пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня розвитку у хворих з остеопенією, яка полягає в 

поєднаному застосуванні остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та 

антирезорбенту «Бонвіва», що сприяє підвищенню ефективності хірургічного 

лікування, стабілізації процесу, є безпечною та доступною в практиці лікаря-

стоматолога. 

Автор самостійно здійснила патентно-інформаційний пошук, аналіз й 

узагальнення джерел літератури з питань, що становлять тему дисертаційної 

роботи. З’ясовано актуальність, сформовано мету та завдання дисертаційної 

роботи, вибір методів спеціальних досліджень. Самостійно проведено збір 

матеріалу для лабораторних і біохімічних досліджень. Разом із науковим 

керівником провів вибір напрямку та мети дослідження, обговорення 

одержаних результатів, формулювання висновків, підготування наукових праць 

до друку. В друкованих роботах разом зі співавторами участь здобувача є 

визначальною, матеріали та висновки належать здобувачу. 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри 

стоматології інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» на тему: «Комплексна оцінка та 

оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних 

*  
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захворювань у населення різних вікових груп» (№ держреєстрації 

0114U001788) та «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для 

зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського населення 

Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантажених територіях» (№ 

держреєстрації 0117U000946). Здобувач є співвиконавцем зазначених НДР. 

За матеріалами дисертації опубліковано 10 друкованих праць, із них 4 

статті у фахових наукових виданнях України, 1 – в іноземному журналі (The 

Pharma Innovation Journal), 3 тези в матеріалах науково-практичних 

конференцій, 2 деклараційних патенти України на корисну модель. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, остеопенія, остеопластичний 

матеріал, антирезорбент. 

 

ANNOTATION (ABSTRACT) 

I. R. Yarmoshuk Clinical and laboratory substantiation of osteoplastic material 

and antiresorptive drugs use in the comprehensive treatment of generalized 

periodontitis in patients with osteopenia. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate of Medicine degree (Doctor of Philosophy) by 

specialty 14.01.22 – dentistry. 

Ivano-Frankivsk National Medical University, 2018. 

The work is devoted to the study of the features of generalized periodontitis 

course in patients with osteopenia. 

Scientific novelty of the obtained results. The data on changes in 

biochemical, densitometric and radiological indices in patients with generalized 

periodontitis and osteopenia according to the disease severity were supplemented. 

The issue of the expediency of osteoplastic materials and antiresorptive drugs use in 

the comprehensive treatment of generalized periodontitis in patients with osteopenia 

was further considered. The method of surgical treatment of patients with generalized 

periodontitis and osteopenia using osteoplastic material “Easy Graft” and 

antiresorptive drug “Bonviva” was improved. Clinical efficacy and long-term results 

of surgical treatment of patients with generalized periodontitis and osteopenia using 
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osteoplastic material “Easy Graft” and antiresorptive drug “Bonviva” were studied 

for the first time. 

Practical importance of the obtained results. The results of the multicenter 

study of periodontal tissues state, changes in biochemical and densitometric indices 

in patients with generalized periodontitis and osteopenia and the dynamics of these 

indices under the influence of the proposed treatment can be used as diagnostic 

criteria to assess the disease severity and to evaluate treatment effectiveness. The 

regimen of surgical treatment of patients with generalized periodontitis of II and III 

stage and osteopenia was developed in a complex with medicamentous management 

promoting the increase in the effectiveness of surgical treatment and stabilization of 

the process in the remote postoperative period. The use of osteoplastic material “Easy 

Graft” and antiresorptive drug “Bonviva” in the comprehensive treatment of patients 

with generalized periodontitis and osteopenia was substantiated. The proposed 

method is safe and accessible in a dental surgeon’s practice. 

Generalized periodontitis is a serious problem of modern medicine among the 

population of Ukraine due to almost 100% prevalence and increasing affection of 

young people. This is caused by the advantage of generalized periodontitis in the 

structure of dental diseases, the complexity and variability of etiology and 

pathogenesis, the interrelation of local and somatic disorders. The prevalence and 

severity of periodontal disease course varies depending on geographical and social 

factors, oral cavity state, the state of the organism as a whole, and most importantly 

on the oral cavity hygiene. 

The frequency of periodontal tissues diseases increases with age, the severity 

of their course increases due to both inflammatory processes in the periodontal 

tissues and resorptive and destructive ones in jaw bone tissues and leads to premature 

teeth loss. Periodontal disease, osteopenia and osteoporosis are chronic diseases 

developing and progressing with age and are characterized by a gradual bone mass 

loss. 

Nowadays, the effectiveness of treatment of patients with generalized 

periodontitis of II-III stage and osteopenia should necessarily be conducted using 
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surgical methods. According to many scientists, periodontal surgery does not always 

lead to a desired result, especially in the remote postoperative period. 

Further study and application of agents with osteoreparative properties in the 

comprehensive treatment of patients with generalized periodontitis with osteopenia is 

prospective. 

The objective of the research was to increase the effectiveness of surgical 

treatment of patients with generalized periodontitis and osteopenia by combining the 

application of osteoplastic material and antiresorptive drug in preoperative and 

postoperative periods. 

A number of tasks were set to achieve the objective: 

1. To study the condition of periodontal tissues, the changes in biochemical 

indices in patients with generalized periodontitis and osteopenia depending on the 

disease severity. 

2. To study densitometric, radiological indices in patients with generalized 

periodontitis and osteopenia. 

3. To study clinical efficacy and long-term results of surgical treatment of 

patients with generalized periodontitis with osteopenia on the basis of basic therapy. 

4. To study clinical efficacy and long-term results of surgical treatment of 

patients with generalized periodontitis with osteoplasty with the inclusion of 

osteoplastic material. 

5. To study the clinical efficacy of early and long-term results of surgical 

treatment of patients with generalized periodontitis and osteopenia on the basis of 

new proposed methods of treatment. 

6. To study the clinical efficacy of early and long-term results of surgical 

treatment of patients with generalized periodontitis and osteopenia and to develop a 

scheme for the proposed treatment of such patients. 

The subject of the research involved clinical and laboratory, densitometric, 

radiological characteristics of periodontium in patients with generalized periodontitis 

and osteopenia. 

The following methods of the research were applied: clinical ones – to evaluate 
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periodontal status; biochemical, densitometric, radiological ones – to assess the 

structural and functional status of bone tissue. The obtained results were statistically 

processed. 

The combined inclusion of osteoplastic material “Easy Graft” and 

antiresorptive drug “Bonviva” leads to persistent stabilization of the process 

confirmed by clinical and biochemical researches. Hygiene index according to 

Fedorov-Volodkina improved by 11.37 times (p<0.05) in comparison with the initial 

level before the surgery. Schiller-Pisarev test modified by D. Svrakov improved by 

5.37 times (p<0.05). Ramfjord Plaque Index improved by 6.07 times (р<0.05). 

Muhlemann bleeding index improved by 14.10 times (р<0.05). Osteocalcin index 

increased by 27.99% (p<0.05) compared to the initial level before the surgery. 

Deoxypyridinoline index decreased by 35.09% (p<0.05), respectively, both in the 

early and in the remote postoperative period based on the stabilization of 

densitometric and radiological parameters – T-criterion changed by 68.42% (p<0.05) 

compared to the initial level before the surgery. Stabilization of the pathological 

process was observed in 26 (92.86%) patients. The contours of the previously 

resorbed areas were clear and even. Partial restoration and increase in the height of 

the resorbed areas of jaw ridge bone was noted. 

The regimen of surgical treatment of generalized periodontitis of II and III 

stage in patients with osteopenia was developed and evaluated. It consisted in the 

combined application of osteoplastic material “EasyGraft” and antiresorptive drug 

“Bonviva” promoting the increase in surgical treatment effectiveness, process 

stabilization. It is safe and accessible in a dentist’s practice. 

The author independently conducted patent information retrieval, analysis and 

generalization of literature sources on issues being the subject of dissertation. 

The dissertation topicality was ascertained, the objective and the tasks were 

formulated, special research methods were selected. Samples for laboratory and 

biochemical studies were personally collected. The author together with scientific 

adviser chose the direction and the objective of the research, discussed the obtained 

results, and made conclusions, prepared academic papers for printing. The author’s 
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share in scientific works published in association was determinative, materials and 

conclusions belonged to the doctoral candidate. 

Dissertation is a fragment of research works “Comprehensive assessment and 

optimization of prognosis methods, diagnosis and treatment of dental diseases in the 

population of different age groups” (state registration number 0114U001788) and 

“Optimization of preventive and curative measures to reduce the level of dental 

morbidity of the rural population living in anthropogenically poor areas of the 

Precarpathian Region” (state registration number 0117U000946) conducted at the 

Department of Dentistry of the Institute of Postgraduate Education at Ivano-

Frankivsk National Medical University. Doctoral candidate is a coauthor of 

mentioned research works. 

10 academic papers were published based on the dissertation including 4 in the 

specialized journals, 1 in the foreign journal The Pharma Innovation Journal, 3 theses 

in the proceedings of scientific and practical conferences, 2 declarative utility model 

patents of Ukraine. 

Key-words: generalized periodontitis, osteopenia, osteoplastic material, 

antiresorptive drug. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Серед населення України генералізований 

пародонтит представляє серйозну проблему сучасної медицини через майже 

100% поширеність і все зростаюче ураження осіб молодого віку [1-3]. Це 

зумовлено перевагою генералізованого пародонтиту у структурі 

стоматологічних захворювань, складністю і варіабельністю етіології та 

патогенезу, взаємозвязком місцевих і соматичних порушень [34, 96]. 

Розповсюдженність і тяжкість перебігу захворювань пародонта коливаються у 

залежності від географічних і соціальних факторів, стану ротової порожнини, 

стану організму в цілому, а головне – від навичок гігієни ротової порожнини [7, 

8]. 

Із віком частота захворювань тканин пародонта збільшується, 

поглиблюється тяжкість їхнього перебігу, що зумовлено як запальними 

процесами у тканинах пародонта, так і резорбційно-деструктивними у кістковій 

тканині щелеп і призводить до передчасної втрати зубів [35, 41, 42]. 

Захворювання пародонта, остеопенія та остеопороз – хронічні захворювання, 

які розвиваються і прогресують із віком та характеризуються поступовою 

втратою кісткової маси [35, 37, 43]. 

На сьогоднішній день ефективність лікування хворих на генералізований 

пародонтит ІІ-ІІІ ступеня розвитку з остеопенією обов'язково повинна 

проводитись із використанням хірургічних методів [73, 116]. Як вказують 

більшість науковців, пародонтальна хірургія не завжди дозволяє досягнути 

бажаного результату, особливо у віддаленому післяопераційному періоді [54]. 

Перспективним є подальше вивчення і застосування засобів з 

остеорепаративними властивостями у комплексному лікуванні хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією. 

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

Дисертаційне дослідження виконано згідно з комплексним планом 

наукових досліджень ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
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університет» МОЗ України та є складовою частиною загальної теми науково-

дослідних робіт із проблеми «Стоматологія» – «Комплексна оцінка та 

оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних 

захворювань у населення різних вікових груп» (державний реєстраційний № 

0114U001788) та «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для 

зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського населення 

Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантажених територіях» (№ 

держреєстрації 0117U000946). 

Мета дослідження: підвищення ефективності хірургічного лікування 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, шляхом поєднаного 

використання остеопластичного матеріалу та антирезорбенту. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити стан тканин пародонта, зміни біохімічних показників у хворих 

на генералізований пародонтит з остеопенією у залежності від ступеня 

розвитку захворювання. 

2. Дослідити денситометричні, рентгенологічні показники у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією. 

3. Вивчити клінічну ефективність та віддалені результати хірургічного 

лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією на основі 

базової терапії. 

4. Вивчити клінічну ефективність та віддалені результати хірургічного 

лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією з включенням 

остеопластичного матеріалу.  

5. Вивчити клінічну ефективність ранніх та віддалених результатів 

хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією на 

основі нових запропонованих методів лікування. 

6. Розробити схему хірургічного лікування хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією із включенням остеопластичного матеріалу та 

антирезорбенту. 
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Об’єкт дослідження – хронічний генералізований пародонтит у хворих 

з остеопенією. 

Предмет досліджень – ефективність використання хірургічного методу у 

лікуванні хворих на генералізований пародонтит з остеопенією на підставі 

вивчення клінічних, біохімічних, денситометричних, рентгенологічних 

показників.  

Методи дослідження. Клінічні – для оцінки пародонтального статусу; 

біохімічні, денситометричні, рентгенологічні – для оцінки структурно-

функціонального стану кісткової тканини; статистичні – для визначення 

вірогідності отриманих результатів. 

Наукова новизна. Доповнено дані щодо змін біохімічних, 

денситометричних, рентгенологічних показників у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією у залежності від ступеня розвитку захворювання. 

Отримало подальший розвиток питання доцільності використання 

остеопластичних матеріалів і антирезорбентів у комплексному лікуванні 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією. Було удосконалено 

спосіб хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією, шляхом використання остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та 

антирезорбенту «Бонвіва». Уперше було вивчено та досліджено клінічну 

ефективність і віддалені результати хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією, із застосуванням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва». 

Практичне значення одержаних результатів. Результати комплексного 

дослідження стану тканин пародонта, зміни біохімічних і денситометричних 

показників у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією та динаміки 

цих показників під впливом запропонованого лікування можуть 

використовуватись як діагностичні критерії для оцінки ступеня розвитку 

захворювання та оцінки ефективності лікування. Розроблена схема хірургічного 

лікування хворих на генералізований пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку з 

остеопенією у комплексі з медикаментозною корекцією, що сприяє 
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підвищенню ефективності хірургічного лікування та стабілізації процесу у 

віддаленому післяопераційному періоді. Обґрунтовано застосування у 

комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

остеоплатичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва». 

Запропонований метод є безпечним і доступним у практиці лікаря хірурга-

стоматолога. 

Результати наукової роботи впроваджені у лікувальний процес центру 

стоматології ІФНМУ 26.06.2017 р., хірургічному відділенні обласної 

стоматологічної поліклініки 20.10.2017 р., відділення щелепно-лицевої хірургії 

на базі ОКЛ м. Івано-Франківськ 22.09.2017 р., стоматологічного відділення 

КЗОЗ ОКЛ ЦЕМД та МК м. Харків 27.05.2016 р., відділення хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії Інституту стоматології та щелепно-

лицевої хірургії НАМН України м. Одеса 04.10.2017 р.  

Основні положення дисертації використовуються в навчальному процесі 

на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет»; кафедрі хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного 

університету імені О. О. Богомольця 09.10.2017 р.; кафедрі стоматології 

Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» 15.09.2017 р.; кафедрі хірургічної стоматології ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» 22.09.2017 р.; 

кафедрі хірургічної стоматології ВНЗ ТДМУ 07.11.2017 р.; кафедрі 

стоматології післядипломної освіти ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 26.10.2017 р.; кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-

лицевої хірургії ХНМУ 18.10.2017р. 

Особистий науковий внесок здобувача. Матеріали, які подані у роботі, 

є особистим завершеним дослідженням автора. Здобувачем самостійно 

проведений аналіз літератури за проблемою, визначена мета та сформульовані 

завдання дисертаційного дослідження, розроблені план та методологія 

дослідження, проведено лабораторні та остеометричні дослідження, підготовка 
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матеріалу для біохімічних досліджень, аналіз денситограм і рентгенограм, 

статистична обробка та науковий аналіз отриманих результатів. Автором 

розроблений і апробований спосіб хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією із включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва», написані всі розділи 

роботи, висновки та практичні рекомендації. У наукових розробках, що 

висвітлені у статтях, опублікованих сумісно зі співавторами, участь здобувача є 

визначальною. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, 

висновки та практичні рекомендації дисертації доповідалися та обговорювалися 

на ХVIII Международной научной конференции «Актуальные научные 

исследования в современном мире» (Переяслав-Хмельницкий 2016 г.), на VI 

Стоматологічному форумі «Медвін» «Інноваційні технології в сучасній 

стоматології» (Івано- Франківськ 2017 р.), на Науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Бабенківські читання» (Івано- Франківськ 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових робіт, із них 4 

статті у фахових наукових виданнях України, 1 – в іноземному журналі (The 

Pharma Innovation Journal), 3 тези у матеріалах з’їздів і науково-практичних 

конференцій. Здобувач є автором 2 деклараційних патентів України на корисну 

модель. 
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РОЗДІЛ 1 

МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ХІРУРГІЧНОГО 

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ З 

ОСТЕОПЕНІЄЮ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕДИКАМЕНТОЗНИХ 

ЗАСОБІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Вплив метаболічних порушень кісткової системи на стан тканин 

пародонта. 

 

Захворювання тканин пародонта є однією з найбільш актуальних проблем 

сучасної стоматології. Серед населення України генералізований пародонтит 

представляє серйозну проблему сучасної медицини через майже 100% 

поширеність і все зростаюче ураження осіб молодого віку [1-3].   

Епідеміологічні дослідження пацієнтів різних вікових груп виявили цю 

патологію у 80 % обстежених. За даними ВООЗ, які ґрунтуються на клінічному 

обстеженні населення 53 країн, найбільш високий показник захворюваності 

пародонтитом виявляється у віці від 35 до 44 років і становить 65-98% всього 

населення [4-6]. Розповсюдженість і тяжкість перебігу захворювань пародонта 

коливаються у залежності від географічних і соціальних факторів, стану 

ротової порожнини, стану організму в цілому, а головне – від навичок гігієни 

ротової порожнини [7-9]. 

На сьогодні хвороби пародонта є найпоширенішими стоматологічними 

захворюваннями, що зумовлює актуальність проблеми комплексного лікування 

захворювань пародонта. Пародонтит слід розглядати як фактор ризику для 

різних системних захворювань. Така тотальна поширеність, складність і 

тривалість лікування хвороб пародонта зумовлює центральне місце цієї 

патології у роботі не тільки лікаря пародонтолога, а й стоматолога загальної 

практики  [10-12]. 

Актуальність дослідження генералізованого пародонтиту пов’язана не 

тільки з високою поширеністю цієї патології, а й зі зміщенням захворювання у 
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бік омолодження. Це спричинене впливом численних факторів на 

виникнення та розвиток хвороб пародонта, відсутністю донозологічної 

діагностики, що унеможливлює застосування ранніх профілактичних заходів і 

знижує ефективність консервативних методів терапії [10, 11]. 

 Серед етіологічних і патогенетичних чинників дистрофічно-запальних 

процесів пародонта особливе місце займають мікроорганізми. 

Пародонтопатогенні види мікрофлори пошкоджують тканини пародонта і 

сприяють виділенню цитокінів. Вони спричиняють у тканинах підвищення 

проникності судин, гіперемію, порушення антиоксидантного захисту та інші 

зміни метаболізму, характерні для запальної реакції [11-13]. 

Досі залишається не вивченими системні патогенетичні механізми, що 

призводить до тканинної альтерації у пародонті. Не знайдені переконливі 

пояснення, що визначають причини зниження бар’єрних функцій і 

резистентності до інфекції навколо зубних тканин при генералізованому 

пародонтиті [15]. Основним етіологічним фактором у розвитку запальних 

захворювань пародонта вважають пародонтопатогенну мікрофлору 

(Actinobacillus actinomycetem comitans, Prevotella intermedia, Porphyromonas 

gingivalis, Treponema denticola, Tanerella forsythia) [14-16]. На думку ряду 

авторів, головними етіологічними факторами розвитку атипових форм 

запальних захворювань пародонта є Actinobacillus actinomycetem comitans, 

Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, які входять до складу зубної 

бляшки та відрізняються найбільш високою агресивністю та здатністю 

проникати у тканини пародонта [14, 17]. 

Взаємодія між мікроорганізмами ротової порожнини та імунною 

системою є одним із основних факторів розвитку запальних захворювань 

пародонта. Відомо, що неспроможність імунних процесів супроводжується 

вираженими змінами пародонта та порушеннями макро- та мікроелементного 

балансу в організмі, які можуть бути пов'язані як із регіональними 

особливостями, так і з несприятливим впливом середовища проживання [18-

21]. 
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У наш час встановлено зв’язок розвитку та перебігу генералізованого 

пародонтиту з недостатністю імунного захисту організму. Відомо, що 

порушення імунної реактивності у хворих на пародонтит є визначальним 

фактором у генералізації запальних процесів, розвитку ускладнень і відсутності 

або зниженні ефективності базисної комплексної терапії захворювання, що 

проводиться [22-23]. 

Порушення імунної реактивності властиві всім ланкам імунної системи, 

що свідчить про наявність вторинного імунодефіциту у патогенезі запально-

деструктивного процесу у пародонтальному комплексі. Пригнічення імунної 

відповіді створює сприятливі умови для активації пародонтопатогенної 

латентної інфекції, що перешкоджає ліквідації запального процесу в яснах [23-

25]. 

У хворих на генералізований пародонтит відбуваються зміни з боку 

імунної системи – зменшення кількості та дисбаланс активованих форм Т-

клітин і стимуляції В-клітинної ланки імунної системи, що визначає доцільність 

проведення імунокорекції у комплексному лікуванні пацієнтів [26-28]. 

Здорові тканини пародонта характеризуються малою кількістю 

патогенних бактерій, низьким рівнем прозапальних цитокінів, простагландинів 

і матричних металопротеїназ, високим рівнем тканинних інгібіторів матричних 

металопротеїназ і цитокінів, які пригнічують імунні запальні реакції. При 

пародонтиті картина прямо протилежна [29-31]. 

Грамнегативні мікроорганізми (збудники інфекції), які продукують 

бактеріальні продукти, такі як ліпополісахариди, стимулюють макрофаги до 

утворення молекул-попередників. Макрофаги синтезують і виділяють цитокіни 

та простагландини, які у свою чергу, стимулюють фібробласти та інші тканинні 

клітини до посиленого синтезу та секреції матричних металопротеїназ. 

Матричні металопротеїнази зменшують кількість колагену у сполучній тканині. 

Деструкція сполучної тканини і метаболізм кісткової тканини – основні 

причини клінічного прояву генералізованого пародонтиту [32, 33]. 
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В останні роки збільшується кількість епідеміологічних досліджень, які 

вказують на те, що генералізований пародонтит здатний збільшувати ризик 

серцево-судинних захворювань. Цей ефект може виникнути через прямий 

вплив специфічних типів бактерій, які домінують у пародонтальній кишені, або 

їх продуктів на ендотеліальні клітини у результаті бактеріємії, викликаючи 

відповідну реакцію макроорганізму [29-31]. 

Так, за результатами інших досліджень, існують глибокі порушення у 

системі апоптозу лімфоїдних тканин. Морфологічна деструкція цієї клітинної 

популяції знаходиться у прямій залежності від ступеня вираженості 

захворювань тканин пародонта. Авторами визначено три характерні 

властивості змін плазмоцитів: деструктивні, метаболічні та зміни, пов’язані з 

деформацією клітин. Вищеописані зміни плазматичних клітин свідчать про їх 

важливу роль у патогенезі хронічних запальних захворювань м’яких тканин 

пародонта. Ці зміни підкреслюють важливу роль імунної теорії розвитку цього 

захворювання [28,34]. 

У патогенезі генералізованого пародонтиту важливе значення мають 

мікроциркуляторні порушення, в основі яких є дисфункція ендотелію судин 

пародонта, які ведуть до розладу усіх видів обміну. Тому для попередження 

розвитку дисфункції ендотелію мікроциркуляторного русла пародонта, 

сповільнення ремоделювання і гемореологічних розладів пародонта необхідна 

своєчасна, комплексна корекція цих порушень із застосуванням 

капіляропротекторів, антиоксидантів, імуномодуляторів, вітамінів [35-37]. 

Численні дослідження показали зв’язок між інфекцією пародонта та 

ішемічною хворобою серця. У хворих на генералізований пародонтит на фоні 

ішемічної хвороби серця чи без неї вивчали величину ендогенної інтоксикації 

за показником сорбційної здатності еритроцитів, кількість лейкоцитів 

периферійної крові та ряд лейкоцитарних індексів [38]. 

Отримані результати свідчать про підвищену кількість лейкоцитів у крові 

пацієнтів, які страждають генералізованим пародонтитом із супутньою 

стабільною стенокардією напруги, що відбувається, головним чином, за 



 25 

рахунок лімфоцитів та нейтрофілів: це підтверджується більш високими 

показниками лейкоцитарних індексів [38]. 

У дослідженнях Ю. І. Силенка (2000) вивчалося зростання спонтанного 

гемолізу еритроцитів крові при визначенні їх осмотичної резистентності. Ці 

зміни перекисного окислення ліпідів призводять до активації 

поліморфноядерних лейкоцитів, що порушує їхню функцію, а це викликає 

розвиток гіперкоагуляції та змін фібринолітичної активності крові у системі 

мікроциркуляції пародонта [39, 40].  

Для нормалізації цих показників було експериментально обґрунтовано 

застосування низькомолекулярних поліпептидних препаратів та встановлено 

достовірний зв’язок між показниками активності ферментів антиоксидантної 

системи, показниками зсідання крові та клітинним імунітетом [40]. Спектр 

ліпідних медіаторів і ступінь їх дисбалансу визначають характер перебігу, 

ступінь розвитку, клінічну картину генералізованого пародонтиту, 

ефективність і стабільність досягнутого лікувального ефекту [41]. 

Доведено, що значну роль відіграють ліпідні медіатори тканинного та 

мікробного походження. У тканинах ясен, ротовій рідині та крові достовірно 

підвищений вміст протизапальних циклооксигеназних і ліпогеназних продуктів 

арахідонової кислоти, детергентних ліпідів. Це супроводжується зростанням 

активності фосфоліпаз, порушеннями мікроциркуляції, ультраструктурною 

дезорганізацією мембранних структур клітин і виникненням дистрофічного та 

запального процесів у тканинах пародонта [41, 42]. 

Ліпідні медіатори виявляють мембранотоксичну дію, зумовлюючи 

перехід на паракринний та аутокринний шляхи регуляції процесів, яким може 

перешкоджати препарат фосфатидилхолін (ліпін), що має антиколонізаційну 

дію, потенціює антисептичну дію хлоргексидину, запобігає несприятливій дії 

певних чинників на фагоцитарну активність нейтрофілів [36]. 

Усе частіше зустрічаються агресивні форми, зокрема 

швидкопрогресуючий пародонтит. Атиповість швидкопрогресуючого 

пародонтиту проявляється у тому, що активне руйнування опорних тканин 
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зубів починається у молодому віці. Захворювання протікає з бурхливими 

клінічними проявами, супроводжується дуже швидкою та масивною втратою 

всіх тканин пародонта, у першу чергу щелепної кістки, практично не піддається 

лікуванню за допомогою стандартних засобів і у відносно короткий проміжок 

часу (5-7 років) призводить до повної втрати зубів [8, 34, 35]. 

Спадковість – один із найважливіших факторів ризику розвитку 

атеросклерозу та захворювань серцево-судинної системи, особливо у випадках 

спадкової гіперхолестеринемії – генетичного порушення, що викликає серії 

мутацій у ліпопротеїнах низької щільності. Гіперхолестеринемія провокує 

дисфункцію рецепторів ліпопротеїнів низької щільності, підвищуючи рівень 

ліпопротеїнів низької щільності холестерину у крові та роблячи неможливим 

його виведення. Ризики як генералізованого пародонтиту, так і серцево-

судинних захворювань, пов'язані із віком, ростуть у міру старіння людини. Вік 

вважається фактором, що з'єднує всі інші фактори ризику [35, 43]. 

Відомо, що у розвитку дистрофічно-запального процесу суттєву роль 

відіграють судинні порушення [40]. Доведено, що існує пряма залежність між 

ступенем ушкодження судин у щелепі та глибиною деструктивного процесу 

тканин пародонта. Проте, до цього часу серед учених немає одностайної думки 

про роль судинних змін в етіопатогенезі запально-деструктивної патології 

пародонта [40]. 

Ряд учених вважають, що судинні зміни виникають первинно у результаті 

загального чи ізольованого атеросклерозу. При цьому визначається роль низки 

ендогенних факторів, таких як: вік, гіповітамінози, діабет і ряд інших супутніх 

захворювань [40].  

Так, клініко-епідемологічні дослідження за допомогою 

патоморфологічних методів показують значні зміни судинної стінки артерії 

пародонта, особливо міжзубної артерії (периваскулярний склероз, потовщення 

судинних стінок, звуження просвіту аж до кальцинації) [40, 44]. При цьому 

створюються оптимальні умови для збільшення ступеня патогенності 

мікрофлори пародонтальних кишень і змінюється активність ферментів [40, 44]. 
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Доведено однонаправленість поширення атеросклерозу, гіпертонічної 

хвороби й патології пародонта в осіб, які старші за 40 років. Ряд дослідників 

вважають, що морфологічні зміни судин пародонта виникають як наслідок 

ушкодження клітин, тобто є вторинними. Унаслідок ушкодження клітинних 

мембран звільняються гідролітичні ферменти та фізіологічно активні речовини 

(медіатори і модулятори запалення). Ці ферменти викликають підвищення 

проникності судин та обумовлюють вихід плазми із судинного русла крові у 

тканини пародонта, що веде до локального порушення кровообігу, гіпоксії й 

розладу метаболізму у пародонті [14, 38, 45]. 

У патогенезі генералізованого пародонтиту важливе значення мають 

мікроциркуляторні порушення, в основі яких є дисфункція ендотелію судин 

пародонта, які ведуть до розладу усіх видів обміну. Тому, для попередження 

розвитку дисфункції ендотелію мікроциркуляторного русла пародонта, 

сповільнення ремоделювання та гемореологічних розладів пародонту необхідна 

своєчасна, комплексна корекція цих порушень із застосуванням 

капіляропротекторів, антиоксидантів, імуномодуляторів, вітамінів [43]. 

Функціональні зміни судин, обумовлені зміною концентрації біологічно 

активних речовин, під впливом лейкоцитів ротової рідини, мікроорганізмів 

зубного нальоту, послідовно у динаміці захворювання змінюються 

незворотніми ураженнями атеросклеротичного характеру з повною втратою 

здатності до пристосувально-компенсаторних реакцій, тобто розвивається 

вторинна альтерація [43, 46]. Існує точка зору, що судинні пошкодження при 

генералізованому пародонтиті виникають за рахунок набутого імунного 

васкуліту запального генезу. При цьому є всі підстави вважати, що такі 

васкуліти не лише порушують трофіку тканин пародонта, а й беруть участь, по-

перше, у хронізації запальних явищ у пародонті; та, по-друге, у швидкому 

прогресуванні деструктивного процесу коміркових перегородок [14]. 

Результати ряду досліджень вказують на існування взаємозв'язку між 

ураженням пародонта та персистенцією вірусної інфекції у тканинах ротової 

порожнини. З'ясування етіології пародонтитів має вкрай важливе значення, так 
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як більш обмежене коло причин захворювання може краще визначити 

профілактичні та терапевтичні підходи [7, 14]. Важлива роль щодо підтримання 

певного рівня вільнорадикального окислення належить такому ферменту, як 

супероксиддисмутаза. Це внутрішньоклітинний фермент, а церулоплазмін має 

аналогічну дію та циркулює у крові [14, 41]. 

Іншими чинниками, що призводять до втрати кісткової маси, є надмірне 

споживання алкоголю, як часта причина остеопорозу у чоловіків, надмірне 

паління цигарок, тривала іммобілізація, низька маса тіла у порівнянні зі 

зростом, недостатнє харчування та ендокринні розлади [47, 48]. Біологічна роль 

мікроелементів, їхня участь практично у всіх біохімічних процесах в організмі 

людини, питання забруднення навколишнього середовища та їх вплив на стан 

здоров'я населення є актуальним не тільки для екологів, а й для лікарів усіх 

спеціальностей [22]. 

Остеопенія сприяє передчасній втраті зубів, викликає значну атрофію 

кісткової тканини й може призводити до підвищеної ламкості кістки за рахунок 

зниження її щільності [31, 45, 49]. 

Актуальність даної проблеми, тобто вивчення остеопенії у стоматології, у 

тому числі й хірургічній, визначається, з одного боку, збільшенням тривалості 

життя населення у промислово розвинених країнах і кількості хворих із цією 

патологією (за частотю посідає третє місце після сердцево-судинних 

захворювань і цукрового діабету) [25, 44, 50]. 

Низьку щільність кісткової структури всього організму у вигляді 

остеопенії можна розглядати як провісник розвитку захворювань опорно-

зв'язкового апарату зубів (в тому числі і запального характеру), а також 

посилення процесів ремоделювання щелепних кісток, кінцевим результатом 

яких є підвищення резорбції кісткової тканини і порушення процесів 

кісткоутворення [51]. 

До числа остеопатий, які можуть бути сприятливими факторами розвитку 

патології тканин пародонта, відносять і таке системне ураження кісткової 

тканини як остеопороз. На думку ряду вчених, це захворювання викликає 
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метаболічні порушення кісткової тканини не тільки всього скелета, але і 

щелепних кісток. У хворих з остеопорозом в 40% випадків діагностується 

хронічний генералізований пародонтит, а у пацієнтів без остеопороза це 

захворювання має місце лише в 12,5% випадків [50, 51].  

Превалювання процесів резорбції над процесами остеорегенерації 

приводить до втрати обсягу тканин пародонта, виникнення запально-

деструктивних процесів у пародонті, втрати зубів і дезорганізації всієї зубо-

щелепної системи [51]. 

Із метою патогенетичного обґрунтування лікування генералізованого 

пародонтиту у працях співробітників кафедри терапевтичної стоматології НМУ 

вивчалися біохімічні особливості порушення метаболізму колагену, 

глікозаміногліканів і синтетичної активності остеобластів кісткової тканини 

щелеп у хворих на генералізований пародонтит [39, 48]. 

Зокрема, були проаналізовані біохімічні показники кальцій-фосфорного 

обміну у кістковій тканині щелеп та різних середовищах організму (кров, сеча, 

ротова рідина, тканини пародонта) для виявлення їх оптимальних 

співвідношень, розроблення комплексу раціональних показників для 

діагностики генералізованого пародонтиту й оцінювання його комплексного 

лікування [44, 47, 51]. 

Швидке прогресування резорбції кісткової тканини, що зумовлює 

збільшення біохімічних маркерів резорбції кістки, таких, як гідроксипролін 

сечі. Встановлено, що вміст гідроксипроліну у сечі хворих на генералізований 

пародонтит ІІ-ІІІ ступеня розвитку порівняно зі здоровими суттєво зростає. У 

хворих на генералізований пародонтит виділення гідроксипроліну нирками 

підвищується пропорційно до збільшення остеопорозу, що вказує на 

метаболічні порушення у кістковій тканині пародонта. Уже навіть у разі 

гінгівіту, і тим більше за генералізованого пародонтиту, кількість вільного 

гідроксипроліну у сироватці крові та ротовій рідині збільшується [51].  

Посилення процесів перебудови кісток скелета пояснює швидку втрату 

кісткової маси, що відбувається тільки після менопаузи. Вивчення біохімічних 



 30 

показників у хворих на генералізований пародонтит, особливо за ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку хвороби, як для встановлення деяких механізмів патогенезу, 

так і для контролю лікування залишається актуальним.  [52, 53]. 

Генералізований пародонтит відноситься до числа найбільш поширених і 

важких форм стоматологічної патології [4-6]. З віком частота захворювань 

тканин пародонта збільшується, поглиблюється тяжкість їхнього перебігу, що 

зумовлено як запальними процесами у тканинах пародонта, так і резорбційно-

деструктивними у кістковій тканині щелеп та призводить до передчасної втрати 

зубів [47, 50, 53]. 

Старечий вік може впливати на зв’язок між МЩКТ (мінеральною 

щільністю кісткової тканини) та пародонтальним статусом, що може 

зумовлюватись закономірним збільшенням із віком частоти системного 

остеопорозу та захворювань пародонта [16, 50]. 

Протягом останніх років проведено багато досліджень з метою виявлення 

зв’язку між мінеральною щільністю кісткової системи та захворюваннями 

пародонта [51].  

Встановлено взаємозв’язок між структурно-функціональним станом 

тканин пародонта і кісткової системи в осіб різного віку та статі у різних 

регіонах України [55, 57]. Частота і ступінь розвитку генералізованого 

пародонтиту збільшується з віком. У той самий час, в Україні, країнах Заходу 

та у Сполучених Штатах Америки збільшується частка людей похилого та 

старечого віку, поширеність остеопенії серед яких найвища [8, 58]. 

Багато авторів розглядають остеопенію як фактор ризику щодо розвитку 

захворювань пародонта. Отже, рекомендації стосовно профілактики та 

лікування остеопенії можуть бути ефективними у хворих на пародонтит. У 

хворих, що приймають кортикостероїди, спостерігається суттєва втрата 

кісткової тканини, зубів, часто розвиваються захворювання пародонта [48, 59]. 

Виявлено високу кореляцію між віком і змінами у тканинах пародонта та 

МЩКТ скелета. У дослідженнях остеопенія визначається як фактор ризику 
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захворювань пародонта як у жінок, так і у чоловіків. Зниження МЩКТ може 

негативно впливати на стан тканин пародонта [53]. 

Втрата кісткової тканини скелета з віком, порушення метаболізму її 

прискорює процеси резорбції кісткової тканини, що зумовлює передчасну 

втрату зубів. Активні резорбтивно-деструктивні процеси у кістковій тканинів 

хворих з генералізованим пародонтитом пов’язані з прискоренням процесів 

втрати кісткової маси, порушенням метаболізму кіткової тканини, 

розбалансуванням процесів ремоделювання, перевагою процесів резорбції над 

остеосинтезом [56, 60]. Найбільше досліджень щодо взаємозв’язку між 

структурно-функціональним станом кісткової тканини та деструктивними 

процесами у пародонті, які призводять до втрати зубів, виконано у жінок у 

постменопаузальному періоді [46, 61]. 

Кістка складається приблизно з 70% модифікованого гідроксиапатиту. 

Цей мінерал надає кістці її міцністні характеристики. Решта 30% кісткової маси 

складаються з органічних компонентів і води. Міцність кісткової тканини 

забезпечується волокнистою структурою позаклітинної матриці (osteoid), яка 

складається, насамперед, із колагену 1-го типу. Близько 2% кісткового обсягу 

становлять остеогенні клітини. Переважно це остеобласти, остеокласти та 

остеоцити. 

Остеобласти – це клітини, які продукуютькісткову тканину. Вони 

утворюють остеоїд (немінералізована субстанція), яка далі мінералізуєтся поза 

клітиною. Від 10 до 30% остеобластів включені у знову сформовану субстанцію 

й перетворюються в остеоцити [46, 61]. 

Остеоцити розташовуються у лакунах разомі з кістковою субстанцією. 

Їхній вік становить іноді більше 20 років. Вони пов'язані між собою довгими 

цитоплазматичними відростками і судинами. Така, створена остеоцитами, 

мережа функціонує як основа кісткової системи, як сенсор виникаючих 

напружень у кістці та регулює процеси формування й резорбції [46, 62]. 
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Остеокласти – це багатоядерні клітини, які руйнують кісткову систему. 

Вони дуже активні та рухливі, причому швидкість резорбції кісткової тканини 

іноді досягає до 100 μм на добу. 

Метаболізм кісткової тканини можна охарактеризувати двома 

різнонаправленими процесами: утворенням нової кісткової тканини 

остеобластами і руйнуванням – резорбцією старої кістки остеокластами. 

Кісткова тканина ніколи не буває у стані метаболічного спокою. Структурна 

цілісність скелету підтримується безупинним процесом перебудови – 

ремоделюванням. Існує поняття “одиниць ремоделювання” чи базисних 

багатоклітинних одиниць кісткової структури – це ділянки кісткової тканини, у 

яких і відбувається перебудова кістки [62-64]. 

На самому початку процесу остеокласти виділяють лізосомальні 

ферменти, за допомогою яких відбувається резорбція кісткової поверхні й 

утворюється резорбційна порожнина. Тривалість цієї фази складає 15-30 днів. 

Потім остеобласти мігрують до ерозивної поверхні та заповнюють резорбційну 

порожнину шляхом синтезу і секреції білків кісткового матрикса, що на 90-95% 

складаються з колагену 1 типу [63-65]. 

Тиреоїдні гормони приймають безпосередню участь у регуляції 

кісткового ремоделювання, активуючи й остеобласти, й остеокласти. 

Активуюча дія тиреоїдних гормонів на остеобласти опосередковується через 

експресовані на них рецептори і супроводжується підвищенням утворення 

остеокальцину, лужної фосфатази, інсуліноподібного фактора росту-1, 

інтерлейкінів-6 та 8 [64-66]. 

Активізація остеобластів під впливом надлишку тиреоїдних гормонів 

підтверджена під час обстеження хворих на тиреотоксикоз. 

За наявності тиреотоксикозу хворі втрачають кісткову тканину, оскільки 

активізація процесів резорбції та кісткоутворення відбувається 

диспропорціонально – переважають фази активації остеокластів і резорбції, 

тобто стимуляція остеобластів відбувається повільнішими темпами, ніж 

стимуляція остеокластів. Це не єдина причина остеопенії при тиреотоксикозі. 
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Надлишок тиреоїдних гормонів викликає у хворих підвищення екскреції 

кальцію із сечею та знижує абсорбцію його у кишечнику, що веде до 

гіпокальціємії [67-69]. 

В відповідь на гіпокальціємію паращитовидні залози збільшують 

секрецію паратгормону, надлишок якого стимулює кісткову резорбцію та 

гальмує кісткоутворення. Частка кісткової тканини, як губчастої, так і 

компактної, що руйнується під час резорбції, залежить від кількості 

остеобластів і їх активності, а паратгормон має властивість прискорювати 

перехід преостеокластів у зрілі остеокласти, їх рух у напрямку вогнищ 

резорбції, збільшувати їх кількість та активність [70, 71]. 

Вторинний гіперпаратиреоз у випадку декомпенсованого тиреотоксикозу 

також один із чинників розвитку остеопенії у хворих [70]. 

Гормони щитоподібної залози сприяють процесам ремоделювання, 

оскільки стимулюють остеобластичну й остеокластичну активність 

трабекулярної та кортикальної кісткової тканини, але при цьому не чинять 

помітного впливу на синтез матриксних білків і реплікацію клітин кістки [59, 

70]. 

У людей ремоделююча активність зростає з віком. У дорослих людей 

щорічно оновлюється приблизно 25% губчатої кісти та близько 3% корти-

кальної кісти. Є чимало інформації щодо остеопоротичних змін у кістковій 

тканині пародонта за різних умов [72, 73]. 

Регуляція кальцій-фосфорного обміну у кістковій тканині привертає 

посилену увагу стоматологів у зв’язку з тим, що резорбція кісткової тканини 

щелеп становить собою один із пускових факторів патогенезу пародонтиту. 

При пародонтиті страждають різні ланцюги мінерального обміну та 

репаративні процеси у кістковій тканині. Все більше уваги дослідники 

звертають на проблему порушення кісткового обміну у щелепах: активації 

остеобластів, гальмуванню мінералізації кісткової тканинита синтезу колагену, 

деструкції міжзубних кісткових перегородок [73, 74]. 
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Маркери ремоделювання кісткової тканини – це клітинні та 

позаклітинні компоненти кісткової тканини, які виділяються у кров та сечу під 

час формування та резорбції кісткової тканини. Рівень кісткових маркерів 

пов’язаний із ступенем активності остеобластів та остеобластів [75]. 

Як було зазначено вище, маркери формування кісткової тканини 

опосередковано характеризують активність остеобластів. Відомо, що кісткова 

тканина постійно оновлюється, і у тих місцях, де нещодавно завершилася 

резорбція, починають з’являтися остеобласти та починають формувати нову 

кісткову тканину. Вони продукують колаген І типу та інші компоненти 

остеоїду, а також беруть участь у мінералізації остеоїду гідроксиапатитом [75, 

76]. 

Кількість остеобластів є набагато вищою у дітей, ніж у дорослих. У жінок 

у постменопаузальному періоді їхня кількість може зростати у відповідь на 

підвищену резорбцію. У чоловіків похилого віку активність остеобластів може 

знижуватися за рахунок зниження рівня інсулін подібного фактора росту 1 та 

рівня тестостерону. Маркери формування досліджують у сироватці крові; в 

основному, вони представлені продуктами деградації проколагену І типу або 

ферментами, які синтезує безпосередньо остеобласт [75]. 

Остеокальцин – кальцієзв’язуючий білок, що містить гідроксиапатит і є 

структурним компонентом органічного матриксу кістки, дентину та інших 

мінералізованих тканин, специфічним маркером активності остеобластів. На 

синтез остеокальцину впливає рівень вітаміну D3 та рівень вітаміну К (останній 

впливає на синтез карбоксиглютаманової кислоти, яка входить до складу 

остеокальцину). Після виділення з остеобластів остеокальцин відкладається у 

матрикс кісткової тканини та виділяється у кров, тому цей маркер може 

вказувати на швидкість ремоделювання кісткової тканини [75, 77]. 

Більш чутливий маркер кісткової резорбції піридинолін є зшивками 

амінокислот, які з’єднують фібрили колагену у позаклітинній речовині 

(матриксі). Вони знаходяться у тканинах, які містять колаген І, ІІ, ІІІ типу. 

Піридинолін є найбільшою хімічною формою, проте дезоксипіридинолін 
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зустрічається тільки у колагені кістки, тому розцінюється як селективний 

кістковий маркер. Піридинолін і дезоксипіридинолін досліджують у сечі [78]. 

Остеопенія – неспецифічний термін, який означає ненормально низьку 

масу кісткової тканини та характеризує ступінь остеопорозу. Термін також 

застосовують для позначення клінічних, лабораторних і рентгенологічних 

проявів втрати кісткової маси. Діагноз остеопенії встановлюють із урахуванням 

віку, статі та раси хворого. Існують три типи остеопенічних пошкоджень: 

фіброзно-кистозний остит, остеомаляція, остеопороз [59, 79]. 

Дистрофічно-деструктивні процеси у тканинах пародонта, обмінні 

процеси у кістковій тканині щелеп тісно пов’язані з структурно-

функціональним станом кісткової системи, а також з активністю метаболічних 

процесів та інтенсивністю внутрішньої перебудови кісток скелету [45, 54, 80]. 

У комплексному лікуванні захворювань пародонта важливе місце 

посідають хірургічні методики [31]. Загальновизнаним є те, що ряд проявів 

генералізованого пародонтиту (пародонтальна кишеня, гноєвиділення, 

періодичне абсцедування) можуть бути усунені тільки хірургічним шляхом, 

особливо у тих випадках, коли медикаментозна терапія не має успіху [75, 76]. 

Хірургічні втручання на пародонті можна поділити на основні та 

допоміжні [45, 76]. До основних видів відносяться операції, які проводяться 

безпосередньо на яснах і кістковій тканині щелеп: кюретаж і його різновиди, 

гінгівотомія, гінгівектомія, група клаптевих операцій [65, 75]. Метою 

допоміжних втручань (пластика вуздечок губ, язика, вестибулопластика, розтин 

потужних сполучнотканинних тяжів) є усунення факторів, що прямо чи побічно 

впливають на розвиток та перебіг патологічного процесу в тканинах пародонта 

[45, 80]. 

Ефективність хірургічного лікування захворювань тканин пародонта 

безпосередньо пов'язана зі станом тканин у зоні оперативного втручання, 

перебігом запального процесу та зі здатністю тканин до активної регенерації. 

Без ліквідації запалення загоєння тканин вкрай проблематично. Адже при 

хірургічному втручанні кров заповнює кістковий дефект із прилеглих тканин і 
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потім коагулює. Через кілька днів кровоносні судини починають проростати 

з прилеглої кісткової тканини та коагуляційна тканина перетворюється у 

грануляційну. На цьому етапі виявляються макрофаги та лімфоцити [57, 76]. 

Процес загоєння триває на протязі від 6 до 8 тижнів. До цього часу у 

дефекті сформується щільна добре васкуляризована, що містить мезенхіальні 

клітини, тканина та на цьому етапі вже виявляються перші остеобласти. На 

наступному етапі формується незріла (волокниста) кістка, яка у подальшому 

буде впливати на ремоделювання, досягаючи стану зрілої кісткової тканини. 

Цей період займає від 12 до 24 тижнів.Тому актуальний пошук засобів, здатних 

впливати на патогенетичні механізми захворювання, а значить – на процеси 

регенерації після хірургічних маніпуляцій на тканинах пародонта [81, 82]. 

Значний відсоток поширеності генералізованого пародонтиту різного 

ступеня розвитку серед населення та відсутність тенденцій до зниження, 

зумовлюють прийняття дієвих заходів для вирішення проблеми. Якщо у 

відповідності до показань не застосовувати радикальних хірургічних втручань 

на тканинах пародонта, а замінювати їх лише паліативними заходами, пацієнти 

стають приреченими до неминучої втрати зубів у результаті руйнації 

пародонтального комплексу, що може призводити до виражених деформацій 

кісткової тканини [3, 57]. 

У патогенетичній основі запально-дистрофічних захворювань пародонта 

пріоритетним залишається ушкодження екстрацелюлярного матриксу тканин 

ясен, окістя та кістки бактерійними токсинами. Окрім того, мультифакторні 

порушення метаболізму кісткової тканини щелеп, сприяють порушенню 

процесів ремоделювання кісткової тканини та супроводжуються 

прогресуванням дистрофічно-резорбтивних процесів у тканинах пародонта, 

зокрема деструкцією міжзубних кісткових перетинок [3, 57]. 

Отже, слід зазначити, що у сучасній науковій літературі питання впливу 

метаболічних порушень кісткової системи на перебіг захворювань пародонта 

залишаються недостатньо вивченими. Так як, не має єдиної думки серед 

дослідників щодо наявності зв’язку між захворюваннями пародонта та 
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метаболічними порушеннями кісткової тканини. Адже, кісткова тканина, у 

дійсності, являє собою ”мішень” для опосередкованої дії різних несприятливих 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ [19, 83, 84]. 

На сьогодні багато дослідників відзначають важливу роль змін кісткової 

тканини щелеп у патогенезі генералізованого пародонтиту. Проте слід 

зазначити, що для лікування генералізованого пародонтиту недостатньо 

застосовуються остеотропні препарати, дія яких спрямована на активізацію 

процесів репаративного остеогенезу [45]. 

Отже, важливими питаннями є вивчення змін кісткової тканини щелеп 

при генералізованому пародонтиті та розробка методів впливу на репаративний 

остеогенез [45]. 

 

1.2 Остеотропна терапія у комплексному лікуванні хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією. 

 

Одним із центральних механізмів генералізованого пародонтиту є 

порушення метаболізму кісткової тканини, тому що резорбція кортикальної 

пластинки, деструкція міжзубних перетинок, остеопороз кісток щелеп 

розглядаються як патогномонічні ознаки захворювання [85, 86]. Відновлення 

кісткової тканини пародонтального комплексу і надалі становить одне з 

актуальних завдань пародонтальної хірургії [87]. 

Прогностичне значення змін у кістковій тканині щелеп при 

генералізованому пародонтиті визначає необхідність доповнення 

загальноприйнятого комплексного лікування захворювання, спрямованого 

переважно на ліквідацію запальних явищ у навколозубних тканинах, заходами 

остеотропної терапії, метою якої є нормалізація обмінних процесів у кістці, 

пригнічення резорбції, стимуляція створення кістки [88, 89]. 

Проблеми заміщення дефектів кісткової тканини щелеп, на сучасному 

етапі впровадження нових технологій у хірургічній та ортопедичній 

стоматології, в імплантології та пародонтології, набули нових аспектів, у 
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зв'язку з появою нових синтетичних, резорбуючих біоматеріалів. Кісткова 

тканина щелеп знаходиться під впливом як місцевих факторів, що діють з боку 

ротової порожнини, так і загальних факторів, одним із яких є остеопенія 89, 

90]. 

У ряді досліджень показане існування зв'язку між остеопенією та 

зниженням щільності щелепних кісток, а також кореляція між остеопенією й 

пародонтитом. Остеопенія сприяє деструкції, прогресуванню пародонтиту та 

більш важкому його перебігу 80, 86, 91. 

Успіх відновлюючого лікування наслідків травм щелепно-лицевої 

ділянки, видалення зубів, захворювань пародонта, хронічних одонтогенних 

захворювань, попередніх етапів по створенню достатнього обсягу кісткової 

тканини в імплантаційних технологіях ортопедичного лікування, багато вчому 

визначають процеси регенерації кісткової тканини 85, 92. 

Генералізований пародонтит, у силу його поширеності та хронічного 

перебігу зумовлює необхідність комплексного лікування 85. Воно передбачає 

дію на місцеві та загальні чинники, у першу чергу, за допомогою 

терапевтичних (мануальних і медикаментозних) заходів, які особливо дієві у 

разі початкового та І ступеня розвитку генералізованого пародонтиту. При 

цьому хірургічні втручання вважаються невід'ємною його частиною. Із 

поглибленням важкості хвороби консервативні методики не дають вираженого  

позитивногоефекту, тому необхідно підключати хірургічне лікування [90]. 

Найефективнішими серед хірургічного лікування генералізованого 

пародонтиту ІІ-ІІІ ступеня розвитку вважаються клаптеві операції. Найчастіше 

при клаптевих операціях використовують остеопластичні матеріали, які 

вводяться у кісткові дефекти [91]. Багаточисленними дослідженнями 

підтверджуються переваги методик хірургічного лікування із застосуванням 

остеопластичних матеріалів для стимуляції репаративної активності тканин 

пародонта [92, 93]. 

Процеси відновлення пошкодженої чи втраченої кісткової тканини є 

важливим питанням хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. 
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Згідно із статистичними даними, захворюваня, які супроводжуються 

деструктивними змінами у кістковій тканині (радикулярні кісти, доброякісні 

пухлини кісткової тканини) обіймають одне з домінуючих місць серед 

нозологій щелепно-лицевої ділянки (Тимофеєв А. А., 2011). Відповідно, 

питання заміщення утворених дефектів є приорітетним. 

Незважаючи на основні переваги автотрансплантатів, а саме 

біосумісність, біологічну безпеку та репаративний потенціал, цей метод має 

суттєвий недолік, який проявляється резорбцією трансплантата у динаміці 

(частіше при використанні позаротових автотрансплантатів) [43, 89, 94].Також 

не варто забувати про віковий аспект. Із обережністю рекомендують 

використовувати цей метод у дитячому та старечому віці через можливий ризик 

пошкодження зон росту та недостатню кількість матеріалу для забору. Ризик 

інфікування ділянки-донора, додаткова операційна крововтрата, збільшення 

тривалості післяопераційного періоду теж свідчать не на користь даного методу 

[45, 89, 95]. 

Потреба в уникненні вищезгаданих негативних аспектів і пошук нових 

остеотропних матеріалів для заміщення кісткової тканини привели до 

алотрансплантації. Алотрансплантат демінералізованої кістки та 

алотрансплантат демінералізованої ліофілізованої кістки є основними видами 

матеріалів цієї групи. Але не слід забувати про хоч і мінімальний, але ризик, 

який супроводжує можливість передачі вірусної інфекції [54, 85, 93]. 

До групи ксеногенних матеріалів належать препарати тваринного 

походження. Одним із найпроблемніших аспектів у застосуванні 

ксенотрансплантатів є імунологічна несумісність та, як наслідок, – 

відторгнення матеріалу. Ця ситуація змусила науковців до пошуку нових 

методів очищення у виробництві матеріалів [63, 88, 96]. 

Зважаючи на це, ксеногенні трансплантати поділяють за методом 

виготовлення: – матеріали, в основі виготовлення яких використовують високі 

температури (“Osteo Graf/N” ); – матеріали, в основі виготовлення яких 

використовують низькі температури (“Bio-Oss”, Giestlich, Швейцарія); – 
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матеріали на основі ензимних технологій (очищення ферментами та тривале 

вимивання) – “Біо-Ген”, “Osteoplant” (Bioteck, Італія). Характерною 

особливістю матеріалів цієї групи є те, що вони мають виражену 

остеокондуктивну дію [85, 89, 97]. 

Але, не дивлячись на позитивні властивості цих засобів і їхнє широке 

практичне застосування теоретично не виключає ризику переносу пріонів – 

носіїв хвороби Крейтцфельдта-Якоба. Тому альтернативою в остеопластиці 

стало використання синтетичних матеріалів [98, 99]. 

Особливої уваги заслуговують синтетичні полімери – полілактидна, 

полігліколева кислоти та їх сополімери, які вже використовуються у багатьох 

країнах світу як біодеградуючі матеріали [100, 101]. 

Основне призначення кістковозаміщуючих матеріалів – це виступати у 

ролі платформи. Вони сприяють регенерації кісткової тканини, яка починається 

від кісткової стінки дефекту та поширюється через матеріал до центру дефекту 

[102]. Для корекції кісткового метаболізму використовують регулятори 

фосфорно-кальцієвого обміну, які покращують структурно-функціональний 

стан кісткової тканини 103. 

Інститутом геронтології АМН України та НДІ м'ясної та молочної 

промисловості запропонований біологічно-активний продукт "Космол", що 

успішно використовується у профілактиці та лікуванні остеопенії 104. 

Продукт включає білки, вітаміни А, С, D, Е, мінеральні речовини, необхідні для 

корекції дисбалансу у кістковій тканині. Проведені клінічні дослідження 

ефективності використання "Космолу" у комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту показали покращення клінічного перебігу 

захворювання, зменшення резорбції щелепних кісток, збільшення мінеральної 

щільності опорного кістяка 102, 104-106. 

У випадках вираженого або прогресуючого остеопорозу також 

застосовують препарати кальцитріолу, які є найбільш біологічно активними 

метаболітами вітаміну D, що нормалізують активність остеобластів і 

всмоктування кальцію у кишечнику 106. 
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Перспективним засобом місцевої корекції метаболічних процесів у 

кістці є специфічна остеотропна дія гідроксиапатиту та іприфлавону 107. 

Автори вказують на позитивні результати отримані при призначенні 

лікувальної пасти на основі гідроксиапатиту, іприфлавону (стимулятор 

формування кісткової тканини), хіноксидину (антибактеріальний препарат 

широкого спектра дії) та розчину вітаміну Е 108, 109. При цьому додатково 

призначають ультрафонофорез із ксидіфоном для корекції порушень 

метаболізму кісткової тканини на локальному рівні. Результати клінічної 

апробації цієї методики вказують на стійкий клінічний ефект із відновленням 

кісткової тканини у віддалений термін лікування при І ступені розвитку 

пародонтиту та ліквідації осередків остеопенії при ІІ та ІІІ ступені розвитку 

пародонтиту 105, 110, 111. 

У дослідженнях деяких вчених у жінок із захворюваннями пародонта 

спостерігається дисбаланс основних гормонів, що регулюють гомеостаз 

кальцію: зменшення рівня кальцитоніну на основі підвищення паратгормону. У 

жінок із остеосклеротичною кістковою тканиною зареєстровано вірогідно вищі 

показники паратгормону. Під впливом паратгормону суттєво пригнічуються 

процеси кісткоутворення, оскільки цей гормон, згідно з результатами 

дослідження, впливає на показники отеокальцину та кісткової фракції лужної 

фосфатази 112, 113. 

Упродовж останнього часу значна увага вчених приділяється ролі магнію 

у кістковому метаболізмі, виникненні та перебігу хронічних запальних 

захворювань 114, 115. 

Магній займає важливе місце у біохімічних реакціях регуляції клітинного 

росту, синтезу білкових молекул, метаболізмі кісткової тканини, процесах 

регуляції судинних стінок. Посилено вивчається роль магнію у виникненні та 

перебігу генералізованого пародонту 116. 

Результати плацебо контрольованого дослідження показали, що 

гіпомагніємія потенціює норадреналінову вазоконстрикцію, порушує 
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утилізацію кальцію під час скорочення гладких м’язів, дестабілізує мембрани 

клітин, які беруть участь у розвитку запального процесу 117, 118. 

Застосування остеотропних препаратів дозволяє досягти ефективних 

результатів при лікуванні хворих із захворюваннями пародонта, зупинити 

прогресуючий спад кісткової тканини щелепи та стимулювати процеси 

репаративної регенерації. Необхідно зазначити, що найбільш прискорені темпи 

ремоделювання та резорбції кісткової тканини спостерігаються у період 

загострення захворювання. У саме цей період втрачається не тільки кісткова 

маса, але й спостерігаються кістково-деструктивні процеси, що сприяють 

структурному порушенню цілісності кістки 119. 

У сучасній пародонтології, з метою покращення метаболізму кісткової 

тканини, застосовують препарати, що регулюють гомеостаз кальцію, сприяють 

позитивному балансу ремоделювання кісткової тканини («Кальцемін», 

«Остеїн», «Альфакальцидол»), препарати з антирезорбційною дією, які 

гальмують процеси резорбції кісткової тканини («Фосамакс», «Міокальцик»), 

препарати, що стимулюють процеси остеогенезу ( утворення кісткової тканини) 

– анаболічні стероїди, препарати фтору 120-122. 

У катаболічній фазі колагену значне місце належить ферменту 

колагеназа. Було виявлено збільшення вмісту цього ферменту у крові хворих на 

генералізований пародонтит, яке зростає паралельно ступеню його розвитку. Це 

свідчить про активний процес резорбції кістки при генералізованому 

пародонтиті. Підтвердженням значної резорбції є підвищення рівня кальцію та 

фосфору у крові пацієнтів. Підвищення співвідношення кальцій/фосфор вказує 

на можливість випадіння кальцію в осад 123, 124. 

Високу ефективність у гальмуванні процесів кісткової резорбції завдяки 

зменшенню кількості та активності остеокластів, стимуляції активності 

остеобластів продемонстрували препарати кальцитоніну для парентерального 

введення й у вигляді аерозолю. Характерною особливістю дії цих препаратів 

під час лікування остеопорозу є їх могутній знеболюючий ефект, порівняний 

такий із морфіном 125. 
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Застосовують препарат остеотропної дії «Купир-Си51», який має 

антирезорбтивну, детоксикаційну, антигіпоксичну дію, який містить близько 

14% міді в іонах, органічні речовини та вітаміни групи В і стимулює утворення 

кісткової тканини. Застосування препарату довело його високу ефективність у 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту та нормалізацію 

відповідних біохімічних показників процесів репаративного остеогенезу 126, 

127. 

Ряд вчених уже тривалий час для профілактики та лікування остеопенії 

використовують препарати фтору 58,128. При надходженні фтору в організм 

збільшується його концентрація у першу чергу у кістковій тканині та зубах. 

Фтор є біокаталізатором процесу мінералізації кісткової тканини, впливає на 

метаболічні процеси у матриці та насичення її мінеральними речовинами [129, 

130]. Це обумовлює широке застосування препаратів фтору для терапії 

загальних остеопоротичних змін і локальних при пародонтиті [131]. 

Відомо, що при недостатньому надходженні фтору в організм людини 

підвищується відсоток ураження зубів карієсом, росте захворюваність тканин 

пародонта [131, 132]. Норма надходження фтору в організм складає 1,5-4,0 мг 

на добу [133]. Варто враховувати, що фтор, який є одним з активних хімічних 

елементів, при надлишковому надходженні здатний викликати загальні 

порушення мінерального обміну [134]. 

У літературі зустрічається велика кількість повідомлень про позитивний 

ефект від перорального використання препаратів фтору в якості патогенетичної 

терапії при пародонтиті [132, 135-137]. 

Застосування препарату "Вітафтор", що володіє вираженою 

остеотропною та протизапальною дією за рахунок вмісту фториду натрію у 

комплексі з вітамінами А, С і D2 дає рентгенологічну стабілізацію 

деструктивного процесу у кісткової тканини при оцінці через 1-2 роки [107, 

129]. 

Для місцевого введення у тканини пародонта лікарських речовин 

застосовуються аплікації, ультрафонофорез та електрофорез [138]. Фторид 
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натрію у вигляді аплікацій використовують в основному для проведення 

ремінералізуючої терапії при профілактиці карієсу зубів і для усунення явищ 

симптоматичної гіперестезії твердих тканин зубів [139]. Спільне застосування 

препаратів фтору, кальцію та вітамінів групи D дає виражений позитивний 

ефект при лікуванні захворювань пародонта у хворих з остеопенією [140]. 

На протязі останніх років, при проведенні різноманітних оперативних 

втручань на щелепних кістках, широко використовують ксеногенні та 

синтетичні остеотропні матеріали [141]. 

«Кергап» – синтетичний гідроксиапатит вітчизняного виробництва. 

Використовують для заповнення кісткових порожнин, що утворюються після 

проведення оперативних втручань. Він створює сприятливі умови для перебігу 

репаративної регенерації та сприяє профілактиці атрофії кісткової тканини. З 

цією ж метою застосовують ще один штучний гідроксиапатит – «Колапан». 

«Коллапан» – синтетичний гідроксиапатит із добавленням антибіотику 

(лінкоміцину) [142]. У подальшому виробники вдосконалили «Коллапан» і на 

його основі впровадили серію синтетичних остеотропних матеріалів: 

«Коллост», «Коллапол», «Гапкол», які стимулюють процеси репаративної 

регенерації. Використання даних препаратів довело високу ефективність у 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту [99, 143]. 

Також успішно використовують синтетичний кістковий матеріал – 

«Fisiograft». Це пластичний матеріал штучного походження для регенерації 

кісткової тканини, який випускається в трьох формах: «Fisiograft powder», 

«Fisiograft gel», «Fisiograft sponge». Клінічні дослідження довели ефективність 

використання «Fisiograft», який сприяє формуванню кісткової тканини щелеп 

[106, 109, 144]. 

Для проведення клаптевих операцій, підняття дна верхньощелепної 

пазухи (синус-ліфтінг), дентальної імплантації застосовують суміш аутокістки 

та остеопластичного матеріалу природнього походження [106, 120]. 
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Останнім часом для заміщення післяопераційних кісткових дефектів 

щелеп використовують аллопластичний кістковий матеріал «Тутопласт» у 

вигляді гранул, чипсів або губчастих блоків [106, 122]. 

Для ефективної регенерації кісткової тканини використовують методику 

направленої тканинної регенерації. В основі направленої тканинної регенерації 

лежить контактне подавлення – спроможність бар׳єрних мембран 

попереджувати проліферацію епітелія. При проведенні кісткової пластики, 

синус-ліфтінга, клаптевих пародонтальних операцій використовують кілька 

мембран. Найчастіше використовують резорбовані бар׳єрні мембрани «Bio-

Gide» (Giestlich, Швейцарія) та «Bio collagen» (Bioteck, Італія) [106, 145]. 

При значній атрофії верхньої щелепи проводять одночасно відкритий 

синус-ліфтінг і пластику кістки із використанням нерезорбованої мембрани – 

титанова сітка з фіксуючими гвинтами. В якості остеотропних матеріалів, у цих 

випадках, застосовують суміш аутокістки та ксеногенного остеотропного 

матеріалу «Bio-Oss» [106, 121, 145]. 

Клінічні випробування, свідчать про перспективність впровадження 

кістковопластичних матеріалів на основі остеоксеноколагена та сульфатованих 

глікозміногліканів «Остеопласт». Мембрана «Остеопласт» представляє 

неантигенний біоматеріал, здатний інтегруватись у тканини пародонта без 

фіброзного переродження [91, 146]. 

При проведенні оперативних втручань із використанням остеопластичних 

матеріалів використовують фактори росту. При хірургічних операціях вони 

стимулюють регенерацію тканини (сполучної, кісткової тканини). В якості 

факторів росту використовують тромбоцити з підвищеним вмістом фібріну 

F.R.P. (Fibrine Riche en Plaquettes). F.R.P. отримують за допомогою спеціальних 

пробірок і центрифуги F.R. (Monblan,Франція). Згусток тромбоцитів із 

підвищеним вмістом фібріну використовують у суміші з остеотропним 

матеріалом або у пресованій формі (мембрани) [147, 148]. 
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Таким чином, застосування сучасних остеотропних матеріалів дозволяє 

значно покращити ефективність лікування пацієнтів із післяопераційними 

дефектами щелеп [149]. 

Особливе зацікавлення викликали матеріали, що здатні 

біорозсмоктуватись і не потребують вимушеного повторного втручання з 

метою їх вилучення [150]. 

У наш час практично вже ні у кого не викликає сумнівів перевага 

синтетичних препаратів перед іншими матеріалами, запропонованими з цією 

метою [135]. Використання сучасних замінників кісткової тканини дозволяє 

протікати процесу регенерації без проміжної реконструкції й атрофії кісткової 

тканини. У 2005 році вперше на міжнародній стоматологічній виставці у Кельні 

(Німеччина) презентувався новий напрямок у лікуванні дефектів кісткової 

тканини при захворюванні пародонта, в імплантації, апексектомії, цистектомії, 

синусліфті та з використанням остеопластичного матеріалу на основі β-

трикальційфосфату «Easy Graft», швейцарської компанії DS Dental [135, 151]. 

Трикальційфосфат існує в α і β фазах. Вони ідентичні за хімічним 

складом, але у фізіологічних умовах організму поводяться по різному: 

трикальційфосфат резорбується дуже повільно й може бути виявлений у новій 

кістці навіть через роки після його впровадження [135, 136, 152]. Керамічні 

фази α-трикальційфосфату дуже стійкі хімічно, не викликають побічних 

реакцій і регенерація кісткової тканини протікає без атрофії кістки й утворення 

сполучної тканини [139, 152]. 

β-трикальційфосфат повністю резорбується й одночасно заміщується 

новою кісткою протягом декількох місяців. Має високо виражені 

остеокондуктивні властивості. Матеріал на 100% синтетичний і не містить 

ніяких інших продуктів, у тому числі білків, пріонів або інших білкових 

фракцій. Пористість матеріалу обумовлює формування остеону зрілої кісткової 

тканини на поверхні гранул [136, 138, 153]. 
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«Easy Graft» – рентгеноконтрастний остеопластичний матеріал 

дозволяє проводити динамічні клінічні спостереження за його поведінкою в 

організмі [154]. 

На сьогоднішній день багато дослідників відзначають важливу роль змін 

кісткової тканини у патогенезі генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією. Проте слід відмітити, що для лікування генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією недостатньо застосовуються остеотропні 

препарати, дія яких спрямована на активізацію процесів репаративного 

остеогенезу. Тому проблема змін кісткової тканини при генералізованому 

пародонтиті та розробка методів впливу на репаративний остеогенез 

залишається актуальною [122]. 

Таким чином, остеотропна терапія при генералізованому пародонтиті у 

хворих з остеопенією патогенетично обґрунтована та необхідна, однак до 

сьогоднішнього дня немає чітких критеріїв для диференціації загального та 

місцевого підходу до її призначення [122]. 

Враховуючи літературні дані, ми вважали за доцільне вивчення 

ефективності застосування остеопластичного матеріалу «Easy Graft» при 

хірургічному лікуванні генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня розвитку 

у хворих з остеопенією. 

 

1.3. Роль антирезорбентів у регуляції кісткового метаболізму. 

 

Кісткова тканина є активною метаболічною системою, яка постійно 

самооновлюється за рахунок процесів формування та резорбції. У нормі вони 

повині бути збалансовані, врівноважені. Якщо переважають процеси резорбції, 

виникає остеопенія та остеопороз [62, 154, 155]. 

Остеопороз називають епідемією 21-го століття, що зумовлено його 

високою поширеністю, яка неухильно зростає. Епідеміологічні дослідження, 

проведені в Європі, продемонстрували, що серед осіб віком старше 50 років 

остеопороз виявляється у кожної третьої жінки та кожного п'ятого чоловіка. 
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Немає жодної раси, нації, етнічної групи або країни, в якій би не зустрічався 

остеопороз [147, 156]. За результатами дослідження В. В. Поворознюка, в 

Україні остеопороз в осіб віком 50-59 років виявляється у 13%, 60-69 років – у 

25%, 70-79 років – у 50%, старше 80 років – у 53% [158]. 

На сьогодні актуальність проблеми остеопорозу не викликає сумнівів у 

зв'язку з високою поширеністю, важкими медичними та соціально-

економічними наслідками, зумовленими виникненням переломів кісток [155, 

159-161]. Ще недавно розвиток остеопорозу вчені пов'язували тільки з втратами 

кісткової маси, що з тих чи інших причин відбуваються у дорослих людей 

[162]. 

Але в останні роки дослідження вчених показали, що витоки остеопорозу 

можуть знаходитися й у дитячому або підлітковому віці. Саме у цей час 

накопичення кальцію у кістках скелета є необхідною умовою для розвитку та 

росту кісток. Серед факторів ризику розвитку остеопорозу у дітей – 

незбалансоване харчування (недостатнє споживання кальцію та вітаміну D), 

слабка рухова активність, деякі системні хронічні патології [163, 164]. 

У даний час нема чітких та єдиних методик лікування остеопорозу. З 

одного боку це зумовлено зі складним патогенетичним механізмом розвитку 

хвороби, з іншого – прихованим початком та розгортанням повної клінічної 

картини лише за появи ускладнень – деформацій скелета, постійного больового 

синдрому, переломів [87, 143, 164].  

Підходи до лікування остеопорозу розподіляються на нефармакологічні і 

фармакологічні. Метаболізм кісткової тканини полягає у поєднанні формування 

і резорбції кістки, і дисбаланс цього гомеостазу призводить до формування 

остеопенії [164]. 

Лікування остеопенії у різних країнах значно різниться. У даний час для 

попередження та лікування остеопенії широко застосовують медикаментозні 

засоби, що надають антирезорбтивну дію та зменшують виведення кальцію з 

кісток. В останні роки суттєво збільшилася зацікавленість бісфосфонатами у 

лікуванні остеопенії і попередженні переломів [163, 164]. 
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Бісфосфонати – синтетичні похідні фосфонових кислот, вони інгібують 

активність остеокластів і потенціюють антирезорбтивні фактори. До групи 

бісфосфонатів відносять етідронат (ксідіфон),клодронат (бонефос), памідронат 

(аредіа), алендронат (фосамакс), ризедронат (актонель), ібадронат (бонвіва) 

[163]. 

Перші дослідження дії бісфосфонатів на кісткову тканину були розпочаті 

ще 30 років тому, а застосування їх у лікуванні остеопенії відбулося впродовж 

10 останніх років [162]. Етідронат (ксідіфон), клодронат (бонефос), памідронат 

(аредіа) в основному рекомендується застосовувати для корекції гіперкальцемії 

остеолітичного характеру, зумовленої метастатичними злоякісними пухлинами 

та для лікування хвороби Педжета. На теперішній час бісфосфонати 

розглядаються як препарати першої лінії у лікуванні остеопенії [155-157]. 

На сьогоднішній день порушення мінерального і кісткового метаболізму є 

універсальним ускладненням термінальної стадії хронічної хвороби нирок [157, 

164]. Спектр розвитку кісткової патології досить широкий, одним із проявів є 

остеопенія, частота якої у 3-4 рази вище у діалізних пацієнтів у порівнянні з 

загальною популяцією, досягаючи 50% й більше [163].  

Беручи до уваги той факт, зниження мінеральної щільності кістки, навіть 

без переломів, значно підвищує ризик смертності, не викликає сумніву 

важливість профілактики та своєчасної корекції втрати маси кістки у даній 

популяції пацієнтів [163, 164]. Застосування ібандронової кислоти 150 мг 1 раз 

на місяць протягом 6 місяців у діалізних пацієнтів з остеопенією у більшості 

випадків призводить до збільшення МЩКТ, максимальний ефект відзначений у 

проксимальних відділах стегнових кісток [165, 166]. 

Препарат ібандронової кислоти може бути використаний у діалізних 

пацієнтів із вторинним гіперпаратиреозом та остеопенією для корекції МЩКТ. 

Для уточнення факторів, що впливають на результат терапії бісфосфонатами у 

діалізних пацієнтів, необхідно проведення подальших досліджень [167]. 

Дослідження показали, що застосування ібандронової кислоти для 

профілактики та лікування постменопаузального остеопорозу дає добрий 
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клінічний ефект. Представлено дані змін МЩКТ при спостереженні від 12 до 

27 місяців, а також ризик виникнення переломів кісток за системою FRAX [109, 

158]. Клінічний досвід застосування препарату «Бонвіва» у комплексній терапії 

постменопаузального остеопорозу зумовлює не тільки прогресивне збільшення 

МЩКТ у поперековому відділі хребта та проксимальному відділі стегнової 

кістки, але й зниження ризику переломів хребців [58, 168]. 

Є дані про ефективність бісфосфонатів при лікуванні генералізованого 

пародонтиту. Алендронат («Фосамакс») сприяє поліпшенню стану кісткової 

тканини щелепи, зменшенню процесів остеопенії та резорбції, збільшенню 

тривалості ремісії генералізованого пародонтиту при застосуванні у жінок у 

постменопаузі. Для лікування постменопаузального остеопорозу 

застосовуються естрогени [163, 165]. 

Постменопаузальний остеопороз – найбільш поширена форма 

захворювання, при якому прогресування зниження міцності кістки асоційоване 

з наступленням менопаузи. Доведено, що жінкам із захворюванням пародонта 

необхідне системне призначення антирезорбентів – препаратів, які гальмують 

процеси розсмоктування кісткової тканини [58, 109, 168].
 

Проведено рандомізовані клінічні дослідження ібандронової кислоти з 

позиції попередження вертебральних і невертебральних переломів кісток [161]. 

«Бонвіва», що застосовується 1 раз на місяць, зумовлює прогресивне 

збільшення показників МЩКТ у поперековому відділі хребта та стегновій 

кістці. Зниження маркерів кісткового ремоделювання, що співставно та навіть 

перевищує результати щоденного прийому ібандронової кислоти в дозі 2,5 мг, 

при якому доведена ефективність щодо зниження ризику переломів хребців 

становить 62% [159-161]. 

При сколіозі ортодонтичне лікування має вплив на патологічно змінену 

кісткову тканину, тому у ретенційний період ортодонтичного лікування 

необхідне призначення препаратів, які підвищують адаптаційні можливості 

організму та сприяють репаративному остеогенезу та розробка патогенетично 

обґрунтованого комплексу лікувально-профілактичних заходів, направлених на 
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підвищення ефективності лікування зубо-щелепних аномалій і профілактику 

рецидивів [155, 162]. 

Сучасні літературні джерела свідчать, що виникнення, інтенсивність, 

частота, а також тяжкість уражень тканин пародонту, деформації щелепних 

кісток у значній мірі зростають при соматичній патології, знаходячись у прямій 

залежності від ступеня компенсації захворювання внутрішніх органів і систем. 

Сучасні дослідники пов’язують сколіоз з остеопенією та порушеннями обміну 

речовин у сполучній тканині. Зубощелепна система, будучи ланкою кістково-

м’язової системи, зазнає ті самі метаболічні перетворення, що і вся кісткова 

тканина організму. Порушення, які розвиваються при дисплазіях сполучної 

тканини, патологія прикусу, гемодинамічні зсуви в системі мікроциркуляції, 

порушення тканинного імунітету сприяють розвитку запальних захворювань 

пародонту. Тому вірогідність виникнення рецидивів захворювань пародонта 

після лікування досить висока [165]. 

У дослідженнях В. О. Дрока (2014) після лікування захворювань 

пародонта призначався препарат «Бурштинова кислота з вітаміном С», потім 

вживання препарату «Кальцій-Д3 Нікомед». Місцево призначався 

ультрафонофорез 5% масляного розчину токоферола ацетата, який проводять 

почергово з опроміненням ділянки кісткової тканини світлом гелій-неонового 

лазера, показала його високу ефективність, що проявлялося підвищенням 

щільності кісткової тканини на 7,7%, підвищенням рівня загального кальцію на 

37,2%, лужної фосфатази – на 6,9%, остеокальцину – на 61,5%, та суттєвому 

зниженні рівня С-кінцевих телопептидів – на 80,5% [165].
 

Визначено ефективність застосування нового вітчизняного препарату 

групи біфосфонатів «Мебіфону» у лікуванні хворих на рак молочної або 

передміхурової залози II–ІV стадії з множинними метастазами у кістках. Крім 

основного ефекту лікування (анальгезуюча дія, вплив на уражені кістки) у групі 

хворих, які одержували «Мебіфон», у ряді випадків спостерігали зменшення 

кількості метастазів у лімфатичних вузлах, у печінці, плеврі, а також 

стимулювальну дію препарату на еритро- та лейкопоез [141]. 
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Вивченню механізмів розвитку, методів профілактики та лікування 

хвороб тканин пародонта, які тісно зв'язані з порушенням структурно-

функціонального стану кісткової тканини скелета, присвячено велику кількість 

праць. Зокрема, остеопенія розглядається як чинник ризику захворювань 

пародонта у жінок і чоловіків [158]. 

Зниження щільності кісток може негативно впливати на стан тканин 

пародонта. Вікова рарефікація кісткової тканини, порушення кісткового 

метаболізму прискорюють процеси резорбції кістки, зумовлюючи погіршення 

перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією [158].  

Із метою зменшення руйнування кісткової тканини у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією застосовують антирезорбенти – 

препарати з групи бісфосфонатів, що сповільнюють процеси резорбції кісткової 

тканини, метаболіти вітаміну D – альфакальцидол. Перспективним є подальше 

вивчення та застосування засобів із остеопротекторними властивостями, які 

коригують метаболічні порушення кісткової системи [164, 166, 167]. 

За провединими дослідженнями захворювання пародонта сьогодні є дуже 

поширеними, що, безперечно, є однією з важливих проблем системи охорони 

здоров’я, вирішення якої залежить від узгоджених дій як лікаря-стоматолога, 

так і лікаря загальної практики. Застосування остеотропних препаратів у 

комплексному лікуванні пародонта є ефективним, стабілізуючим 

пародонтальний статус [168, 169]. 

Запропоновані схеми лікування дають змогу досягти тривалої ремісії 

захворювання, відновлення структури та функції пародонта, але недостатні для 

профілактики передчасної втрати зубів, для широкого застосування у 

пародонтологічній практиці у хворих з остеопенією [163-165, 170]. 

Тому, у схему лікування генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією повинні включатися препарати антирезорбтивної дії, що 

стимулюють кістковий метаболізм, гальмують підвищену резорбцію кістки, 

сприяють формуванню кісткової тканини в організмі у цілому та у кістковій 

тканині щелеп зокрема [167, 171]. 
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Не дивлячись на наявність великої кількості лікарських речовин, які 

відрізняються за хімічною структурою та механізмом дії, проблема вибору 

методу лікування генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією 

потребує подальшого вивчення. На практиці вибір того чи іншого препарату 

повинен визначатися швидкістю зміни мінеральної щільності кістки, наявністю 

супутніх захворювань, вартістю терапії, індивідуальним сприйняттям і 

можливістю моніторування розвитку побічних явищ [157, 172]. 

Враховуючи літературні джерела, ми вважали за доцільне вивчення 

ефективності застосування остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та 

антирезорбенту «Бонвіва» при хірургічному лікуванні хворих на 

генералізований пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку з остеопенією. 

Аналізуючи літературні дані, бачимо, що на сучасному етапі розвитку 

стоматології захворюваність тканин пародонта у хворих з остеопенією зростає, 

лікування генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією залишається 

актуальним. Враховуючи поліетіологічне походження пародонтиту та 

остеопенії й недостатню ефективність уже існуючих методів лікування, у 

комплексній терапії цього захворювання надається перевага медикаментозним 

засобам, які можуть суттєво впливати на різні аспекти етіології та патогенезу 

захворювання. До таких засобів можуть бути віднесені остеопластичний 

матеріал «Easy Graft» та антирезорбент «Бонвіва», широка дія яких у першу 

чергу може бути оцінена на клінічному, біохімічному та остеометричному 

рівнях.  

Проте, у сучасній літературі ми не зустріли повідомлень стосовно впливу 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» й їхньої 

ефективності у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит 

з остеопенією із використанням клаптевих операцій. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією. 

 

Під час дослідження нами було обстежено, проведено лікування та 

клінічне спостереження за 120 хворими віком від 31 до 69 років. Серед 

обстежених 90 хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

знаходились на базі хірургічного відділення центру стоматології ІФНМУ. 

Серед обстежених було 52 (43,33%) чоловіків і 68 (56,67%) жінок. За віком 

хворих поділили наступним чином: 31-39 – 25 осіб (20,83%); 40-49 – 35 осіб 

(29,16%); 50-59 – 33 осіб (27,5%); 60-69 – 27 осіб (22,51%); тривалість 

захворювання була від 10 до 15 років, в середньому (11,74±1,53) років. Для 

оцінки стану тканин пародонта та встановлення діагнозу використовували 

класифікацію захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994) [173]. 

Усім хворим було детально обстежено ротову порожнину та тканини 

пародонта: ясна, пародонтальні кишені, стан твердих тканин зубів. Загальний 

стан організму хворих, стан інших органів і систем оцінювали на основі 

зібраного анамнезу, клінічних, лабораторних і інструментальних досліджень і 

медичної документації. 

Діагноз хворим на генералізований пародонтит з остеопенією 

встановлювали на основі результатів клінічних і лабораторних обстежень: за 

наявністю клінічних проявів симптоматичного гінгівіту, пародонтальної 

кишені, утворення травматичної оклюзії, прогресуючої резорбції кісткової 

тканини щелеп. 

У дослідження включали тільки тих хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією, які підлягали хірургічному лікуванню, серед яких у 

38 (42,22%) хворих з остеопенією діагностовано ІІ ступінь розвитку 

генералізованого пародонтиту, а у 52 (57,78%) – ІІІ ступінь розвитку 
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генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією. Групу порівняння 

склали 30 пацієнтів з інтактним пародонтом. 

Критеріями включення хворих у дослідження були наявність 

генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня розвитку у хворих з остепенією, 

яким у комплексному лікуванні показана клаптева операція на пародонті 

відповідної щелепи, індивідуальна згода пацієнтів на хірургічне лікування та 

застосування запропонованих медикаментозних засобів. 

У дослідження не включали хворих на соматичні захворювання в стадії 

декомпенсації, злоякісні новоутвори, декомпенсовані форми цукрового діабету, 

інфекційні захворювання. 

У залежності від медикаментозного лікування усі хворі на 

генералізований пародонтит з остеопенією були розділені на три групи, які 

були рандомізовані за віком, статтю та тривалістю захворювання. 

Першу групу склали 30 хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією, яким хірургічне лікування проводилося загальноприйнятим методом. 

Другу групу склали 30 хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, 

яким хірургічне лікування проводилося із місцевим використанням 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft». В третій групі – 30 хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією, яким хірургічне лікування 

проводилося із використанням остеопластичного матеріалу«Easy Graft» та 

антирезорбенту «Бонвіва» всередину по 1 таблетці 150 мг один раз на місяць в 

один і той же день щомісячно, протягом трьох місяців цілими, не розжовуючи 

та запиваючи склянкою питної води (180–240 мл), сидячи чи стоячи. Групу 

порівняння склали 30 практично здорових осіб. 

У післяопераційному періоді усі хворі приймали базову медикаментозну 

терапію: «Азитроміцин-Астрафарм» 500мг по 1капсулі впродовж трьох днів 

(курсова доза 1,5 г), «Лоратадин» по 1 таблетці (10 мг) один раз на добу 

вродовж 10 днів та «Лактовіт Форте» по 1 капсулі два рази на добу вродовж 10 

днів. 
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2.2. Методи обстеження хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією. 

 

2.2.1. Методи клінічного обстеження хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією. 

 

Клінічне обстеження хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією розпочиналося із ретельного збирання анамнезу. У першу чергу 

аналізувалися скарги пацієнтів на кровоточивість, зміну кольору, форми та 

болючість ясен, неприємний запах з рота, рухомість зубів, їх зміщення, 

виділення з пародонтальних кишень. При подальшому опитуванні зверталася 

увага на появу перших ознак захворювання, характер його перебігу, лікування, 

яке проводилося на попередніх етапах і його ефективність. В анамнез життя 

були включені відомості про наявність подібних захворювань у батьків і 

близьких родичів хворого, захворювань, перенесених у минулому, шкідливих 

звичок, способу життя та харчування. Звертали увагу на супутні захворювання 

внутрішніх органів, характер їхнього перебігу і можливий взаємозв’язок із 

виникненням і перебігом генералізованого пародонтиту з остеопенією. 

Власне клінічне обстеження ротової порожнини та тканин пародонта 

розпочинали з огляду стану зубних рядів і твердих тканин зубів. Виявляли всі 

місцеві подразники тканин пародонта, які сприяли виникненню запально-

дистрофічного процесу у пародонті (каріозні порожнини, неповноцінні пломби, 

аномалії розміщення окремих зубів, неповноцінні протези). Особливу увагу 

приділяли зубним відкладенням (вид, консистенція, кількість і локалізація). 

Гігієнічний стан ротової порожнини визначали шляхом виявлення 

зубного нальоту за допомогою ГІ за Федоровим-Володкіною (гігієнічного 

індексу за М. В. Федоровим та В. В. Володкіною). Для цього вестибулярні по-

верхні шести нижніх фронтальних зубів змазували ватним тампоном із 

йодовмісним розчином, до складу якого входить 1,0 йоду, 2,0 калію йодиду, 
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40,0 дистильованої води та спостерігали, яка частина поверхні забарвлюється 

у коричневий колір. 

Якщо поверхня не забарвлюється, ставили 1 бал, при забарвленні 1/4 по-

верхні коронки – 2 бали, половини коронки – 3 бали, 3/4 коронки – 4 бали, усієї 

коронки – 5 балів. Оцінки всіх зубів у балах сумували, та одержану суму ділили 

на 6 (кількість зубів).  

Гігієнічний стан ротової порожнини оцінювали так: 

1-1,4 бала – добрий; 

1,5-1,8 бала – задовільний; 

1,9-2,5 бала – незадовільний; 

2,6-3,0 бала – поганий; 

понад 3,0 бала – дуже поганий. 

У нормі цей показник не перевищував 1,1-1,5 бала. 

Інтенсивність і розповсюдженість запального процесу в яснах визначали 

за допомогою проби Ш-П у модиф. Свракова (проби Шіллєра-Писарєва у 

модифікації Д. Свракова). Для цього ясна у ділянці нижніх фронтальних зубів 

за допомогою невеличкої ватної кульки змащували розчином із йодовмісним 

розчином, до складу якого входить 1,0 йоду, 2,0 калію йодиду, 40,0 

дистильованої води. Визначали ступінь забарвлення: фарбування ясенних 

сосочків – 2 бала, фарбування ясенного краю – 4 бала, фарбування коміркових 

ясен – 8 бала. Загальну суму балів ділили на число зубів, у ділянці яких 

проводили дослідження (6) : йодне число = сума оцінок біля кожного зуба / 

число обстежених зубів. 

Критерії оцінки:  

до 2,3 бала – слабо виражений процес запалення; 

2,3-5,0 бала – помірно виражений процес запалення; 

5,1-8,0 бала – інтенсивний запальний процес. 

Для якісного та кількісного відображення клінічного стану ясен і 

пародонта у цілому, глибину пародонтальних кишень, а також активності 

резорбованих процесів у кістковій тканині щелеп застосовували ІР (індекс 



 58 

Рамфйорда). Вивчали стан пародонта навколо 6-ти зубів: 16, 21, 24, 36, 41, 

44. Якщо зуби, що враховуються, відсутні, то оцінку проводили у сусідніх 

зубів. 

Виражали у балах:  

А – для гінгівіту:  

0 – запалення відсутнє; 

1 – легкий гінгівіт (запалення не поширюється навколо зуба); 

2 – гінгівіт середньої тяжкості (охоплює ясна навколо зуба); 

3 – важкий гінгівіт (виражена гіперемія, кровоточивість, виразка, але 

епітеліальне прикріплення не порушене). 

Б – для пародонтальних кишень: 

4 – відстань від дна кишені до емалево-цементної межі не більш 3 мм; 

5 – відстань від дна кишені до емалево-цементної межі від 3 до 6 мм; 

6 – відстань від дна кишені до емалево-цементної межі понад 6 мм. 

Індекс Рамфйорда визначали за формулою: IR = (А + Б) : 6. 

Оцінку стану ясен визначали за допомогою ІК за Мюллеманом (індекса 

кровоточивості сосочків ясен за Мюллеманом). Ґудзикуватим зондом 

проводили зондування ясенних сосочків оральної поверхні правої половини 

верхньої та лівої половини нижньої щелепи. Аналогічно зондували сосочки з 

вестибулярної поверхні правої половини нижньої та лівої половини верхньої 

щелепи. Оцінювали у балах, підсумовували та виводили середнє значення. 

Критерії оцінки у балах: 

0 – кровоточивість відсутня; 

1 – поява окремих точкових кровотеч; 

2 – численні точкові кровотечі або поява лінійної; 

3 – міжзубний проміжок заповнений кров’ю; 

4 – інтенсивна кровоточивість, кров заповнює ясенну борозну, витікаєна 

зуб або ясна.  

Під час підрахунку індексу суму всіх оцінок ділили на кількість 

обстежених зубів. 
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Глибину пародонтальної кишені вимірювали за допомогою 

каліброваної гладилки чи тупого зонда з нанесеними на них міліметровими 

поділками або спеціального інструмента – пародонтометра. Для цього 

інструмент вводили у патологічну кишеню до появи відчуття незначного опору. 

Залежно від групи зубів здійснювали кілька вимірювань: у ділянці великих 

кутніх зубів – по два зі щічної та піднебінно-язикової поверхонь і по одному з 

дистальної та медіальної, у ділянці малих кутніх зубів, різців та ікол проводили 

4 вимірювання – по одному на кожній поверхні. При вимірюванні глибини крім 

відстані від краю ясен до дна кишені враховували також оголення поверхні 

кореня за рахунок рефракції ясен (відстань від емалево-цементної межі до 

верхівки ясенного сосочка). 

Визначення вмісту пародонтальної кишені проводили легким 

надавлюванням за допомогою ватного тампону на ясна у проекції верхівки 

відповідного зуба та поступовим переміщенням тампона до ріжучого краю. 

Диференційну діагностику пародонтальних і ясенних кишень проводили 

за допомогою формалінової проби (G. Parma). Розчин, який складається з 5 мл 

40% формаліну, 20 мл гліцерину та 175 мл дистильованої води, вводили у 

кишеню. При наявності виразоквиникав біль.  

Для повної характеристики виділень із пародонтальних кишень 

використовували бензидинову пробу – змінювався колір реактиву при контакті 

з гнійним вмістом. Із цією метою одну каплю розчину, який складається з 0,5 

мл бензидину, 10 мл поліетиленгліколю та 15 мл оцтової кислоти 1:1000, 

змішували з однією каплею 3% розчину перекису водню та вводили на турунді 

у кишеню. У залежності від кількості гною проходило зафарбовування у 

зелений, голубувато-зелений і голубий колір. Інтенсивність зафарбовування 

турунди свідчило про кількість гнійного вмісту. 

Патологічну рухомість зубів оцінювали за Д. А. Ентіним, розрізняють три 

ступені рухомості зубів:  

І – зуб відхиляється у вестибулярно-оральному (присінково-язиковому) 

напрямку у межах ширини його ріжучого краю (1-2 мм); 
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ІІ – окрім зазначеної при І ступені, спостерігається рухомість у медіо-

дистальному напрямку; 

ІІІ – окрім зазначених переміщень, зуб рухомий також і у вертикальному 

напрямку. 

Загальний стан організму оцінювали на основі клінічних обстежень, які 

доповнювали лабораторні та інструментальні методи дослідження. 

Ефективність лікування хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією оцінювали до операції, на 1-й, 2-й, 3-й, 14-й день після операції, та 

через 3, 6, 12 і 24 місяці після хірургічного лікування. Дані заносились у 

розроблені нами карти обстеження, які включали результати об’єктивного 

обстеження – стан ротової порожнини, ГІ за Федоровим-Володкіною, проби  

Ш-П у модиф. Свракова, ІР, ІК за Мюллеманом, глибина зубоясенної кишені, 

ступінь рухомості зубів за Д. А. Ентіним, додаткові методи обстеження, 

результати лікування (додаток Б). 

 

2.2.2. Методика біохімічних досліджень у крові. 

 

Остеокальцин синтезується остеобластами та є найбільшим 

неколагеновим білком. Впливають на його синтез кальційрегулюючі гормони: 

кальцитонін, паратиреоїдний гормон, вітамін D, а також інші фактори, що 

змінюють активність остеобластів. Більш, ніж 70% остеокальцину, що 

синтезується остеобластами, включається у кістковий матрикс, а остання 

частина потрапляє у кровоплин. Остеокальцин є чутливим маркером 

формування кісткової тканини, а зміна його концентрації у крові відображає 

метаболічну активність остеобластів. Остеокальцин виводиться з кровоплину 

нирками шляхом клубочкової фільтрації. Остеокальцин характеризується 

наявністю -карбоксиглутамілової кислоти, яказ’єднує білок із 

гідроксиапатитом. 

Оцінку структурно-функціонального стану кісткової тканини проводили 

за допомогою маркерів метаболізму кісткової тканини. 



 61 

Одним із маркерів кісткового формування є остеокальцин, 

найпоширеніший білок кістки, який синтезується остеобластами та 

одонтобластами й є найбільш специфічним маркером остеобластичної 

активності. Рівень циркуляції остеокальцину відображає швидкість утворення 

кістки.  

Для проведення біохімічних досліджень кров забиралася з вени 

натщесерце уранці (з 9 до 10 годин) безпосередньо у лабораторії та піддавалася 

аналізу негайно. Для кількісного визначення остеокальцину у сироватці крові 

застосовували імуноферментний тест Nordic Bioscience Diagnostics A/S N-MID 

Osteocalcin ELISA(Данія). 

Референтні показники для остеокальцину у сироватці крові: 

у чоловіків – 9,6-40,8 нг/мл; 

для жінок у променопаузі – 8,4-33,9 нг/мл; 

для жінок у постменопаузі – 9,5-48,3 нг/мл. 

Визначення рівня маркерів остеопорозу у сироватці крові обстежуваних 

хворих проводилося у терміни: до початку прийому препаратів, через 3, 6, 12 і 

24 місяці після прийому препарату. 

 

2.2.3. Методика біохімічних досліджень у сечі. 

 

Дезоксипіридинолін – це метаболіт колагену, який формує ковалентні 

поперечні зв’язки між окремими молекулами колагену та є похідним лізину й 

оксилізину. Дуже важливо, що ця речовина відсутня у складі колагену шкіри, а 

міститься лише у кістках і хрящах. Вона є інформативним біохімічним тестом у 

діагностиці порушень органічної частини кісток, оскільки не піддається 

розщепленню в організмі, а виділяється із сечею або у вільній формі (40%), або 

у поєднанні з N-терміналами телопептидів колагену(60%). Дезоксипіридинолін 

вивільнюється у міжклітинну рідину внаслідок остеокластичної резорбції 

кісткової тканини та приєднується до колагену, проте у нирках цей комплекс 
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розпадається та дезоксипіридинолін виводиться із сечею й є маркером 

кісткової резорбції. 

Специфічним і високочутливим маркером резорбції є 

дезоксипіридинолін, вивільняється з кісткового матеріалу при резорбції його 

остеокластами. Надмірно високий рівень дезоксипіридиноліну у сечі вказує на 

підвищену резорбцію кісткової тканини. Рівень дезоксипіридиноліну у сечі 

визначали імуноферментним методом із застосуванням набору DPD EIA KIT 

(США). 

Референтні показники дезоксипіридиноліну у сечі: 

для жінок (25-44років) – 3,0-7,4 н/моль; 

для чоловіків (25-55років) – 2,3-5,4 н/моль. 

Визначення рівня маркерів остеопорозу у сечі обстежуваних хворих 

проводилося у терміни: до початку прийому препаратів, через 3, 6, 12 і 24 

місяці після прийому препарату. 

 

2.2.4. Методика денситометричних досліджень. 

 

Метод забезпечує максимальну швидкість і точність вимірів. Час 

вимірювання – 2-10 хвилин, точність – 0,5-2%, або 0,012-0,3 г/см
2
. Доза 

радіаційного навантаження при скануванні всього хребта складає 3 Мбер і при 

цьому у 5 раз нижча за дозу опромінення при звичайній рентгенографії. 

Зниження МЩКТ вивчали за денситограмами поперекового відділу хребта (L2-

L4) у передньо-задній проекції. Методика базується на принципі порівняння 

даних про МЩКТ даного пацієнта з побудованою моделлю стану МЩКТ в 

окремій етнічній ситуації з урахуванням показників статі, віку та ваги (у жінок 

наявність менструального циклу). Обробка отриманих результатів мінеральної 

щільності проводилась згідно до методичних рекомендацій Міжнародного 

товариства по клінічній денситометрії [174]. 

Програмне забезпечення апарату виводили на дисплей і друкували на 

папері дані у вигляді кольорового графіка, ділянку дослідження на рівні L2-L4 
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та таблиць. На кольоровому графіку: по осі Х – вік пацієнта у роках, по осі У 

– МЩКТ у г/см
2
. Графік розбитий по горизонталі на чотири кольори. Осі 

відповідають станам кісткової тканини: верхня частина – зелений колір 

відповідає гіперостозу; синій – МЩКТ відповідає віковій нормі; жовтий – 

остеопенія; червоний – остеопороз. На фоні кольорового графіка проведена 

крива графічного зображення оптимальної етнічної популяційно-вікової 

регресійної моделі МЩКТ поперекового відділу хребта та паралельно їй синім 

кольором – 10% відхилення від етнічної норми. 

У розміщеній нижче таблиці комп’ютер обчислював показники: Area – 

площу хребців L2-L4 у см
2
; Bmc – вміст мінералів у хребцях (r); Bmd – 

мінеральну щільність хребців г/см
2
; Z – відхилення МЩКТ від середніх 

показників, що характерні для здорових людей відповідної статі та віку; Т-

критерій, що становить собою співвідношення отриманих результатів цього 

пацієнта до показників нормальної вікової кісткової маси (люди віком 18-20 

років). Величина даного критерію відповідала проценту зниження мінеральної 

щільності. Згідно рекомендаціям ВООЗ по Т-критерію оцінюють виразність 

остеопенії або остеопорозу. Числовим виразом діагнозу остеопорозу є Т-

критерій – кількість стандартних відхилень (SD) від показників молодих 

здорових дорослих (20–39 років). 

Коливання Т-критерію у діапазоні 1,0 SD відноситься до норми. При 

зниженні МЩКТ між -1 та -2,5 SD діагностується остеопенія (стан 

передостеопорозу): 

остеопенія І ступеня – від -1 до -1,5; 

остеопенія ІІ ступеня – від -1,5 до -2,0; 

остеопенія ІІІ ступеня – від -2,0 до -2,5. 

Якщо зниження показників МЩКТ перевищують -2,5 SD від пікових 

показників (Т-критерій ≥ -2,5 SD), показники відповідають остеопорозу (рис. 

2.2.4). 
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Рис. 2.2.4. Денситограма 

 

Аналіз денситометричних досліджень обстежуваних хворих проводилися 

у терміни: до операції та через12 і 24 місяці після хірургічного лікування. 

 

2.2.5.  Методика рентгенологічних досліджень. 

 

Рентгенологічне обстеження хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ 

ступеня розвитку з остеопенією проводили за допомогою ортопантомографії та 

прицільної внутрішньоротової рентгенографії. Перевагу надавали 

ортопантомографічним дослідженням, тому що ця методика дає можливість 

отримати зображення кісткової тканини пародонта при мінімальному 

проекційному спотворенні зображення та відносно низькому опроміненні 

гіпофізу, щитоподібної залози, гонад. Кісткові ураження, утворені 

вертикальною резорбцією кісткової тканини щелепи, визначали за 

класифікацією H. Goldman та D. Cohen (1999) [175].  
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При аналізі ортопантомограм оцінювали форму, висоту та стан 

верхівок коміркового відростка верхньої та коміркової частини нижньої щелеп, 

ступінь оголення коренів, характер резорбції кісткової тканини та наявність 

змін у періодонті. Розрізняли чотири ступені резорбції:  

 початковий – порушення цілісності компактної пластинки коміркових 

відростків без особливої втрати кісткової тканини на основі явищ остеопорозу; 

 І ступінь – деструкція коміркових відростків до 1/3 довжини кореня; 

 ІІ ступінь – деструкція коміркових відростків до 1/2 довжини кореня; 

 ІІІ ступінь – деструкція коміркових відростків більше, ніж 1/2 довжини 

кореня. 

Рентгенологічні дослідження проводили до операції та через 6, 12 і 24 

місяці після операції. 

 

2.3. Методика хірургічного лікування хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією. 

 

У передопераційному періоді за показами проводилася відповідна 

терапевтична, ортопедична та хірургічна підготовка хворих. 

Терапевтичні маніпуляції, якіпроводились безпосередньо у 

передопераційному періоді, включали у себе засоби як місцевого, так і 

загального характеру. Проводилось пломбування каріозних порожнин, заміна 

неякісних пломб, видалення над'ясенного зубного нальоту та каменю, 

медикаментозна обробка ясен і пародонтальних кишень. 

Враховуючи результати І. Н. Александрова (2010) [176] щодо позитивного 

впливу депульпування зубів на перебіг генералізованого пародонтиту, за 

показами видаляли судинно-нервовий пучок зуба. Показами вважали часті 

загострення запального процесу з абсцедуванням, прогресуюча резорбція 

кісткової тканини щелепи не менше, ніж на третину довжини кореня, рухомість 

зубів II і III ступеня розвитку, ознаки дегенеративних змін у пульпі. 
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Особливу увагу приділяли місцевій протизапальній терапії з 

урахуванням мікрофлори пародонтальних кишень і перебігу захворювання. 

Пацієнтам, в яких була виявлена змішана мікрофлора (коки, палички, 

спірохети, гриби та найпростіші), крім антибактеріальних препаратів широкого 

спектру дії, застосовували протигрибкові (ністатінова, леворинова, декамінова 

мазі та емульсії), протипротозойні засоби (метронідазол, ектерицид). 

Зважаючи на провідну роль мікробного нальоту, як найбільш агресивного 

з місцевих подразників, що обтяжує перебіг і призводить до частих загострень 

генералізованого пародонтиту, операцію кожному з хворих призначали тільки 

після того, як він набував стійких навичок із бездоганного гігієнічного 

утримання ротової порожнини. Тому, починаючи вже з першого відвідування, 

хворих із ГІ за Федоровим-Володкіною вищим за 1,5 бала, навчали правилам і 

інформували про засоби раціональної гігієни ротової порожнини та впродовж 

усіх наступних відвідувань у період підготовки до операції протягом 2-3 тижнів 

проводили контроль якості гігієни за допомогою методу індикації зубного 

нальоту йодвмісним розчином. 

Ортопедична підготовка полягала перш за все в усуненні чинників, що 

спричинювали функціональне перенавантаження пародонта. Серед обстежених 

57 хворих потребували корекції оклюзійної поверхні, ліквідації травматичних 

вузлів і травматичної артикуляції. Вибіркове пришліфовування проводили 

алмазною головкою за допомогою воскової пластинки або фарбуючого паперу 

за методикою Х. А. Каламкарова (1983) [177]. Після завершення вибіркового 

пришліфовування зішліфовані поверхні зубів покривали фтор-лаком. 

До операції 19 хворим були виготовлені фіксуючі назубні конструкції. 

Перевагу ми надавали тимчасовим знімним шинам-капам. Їх було виготовлено 

15 хворим. У 4 випадках для шинування зубів ми застосували транскоронарну 

дротяну лігатуру за Л. Щугаром (1980) [178]. 

Передопераційна хірургічна підготовка полягала у видаленні зубів ІV, III-

IV ступеня рухомості, проведенні амбулаторних операцій. При необхідності 
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хворих консультували лікарі інших спеціальностей із відповідними 

призначеннями.  

Усім 90 хворим із ІІ і ІІІ ступенем розвитку генералізованого пародонтиту 

з остеопенією проводили класичну клаптеву операцію Цішинського-Відман-

Неймана [179]. 

Показами до клаптевої операції була наявність генералізованого 

пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня розвитку у стадії ремісії при глибині 

пародонтальних кишень до 8 мм. 

Протипоказами до хірургічного лікування на тканинах пародонта 

вважали: деструкцію кісткової тканини щелеп більше ніж 2/3 довжини кореня 

при рухомості зубів ІІІ-ІV ступеня, соматичні захворювання у стадії 

декомпенсації, злоякісні новоутвори, декомпенсовані форми цукрового діабету, 

інфекційні захворювання. 

Ротову порожнину зрошували розчинами антисептиків і проводили 

знеболювання Sol. Ubistesini 4%. Проводили два вертикальні розрізи від краю 

ясен до перехідної складки по краях патологічного процесу та горизонтальні 

розрізи по краю ясен з вестибулярної та язичної (піднебінної) сторін, висікали 

ножицями змінені краї ясен шириною близько 2мм, видаляли грануляційну 

тканину, зубні відкладення, обробляли край кістки та полірували корінь зуба, 

кісткові порожнини заповнювали матеріалом «Easy Graft». При з’єднанні з 

рідинами ротової порожнини «Easy Graft» тверднув і набував форму 

монолітного, але пористого імпланту. Проводили мобілізацію слизово-

окістного клаптя, вкладали його на місце, ушивали у міжзубних проміжках 

швами. 

 

2.4. Методи статистичного аналізу результатів досліджень. 

 

Статистичний аналіз отриманих цифрових результатів проводили методом 

варіаційної статистики з використанням прикладного пакету комп'ютерної 

програми медико-статистичних обчислень Statistica, із дотриманням Єдиних 



 68 

вимог Міжнародного Комітету редакторів медичних журналів. Обчислювали 

середні значення по кожному з показників, що вивчались, стандартні 

відхилення та похибки. Достовірність відмінності між залежними та 

незалежними варіантами оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента, 

відмінність вважали достовірною при p<0,05. Багатофакторний регресійний 

аналіз та парний факторний кореляційний аналіз з обрахунком коефіцієнта 

кореляції Пірсона – r. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ З ОСТЕОПЕНІЄЮ 

  

3.1. Клінічні особливості перебігу генералізованого пародонтиту з 

остеопенією у залежності від ступеня розвитку захворювання. 

 

В усіх обстежених основними симптомокомплексами генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією були симптоматичний гінгівіт, 

пародонтальна кишеня, прогресуюча резорбція кісткової тканини щелеп, 

травматична оклюзія. Вираженість цих ознак залежала від розвитку процесу. 

Генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку у хворих з остеопенією було 

діагностовано у 38 (42,22%) хворих, генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня 

розвитку з остеопенією – у 52 (57,78%) хворих. 

При хронічному перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією спостерігали хронічний симптоматичний гінгівіт (катаральний, 

гіпертрофічний, атрофічний). У 71 (78,89%) хворого було відмічено 

симптоматичний катаральний гінгівіт: ясенні сосочки були набряклими, 

гіперемійованими та з ціанотичним відтінком, при доторкуванні кровоточили. 

Симптоматичний гіпертрофічний гінгівіт спостерігали у 18 (20%) хворих, із 

них гранульована форма – у 8 (8,89%), а фіброзна – у 10 (11,11%) хворих. При 

гранульованій формі ясенні сосочки були гіперплазовані, набряклі, болючі та 

кровоточили при механічному подразненні. При фіброзній формі 

генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією ясна були неболючі, 

блідо-рожевого кольору, не кровоточили при пальпації. Атрофічний гінгівіт 

виявлено у 1 (1,11%) хворого. 

Хворі на генералізований пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку з 

остеопенією скаржилися на кровоточивість і набряк ясен, свербіж і біль в яснах, 

рухомість зубів, проте клінічна картина захворювання була більш вираженою у 
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хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією 

(табл.3.1.1). 

Таблиця 3.1.1 

Скарги хворих на генералізований пародонтит з остеопенією у залежності 

від ступеня розвитку захворювання 

 

 

 

 

 

Скарги 

Хворі на генералізований пародонтит  

з остеопенією,  

n=90 

Хворі на генералізований 

пародонтит ІІ ступеня 

розвитку  

з остеопенією,  

n= 38 

Хворі на генералізований 

пародонтит ІІІ ступеня 

розвитку  

з остеопенією,  

n=52 

Абс. % Абс. % 

Кровоточивість ясен 32 84,21 50 96,15 

Набряк ясен 35 92,11 51 98,08 

Свербіж в яснах 23 60,53 47 90,38 

Біль в яснах 19 50,00 36 69,23 

Рухомість зубів 29 76,32 48 92,31 

 

У хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з 

остеопенією кровоточивість ясен було виявлено на 11,94% випадків частіше, 

ніж у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією, 

набряк ясен  – на 5,97%, свербіж у яснах – на 29,85%, біль у яснах – на 19,23%, 

рухомість зубів – на 15,99% випадки. 

Рухомість зубів була більш значною у хворих на генералізований 

пародонтит із ІІІ ступенем розвитку з остеопенією. Зокрема, серед 52 хворих на 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією у 22 (42,31%) 

хворих відзначали рухомість ІІ і ІІ-ІІІступенів, в той час, як у хворих на 

генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією така рухомість 

відзначалась у 9 (23,68%) серед 38 хворих. Це, на нашу думку, можна пояснити 
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більш значним ступенем ураження тканин пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією. 

В усіх хворих ексудат із пародонтальних кишень був відсутній у 

переважній кількості випадків і лише у 4 (10,53%) хворих на генералізований 

пародонтит ІІ ступеня розвику з остеопенією та у 8 (15,38%) хворих на 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією спостерігали 

помірну кількість серозних чи серозно-гнійних виділень. 

Аналізуючи результати вимірювання глибини пародонтальних кишень у 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією виявили їх залежність від 

ступеня розвитку захворювання (рис.3.1.1). Зокрема, у хворих на 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією глибина 

пародонтальних кишень була більшою, ніж у хворих на генералізований 

пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією на (1,480,11) мм, тобто на 

32,74% (р<0,05). 

 

 
Рис. 3.1.1 Глибина пародонтальних кишень у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією у залежності від ступеня розвитку захворювання. 

 вірогідність відмінності між ІІІ і ІІ ступенем розвитку генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією,р<0,05. 

 

4,53

6,01
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ІІ ступінь розвитку

ІІІ ступінь розвитку
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При клінічному обстеженні хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією особливу увагу звертали на наявність зубних відкладень у вигляді 

зубного нальоту та каменю, які є патологічними ознаками захворювань тканин 

пародонта. Відкладення зубного нальоту та каменю значно прискорюється у 

більшості хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, що вважається 

одним з місцевих пускових моментів запально-дистрофічного процесу та 

фактором, що обтяжує перебіг захворювання. У хворих на генералізований 

пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією зубні відкладення були більш 

вираженими порівняно з хворими на генералізований пародонтит ІІ ступеня 

розвитку з остеопенією. Визначення стану тканин пародонта у клінічних 

умовах за індексною оцінкою дозволило виявити виражені зміни у хворих на 

генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією та, особливо, ІІІ 

ступеня розвитку з остеопенією (табл. 3.1.2).  
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Таблиця 3.1.2 

Індексна оцінка стану тканин пародонта хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією у залежності від ступеня розвитку захворювання (Мm) 

 

 

Показники 

Практично 

здорові, 

n=30 

Хворі на генералізований пародонтит 

з остеопенією, 

 n=90 

Хворі на 

генералізований 

пародонтит ІІ 

ступеня розвитку 

з остеопенією, 

n=38 

Хворі на 

генералізований 

пародонтит ІІІ 

ступеня розвитку  

з остеопенією,  

n=52 

ГІ за Федоровим-

Володкіною, 

 бали 

0,12±0,03 2,560,03* 3,750,05* 

Проби Ш-П у модиф. 

Свракова,  

бали 

0 4,86±0,03* 5,480,05* 

ІР,  

бали 
0 4,69±0,06* 5,450,02* 

ІК за Мюллеманом,  

бали 
0 2,66±0,02* 3,110,03* 

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових осіб, р<0,05; 

 – вірогідність відмінності між ІІІ і ІІ ступенем розвитку генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією, р<0,05. 

 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит ІІІ 

ступеня розвитку з остеопенією показник ГІ за Федоровим-Володкіною був 

більшим, ніж у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з 

остеопенією на 46,48% (р<0,05), проби Ш-П у модиф. Свракова – на 12,76% 

(р<0,05), ІР – на 16,20% (р<0,05), ІК за Мюллеманом – на 16,92% (р<0,05). 

Виявлена динаміка показників індексної оцінки, на наш погляд, вказує на 

більш глибокі порушення в тканинах пародонта у цілому у хворих на 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією, вищу 

активність у них резорбційних процесів у кістковій тканині щелеп та більшу 
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інтенсивність і розповсюдженість запального процесу у тканинах пародонта. 

Проте, показники індексної оцінки у хворих на генералізований пародонтит ІІ 

ступеня розвитку з остеопенією також були достатньо високими порівняно зі 

здоровими. Враховуючи глибокі зміни у тканинах пародонта хворих на 

генералізований пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку з остеопенією, на нашу 

думку, вихідний стан гігієни ротової порожнини необхідно враховувати при 

прогнозуванні результатів хірургічного лікування генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією. 

Аналізуючи результати лабораторного обстеження виявили кількісні та 

якісні зміни у формулі крові (помірний лейкоцитоз, прискорена ШОЕ) в 10 

(11,11%) із 90 обстежених хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією, серед яких було 2 (5,26%) з 38 хворих ІІ ступеня розвитку 

захворювання та 7 (13,46%) з 52 хворих ІІІ ступеня розвитку захворювання. 

Суттєвих зрушень у загальному стані організму зі сторони внутрішніх органів 

не було виявлено. 

Таким чином, результати проведених загальноклінічних досліджень 

дозволили виявити виражені зміни у тканинах пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією, які наростали із збільшенням 

ступеня розвитку захворювання. 

 

3.2. Біохімічні зміни у крові у хворих на генералізований пародонтит 

з остеопенією. 

 

У результаті проведених лабораторних досліджень крові у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією, було встановлено біохімічні зміни, 

які полягали у зменшенні вмісту остеокальцину, чого не відзначалося у 

здорових осіб (табл.3.2.1). Зокрема, встановлено, що кількість остеокальцину у 

хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією 

зменшилась у 1,60 раза (р<0,05) до (18,960,64) % порівняно зі здоровими, а у 
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хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією 

зменшилась у 1,66 раза (р<0,05) до (18,340,65) % відповідно.  

Таблиця 3.2.1  

Біохімічні зміни остеокальцину у хворих на генералізований пародонтит у 

залежності від ступеня розвитку захворювання з остеопенією (Мm) 

 

 

Показник 

метаболізму 

 

Практично 

здорові, 

 n=30 

Хворі на генералізований пародонтит 

з остеопенією, 

 n=90 

Хворі на 

генералізований 

пародонтит ІІ 

ступеня розвитку 

з остеопенією, 

n=38 

Хворі на 

генералізований 

пародонтит ІІІ 

ступенярозвитку з 

остеопенією,  

n=52 

Остеокальцин, 

нг/мл 

 

30,430,33* 

 

18,960,64* 

 

18,340,65*  

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових осіб, р<0,05; 

 – вірогідність відмінності між ІІІ і ІІ ступенем розвитку генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією, р<0,05. 

 

Відомо, що концентрація остеокальцину у крові відображає метаболічну 

активність остеобластів кісткової тканини. Значне зменшення кількості 

остеокальцину у крові вказує, на нашу думку, на зменшення кількості кальцію 

у сироватці крові, що дає можливість для розвитку остеопенії, при якій 

порушуються процеси формування кісткової тканини. Зокрема, показник 

кількості остеокальцину у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня 

розвитку з остеопенією зменшився на 37,69% (р<0,05), а у хворих на 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією – на 39,73% 

(р<0,05), порівняно зі здоровими. 

Під час аналізу встановлено, що середні значення остеокальцину, що є 

специфічним маркером кісткового формування, були достовірно нижчі 

порівняно з аналогічним показником у контролі, що свідчить про зниження 



 76 

функціональних характеристик клітин остеобластичного ряду. Зниження 

рівня кальцію у сироватці крові дає змогу говорити про недостатність 

кісткового формування у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

та може використовуватись для раннього виявлення груп ризику з виникнення, 

розвитку і прогресування остеопенії та інших метаболічних остеопатій у хворих 

на генералізований пародонтит. 

 

3.3. Біохімічні зміни у сечі в хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією. 

 

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити біохімічні зміни у сечі 

у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією. Було встановлено ряд 

загальних закономірностей. Аналізуючи показники дезоксипіридиноліну у 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією до проведення 

хірургічного лікування, нами було виявлено виражені зміни показника. Так, 

збільшувався показник дезоксипіридиноліну у сечі (р<0,05) в усіх хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією у порівнянні зі здоровими 

(табл.3.3.1). Зокрема, встановлено, що кількість дезоксипіридиноліну у сечі у 

хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією 

збільшилась у 1,80 раза (р<0,05) до (6,160,64) порівняно зі здоровими, а у 

хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією 

збільшилась у 1,86 раза (р<0,05) до (6,380,65) відповідно. 
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Таблиця 3.3.1  

Біохімічні зміни дезоксипіридиноліну у хворих на генералізований 

пародонтит у залежності від ступеня розвитку захворювання з остеопенією 

(Мm) 

 

 

 

 

Показник 

метаболізму 

 

 

 

Практично 

здорові,  

n=30 

Хворі на генералізований пародонтит 

з остеопенією,  

n=90 

Хворі на 

генералізований 

пародонтит ІІ 

ступеня розвитку 

з остеопенією, 

n=38 

Хворі на 

генералізований 

пародонтит ІІІ 

ступеня розвитку 

з остеопенією, 

n=52 

Дезоксипіридинолін, 

н/моль 

 

3,430,33 

 

6,160,64* 

 

6,380,65*  

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових осіб, р<0,05; 

 – вірогідність відмінності між ІІІ і ІІ ступенем розвитку генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією, р<0,05. 

 

Аналіз результатів біохімічних показників до хірургічного лікування, 

дозволив встановити, що вивчення метаболізму кісткової тканини, на нашу 

думку, є важливим прогностичним фактором щодо перебігу захворювання. 

Концентрація дезоксипіридиноліну у сечі відображає метаболічну активність 

остеобластів кісткової тканини. Значне збільшення кількості 

дезоксипіридиноліну у сечі вказує на активний процес резорбції кісткової 

тканини, що дає можливість для розвитку остеопенії, при якій порушуються 

процеси резорбції кісткової тканини. 

У хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з 

остеопенією, порівняно з здоровими, показник дезоксипіридиноліну збільшився 

на 79,59% (р<0,05), а в хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня 

розвитку з остеопенією – на 86,01% (р<0,05) відповідно. 

Під час аналізу встановлено, що середні значення дезоксипіридиноліну, 

що є специфічним маркером кісткової резорбції, були достовірно вищі, 
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порівняно з аналогічним показником у контролі, що свідчить про підвищення 

функціональних характеристик клітин остеокластів. Збільшення рівня 

дезоксипіридиноліну у сечі дає змогу говорити про підвищену кісткову 

резорбцію у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією та може 

використовуватись для раннього виявлення груп ризику з виникнення, розвитку 

та прогресування остеопенії й інших метаболічних остеопатій у хворих на 

генералізований пародонтит. 

 

3.4. Особливості денситометричних змін у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією. 

 

Із метою вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини 

у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією за допомогою 

денситометричних досліджень проводили оцінку денситометричних 

характеристик здорових осіб, а також хворих на генералізований пародонтит ІІ і 

ІІІ ступеня розвитку з остеопенією.  

Для денситограм кісткової тканини здорових людей характерними були 

показники, що відповідають нормальному стану кісткової тканини (Т-критерій 

коливався від -1SD до +1SD ) 

За результатами денситометрії Т-критерій у середньому складав  

-1,94±1,36 (р<0,05) у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку 

з остеопенією та -1,97±1,36 (р<0,05) у хворих на генералізований пародонтит ІІІ 

ступеня розвитку з остеопенією, тоді як у здорових – -0,08±1,36 (р<0,05). 

Отже, отримані показники денситограм вказують на структурно-

функціональні зміни кісткової тканини щелепи у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією.  

Показник денситограм має значні відхилення у хворих на 

генералізований пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку з остеопенією у порівнянні 

з такими показниками у здорових осіб, що свідчить про зменшення щільності 

кісткової тканини. Тому визначення показника Т-критерію можна 
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застосовувати як діагностичний маркер порушень структурно-

функціонального стану у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

у вихідному стані перед проведенням клаптевої операції. Встановлена 

взаємообумовленість процесів, які характеризують порушення структурно-

функціонального стану у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією. 

 

3.5. Рентгенологічні зміни у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією. 

 

Для визначення ступеня, типу резорбції кісткової тканини щелеп, а також 

локалізації кісткових пародонтальних кишень кожному хворому проводили 

внутрішньоротову рентгенографію відповідних ділянок щелеп або 

ортопантомографію. Ступінь, характер перебігу захворювання у хворого у 

різних ділянках і верхньої, й нижньої щелепи були різними. Це було враховано 

при діагностиці та загальній оцінці стану тканин пародонта. 

У хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з 

остеопенією при рентгенологічному дослідженні виявляли нерівномірну 

резорбцію кіткової тканини та слабко виражений остеопороз кістки щелепи з 

утворенням кісткових пародонтальних кишень незначної глибини. Висота 

кісткової тканини була знижена до 1/3 – 1/2 довжини кореня. Відзначалася 

рухомість зубів І - ІІ ступеня, оголення їхніх шийок і частково коренів. 

У хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з 

остеопенією рентгенологічно виявляли нерівномірну резорбцію та виражений 

остеопороз кісткової тканини з утворенням кісткових пародонтальних кишень. 

Висота кісткової тканини була знижена більше 1/2 довжини кореня. 

Відзначалася рухомість зубів ІІ - ІІІ ступеня, оголення їхніх шийок і коренів. 

Таким чином, аналізуючи результати проведених досліджень дозволили 

виявити виражені зміни у тканинах пародонта у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією, які наростали із збільшенням ступеня розвитку 

захворювання. У хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з 
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остеопенією виявлена вища активність резорбційних процесів у кістковій 

тканині щелеп. 

Ступінь запально-дистрофічного процесу та характер перебігу 

захворювання у вихідному стані мають вирішальне значення при виборі 

хірургічного лікування та проведенні індивідуального підходу до лікування 

кожного з хворих. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ З ОСТЕОПЕНІЄЮ ІЗ 

ВКЛЮЧЕННЯМ АНТИРЕЗОРБЕНТУ ТА ОСТЕОПЛАСТИЧНОГО 

МАТЕРІАЛУ 

 

4.1. Оцінка ефективності хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією загальноприйнятим методом. 

 

Усім 30 хворим на генералізований пародонтит з остеопенією, які 

одержували базисну медикаментозну терапію у комплексному лікуванні було 

проведено класичну клаптеву операцію Цішинського-Відман-Неймана на 

пародонті відповідної щелепи: на нижній щелепі – 27 операцій, на верхній 

щелепі – 6 операцій. По одному хірургічному втручанню зроблено 27 (90,00%) 

хворим, по два – 3(10,00%) хворим. 

У перший день після операції в усіх хворих була загальна слабкість, 

недомагання, головний біль, підвищення температури тіла від 37,5
0
С до 38,7

0
С, 

місцево спостерігався незначний набряк, помірна болючість м’яких тканин. 

На другий день після операції в усіх хворих температура тіла була від 

36,9
0
С до 37,6

0
С, з'явився набряк м'яких тканин обличчя, усі хворі скаржилися 

на загальну слабкість,недомагання. 

На 3-4 добу 27 (90,00%) хворих скаржилися на незначну болючість ясен 

при доторкуванні, незначний набряк перехідної складки – у 12 (40,00%) хворих. 

Максимальна кількість загоєнь операційної рани первинним натягом у хворих І 

групи припадала на 9-11 день. 

На 14-15 добу всі прооперовані хворі почували себе задовільно. Ясна 

мали блідо-рожевий колір, не кровоточили, щільно охоплювали шийки зубів, 

рухомість яких зменшилась. У жодного хворого не спостерігали нагноєння 

операційної рани та післяопераційної кровотечі. Шви пацієнтам І групи знято в 

середньому на (10,241,36) добу. 
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Результати хірургічних втручань оцінювали через 6 місяців після 

операції. Результати клінічних та лабораторних обстежень стану тканин 

пародонта переконливо доводили ефективність клаптевої операції. 

У хворих на генералізований пародонтит з остеопенією І групи через 6 

місяців після хірургічного лікування кровоточивість ясен не спостерігалася, 

набряк ясен, свербіж в яснах, біль в яснах, рухомість зубів відсутні. 

Ефективність хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у 

хворих з остеопенією з наступними реабілітаційними заходами була 

простежена у динаміці через 12 і 24 місяці в усіх хворих І групи. При 

обстеженні хворих у віддалені терміни після лікування враховували результати 

клінічних і лабораторних обстежень у такому ж об'ємі, як і при оцінці 

найближчих результатів хірургічного лікування. 

Через 12 місяців після операції з 30 хворих І групи, які прийшли на 

повторний огляд, кровоточивість ясен відмічали 12 (40,00%) хворих, набряк 

ясен – 14 (46,67%) хворих, свербіж – 10 (33,33%) хворих, біль в яснах – 13 

(43,33%) хворих, збільшення рухомості зубів – 12 (40,00%) хворих. На 

гноєвиділення із пародонтальних кишень скаржилися 11 (36,67%) хворих. 

Через 24 місяці після операції з 30 хворих І групи, які прийшли на 

повторний огляд, кровоточивість ясен відмічали 16 (53,33%) хворих, набряк 

ясен – 15 (50,00%) хворих, свербіж – 16 (53,33%) хворих, біль в яснах – 14 

(46,67%) хворих, збільшення рухомості зубів – 13 (43,33%) хворих. На 

гноєвиділення із пародонтальних кишень скаржилися 12 (40,00%) хворих, на 

появу абсцесів у післяопераційній ділянці – 6 (20,00%) хворих. 

Таким чином, за результатами клінічних досліджень у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією І групи через 6 місяців після 

операції були ліквідовані основні прояви генералізованого пародонтиту, проте 

вже через 12 місяців відзначалося погіршення стану тканин пародонта, причому 

клінічні прояви генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією 

наростали через 24 місяці після операції. Отже, хірургічне лікування на основі 
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базової терапії недостатньо забезпечувало стабілізацію клінічних проявів 

генералізованого пародонтиту у віддаленому післяопераційному періоді. 

Після хірургічного лікування проведена індексна оцінка стану тканин 

пародонта у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією І групи 

дозволила виявити їхню позитивну динаміку (табл. 4.1.1). 

Таблиця 4.1.1 

Динаміка змін показників індексної оцінки хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією після хірургічного лікування на основі базової 

терапії (Мm) 

 

 

Показники 

 

Пракично 

здорові, 

n=30 

 

До лікування, 

n=30 

Після лікування,  

n=30 

Через  

3 місяці 

Через  

6 місяців 

ГІ за Федоровим-

Володкіною, 

бали 

0,12±0,03 3,320,08* 2,430,08* 2,640,04* 

Проби Ш-П у 

модиф. 

Свракова,бали 

0 5,160,04* 3,25±0,03* 4,010,05* 

ІР, 

бали 
0 5,020,06* 3,11±0,05* 3,810,05* 

ІК за 

Мюллеманом,  

бали 

0 3,000,05* 2,32±0,02* 2,670,02* 

Примітки: * – вірогідність відмінності до і після лікування, р<0,05; 

 – вірогідність відмінності після лікування через 3 і 6місяців, р<0,05. 

 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи через 3 місяці після операції показник ГІ за Федоровим-

Володкіною був зменшеним, порівняно з вихідним рівнем до операції, на 

36,63% (р<0,05), проби Ш-П у модиф. Свракова – на 58,77% (р<0,05), ІР – на 
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61,41% (р<0,05), ІК за Мюллеманом – на 29,31% (р<0,05), що свідчило про 

позитивну динаміку показників індексної оцінки. 

Через 6 місяців після операції у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи показник ГІ за Федоровим-Володкіною був зменшеним, 

порівняно з вихідним рівнем до операції, на 25,76% (р<0,05), проби Ш-П у 

модиф. Свракова – на 28,68% (р<0,05), ІР – на 31,76% (р<0,05), ІК за 

Мюллеманом – на 12,36% (р<0,05). 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи через 12 місяців після операції показник ГІ за Федоровим-

Володкіною складав (3,02±0,05) бала, проби Ш-П у модиф. Свракова –

(4,78±0,02) бала, ІР – (4,54±0,06) бала, ІК за Мюллеманом – (2,76±0,07) бала. 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи через 24 місяці після операції показник ГІ за Федоровим-

Володкіною складав (3,16±0,06) бала, проби Ш-П у модиф. Свракова – 

(5,11±0,07) бала, ІР – (4,87±0,05) бала, ІКза Мюллеманом – (2,83±0,03) бала. 

Показники індексної оцінки стану тканин пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією І групи через 12 і, особливо, через 

24 місяці після операції з часом погіршувалися. Таким чином, хірургічне 

лікування на основі базової терапії не забезпечувало стабілізації показників 

індексної оцінки стану тканин пародонта у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією у віддаленому післяопераційному періоді. 

Аналіз результатів біохімічних досліджень у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією І групи дозволив виявити позитивну динаміку 

показників кісткового метаболізму після хірургічного лікування (табл. 4.1.2). 
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Таблиця 4.1.2 

Динаміка змін остеокальцину у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією після хірургічноголікування на основі базової терапії (Мm) 

 

 

Показ-

ники 

метабо- 

лізму 

 

Практич-

но 

здорові, 

n=30 

 

 

До 

операції, 

n=30 

Після операції,  

n=30 

Через  

3 місяці 

Через  

6 місяців 

Через  

12 місяців 

Через  

24 місяці 

Остеока-

льцин, 

нг/мл 

 

30,43 

0,74 

 

18,34 

2,44* 

 

22,12 

2,32* 

 

23,40 

1,97* 

 

25,52 

2,62* 

 

26,02 

1,87* 

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

 – вірогідність відмінності до та після лікування, р<0,05. 

 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи через 3 місяці після операції показник остеокальцину зріс, 

порівняно з вихідним рівнем до операції, на 17,09% (р<0,05). 

Через 6 місяців після операції у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи показник остеокальцину зростав, порівняно з вихідним 

рівнем до операції, на 21,86% (р<0,05). 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи через 12 місяців після операції показник остеокальцину 

зріс на 28,13% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до операції. 

Так, кількість остеокальцину у крові через 24 місяці після хірургічного 

лікування збільшилася на 29,52% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до 

операції. Проте, ці показники значно відрізнялись від таких у здорових. 

Аналіз результатів дезоксипіридиноліну у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією І групи дозволив виявити позитивну динаміку 

показників кісткового метаболізму після хірургічного лікування (табл. 4.1.3). 
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Таблиця 4.1.3 

Динаміка змін дезоксипіридиноліну у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією після хірургічноголікування на основі базової терапії (Мm) 

 

 

 

Показник

метабо-

лізму 

 

 

Прак-

тично 

здорові, 

n=30 

 

 

 

До 

операції, 

n=30 

Після операції,  

n=30 

 

Через  

3 місяці 

 

Через  

6 місяців 

 

Через  

12 місяців 

 

Через  

24 місяці 

Дезокси-

піриди- 

нолін,  

н/моль 

3,43 

0,13 

6,38 

2,44* 

5,41 

0,34* 

5,23 

0,87* 

5,04 

1,64* 

4,79 

0,93* 

Примітки:* - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

 - вірогідність відмінності до та після лікування, р<0,05. 

 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи через 3 місяці після операції показник 

дезоксипіридиноліну зменшився, порівняно з вихідним рівнем до операції, на 

17,93% (р<0,05). 

Через 6 місяців після операції в хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи показник дезоксипіридиноліну зменшився, порівняно з 

вихідним рівнем до операції, на 21,99% (р<0,05). 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи через 12 місяців після операції показник 

дезоксипіридиноліну зменшився на 26,59% (р<0,05), порівняно з вихідним 

рівнем до операції. 

Так, кількість дезоксипіридиноліну у сечі через 24 місяці після 

хірургічного лікування зменшилася на 33,19% (р<0,05), порівняно з вихідним 

рівнем до операції. Проте, ці показники значно відрізнялись від таких у 

здорових, зокрема дезоксипіридинолін – у 1,40 раза (р<0,05). 
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Таким чином, у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

після хірургічного лікування на основі базової терапії, показники метаболізму 

кісткової тканини покращувалися, проте перевищували відповідні показники у 

здорових. 

Після хірургічного лікування, проведені денситометричні дослідження у 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією І групи дозволили 

виявити позитивну динаміку показників (табл. 4.1.4). 

Таблиця 4.1.4 

Динаміка змін денситометричних показників у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією після хірургічного лікування на основі базової 

терапії (Мm) 

 

 

 

 

Показники 

 

 

Практично 

здорові, 

n=30 

 

 

 

До операції, 

n=30 

Після операції,  

n=30 

Через  

12 місяців 

Через  

24 місяці 

 

Т-критерій 

 

-0,081,63 

 

-1,940,76* 

 

-1,581,43* 

 

-1,341,62* 

Примітки:* - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

 - вірогідність відмінності до і після лікування, р<0,05. 

 

При денситометричному дослідженні Т-критерій у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією І групи через 12 місяців після 

операції змінився на 22,78% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до операції. 

Через 24 місяці Т-критерій у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи змінився на 44,78% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем 

до операції. 

Хірургічне лікування на основі базової терапії недостатньо впливало на 

понижену мінералізацію кісткової тканини у віддаленому післяопераційному 

періоді. 
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При рентгенологічному досліджені хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією І групи виявлено, що через 6 місяців після операції в 

усіх хворих спостерігалася стабілізація процесу, яка проявлялася у підвищенні 

висоти, ущільненні та чіткому визначенні компактної пластинки коміркових 

відростків щелеп. Через 12 місяців після операції у 18 (60,00%) хворих І групи 

виявили стабільну рентгенологічну картину, тобто патологічний процес після 

операції не прогресував, а у 12 (40,00%) – відмітили наростання патологічного 

процесу. Через 24 місяці після операції тільки у 14 (46,67%) хворих І групи не 

виявлено прогресування патологічного процесу. Висота коміркових відростків 

щелеп знижувалась до ІІ ступеня у 10 (33,33%) хворих, до ІІІ ступеня у 8 

(26,67%) хворих, не простежувалась компактна пластинка коміркових 

відростків щелеп у 16 (53,33%) хворих, структура коміркових відростків щелеп 

була розрідженою у 8 (26,67%) хворих, тобто рентгенологічна картина у 

більшості хворих продовжувала погіршуватися у віддалені терміни після 

лікування. 

Таким чином, за результатами клінічних досліджень у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією І групи після хірургічноголікування 

на основі базової терапії через 6 місяців після операції були ліквідовані основні 

прояви генералізованого пародонтиту у хворих з остопенією, відзначалася 

позитивна динаміка показників індексної оцінки гігієнічного стану ротової 

порожнини, проте вже через 12 місяців спостерігалося погіршення стану тканин 

пародонта, причому клінічні прояви генералізованого пародонтиту наростали 

через 24 місяці після операції. Показники метаболізму кісткової тканини після 

хірургічного лікування покращувалися, проте перевищували відповідні 

показники у здорових. Відзначалися позитивні зміни показників денситометрії. 

Рентгенологічна картина у більшості хворих після операції покращувались, 

проте продовжували погіршуватися у віддалені терміни після операції.  

Отже, хірургічне лікування на основі базової терапії не забезпечувало 

стабілізації клінічних, біохімічних, денситометричних і рентгенологічних 
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проявів генералізованого пародонтиту, недостатньо впливало на понижену 

мінералізацію кісткової тканини у віддаленому післяопераційному періоді. 

 

4.2. Оцінка ефективності хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією із включенням 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft». 

 

Усім 30 хворим на генералізований пародонтит з остеопенією, які 

одержували базову медикаментозну терапію із включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» у комплексному лікуванні було проведено класичну 

операцію Цішинського-Відман-Неймана на пародонті відповідної щелепи: на 

нижній щелепі – 28 операцій, на верхній щелепі – 4 операції. По одному 

хірургічному втручанню зроблено 28 (93,33%) хворим, по два – 2 (6,67%) 

хворим. 

У перший день після операції в усіх хворих була загальна слабкість, 

недомагання, головний біль, підвищення температури тіла від 37,5
0
С до 38,7

0
С, 

місцево спостерігався незначний набряк і помірна болючість м'яких тканин 

обличчя. 

На другий день після операції у 20 (66,67%) хворих температура була від 

36,9°С до 37,6°С, з'явився набряк м'яких тканин обличчя, усі хворі скаржилися 

на загальну слабкість, недомагання. 

На 3-4 добу 16 (53,33%) хворих скаржилися на незначну болючість ясен 

при доторкуванні, незначний набряк перехідної складки – у 6 (20,00%) хворих. 

Максимальна кількість загоєнь первинним натягом у ІІ групі припадалана 7- 9 

день, тобто на 2 дні раніше, ніж у хворих І групи. 

На 14-15 добу усі прооперовані хворі почували себе задовільно. Ясна 

мали блідо-рожевий колір, не кровоточили, щільно охоплювали шийки зубів, 

рухомість яких зменшилась. У жодного хворого не спостерігали нагноєння 

операційної рани та післяопераційної кровотечі. Шви хворим ІІ групи знято в 

середньому на (8,090,64) добу. 
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Результати хірургічних втручань оцінювали через 6 місяців після 

операції. Результати клінічних і лабораторних обстежень стану тканин 

пародонта переконливо доводили ефективність клаптевої операції. 

У хворих на генералізований пародонтит з остеопенією ІІ групи через 6 

місяців після хірургічного лікування кровоточивість ясен не спостерігалася, 

набряк ясен, свербіж в яснах, біль в яснах, рухомість зубів відсутні. 

Ефективність хірургічного лікування хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією із наступними реабілітаційними заходами була 

простежена у динаміці через 12 місяців у 29 (96,67%) хворих ІІ групи, через 24 

місяці у – 27 (90,00%) хворих. При обстеженні у віддалені терміни 

прооперованих ділянок пародонта враховували клінічні та лабораторні 

показники у такому ж об'ємі, як і при оцінці найближчих результатів 

хірургічного лікування. 

Через 12 місяців після операції з 29 хворих ІІ групи, які прийшли на 

повторний огляд, кровоточивість ясен відмічали 6 (20,69%) хворих, набряк ясен 

– 7 (24,14%) хворих, свербіж в яснах – 4 (13,79%) хворих, біль в яснах – 7 

(24,14%) хворих, збільшення рухомості зубів – 6 (20,69%) хворих. На 

гноєвиділення з пародонтальних кишень скаржилися 4 (13,79%) хворих. У 

хворих цієї групи абсцесів не було виявлено. 

Через 24 місяці після операції з 27 хворих ІІ групи, які прийшли на 

повторний огляд, кровоточивість ясен відмічали 9 (33,33%) хворих, набряк ясен 

– 10 (27,03%) хворих, свербіж в яснах – 9 (33,33%) хворих, біль в яснах – 7 

(25,93%) хворих, збільшення рухомості зубів – 6 (22,22%) хворих. На 

гноєвиділення з пародонтальних кишень скаржилися 5 (18,52%) хворих і у 1 

(3,70%) хворого виявлено абсцес у післяопераційній ділянці. 

Комплексна терапія із включенням остеопластичного матеріалу «Easy 

Graft» сприяла підвищенню ефективності хірургічного лікування та позитивно 

впливала на стабілізацію клінічних проявів генералізованого пародонтиту у 

хворих з остеопенією у віддаленому післяопераційному періоді. 
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Після хірургічноголікування проведена індексна оцінка стану тканин 

пародонта у хворих на генералізований пародонтит ІІ групи дозволила виявити 

їхню позитивну динаміку (табл. 4.2.1). 

 

Таблиця 4.2.1 

Динаміка змін показників індексної оцінки хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією після хірургічноголікування із включенням 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft» (Мm) 

 

 
 

Показники 

 

 

Практично 

здорові, 

n=30 

 

 

 

До лікування, 

n=30 

Після лікування,  

n=30 

 

Через  

3 місяці 

 

Через  

6 місяців 

ГІ за Федоровим-

Володкіною, 

бали 

 

0,12±0,03 

 

3,060,05* 2,180,05* 
 

2,070,06* 

Проби Ш-П у 

модиф. Свракова, 

бали 

 

0 

 

5,150,03* 2,32±0,03* 

 

3,040,05* 

ІР,  

бали 

 

0 

 

4,960,06* 

 

2,63±0,06* 

 

3,110,05* 

ІК за 

Мюллеманом,  

бали 

 

0 

 

2,930,05* 

 

1,56±0,04* 

 

 

2,180,04* 

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

 – вірогідність відмінності після лікування через 3 і 6  

місяців, р<0,05. 

 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІ групи через 3 місяці після операції показник ГІ за Федоровим-

Володкіною був зменшеним, порівняно з вихідним рівнем до операції, на 

40,37% (р<0,05), проби Ш-П у модиф. Свракова покращилась у 2,22 раза 

(р<0,05), ІР – на 88,60% (р<0,05), ІК за Мюллеманом – на 87,82% (р<0,05), що 
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свідчить про позитивну динаміку показників індексної оцінки стану тканин 

пародонта, яка була більш вираженою порівняно з хворими І групи. 

Через 6 місяців після операції у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією показник ГІ за Федоровим-Володкіною був зменшеним, порівняно 

з вихідним рівнем до операції, на 47,83% (р<0,05), проби Ш-П у модиф. 

Свракова покращилася у 1,69 раза (р<0,05), ІР – на 59,49% (р<0,05), ІК за 

Мюллеманом – на 34,40% (р<0,05). Гігієнічний стан ротової порожнини у цей 

термін залишився значно кращим, порівняно з таким до операції, хоч і 

відзначалася тенденція до погіршення показників індексної оцінки. 

Через 12 місяців після операції у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією показник ГІ за Федоровим-Володкіною складав (2,08±0,02) бала, 

проби Ш-П у модиф. Свракова – (3,27±0,03) бала, ІР – (3,43±0,03) бала, ІК за 

Мюллеманом – (2,26±0,03) бала.  

Через 24 місяці після операції у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією показник ГІ за Федоровим-Володкіною складав (2,20±0,02) бала, 

прби Ш-П у модиф. Свракова – (3,72±0,03) бала, ІР – (3,62±0,03) бала, ІК за 

Мюллманом – (2,38±0,02) бала.  

Таким чином, комплексна терапія із включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» сприяла позитивній динаміці показників індексної 

оцінки стану ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією у віддаленому післяопераційному періоді, так як вони залишалися 

значно кращими, як за цей період у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи. 

Аналіз результатів біохімічних досліджень у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією ІІ групи дозволив виявити позитивну динаміку 

показників кісткового метаболізму після хірургічного лікування із включенням 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft» (табл. 4.2.2). 
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Таблиця 4.2.2 

Динаміка змін остеокальцину у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією після хірургічного лікування із включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft»(Мm) 

 

 

Показни

-ки 

метабо-

лізму 

 

Прак-

тично 

здорові, 

n=30 

 

 

 

До 

операції, 

n=30 

Після операції 

Через  

3 місяці, 

n=30 

Через  

6 місяців, 

n=30 

Через  

12 

місяців, 

n=29 

Через  

24 місяці, 

n=27 

Остео-

кальцин, 

нг/мл 

30,43 

0,74 

18,67 

1,44* 

23,91 

2,12* 

25,53 

2,58* 

26,88 

2,63* 

27,76 

1,96* 

Примітки:* - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

 - вірогідність відмінності до та після лікування, р<0,05. 

 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІ групи через 3 місяці після операції показник остеокальцину зріс, 

порівняно з вихідним рівнем до операції, на 21,92% (р<0,05). 

Через 6 місяців після операції у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІ групи показник остеокальцину зростав, порівняно з вихідним 

рівнем до операції, на 26,87% (р<0,05). 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІ групи через 12 місяців після операції показник остеокальцину 

зріс на 30,54%(р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до операції. 

Так, кількість остеокальцину у крові у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією через 24 місяці після хірургічного лікування 

збільшилася на 32,74% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до операції. 

Проте ці показники значно відрізнялись від таких у здорових. 

Аналіз результатів дезоксипіридиноліну у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією ІІ групи дозволив виявити позитивну динаміку 
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показників кісткового метаболізму після хірургічного лікування із 

включенням остеопластичного матеріалу «Easy Graft» (табл. 4.2.3). 

 

Таблиця 4.2.3 

Динаміка змін дезоксипіридиноліну у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією після хірургічного лікування із включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» (Мm) 

 

 

Показни- 

ки 

метабо-

лізму 

 

Прак-

тично 

здорові, 

n=30 

 

 

До 

операції, 

n=30 

Після операції,  

n=30 

Через  

3 місяці, 

n=30 

Через  

6 місяців, 

n=30 

Через  

12 

місяців, 

n=29 

Через  

24 місяці, 

n=27 

Дезок-

сипіри-

динолін, 

н/моль 

3,43 

0,13 

6,08 

1,44* 

5,01 

0,36* 

4,89 

0,88 * 

4,31 

1,43* 

4,13 

0,96* 

Примітки:* - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

 - вірогідність відмінності до та після лікування, р<0,05. 

 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІ групи через 3 місяці після операції показник 

дезоксипіридиноліну зменшився, порівняно з вихідним рівнем до операції, на 

21,36% (р<0,05). 

Через 6 місяців після операції у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІ групи показник дезоксипіридиноліну зменшився, порівняно з 

вихідним рівнем до операції, на 24,34% (р<0,05). 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІ групи через 12 місяців після операції показник 

дезоксипіридиноліну зменшився на 41,08% (р<0,05), порівняно з вихідним 

рівнем до операції. 
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Так, кількість дезоксипіридиноліну у сечі у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією через 24 місяці після хірургічного лікування із 

включенням остеопластичного матеріалу «Easy Graft» зменшилася на 47,22% 

(р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до операції. Проте ці показники 

відрізнялись від таких у здорових, зокрема дезоксипіридинолін – у 1,20 раза 

(р<0,05). 

Таким чином, у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

після хірургічного лікування із включенням остеопластичного матеріалу «Easy 

Graft», показники метаболізму кісткової тканини покращувалися, проте 

перевищували відповідні показники у здорових. 

Після хірургічного лікування, проведені денситометричні дослідження у 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією ІІ групи дозволили 

виявити позитивну динаміку показників (табл.4.2.4). 

 

Таблиця 4.2.4 

Динаміка змін денситометричних показників у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією після хірургічного лікування із включенням 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft» (Мm) 

 

 

 

Показники 

 

 

Практично 

здорові, 

n=30 

 

 

 

До операції, 

n=30 

Після операції 

Через  

12 місяців, 

n=29 

Через  

24 місяці, 

n=27 

 

Т-критерій 

 

-0,081,63 

 

-1,980,58* 

 

-1,531,41* 

 

-1,271,43* 

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

 – вірогідність відмінності до та після лікування, р<0,05. 
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При денситометричному дослідженні Т-критерій у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією ІІ групи через 12 місяців після 

операції змінився на 29,41% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до операції. 

Через 24 місяці Т-критерій у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІ групи змінився на 55,91% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем 

до операції. 

Хірургічне лікування із включенням остеопластичного матеріалу «Easy 

Graft» недостатньо впливало на понижену мінералізацію кісткової тканини у 

віддаленому післяопераційному періоді. 

При рентгенологічному досліджені хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією ІІ групи виявлено, що через 6 місяців після операції в 

усіх хворих спостерігалася стабілізація процесу, яка проявлялася у підвищенні 

висоти, ущільненні та чіткому визначенні компактної пластинки кісткової 

тканини щелеп. Через 12 місяців після операції у 17 (58,62%) хворих ІІ групи 

виявили стабільну рентгенологічну картину, тобто патологічний процес після 

операції не прогресував, а у 12 (41,38%) – відмітили наростання патологічного 

процесу. Через 24 місяці після операції тільки у13 (48,15%) хворих ІІ групи не 

виявлено прогресування патологічного процесу. Висота коміркових відростків 

щелеп знижувалась до ІІ ступеня у 9 (33,33%) хворих, до ІІІ ступеня у 7 

(25,93%) хворих, не простежувалась компактна пластинка коміркових 

відростків щелеп у 14 (51,85%) хворих, структура коміркових відростків щелеп 

була розрідженою у 7 (25,93%) хворих, тобто рентгенологічна картина у 

більшості хворих продовжувала погіршуватися у віддалені терміни після 

лікування. 

Таким чином, за результатами клінічних досліджень у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією ІІ групи після хірургічного 

лікування із включенням остеопластичного матеріалу «Easy Graft» через 6 

місяців після операції були ліквідовані основні прояви генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією, відзначалася позитивна динаміка 

показників індексної оцінки гігієнічного стану ротової порожнини, проте уже 
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через 12 місяців спостерігалося погіршення стану тканин пародонта, причому 

клінічні прояви генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією 

наростали через 24 місяці після операції. Показники метаболізму кісткової 

тканини після хірургічного лікування покращувалися, проте перевищували 

відповідні показники у здорових. Відзначалися позитивні зміни показників 

денситометрії. Рентгенологічна картина у більшості хворих після операції 

покращувалися, проте продовжували погіршуватися у віддалені терміни після 

операції. Отже, хірургічне лікування із включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» не забезпечувало стабілізації клінічних, біохімічних, 

денситометричних та рентгенологічних проявів генералізованого пародонтиту 

у хворих з остеопенією, недостатньо впливало на понижену мінералізацію 

кісткової тканини у віддаленому післяопераційному періоді. 

 

4.3. Оцінка ефективності хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією із включенням 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва». 

 

Усім 30 хворим на генералізований пародонтит з остеопенією, які 

одержували базову медикаментозну терапію із включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» у комплексному лікуванні 

було проведено класичну операцію Цішинського-Відман-Неймана на пародонті 

відповідної щелепи: на нижній щелепі – 28 операцій, на верхній щелепі – 4 

операцій. По одному хірургічному втручанню  зроблено 27 (90,00%) хворим, по 

два – 3 (10,00 %) хворим. 

У перший день після операції в усіх хворих була загальна слабкість, 

недомагання, головний біль, підвищення температури тіла від 37,5°С до 38,7
0
С, 

місцево спостерігався незначний набряк і помірна болючість м'яких тканин 

обличчя. 
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На другий день після операції у 15 (50,00%) хворих температура була 

від 36,9°С до 37,6°С, з'явився набряк м'яких тканин обличчя, усі хворі 

скаржилися на загальну слабкість, недомагання. 

На 3-4 добу 12 (40,00%) хворих скаржилися на незначну болючість ясен 

при доторкуванні, незначний набряк перехідної складки – у 2 (6,67%) хворих. 

Максимальна кількість загоєнь первинним натягом у хворих ІІІ групи 

припадала на 6-8 день. Шви хворим ІІІ групи знято у середньому на (7,080,23) 

добу, тобто на 2-3 дні раніше, ніж хворим І групи та на 1 день раніше, ніж 

хворим ІІ групи. 

На 14-15 добу всі прооперовані хворі почували себе задовільно. Ясна 

мали блідо-рожевий колір, не кровоточили, щільно охоплювали шийки зубів, 

рухомість яких зменшилась. У жодного хворого не спостерігали нагноєння 

операційної рани та післяопераційної кровотечі. 

Результати хірургічних втручань оцінювали через 6 місяців після 

операції. Результати клінічних і лабораторних обстежень стану тканин 

пародонта переконливо доводили ефективність клаптевої операції. 

У хворих на генералізований пародонтит з остеопенією ІІІ групи через 6 

місяців після хірургічного лікування кровоточивість ясен не спостерігалася, 

набряк ясен, свербіж в яснах, біль в яснах, рухомість зубів відсутні. 

Ефективність хірургічного лікування хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією з наступними реабілітаційними заходами була 

простежена у динаміці через 12 місяців у 29 (96,67%) хворих ІІІ групи, через 24 

місяці – у 28 (93,33%) хворих. 

При обстеженні у віддалені терміни прооперованих ділянок пародонта 

враховували клінічні та лабораторні показники у такому ж об'ємі, як і при 

оцінці найближчих результатів хірургічного лікування. 

Через 12 місяців після операції із 29 хворих ІІІ групи, які прийшли на 

повторний огляд, кровоточивість ясен відмічали 2 (6,90%) хворих, набряк ясен 

– 3 (10,34%) хворих, свербіж в яснах – 2 (6,90%) хворих, біль в яснах – 2 
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(6,90%) хворих, збільшення рухомості зубів – 1 (3,45%) хворого. На 

гноєвиділення з пародонтальних кишень жоден хворий не скаржився. 

Через 24 місяці після операції з 28 хворих ІІІ групи, які прийшли на 

повторний огляд, кровоточивість ясен відмічали 3 (10,71%) хворих, набряк ясен 

– 3 (10,71%) хворих, свербіж в яснах – 4 (14,29%) хворих, біль в яснах – 2 

(7,14%) хворих, збільшення рухомості зубів – 2 (7,14%) хворих. На 

гноєвиділення з пародонтальних кишень жоден хворий не скаржився. 

Хірургічне лікування із включенням остеопластичного матеріалу «Easy 

Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» найбільш позитивно впливало на 

стабілізацію клінічних проявів генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією у віддаленому післяопераційному періоді. 

Після хірургічноголікування, проведена індексна оцінка стану тканин 

пародонта у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією ІІІ групи, 

дозволила виявити їхню позитивну динаміку. 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІІ групи через 3 місяці після операції показник ГІ за Федоровим-

Володкіною покращився, порівняно з вихідним рівнем до операції, у 12,79 раза 

(р<0,05), проба Ш-П у модиф. Свракова – у 5,80 раза (р<0,05), ІР – у 5,47 раза 

(р<0,05), ІК – у 16,44 раза (р<0,05), що свідчить про виражений ефект 

хірургічного лікування із включенням остеопластичного матеріалу «Easy Graft» 

та антирезорбенту «Бонвіва» (табл. 4.3.1). 
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Таблиця 4.3.1 

Динаміка змін показників індексної оцінки хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією після хірургічноголікування із включенням 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» (Мm) 

 

Показники 

Практично 

здорові, 

n=30 

До лікування, 

n=30 

Після лікування, 

 n=30 

Через  

3 місяці 

Через  

6 місяців 

ГІ за Федоровим-

Володкіною,  

бали 

0,12±0,03 3,070,05* 0,240,04* 0,270,05* 

Проби Ш-П у 

модиф. Свракова, 

бали 

0 5,050,03* 0,87±0,05* 0,940,05* 

ІР, 

бали 
0 4,980,06* 0,91±0,06* 0,820,06* 

ІК за 

Мюллеманом, 

бали 

0 2,960,05* 0,18±0,05* 0,210,05* 

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

 – вірогідність відмінності після лікування через 3 і 6  

місяців, р<0,05. 

 

Через 6 місяців після операції показник ГІ за Федоровим-Володкіною 

покращився, порівняно з вихідним рівнем до операції, у 11,37 раза (р<0,05), 

проби Ш-П у модиф. Свракова – в 5,37 раза (р<0,05), ІР – у 6,07 раза (р<0,05), 

ІК за Мюллеманом – у 14,10 раза (р<0,05), тобто гігієнічний стан ротової 

порожнини практично залишався на рівні, досягнутому після хірургічного 

лікування. 

У хворих на генералізований пародонтит з остеопенією ІІІ групи через 6 

місяців після операції гігієнічний стан ротової порожнини був кращим за такий 
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у хворих І групи у відповідний термін, так як показник ГІ за Федоровим-

Володкіною покращився в 9,78 раза (р<0,05), проби Ш-П у модиф. Свракова – в 

4,27 раза (р<0,05), ІР – у 4,65 раза (р<0,05), ІК за Мюллеманом – у 12,71 раза 

(р<0,05). 

Через 12 місяців після операції показники індексної оцінки незначно 

погіршилися, порівняно з такими в 6-місячний термін після операції: показник 

ГІ за Федоровим-Володкіною складав (1,23±0,02) бала (р<0,05), проби Ш-П у 

модиф. Свракова – (1,32±0,03) бала (р<0,05), ІР – (1,48±0,03) бала (р<0,05), ІК 

за Мюллеманом – (0,81±0,03) бала (р<0,05). 

Через 24 місяці після операції відзначалася подальша незначна негативна 

динаміка показників індексної оцінки, зокрема показник ГІ за Федоровим-

Володкіною складав (1,33±0,02) бала (р<0,05), проби Ш-П у модиф. Свракова – 

(1,54±0,03) бала (р<0,05), ІР – (1,68±0,03) бала (р<0,05), ІК за Мюллеманом – 

(1,39±0,02) бала (р<0,05). 

Проте, порівняно з показниками стану тканин пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією до лікування індексні показники у 

хворих ІІІ групи залишалися найкращими порівняно з такими у хворих І і ІІ 

груп у всі терміни після лікування (рис.4.3.1). 
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Рис. 4.3.1. Динаміка змін показників індексної оцінки хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією під впливом різних схем лікування: 

1) ГІ за Федоровим-Володкіною; 2) проби Ш-П у модиф. Свракова; 3) ІР; 4) ІК 

за Мюллеманом. * – вірогідність відмінності від ІІІ групи 
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Хірургічне лікування із включенням остеопластичного матеріалу 

«Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» сприяло найбільш вираженому 

позитивному ефекту щодо змін показників індексної оцінки стану тканин 

пародонта у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією як у 

ранньому, так і у віддаленому післяопераційному періоді. 

Аналіз результатів біохімічних досліджень хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією ІІІ групи дозволив виявити зміни метаболізму 

кісткової тканни після хірургічного лікування (табл. 4.3.2). 

Таблиця 4.3.2 

Динаміка змін остеокальцину у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією після хірургічного лікування із включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» (Мm) 

 

Показники 

метабо-

лізму 

 

Практично 

здорові, 

n=30 

 

До 

операції, 

n=30 

Після операції 

Через 

3 місяці, 

n=30 

Через 

6 місяців, 

n=30 

Через 

12 місяців, 

n=29 

Через 

24 місяці, 

n=28 

Остеока-

льцин, 

нг/мл 

30,43 

0,74 

18,96 

1,23* 

25,26 

1,34* 

26,33 

1,77* 

28,62 

1,62* 

29,39 

1,65* 

Примітки:* - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

 - вірогідність відмінності до і після лікування, р<0,05. 

 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІІ групи через 3 місяці після операції показник остеокальцину 

зріс, порівняно з вихідним рівнем до операції, на 24,94% (р<0,05). 

Через 6 місяців після операції в хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІІ групи показник остеокальцину зростав, порівняно з вихідним 

рівнем до операції, на 27,99% (р<0,05). 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІІ групи через 12 місяців після операції показник остеокальцину 

зріс на 33,75% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до операції. 
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Так, кількість остеокальцину у крові через 24 місяці після 

хірургічного лікування збільшилась на 35,49% (р<0,05), порівняно з вихідним 

рівнем до операції. 

Аналіз результатів дезоксипіридиноліну у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією ІІІ групи дозволив виявити позитивну динаміку 

показників кістковогометаболізму після хірургічноголікування із включенням 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» (табл. 

4.3.3). 

Таблиця 4.3.3 

Динаміка змін дезоксипіридиноліну у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією після хірургічноголікування із включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» (Мm) 

 

 

Показ-

ники 

метабо- 

лізму 

 

Прак-

тично 

здорові, 

n=30 

 

 

До 

операції, 

n=30 

Після операції 

Через  

3 місяці, 

n=30 

Через  

6 місяців, 

n=30 

Через  

12 місяців, 

n=29 

Через  

24 місяці, 

n=28 

Дезок-

сипіри- 

динолін, 

н/моль 

3,43 

0,13 

6,16 

1,54* 

5,06 

0,65* 

4,56 

0,87* 

4,09 

1,53* 

3,75 

0,88* 

Примітки: * – вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

 – вірогідність відмінності до та після лікування, р<0,05. 

 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІІ групи через 3 місяці після операції показник 

дезоксипіридиноліну зменшився, порівняно з вихідним рівнем до операції, на 

21,74% (р<0,05). 

Через 6 місяців після операції у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІІ групи показник дезоксипіридиноліну зменшився, порівняно з 

вихідним рівнем до операції, на 35,09% (р<0,05). 
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За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІІ групи через 12 місяців після операції показник 

дезоксипіридиноліну зменшився на 50,61% (р<0,05), порівняно з вихідним 

рівнем до операції. 

Так, кількість дезоксипіридиноліну у сечі через 24 місяці після 

хірургічного лікування із включенням остеопластичного матеріалу «Easy Graft» 

та антирезорбенту «Бонвіва» зменшилася на 64,27% (р<0,05), порівняно з 

вихідним рівнем до операції, що свідчило про позитивну динаміку. 

 

 

 

Рис. 4.3.2. Динаміка біохімічних змін показників у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією під впливом різних схем лікування. 

Примітки: а) остеокальцин; б) дезоксипіридинолін; * – вірогідність відмінності 

від ІІІ групи 
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Таким чином, у хворих ІІІ групи біохімічні показники залишилися 

найкращими, порівняно з такими у хворих І і ІІ груп, у всі терміни після 

лікування. 

Хірургічне лікування із використанням остеопластичного матеріалу «Easy 

Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» сприяло найбільш вираженому 

позитивному ефекту щодо змін біохімічних показників у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією. 

Після хірургічного лікування, проведені денситометричні дослідження у 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією ІІІ групи дозволили 

виявити позитивну динаміку показників (табл. 4.3.4). 

Таблиця 4.3.4 

Динаміка змін денситометричних показників у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією після хірургічного лікування із включенням 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» (Мm) 

 

 

 

Показники 

 

 

Практично 

здорові, 

n=30 

 

 

 

До операції, 

n=30 

Після операції 

Через  

12 місяців, 

n=29 

Через  

24 місяці, 

n=27 

 

 

Т-критерій 

 

-0,081,63 

 

-1,920,76* 

 

-1,381,43* 

 

-1,141,62* 

 

Примітки:* - вірогідність відмінності від здорових, р<0,05; 

 - вірогідність відмінності до і після лікування, р<0,05. 

 

При денситометричному дослідженні Т-критерій у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією ІІІ групи через 12 місяців після 

операції змінився на 39,13% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до операції. 

Через 24 місяці Т-критерій у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІІ групи змінився на 68,42% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем 
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до операції, що вказує на значне покращення мінералізації кісткової 

тканини з наступною стабілізацією процесу. 

Найбільш виражена динаміка денситометричних показників була у 

хворих ІІІ групи, порівняно з хворими І та ІІ груп, як у ранньому, так і у 

віддаленому післяопераційному періоді. 

Отримані результати досліджень обґрунтовують доцільність проведення 

хірургічного лікування із використанням остеопластичного матеріалу «Easy 

Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією, що сприяє стабілізації процесу, поліпшуючи, таким чином, якість 

життя пацієнтів. 

При рентгенологічному досліджені хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією ІІІ групи виявлено, що через 6 місяців після операції 

в усіх хворих спостерігалася стабілізація процесу, яка проявлялася у 

підвищенні висоти, ущільненні та чіткому визначенні компактної пластинки 

коміркового відростка щелепи. 

 

 

Рис. 4.3.3. Ортопантомограма хворого на генералізований пародонтит з 

остеопенією до операції. 

 * 
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Рис. 4.3.4. Ортопантомограма хворого на генералізований пародонтит з 

остеопенією через 6 місяців після операції із включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва». 

 

Через 12 місяців після операції в 27 (93,10%) хворих ІІІ групи виявили 

стабільну рентгенологічну картину, тобто цей патологічний процес після 

операції не прогресував, а в 2 (6,90%) відмітили наростання патологічного 

процесу. 

Через 24 місяці після операції в 26 (92,86%) хворих ІІІ групи відмічалась 

стабілізація патологічного процесу, контури раніше резорбованих ділянок були 

чіткими, рівними, відмічено часткове відновлення та збільшення висоти 

резорбованих ділянок гребенів коміркового відростка, поряд з тим у 2 (7,14%) 

хворих рентгенологічно відмічалось зниження висоти кісткової тканини та у 1 

(3,57%) хворого – розрідження її структури. 

Встановлено, що найбільш виражена динаміка рентгенологічних 

показників була у хворих ІІІ групи порівняно з хворими І та ІІ груп як у 

ранньому, так і у віддаленому післяопераційному періоді. 

*  
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Таким чином, хірургічне лікування із включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» найбільш виражено 

сприяло підвищенню ефективності хірургічного лікування та позитивно 

впливало на стабілізацію клінічних проявів генералізованого пародонтиту у 

хворих з остеопенією з боку тканин пародонта як у ранньому, так і у 

віддаленому післяопераційному періоді, що супроводжувалось стабілізацією 

рентгенологічних показників і процесу мінералізації кісткової тканини та є 

важливим щодо попередження прогресування захворювання. За результатами 

біохімічних досліджень у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

ІІІ групи після операції аналіз кількісної характеристики біохімічних проявів 

показав більш виражену позитивну динаміку остеокальцину та 

дезоксипіридиноліну порівняно з показниками у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією І та ІІ груп. Хірургічне лікування із включенням 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» сприяло 

позитивній динаміці денситометричних показників у більшості випадків. 

Отримані результати досліджень патогенетично обґрунтовують 

доцільність проведення хірургічного лікування із включенням 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» у хворих 

на генералізований пародонтит з остеопенією, що сприяє стабілізації процесу, 

поліпшуючи таким чином якість життя пацієнтів. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

На сьогодні хвороби тканин пародонта є найпоширенішими 

стоматологічними захворюваннями, що зумовлює актуальність проблеми 

комплексного їх лікування [1, 9, 10]. Серед населення України генералізований 

пародонтит представляє серйозну проблему сучасної медицини через майже 

100% поширеність і все зростаюче ураження осіб молодого віку [1, 3]. 

Розповсюдженність і важкість перебігу захворювань пародонта коливаються у 

залежності від географічних і соціальних факторів, стану ротової порожнини, 

стану організму в цілому, а головне – від навичок гігієни ротової порожнини. 

Часті рецидиви й ускладнення призводять до зниження якості життя пацієнтів, 

порушення функції жування та мовлення, значних соціально-економічних 

збитків [7-9].  

На сьогодні хвороби пародонта є найпоширенішими стоматологічними 

захворюваннями, що зумовлює актуальність проблеми комплексного лікування 

захворювань пародонта. Пародонтит слід розглядати як фактор ризику для 

різних системних захворювань [10-12]. Серед етіологічних і патогенетичних 

чинників дистрофічно-запальних процесів пародонта особливе місце займають 

мікроорганізми. Пародонтопатогенні види мікрофлори пошкоджують тканини 

пародонта і сприяють виділенню цитокінів. Вони спричиняють у тканинах 

підвищення проникності судин, гіперемію, порушення антиоксидантного 

захисту та інші зміни метаболізму, характерні для запальної реакції [11-13]. 

Ми підтверджуємо, що проблема адекватного діагностичного підходу та 

ефективного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією 

надалі має велику актуальність і практичну значимість. 

У даний час остеопороз кісток лицьового скелета пов’язують із фактором 

ризику розвитку пародонтиту, запальних захворювань. Багато авторів 

розглядають остеопороз як фактор ризику щодо розвитку захворювань 

пародонта. Отже, рекомендації стосовно профілактики та лікування системного 
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остеопорозу можуть бути ефективними у хворих на пародонтит. У хворих, 

що приймають кортикостероїди, спостерігається суттєва втрата кісткової 

тканини, зубів, часто розвиваються захворювання пародонта [48, 59]. 

Остеопороз і остеопенія сприяє передчасній втраті зубів, викликає значну 

атрофію кісткової тканини й може призводити до підвищеної ламкості кістки за 

рахунок зниження її щільності [31, 45, 49].  

Зокрема, були проаналізовані біохімічні показники кальцій-фосфорного 

обміну у кістковій тканині щелеп та різних середовищах організму (кров, сеча, 

ротова рідина, тканини пародонта) для виявлення їхніх оптимальних 

співвідношень, розроблення комплексу раціональних показників для 

діагностики генералізованого пародонтиту та оцінювання його комплексного 

лікування [44, 47, 51]. 

Остеопороз щелеп тісно пов’язаний із відповідними змінами в інших 

кістках людини. Актуальність даної проблеми, тобто вивчення остеопенії у 

стоматології, у тому числі і хірургічній, визначається, з одного боку, 

збільшенням тривалості життя населення у промислово розвинених країнах і 

кількості хворих із цією патологією [25, 44, 50]. 

Установлено взаємозв’язок між структурно-функціональним станом 

тканин пародонта та кісткової системи в осіб різного віку та статі у різних 

регіонах України [45, 47]. Дистрофічно-деструктивні процеси у тканинах 

пародонта, обмінні процеси у кістковій тканині щелеп тісно пов’язані з 

структурно-функціональним станом кісткової системи, а також із активністю 

метаболічних процесів і інтенсивністю внутрішньої перебудови кісток скелету 

[36, 42, 58].  

Швидке прогресування резорбції кісткової тканини, що зумовлює 

збільшення біохімічних маркерів резорбції кістки, таких, як гідроксипролін 

сечі. Посилення процесів перебудови кісток скелета пояснює швидку втрату 

кісткової маси, що відбувається тільки після менопаузи [52, 53]. 
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У сучасній науковій літературі питання впливу метаболічних 

порушень кісткової системи на перебіг захворювань пародонта залишаються 

недостатньо вивченими [9, 37, 47]. Тому недостатня ефективність лікування 

генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, диктує необхідність 

вдосконалення вже існуючих і пошук нових засобів і методів лікування. Саме 

такі положення лежали в основі нашої роботи. 

Ефективність хірургічного лікування захворювань тканин пародонта 

безпосередньо пов'язана зі станом тканин у зоні оперативного втручання, 

перебігом запального процесу та із здатністю тканин до активної регенерації 

[57, 76]. Враховуючи результати ряду досліджень, вершиною пародонтальної 

хірургії є клаптеві операції [35, 47, 122]. 

Основною перевагою перед іншими оперативними втручаннями є 

можливість під візуальним контролем провести повний кюретаж 

пародонтальних кишень: видалити під'ясенний зубний камінь, патологічні 

грануляції, висікти епітелій, який вріс у кишені та обробити і вирівняти 

зруйнований край кісткової тканини [10, 35]. Разом із тим, наші результати 

показують, що навіть клаптеві операції в окремих випадках є недосконалими та 

не дозволяють досягти тривалої стабілізації процесу у віддаленому 

післяопераційному періоді. Незважаючи на твердження важливості 

операційних методик у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 

у хворих з остеопенією, виникає питання резорбції кісткової тканини. 

Відновлення кісткової тканини пародонтального комплексу і надалі 

становить одне з актуальних завдань пародонтальної хірургії [87]. 

Прогностичне значення змін у кістковій тканині щелеп при 

генералізованому пародонтиті визначає необхідність доповнення 

загальноприйнятого комплексного лікування захворювання, спрямованого 

переважно на ліквідацію запальних явищ у навколозубних тканинах, заходами 

остеотропної терапії, метою якої є нормалізація обмінних процесів у кістці, 

пригнічення резорбції, стимуляція створення кістки [88,89]. 
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Успіх відновлюючого лікування наслідків травм щелепно-лицевої 

ділянки, видалення зубів, захворювань пародонта, хронічних одонтогенних 

захворювань, попередніх етапів по створенню достатнього обсягу кісткової 

тканини в імплантаційних технологіях ортопедичного лікування, багато у чому 

визначають процеси регенерації кісткової тканини 85, 92 . 

Процеси відновлення пошкодженої чи втраченої кісткової тканини є 

важливим питанням хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. 

Згідно із статистичними даними, захворюваня, які супроводжуються 

деструктивними змінами у кістковій тканині (радикулярні кісти, доброякісні 

пухлини кісткової тканини) обіймають одне з домінуючих місць серед 

нозологій щелепно-лицевої ділянки (Тимофеєв А. А., 2011). Відповідно, 

питання заміщення утворених дефектів є приорітетним. 

Застосування остеотропних препаратів дозволяє досягти ефективних 

результатів при лікуванні хворих із захворюваннями пародонта, зупинити 

прогресуючий спад кісткової тканини щелепи та стимулювати процеси 

репаративної регенерації 118, 119. За допомогою комплексного лікування 

генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією можна усунути вогнище 

запалення у тканинах пародонта, призупинити прогресування резорбції 

кісткової тканини, а також забезпечити тривалу стабілізацію стану тканин 

пародонта [12, 16, 56, 120]. У наш час практично вже ні в кого не викликає 

сумнівів перевага синтетичних препаратів перед іншими матеріалами, 

запропонованими з цією метою [135]. Також, на теперішній час бісфосфонати 

розглядаються як препарати першої лінії у лікуванні остеопенії та остеопорозу 

[155-157]. 

Аналізуючи наші дослідження та повідомлення ряду авторів [15, 35, 111, 

124], для отримання позитивних результатів при лікуванні генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією потрібен тільки комплексний підхід, який 

складається з трьох етапів: передопераційна підготовка, хірургічне та 

ортопедичне лікування. Ускладнення, які можуть виникати у 

післяопераційному періоді (реінфікування рани, болючі ерозії на клапті, 
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післяопераційні болі, затяжне загоювання), можна пов’язати з 

незадовільною передопераційною підготовкою. Позититивний результат 

операції багато у чому залежить від того, наскільки вдається підготувати 

пародонтальні тканини у ділянці оперативного втручання та стабілізувати стан 

реактивності організму [74, 125, 126]. На сьогоднішній день не зникає 

зацікавленість науковців і клініцистів до пошуку засобів, препаратів і методів 

для підвищення процесів регенерації при місцевому та загальному лікуванні 

генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, а особливо при 

оперативних втручаннях. У сучасних наукових джерелах недостатньо наукових 

праць про передопераційну підготовку хворих, а також проведення 

операційного втручання. Тому завданням нашого дослідження було 

вдосконалення методів впливу на стан кісткової тканини. 

Метою нашого дослідження було підвищення ефективності хірургічного 

лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, шляхом 

поєднаного використання остеопластичного матеріалу та антирезорбенту. 

Для реалізації поставленої мети та вирішення завдань за допомогою 

сучасних клініко-лабораторних, біохімічних, денситометричних і 

рентгенологічних методів дослідження було обстежено 120 хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією, віком від 31 до 69 років, 52 

(43,33%) чоловіків та 68 (56,67%) жінок. Тривалість захворювання складала 

(11,74±1,53) років. Для оцінки стану тканин пародонта та встановлення 

діагнозу використовували класифікацію захворювань пародонта за М. Ф. 

Данилевським [116]. Серед них у 38 (42,22%) хворих з остеопенією 

діагностовано ІІ ступінь розвитку генералізованого пародонтиту, у 52 (57,78%) 

– ІІІ ступінь розвитку генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією. 

У залежності від медикаментозного лікування усі хворі на 

генералізований пародонтит з остеопенією розділені на три групи, які були 

рандомізовані за віком, статтю та тривалістю захворювання. Першу групу склали 

30 хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, яким хірургічне 

лікування проводилося загальноприйнятим методом. Другу групу склали 30 хворих 
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на генералізований пародонтит з остеопенією, яким хірургічне лікування 

проводилося з місцевим використанням остеопластичного матеріалу «Easy 

Graft». В третій групі – 30 хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією, яким хірургічне лікування проводилося з використанням 

остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» 

всередину по 1 таблетці 150 мг один раз на місяць в один і той же день 

щомісячно, протягом трьох місяців цілими, не розжовуючи та запиваючи 

склянкою питної води (180–240 мл), сидячи чи стоячи. Групу порівняння склали 

30 практично здорових осіб. 

Усім 90 хворим із ІІ і ІІІ ступенем розвитку генералізованого пародонтиту 

з остеопенією проводили класичну клаптеву операцію Цішинського-Відман-

Неймана [122]. 

У післяопераційному періоді усі хворі приймали базову медикаментозну 

терапію: «Азитроміцин-Астрафарм» 500мг по 1капсулі впродовж трьох днів 

(курсова доза 1,5 г), «Лоратадин» по 1 таблетці (10 мг) один раз на добу 

вродовж 10 днів та «Лактовіт Форте» по 1 капсулі два рази на добу впродовж 10 

днів. 

Дослідження проводили до та після операції – на 1-й, 2-й, 3-й, 14-й день 

та через 3, 6, 12 і 24 місяці після лікування з використанням клінічних, 

біохімічних, денситометричних, рентгенологічних і статистичних методів 

дослідження. 

Виявлено, що у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

характерними були виражені зміни у тканинах пародонта, які наростали зі 

збільшенням ступеня розвитку захворювання. Основними 

симптомокомплексами генералізованого пародонтиту були симптоматичний 

гінгівіт, пародонтальна кишеня, прогресуюча резорбція кісткової тканини 

щелеп, утворення травматичної оклюзії. При хронічному перебігу 

генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією спостерігали хронічний 

симптоматичний гінгівіт: катаральний – у 71 (78,89%) хворого, гіпертрофічний 

– у 18 (20%) хворих, атрофічний – у 1 (1,11%) хворого. За результатами 
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досліджень встановлено, що різні види симптоматичного гінгівіту істотно 

не впливали на ступінь розвитку генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією і не вимагали спеціальних лікувальних заходів, що було 

підтверджено результатами хірургічного лікування хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією. Хворі з ІІ і ІІІ ступенем розвитку генералізованого 

пародонтиту з остеопенією скаржилися на кровоточивість і набряк ясен, 

свербіж і біль у яснах, рухомість зубів, проте клінічна картина захворювання 

була більш вираженою у хворих з ІІІ ступенем розвитку генералізованого 

пародонтиту з остеопенією. У хворих з ІІІ ступенем розвитку генералізованого 

пародонтиту з остеопенією глибина пародонтальних кишень була більшою, ніж 

у хворих з ІІ ступенем розвитку генералізованого пародонтиту з остеопенією на 

(1,480,11) мм, тобто на 32,74% (р<0,05). Рухомість зубів була більш значною у 

хворих з ІІІ ступенем розвитку генералізованого пародонтиту з остеопенією. 

Зокрема, серед 52 хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з 

остеопенією у 22 (42,31%) хворих відзначали рухомість ІІ і ІІ-ІІІступенів, в той 

час, як у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з 

остеопенією така рухомість відзначалась у 9 (23,68%) серед 38 хворих, що 

потребувало більшого діапазону і частоти ортопедичних заходів. 

Вивчення стану тканин пародонта у хворих з остеопенією у клінічних 

умовах за допомогою індексної оцінки дало можливість виявити виражені 

зміни у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з 

остеопенією та, особливо, ІІІ ступеня розвитку з остеопенією. За результатами 

наших досліджень у хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня 

розвитку з остеопенією показник ГІ за Федоровим-Володкіною був більшим, 

ніж у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією 

на 46,48% (р<0,05), проби Ш-П у модиф. Свракова – на 12,76% (р<0,05), ІР – на 

16,20% (р<0,05), ІК за Мюллеманом – на 16,92% (р<0,05). 

Аналіз результатів біохімічних показників до хірургічного лікування, 

дозволив встановити, що вивчення метаболізму кісткової тканини, на нашу 

думку, є важливим прогностичним фактором щодо перебігу захворювання, які 
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полягали у зменшенні кількості остеокальцину у крові, що вказує на 

зменшення кількості кальцію у сироватці крові та є сприятливим фоном для 

розвитку остеопенії, при якій порушуються процеси формування кісткової 

тканини. Зокрема, встановлено, що кількість остеокальцину у хворих на 

генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією зменшилась у 

1,60 раза (р<0,05) до (18,960,64)%, порівняно зі здоровими, а у хворих на 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією зменшилася у 

1,66 раза (р<0,05) до (18,340,65)% відповідно. Показник кількості 

остеокальцину у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з 

остеопенією зменшився на 37,69% (р<0,05), порівняно зі здоровими, а в хворих 

на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією – на 39,73% 

(р<0,05) відповідно. 

Аналізуючи показники дезоксипіридиноліну у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією до проведення хірургічного лікування, нами було 

виявлено виражені зміни показника. Так, збільшувався показник 

дезоксипіридиноліну у сечі (р<0,05) в усіх хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією, у порівнянні зі здоровими. Зокрема, встановлено, що 

кількість дезоксипіридиноліну у сечі у хворих на генералізований пародонтит ІІ 

ступеня розвитку з остеопенією збільшилася у 1,80 раза (р<0,05) до 

(6,160,64)%, порівняно зі здоровими, а у хворих на генералізований 

пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією збільшилася у 1,86 раза (р<0,05) 

до (6,380,65)% відповідно. Виявлено залежність змін показників біохімічних 

досліджень від ступеня розвитку генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією. Так, у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку 

з остеопенією, порівняно з здоровими, показник дезоксипіридиноліну 

збільшився на 79,59% (р<0,05), а у хворих на генералізований пародонтит ІІІ 

ступеня розвитку з остеопенією – на 86,01 % (р<0,05), що вказує на більш 

виражені деструктивні зміни у тканинах пародонта у хворих на генералізований 

пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією. 
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Аналізуючи результати денситометричних досліджень виявили 

зниження щільності кісткової тканини щелеп у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією. Так, за результатами денситометрії, Т-критерій у 

хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією у 

середньому складав -1,94±1,36 (р<0,05) та у хворих на генералізований 

пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією – -1,97±1,36(р<0,05). 

Порівнюючи дані денситометричних досліджень кісткової тканини щелеп у 

здорових -0,08±1,36, ми підтвердили, що наші результати були достовірними 

(р<0,05). 

У хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з 

остеопенією при рентгенологічному дослідженні виявляли нерівномірну 

резорбцію кісткової тканини та слабко виражений остеопороз кістки щелепи з 

утворенням кісткових пародонтальних кишень незначної глибини. Висота 

кісткової тканини була знижена до1/3 – 1/2 довжини кореня. Відзначалася 

рухомість зубів І - ІІ ступеня, оголення їхніх шийок і частково коренів. У 

хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією 

рентгенологічно виявляли нерівномірну резорбцію та виражений остеопороз 

кісткової тканини з утворенням кісткових пародонтальних кишень. Висота 

кісткової тканини була знижена більше 1/2 довжини кореня. Відзначалася 

рухомість зубів ІІ - ІІІ ступеня, оголення їхніх шийок і коренів. 

Таким чином, біохімічні, денситометричні та рентгенологічні зміни у 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією є одним із 

патогенетичних чинників розвитку та прогресування запально-деструктивних 

змін у тканинах пародонта. Проведені нами дослідження доповнюють наукові 

роботи інших дослідників, які свідчать про те, що дані методи дозволяють із 

високим ступенем точності оцінювати стан пародонта у хворих з остеопенією 

[5, 18, 46, 99,123]. 

Як показують дослідження інших науковціві це підтверджують наші 

дослідження, не дивлячись на різноманітну патогенність генералізованого 
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пародонтиту у хворих з остеопенією, основним механізмом розвитку цього 

захворювання є запалення та метаболічні порушення кісткової тканини [28, 

104]. 

Згідно результатів наших досліджень, починаючи з 14-15 доби та до 6-ти 

місячного терміну після операційного втручання в усіх хворих самопочуття 

було задовільне. Ясна мали блідо-рожевий колір і не кровоточили, щільно 

охоплювали шийки зубів, рухомість яких зменшилась. У жодного хворого не 

було нагноєння операційної рани та відсутність післяопераційної кровотечі. На 

основі отриманихрезультатів, після проведення клаптевої операції, можемо 

стверджувати про позитивний результат, який характеризувався відсутністю 

проявів генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією. 

Результати наших досліджень після операції, клінічні прояви 

генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією взаємозв’язані з 

індексною оцінкою стану пародонта та біохімічними показниками. У хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією І групи через 3 і 6 місяців після 

операції показник ГІ за Федоровим-Володкіною був зменшеним, порівняно з 

вихідним рівнем до операції, на 36,63% і 25,76% (р<0,05) відповідно, проби    

Ш-П у модиф. Свракова – на 58,77% і 28,68% (р<0,05) відповідно, ІР – на 

61,41% (р<0,05) і 31,76% (р<0,05) відповідно, ІК за Мюллеманом – на 29,31% і 

12,36% (р<0,05) відповідно. Через 12 і 24 місяці після операційного втручання в 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією показник ГІ за 

Федоровим-Володкіною складав (3,02±0,05) і (3,16±0,06) бала відповідно, 

проби Ш-П у модиф. Свракова – (4,78±0,02) та (5,11±0,07) бала відповідно, ІР – 

(4,54±0,06) і (4,87±0,05) бала відповідно, ІК за Мюллеманом – (2,76±0,07) і 

(2,83±0,03) бала відповідно. 

Показники індексної оцінки стану тканин пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією І групи через 12 місяців, особливо, 

через 24 місяці після операційного втручання з часом погіршувалися. Отож, 

хірургічне лікування на основі базової терапії не забезпечувало стабілізації 
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показників індексної оцінки стану тканин пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією у віддаленому післяопераційному 

періоді. 

За результатами біохімічних досліджень у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією І групи через 3 і 6 місяців після операції показник 

остеокальцину, порівняно з вихідним рівнем до операції, зріс на 17,09% та 

21,86% (р<0,05) відповідно, показник дезоксипіридиноліну зменшився на 

17,93% та 21,99% (р<0,05) відповідно. Через 12 і 24 місяці після операційного 

втручання у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією показник 

остеокальцину, порівняно з вихідним рівнем до операції, зріс на 28,13% та 

29,52% (р<0,05) відповідно, показник дезоксипіридиноліну зменшився на 

26,59% та 33,19% (р<0,05) відповідно. Отже, у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією після хірургічного лікування на основі базової 

терапії показники метаболізму кісткової тканини покращувалися, проте 

перевищували відповідні показники у здорових. На нашу думку, недостатність 

помітного ефекту зі сторони індексної оцінки стану тканин пародонта та 

динаміки біохімічних показників є однією з причин недостатньої ефективності 

хірургічного лікування на основі базової терапії хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією. 

За результатами наших досліджень у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією ІІ групи через 3 місяці післяопераційного втручання 

показник ГІ за Федоровим-Володкіною був зменшеним, порівняно з вихідним 

рівнем до операції, на 40,37% (р<0,05), тоді як показник проби Ш-П у модиф. 

Свракова покращився в 2,22 раза (р<0,05), ІР – на 88,60% (р<0,05), ІК за 

Мюллеманом – на 87,82% (р<0,05). Через 6 місяців після операційного 

втручання в хворих на генералізований пародонтит з остеопенією показник ГІ 

за Федоровим-Володкіною був зменшеним, порівняно з вихідним рівнем до 

операції, на 47,83% (р<0,05), тоді як показник проби Ш-П у модиф. Свракова 

покращився в 1,69 раза (р<0,05), ІР – на 59,49% (р<0,05), ІК за Мюллеманом – 
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на 34,40% (р<0,05). Через 12 і 24 місяці після операційного втручання в 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією показник ГІ за 

Федоровим-Володкіною складав (2,08±0,02) і (2,20±0,02) бала відповідно, 

проби Ш-П у модиф. Свракова, ІР – (3,43±0,03) і (3,62±0,03) відповідно, ІК за 

Мюллеманом – (2,26±0,03) і (2,38±0,02) відповідно. Таким чином, динаміка 

показників індексної оцінки стану тканин пародонта після хірургічного 

лікування була вищою у хворих ІІ групи,порівняно з хворими І групи, як у 

ранні так і у віддалені терміни після операції. 

Аналізуючи результати досліджень у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією ІІ групи через 3 і 6 місяців після операції показник 

остеокальцину, порівняно з вихідним рівнем до операції, зріс на 21,92% та 

26,87% (р<0,05) відповідно,показник дезоксипіридиноліну зменшився на 

21,36% (р<0,05) та 24,34% (р<0,05) відповідно. Через 12 і 24 місяці після 

операційного втручання показник остеокальцину, порівняно з вихідним рівнем 

до операції, зріс на 30,54% та 32,74% (р<0,05) відповідно, показник 

дезоксипіридиноліну зменшився на 41,08% та 47,22% (р<0,05) відповідно, що 

переважало їх динаміку у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

І групи. Таким чином, включення остеопластичного матеріалу «Easy Graft» до 

хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, 

на нашу думку, сприяло значній позитивній динаміці показників метаболізму 

кісткової тканини та прискорення репаративної фази запального процесу [41, 

45, 87, 142]. 

Як показали наші дослідження найбільш ефективним було хірургічне 

лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією IІІ групи [124, 

126]. Включення остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту 

«Бонвіва» до хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією найбільш виражено сприяло на стабілізацію клінічних проявів 

генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, індексної оцінки стану 

тканин пародонта, як у ранньому, так і у віддаленому післяопераційному 
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періоді. Результати біохімічних досліджень у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією ІІІ групи після операційного втручання аналіз 

показників метаболізму кісткової тканини показав більш виражену позитивну 

динаміку остеокальцину та дезоксипіридиноліну (р<0,05), порівняно з 

показниками у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією І і ІІ груп. 

Хворим ІІІ групи шви знято у середньому на (7,080,23) добу, тобто на 2-3 дні 

раніше, ніж хворим І групи та на 1 день раніше, ніж хворим ІІ групи. 

За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІІ групи через 3 і 6 місяців після операції показник ГІ за 

Федоровим-Володкіною покращився, порівняно з вихідним рівнем до операції, 

в 12,79 і 11,37 раза (р<0,05) відповідно, проби Ш-П у модиф. Свракова в 5,80 і 

5,37 раза (р<0,05) відповідно, ІР – у 5,47 і 6,07 раза (р<0,05) відповідно, ІК за 

Мюллеманом – в 16,44 і 14,10 раза (р<0,05) відповідно. Через 12 і 24 місяці 

після операційного втручання у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією показник ГІ за Федоровим-Володкіною становив (1,23±0,02) і 

(1,33±0,02) бала відповідно, проби Ш-П у модиф. Свракова – (1,32±0,03) та 

(1,54±0,03) бала відповідно, ІР – (1,48±0,03) і (1,68±0,03) бала відповідно, ІК за 

Мюллеманом – (0,81±0,03) і (1,39±0,02) бала відповідно. Динаміка клінічних 

показників у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією ІІІ групи 

була більш вираженою порівняно не тільки з хворими І групи, але й ІІ групи. 

Таким чином, хірургічне лікування із включенням остеопластичного матеріалу 

«Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» найбільш позитивно впливало на 

стабілізацію клінічних проявів генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією у віддаленому післяопераційному періоді. 

Кількість остеокальцину після оперативного лікування у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією ІІІ групи збільшилась через 3 і 6 

місяців, порівняно з вихідним рівнем до операції, на 24,94% і 27,99% (р<0,05) 

відповідно, тоді як показник дезоксипіридиноліну зменшився на 21,74% та 

35,09% (р<0,05) відповідно. Через 12 і 24 місяці після операційного втручання у 
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хворих на генералізований пародонтит з остеопенією показник 

остеокальцину, порівняно з вихідним рівнем до операції, зріс на 33,75% та 

35,49% (р<0,05) відповідно, показник дезоксипіридиноліну зменшився на 

50,61% та 64,27% (р<0,05) відповідно, практично досягнувши рівня у здорових, 

чого не спостерігалося у хворих інших груп. На нашу думку, позитивний ефект 

зі сторони індексної оцінки стану тканин пародонта та динаміки біохімічних 

показників визначається поєднаним використанням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» у хірургічному лікуванні 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією. 

Віддалені результати денситометричних і рентгенологічних досліджень 

свідчили про виражений позитивний ефект клаптевої операції в усіх групах 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією. При денситометричному 

дослідженні у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією І групи у 

віддалені терміни спостереження, через 12 і 24 місяці після операції, порівняно 

з вихідним рівнем до операції, Т-критерій змінився на 22,78% і 44,78% (р<0,05) 

відповідно, і складав: через 12 місяців – (-1,581,43) (р<0,05), через 24 місяці – 

(-1,341,62) (р<0,05) відповідно. 

Результати рентгенологічних досліджень свідчили про виражений 

позитивний ефект клаптевої операції в усіх групах хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією. При рентгенологічному досліджені у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією І, ІІ та ІІІ груп виявлено, що 

починаючи з 6-го місяця в усіх хворих після операційного втручання 

спостерігалося покращення показників, що проявлялося в збереженні висоти, 

ущільненні та чіткому визначенні компактної пластинки кісткової тканини. 

Результати наших досліджень співзвучні з результатами інших 

дослідників. Саме клаптева операція дозволяє усунути пародонтальні кишені та 

створити умови для припинення запалення та стабілізації патологічного 

процесу у тканинах пародонта [22, 31, 55, 155]. Але, через 12 і, особливо, через 

24 місяці після операційного втручання у хворих на генералізований 
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пародонтит з остеопенією у І групі денситометричні та рентгенологічні 

показники погіршувалися. Через 12 місяців після операційного втручання у 18 

(60,00%) хворих І групи виявили стабільну рентгенологічну картину, тобто 

патологічний процес після операції не прогресував, а у 12 (40,00%) – відмітили 

наростання патологічного процесу. Через 24 місяці після операційного 

втручання тільки у 14 (46,67%) хворих І групи не виявлено прогресування 

патологічного процесу. 

Через 12 місяців після операційного втручання серед хворих ІІ групи, 

порівняно з вихідним рівнем до операції, Т-критерій змінився на 29,41% 

(р<0,05) та складав (-1,531,41) (р<0,05), що свідчило про позитивні процеси 

мінералізації кістки. Через 24 місяці – 55,91% (р<0,05) та складав (-1,271,43) 

(р<0,05). 

Через 12 місяців після операційного втручання у 17 (58,62%) випадках 

серед хворих ІІ групи виявили стабільну рентгенологічну картину, тобто 

патологічний процес після операції не прогресував, а у 12 (41,38%) відмітили 

наростання патологічного процесу. Через 24 місяці після операційного 

втручання у 13 (48,15%) хворих ІІ групи не виявлено прогресування 

патологічного процесу. 

За результатами денситометрії у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІІ групи у віддалені терміни спостереження через 12 і 24 місяці 

після операційного втручання Т-критерій змінювався, порівняно з вихідним 

станом до операції, та складав: через 12 місяців – (-1,381,43) (р<0,05), через 24 

місяці – (-1,141,62) (р<0,05) відповідно. Таким чином, денситометричні 

показники у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією ІІІ групи 

через 12 місяців після операції змінилися на 39,13% (р<0,05), через 24 місяці – 

на 68,42% (р<0,05), що вказує на значне покращення мінералізації кісткової 

тканини з наступною стабілізацією процесу. 

Найбільш виражена динаміка денситометричних показників була у 

хворих ІІІ групи, порівняно з хворими І та ІІ груп, як у ранньому, так і у 
 * 
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віддаленому післяопераційному періоді. На нашу думку, така позитивна 

динаміка остеометричних показників може бути зумовлена покращенням 

метаболізму кісткової тканини. 

Таким чином, хірургічне лікування з включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» найбільш виражено 

сприяло підвищенню ефективності хірургічного лікування і позитивно 

впливало на стабілізацію клінічних проявів генералізованого пародонтиту у 

хворих з остеопенією з боку тканин пародонта, що супроводжувалось 

стабілізацією рентгенологічних показників і процесу мінералізації кісткової 

тканини та є важливим щодо попередження прогресування захворювання. За 

результатами біохімічних досліджень у хворих на генералізований пародонтит 

з остеопенією ІІІ групи після операції аналіз кількісної характеристики 

біохімічних проявів показав більш виражену позитивну динаміку 

остеокальцину та  дезоксипіридиноліну порівняно з показниками у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією І і ІІ груп. Хірургічне лікування з 

включенням остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту 

«Бонвіва» сприяло позитивній динаміці денситометричних показників у 

більшості випадків. 

Отримані результати досліджень патогенетично обґрунтовують 

доцільність проведення хірургічного лікування з включенням остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією, що сприяє стабілізації процесу, 

поліпшуючи якість життя пацієнтів. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на основі об’єктивних клініко-лабораторних 

методів дослідження патогенезу генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією обгрунтувано новий підхід до вирішення наукового завдання, що 

полягає у визначенні особливостей характеру клінічного перебігу та 

доцільності використання остеопластичного матеріалу та антирезорбенту для 

підвищення клінічної ефективності хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією.  

1. Встановлено, у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

зміни у тканинах пародонта наростають із збільшенням ступеня розвитку 

захворювання. Кількість остеокальцину у хворих на генералізований 

пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією зменшувалась на 37,69% 

(р<0,05), у хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з 

остеопенією – на 39,73% (р<0,05), що свідчить про зниження функціональних 

характеристик клітин остеобластичного ряду. Значне збільшення кількості 

дезоксипіридиноліну у сечі на 79,59% (р<0,05) та на 86,00% (р<0,05) 

відповідно, вказують на активність процесів резорбції кісткової тканини.  

2. Виявлено значні відхилення показників денситограм у хворих на 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією, порівняно з 

хворими на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку, що свідчить про 

зменшення щільності кісткової тканини. Т-критерій у хворих на 

генералізований пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку з остеопенією складав  

-1,94 ± 1,36 та -1,97±1,36 (р<0,05) відповідно, тоді як у здорових – -0,08±1,36. 

3. Після хірургічного лікування на основі базової терапії у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією у ранньому післяопераційному 

періоді відзначається позитивна динаміка клінічних, біохімічних і 

денситометричних показників. Показник ГІ складав (3,02±0,05) бала, проба Ш-

П у модиф. Свракова – (4,78±0,02) бала, ІР – (4,54±0,06) бала, ІК – (2,76±0,07) 

бала. Кількість остеокальцину у крові збільшилась на 29,52% (р<0,05), а 
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кількість дезоксипіридиноліну у сечі зменшилася на 33,19% (р<0,05) 

порівняно з вихідним рівнем до операції, відповідно. Т-критерій змінився на 

44,78% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до операції. В 14 (46,67%) хворих 

рентгенологічно не виявлено прогресування патологічного процесу. Висота 

кісткової тканини щелеп знижувалася до ІІ ступеня в 10 (33,33%) хворих, до ІІІ 

ступеня у 8 (26,67%) хворих, не простежувалась компактна пластинка – в 16 

(53,33%) хворих, структура кісткової тканини щелеп була розрідженою у 8 

(26,67%) хворих.  

4. Включення остеопластичного матеріалу в хірургічне лікування хворих 

на генералізований пародонтит з остеопенією покращує клінічний стан тканин 

пародонта – показник ГІ складав (2,20±0,02) бала, проба Ш-П у модиф. 

Свракова – (3,72±0,03) бала, ІР – (3,62±0,03) бала, ІК – (2,38±0,02) бала; сприяє 

вираженій позитивній динаміці біохімічних показників – кількість 

остеокальцину збільшилася на 32,74% (р<0,05), а кількість 

дезоксипіридиноліну зменшилась на 47,22% (р<0,05), порівняно з вихідним 

рівнем до операції; супроводжується стабілізацією денситометричних та 

рентгенологічних параметрів – Т-критерій змінився  на 55,91% (р<0,05), 

порівняно з вихідним рівнем до операції, тільки у 13 (48,15%) хворих ІІ групи 

не виявлено прогресування патологічного процесу. Висота кісткової тканини 

щелеп знижувалась до ІІ ступеня в 9 (33,33%) хворих, до ІІІ ступеня в 7 

(25,93%) хворих, не простежувалася компактна пластинка в 14 (51,85%) хворих, 

структура кісткової тканини щелеп була розрідженою в 7 (25,93%) хворих. 

5. Встановлено, що поєднане включення  остеопластичного матеріалу та 

антирезорбенту, порівняно з вихідними даними до операції, призводять до 

стійкої стабілізації патологічного процесу та регенерації кісткової тканини, про 

що свідчать клініко-лабораторні показники: ГІ за Федоровим-Володкіною 

покращувався в 11,37 раза (р<0,05), проба Ш-П у модиф. Свракова – 

зменшувалась у 5,37 раза (р<0,05), ІР – зменшувався в 6,07 раза (р<0,05), ІК за 

Мюллеманом – знижувався в 14,10 раза (р<0,05), показники остеокальцину 
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зростали, порівняно з вихідним рівнем до операції, на 27,99% (р<0,05), 

показники дезоксипіридиноліну зменшувалися на 35,09% (р<0,05) – як у 

ранньому, так і в віддаленому післяопераційному періодах, Т- критерій зростав 

на 68,42% (р<0,05); рентгенологічно відмічались: зупинка деструктивних змін, 

стабілізація патологічного процесу та часткове відновлення висоти 

резорбованих ділянок кісткової тканини щелеп. 

6. Розроблена та апробована схема хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку з остеопенією сприяє 

підвищенню ефективності хірургічного лікування, стабілізації процесу, є 

безпечною і доступною у практиці лікаря – стоматолога. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Із метою оцінки перебігу та прогнозування ефективності хірургічного 

лікування генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ ступеня розвитку у хворих з 

остеопенією, як у ранньому, так і в віддаленому післяопераційному періоді, 

рекомендовано визначати показники клінічного перебігу генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією, біохімічні показники остеокальцину та 

дезоксипіридиноліну, денситометричні, рентгенологічні показники. 

2. Для підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня розвитку з остеопенією, що 

супроводжується покращенням біохімічних показників остеокальцину та 

дезоксипіридиноліну, денситометричних та рентгенологічних характеристик 

рекомендується застосовувати остеопластичний матеріалу шляхом заповнення 

його у кісткові порожнини. 

3. Для підвищення ефективності хірургічного лікування генералізованого 

пародонтиту ІІ-ІІІ ступеня розвитку у хворих з остеопенією та стабілізації 

процесу в віддаленому післяопераційному періоді рекомендується поряд із 

застосуванням остеопластичного матеріалу призначати антирезорбент 

всередину по 1 таблетці 150 мг один раз на місяць, протягом 3 місяців. 

Таблетки вживати в один і той же день щомісячно, цілими, не розжовуючи та 

запиваючи склянкою питної води (180–240 мл), сидячи чи стоячи. 
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Додаток Б 
 

К А Р Т А  О Б С Т Е Ж Е Н Н Я  № ____ 

Дата ___________________________ 

П.І.Б. __________________________________________________________________________________ 

Стать _________________________________ Вік_____________________________________________ 

Адреса, тел.____________________________________________________________________________ 

Місце роботи, професія___________________________________________________________________ 

Скарги_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Анамнез________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Перенесені і супутні захворювання_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Алергологічний анамнез: 

А) 

скарги:_________________________________________________________________________________ 

Б) наявність ал. захв. в сім'ї:_______________________________________________________________ 

В) сезонність захв. (етіологічний фактор):___________________________________________________ 

Г) непереносимість ліків__________________________________________________________________ 

Лікування до обстеження_________________________________________________________________ 

Попередній д-з__________________________________________________________________________ 

Кінцевий д-з____________________________________________________________________________ 

Результат л-ня___________________________________________________________________________ 

Онкоогляд______________________________________________________________________________ 

Дані об'єктивного обстеження 

 

 

Стан зубів 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

 
  До 

лікув. 

На 1 

день 

після 

оп. 

На 2-6 

день 

На 3-4 

день 

На 14 

день 

Через 

6 міс 

Через  

12 міс 

1 Гігієнічний індекс Федорова-

Володкіної 

       

2 Проба Шиллєра-писарєва в 

мод. Свракова 

       

3 Індекс Рамфйорда        

 

 

 

 

 

4 

Ясенні сосочки: Колір: блідо-

рожеві 
       

Гіперемовані        

Ціанотичні        

Анемічні        

Форма (конфігурація):набряклі        

Атрофовані (рецесія ясен) 

1) До 1 мм 

2) 1-2 мм 

3) ˃3 мм 

       

Гіпертрофовані        

При пальпації: 

Рихлі 
       

Щільні        

Флюктурують        

Кровоточать        



 156 

Відшаровані від зубів        

5 Кровоточивісь за 

Мюллеманом 

       

6 Зубні відкладення: немає        

М’які        

Тверді        

Над’ясенний камінь        

Під’ясенний камінь        

7 Зубо- ясенна кишеня : 

Глибина: немає 

       

До 3 мм        

3-5 мм        

˃5 мм        

Виділення: немає        

серозні        

геморагічні        

гнійні        

8 Ступінь рухомості за Ентіним 

І ступінь 

       

ІІ ступінь        

ІІІ ступінь        

Додаткові методи обстеження 

9 Аналіз крові: 

Hb 
       

ШОЕ        

Лейкоцити        

Еритроцити        

Кольоровий показник        

Цукор        

Л і к у в а н н я 

Терапевтичне лікування 

1. Зняття зубного каменю______________________________________________________________ 

2. Накладання аплікації________________________________________________________________ 

Хірургічне лікування 

А) пластика вуздечки_____________________________________________________________________ 

Б) корекція присінка рота_________________________________________________________________ 

В) кюретаж (відкритий, закритий)__________________________________________________________ 

Г) клаптева операція_____________________________________________________________________ 

Загальне лікування ____________________________________________________________________ 

Результати лікування 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ускладнення___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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ДОДАТОК В 

 



 158 

ДОДАТОК Д
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ДОДАТОК Е
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ДОДАТОК Ж 
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ДОДАТОК З 
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ДОДАТОК И 
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ДОДАТОК К 
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ДОДАТОК Л 
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ДОДАТОК М 

 



 166 

ДОДАТОК Н 
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ДОДАТОК П 
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ДОДАТОК Р 
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ДОДАТОК С 

 


