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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Хвороби тканин пародонта займають одне з провідних 

місць серед усіх стоматологічних захворювань, що пов’язано з поширеністю цієї 

патології серед населення та її наслідків: втрата зубів і порушення функції 

зубощелепної системи (Данилевський НФ, Борисенко АВ, 2000; Мельничук ГМ, 

Рожко ММ, Ерстенюк ГМ, 2012; Самойленко АВ, Орищенко ВЮ, Климович ЛА, 

2017). Нажаль, першi oзнаки захвoрювання прoявляються в oсiб вiд 10 дo 20 рoкiв, 

пoширена деструкцiя спoстерiгається в пoнад 75 % oсiб уже у вiцi 35-44 рoкiв, за 

даними ВOOЗ, зiбраними в 35 країнах свiту (Абрамова НЕ, Киброцашвили ИА, 

Леонова ЕВ, 2011; Соколова ІІ, 2014).   

Із пoявoю нoвих технoлoгiй кiлькiсть хiмiчних речoвин, якi викoристoвуються 

в пoбутi, фармацiї, кoсметoлoгiї, сiльськoму гoспoдарствi та в харчoвiй 

прoмислoвoстi рiзкo зрoстає. Розвиток наукoвo-технiчнoгo прoгресу з пoстiйнo 

нарoстаючoю пoтужнiстю прoмислoвих пiдприємств та збiльшення кiлькoстi 

транспoртних засoбiв обумовлює погіршення екологічної ситуації не тiльки в 

Українi, але i у свiтi (Maurizio S. Tonetti, 2017). Ряд наукoвцiв вiдмiчають пoмiтнo 

вищу частoту захвoрювань тканин парoдoнта в oсiб, якi прoживають на екoлoгiчнo 

забруднених теритoрiях, абo працюють із рiзними прoфесiйними шкiдливими 

чинниками (Нейко ЄМ, Митник ЗМ, Кольцова НІ, 2000; Батіг ВМ, 2010; Авдеєв ОВ, 

Бойків АБ, 2012; Адамчик АА, Арутюнов  ВВ, 2014).  

У 2015 році Калуський район Івано-Франківської області став відомий на весь 

світ як «зона надзвичайної екологічної ситуації». Низка досліджень (Крижанівська 

АЄ, Савчук ЛЯ, 2014; Семчук ЯМ, Савчук ЛЯ, 2015) указують на погіршення 

екологічної ситуації в Калуському районі та зростання частоти захворювань 

населення. Саме тому, для вивчення особливостей клінічного перебігу, лікування та 

профілактики захворювань тканин пародонта в жителів екологічно забруднених 

регіонів Прикарпаття, обрано жителів м. Калуша та прилеглих сіл.   

           Актуальність проблеми пов’язана не тільки з високим відсотком поширеності 

захворювання серед населення, яке проживає на екологічно несприятливих 

територіях, але й недостатньо ефективними методами терапії (Cullinan MP, Ford PJ, 

Seymour GJ, 2009; Грудянов ОИ, Александровская ИЮ, 2010, Apatzidou DA, Kinane 

DF, 2010). Це зумовило нашу увагу до пошуку нових патогенетичних методів 

терапії запальних і запально-деструктивних процесів у тканинах пародонтального 

комплексу.  

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова праця 

є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри стоматології 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету 

«Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування 

стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп» (№ державної 

реєстрації 0114U001788). Дисертант є виконавцем фрагменту зазначеної науково-

дослідної теми.  

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування та профілактики 

пацієнтів із генералізованим пародонтитом, що проживають на екологічно 
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забруднених територіях Прикарпаття, на основі розробки лікувально- 

профілактичного комплексу. 

         Завдання дослідження:  

1. Вивчити клінічні особливості перебігу захворювань тканин пародонта в 

жителів м. Калуша та прилеглих сіл. 

2. Розробити лікувально-профілактичний комплекс для пацієнтів із 

генералізованим парадонтитом та алгоритм попередження запально-

дистрофічних змін тканин пародонта в мешканців екологічно забруднених 

регіонів. 

3. Дослідити активність процесів пероксидації та антиоксидантного захисту в 

пацієнтів на генералізований пародонтит до та після проведеного лікування. 

4. Провести цитологічне спостереження слизової оболонки ясен у пацієнтів 

на генералізований пародонтит до та після лікування. 

5. Оцінити ефективність лікувально-профілактичного комплексу в пацієнтів 

на генералізований парадонтит. 

         Об’єкт дослідження: Особливості перебігу генералізованого пародонтиту І-ІІ 

ступенів розвитку в осіб, які проживають на екологічно забруднених територіях. 

          Предмет дослідження: клінічні, біохімічні, цитоморфометричні,  

ехоостеометричні, рентгенологічні показники, динаміка їхніх змін під впливом  

комплексного лікування пацієнтів на генералізований пародонтит.  

Методи дослідження: клінічні, рентгенографічні, цитологічні та біохімічні – 

для визначення стоматологічного статусу, стану тканин пародонта, оцінки 

ефективності безпосередніх і віддалених результатів лікування пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом; статистичні – для  аналізу одержаних результатів.  

          Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані про 

особливості перебігу генералізованого пародонтиту (ГП) у пацієнтів, що 

проживають на екологічно забруднених територіях Прикарпаття.  

Встановлено клінічні особливості перебігу захворювань тканин пародонта в 

жителів м. Калуша та прилеглих сіл. Виявлено погіршення показників індексів 

гігієни, пародонтального, папілярно-маргінально-альвеолярного, індексу 

кровоточивості та рентгенологічного порушення цілісності кортикальної пластинки, 

резорбцію міжзубних перегородок коміркового відростка до 1/3 – 1/2 довжини кореня. 

За результатами клінічних досліджень встановлено поширеність  даного 

захворювання в осіб молодого працездатного віку 18-44 років – 70%. 

Розроблено лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого входить 

препарат «Кальцемін Адванс», розчин «Ангілекс», гель «Кверцетин», який 

активували лазером та алгоритм попередження запально-дистрофічних змін для 

пацієнтів із ГП. Уперше сучасний лікувально-профілактичний комплекс 

застосовано для комплексного лікування ГП та виявлено більшу ефективність, у 

порівнянні з загальноприйнятим лікуванням. 

Досліджено активність процесів пероксидації та антиоксидантного захисту в 

пацієнтів на ГП до та після проведеного лікування. 
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          Виявлено достовірне зростання пероксидного окислення ліпідів за вмістом 

тіобарбітурокислих продуктів (ТБКП)  у сирoватці крoві в пацієнтів на ГП І ступеня 

дo лікування в 1,24 раза (р<0,001), та білків за вмістом окисної модифікації білків 

(ОМБ): OМБ356 – в 1,73 раза,  OМБ370 – 1,68 разів OМБ430 – в 2,37 раза, OМБ530 – в 

1,86 раза (р<0,001) відносно контролю.   

Для пацієнтів на ГП ІІ ступеня ці показники виявились дещо більші від групи 

контролю, зокрема  ТБКП – в  1,3 раза (р<0,001), OМБ356 – в 1,84 раза,  OМБ370 – в 

1,77 раза, OМБ430 – в 2,46 раза, OМБ530 – в 2,48 раза (р<0,001). Поряд із тим 

достовірне зменшення загального білка в 1,56 раза в І групі та в 1,63 раза в ІІ групі 

пацієнтів (р<0,001). Проведені нами спостереження показали не значне зменшення 

пoказників СOД  у сирoватці крoві дo лікування в групі І до (43,20±1,36) %, 

порівняно з контрольною групою   (45,79±0,59) %, (р<0,001), у ІІ групі показник був 

на рівні  (42,16±1,13)%, (р<0,001). Разом із тим відмічено дoстoвiрне збільшення для 

обох груп у сирoватці крoві пoказників глутатіoнперoксидази в 1,5 раза (р<0,001), 

церулoплазміну в 1,2 раза (р<0,001) віднoснo кoнтрoлю. Після проведеного нами 

лікування в ранні та віддалені терміни вдалося стабілізувати рівень ТБКП, ОМБ та 

відновити активність ферментів антиоксидантного захисту (АОЗ). Порівнянням 

різних способів комплексної терапії ГП найліпший результат встановлено в ІІ групі 

пацієнтів, ІІА підгрупи (в яких застосовували курси лазерного опромінення), що  

було більш ефективне за традиційне лікування. В результаті нашого спостереження 

виявлено достовірне поліпшення більшості показників через 3 міс після лікування у 

всіх підгрупах, що вказує на ремісію захворювання. Проте, схема лікування ГП, 

викoристана для пацієнтів ІІА підгрупи, сприяє пoзитивній динаміці і забезпечує 

тривалу стабілізацію патoлoгічних змін у тканинах парoдoнта навіть у віддалені 

терміни лікування, через 6 і 12 міс.  

         Поряд із тим, вивчено цитоморфометричні характеристики слизової оболонки 

ротової порожнини в пацієнтів на ГП до та після лікування. Виявлено зростання 

індексу деструкції (ІД) та запально-деструктивного індексу (ЗДІ). 

При порівняльній характеристиці результатів індексної оцінки тканин 

пародонта між І та ІІ групами спостерігали вищу  ефективність лікування в ІІА та 

ІІБ підгрупах, особливо через 3 міс після лікування, де застосовували 

запропонований лікувально-профілактичний комплекс. 

 Пoрівняльний аналіз результатів цитoмoрфoметричнoгo спостереження 

після лікування також указує на більшу ефективність запропонованого нами методу 

в ІІ групі, у порівнянні з загальним методом лікування в І групі пацієнтів. Зокрема, у 

ІІА підгрупі спостерігалися показники ІД нижчі в 1,26 раза (р<0,05) через 6 міс та в 

1,34 раза (р<0,001) через 12 міс  від показників у ІА підгрупі. Показники ЗДІ нижчі в 

1,17 раза (р<0,001) через 6 міс та в 1,23 раза (р<0,001) через 12 міс. Виявлено 

позитивну кореляційну залежність між обома підгрупами за показниками ІД (r=0,71, 

p<0,05 через 6 міс та r=0,78, p<0,05 через 12 міс) та ЗДІ (r=0,48, p<0,05 через 6 міс та 

r=0,99, p<0,05 через 12 міс. 

Встановлено віддалені результати розробленого методу лікування в пацієнтів 

на ГП та впроваджено розроблений метод лікування та профілактики ГП у практику 

стоматологічних закладів м. Калуша та прилеглих територій. 
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           Практичне значення одержаних результатів. Отримані в процесі 

спостереження результати сприяють вибору оптимального методу комплексного 

лікування пацієнтів на ГП, які проживають на екологічно забруднених територіях. 

Розроблена нами схема лікування пацієнтів на ГП має виражений позитивний 

вплив на низку важливих патогенетичних ланок перебігу та прогресування ГП в 

осіб, які проживають на екологічно забруднених територіях.  

Простота, доступність, висока клінічна ефективність, відсутність побічних 

реакцій і ускладнень дозволяють рекомендувати розроблену схему лікування 

пацієнтів на ГП І-ІІ ступенів розвитку в повсякденну клінічну практику (Рожко ММ, 

Чубій ІЗ. Спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів, 

що проживають в екологічно несприятливих умовах. Патент України на корисну 

модель UA 101845, 2015 жовт. 12). 

Впровадження отриманих результатів. Результати досліджень впроваджені 

в клінічну практику ортопедичного та хірургічного відділення Центру стоматології 

університетської клініки Івано-Франківського національного медичного 

університету (17.01.18 р., 17.04.18 р.), терапевтичного відділення Івано-Франківської 

міської стоматологічної поліклініки (15.11.17 р.), Івано-Франківської обласної 

стоматологічної поліклініки (22.11.17 р.), навчально-лікувального центру 

«Університетська клініка» ВДНЗ «Буковинського державного медичного 

університету» (23.01.18 р.), інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

НАМН України (15.02.18 р.), стоматологічну практику Комунальної районної 

лікарні м. Заліщики (21.11.18 р.), центральної районної лікарні Надвірнянського 

району (21.11.18 р.), Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського МОЗ України (19.02.19 р.), КУ «Полтавський обласний центр 

стоматологіі» – стоматологічна клінічна поліклініка (21.03.19 р.). 

Матеріали дисертації включені до циклу лекцій та використовуються при 

проведенні практичних занять на кафедрах терапевтичної, хірургічної, ортопедичної 

стоматології Івано-Франківського національного медичного університету (15.11.17 

р.; 17.01.18 р.; 17.04.18 р.),  на кафедрі терапевтичної стоматології Буковинського 

державного медичного університету (23.01.18 р.), кафедрі терапевтичної 

стоматології Української медичної стоматологічної академії (20.03.19 р.), курси 

інформації та стажування інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН 

України (15.02.18 р.). 

         Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особисто виконаною 

науковою працею автора.  Разом із науковим керівником здійснено вибір напрямку 

та мети дослідження. Автор самостійно провела патентно-інформаційний пошук, 

аналіз й узагальнення джерел літератури з питань, що становлять тему 

дисертаційної роботи, вибір методів досліджень, забір матеріалу для лабораторних 

та біохімічних досліджень, а також здійснила аналіз клініко-лабораторних 

досліджень, їхню статистичну обробку. Обговорення одержаних результатів, 

формулювання висновків, підготовку наукових праць до друку проводились із 

науковим керівником. У друкованих роботах разом зі співавторами участь 

здобувача є визначальною, матеріали та висновки належать здобувачу. Усі розділи 
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дисертаційної роботи написані особисто. Запозичень ідей або розробок співавторів 

не було. 

         Апробація результатів спостереження. Основні положення дисертації 

оприлюднені на: міжнародній науково-практичній конференції Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Медична наука в практику охорони здоров’я» 

(Полтава, 2012); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в сучасній стоматології» (м. Івано-Франківськ, 2015); 

міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові спостереження 

представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього» (Київ, 2015), XIX 

міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений пам’яті 

ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора ЛЯ Ковальчука, 

(Тернопіль, 2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових робіт, серед них – 

7 статей у фахових наукових виданнях України, 6 тез у матеріалах міжнародних і 

всеукраїнських конференцій, конгресів та з’їздів, 2 патенти України на корисну 

модель,  1 методична рекомендація. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена державною 

мовою на 199 сторінках друкованого тексту, з них 132 сторінки основного тексту. 

Дисертація містить такі розділи: вступ, огляд літератури, матеріали та методи 

дослідження, розділ власних досліджень (шістьох підрозділів), обговорення та 

узагальнення отриманих результатів, висновки, практичні рекомендації, список 

використаних джерел (із них кирилицею – 181, латиницею – 51). Роботу 

ілюстровано 35 таблицями, 27 рисунками.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Під час виконання роботи було 

проліковано та проведено клінічне спостереження за 110 особами, з яких 90 

пацієнтів на ГП І-ІІ ступеня розвитку, хронічний перебіг, та 20 осіб з інтактним 

пародонтом, які склали групу контролю.  

Вік обстежених пацієнтів на ГП коливався від 18 до 59 років. Хвороби 

пародонта, нажаль, характеризуються більшою поширеністю в осіб не тільки 

похилого, а молодого, працездатного віку 18-44 років – 70%, а 45-59 років – 30%. 

Рандомізація пацієнтів здійснювалась наступним чином: І група – 45 пацієнтів на ГП 

без загострення соматичних захворювань, лікування яких проводилося 

загальноприйнятим методом, що, у свою чергу, поділялись на: І А – підгрупа – 

пацієнти з ГП І ступеня (22 особи); І Б – підгрупа – пацієнти з ГП ІІ ступеня (23 

особи). ІІ група – 45 пацієнтів на ГП без загострення соматичних захворювань, 

лікування яких проводили запропонованим  нами методом, що, у свою чергу, 

поділялись на: ІІ А- підгрупа – пацієнти з ГП І ступеня (23 особи); ІІ Б – підгрупа – 

пацієнти з ГП ІІ ступеня (22 особи). ІІІ група – контрольна, 20 пацієнтів з інтактним 

пародонтом – практично здорові особи (ПЗО). Тривалість періоду спостереження 

становила 12 міс. На початку лікування, через 3 міс та по закінченню 6 міс усім 

пацієнтам проведено клініко діагностичний комплекс.  

Схема лікування І групи пацієнтів: загально-санаційні заходи, «Кальцемін 

Адванс» – по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 1-2 міс, «Ангілекс» – 2 чайні ложки 
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препарату розчинити в ¼ склянки теплої води, полоскати ротову порожнину 2-3 

рази на добу, курсом 5 діб, метрогіл дента гель (код АТХ А 01АВ) наносити на ясна 

2 рази на добу 7-10 діб, гель кверцетину під зубоясенною індивідуальною капою, 2 

рази на добу тривалістю 10-15 хвилин, 7-10 діб. Курс лікування повторювався через 

3 та 6 міс. 

Схема лікування ІІ групи пацієнтів, запропонована нами: загально-

санаційні заходи, «Кальцемін Адванс» – по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 1-2 

міс, «Квертин» – жувальні  таблетки (реєстраційне посвідчення № UA/0119/02/01) 

по 1 таблетці 2 рази на добу розжувати, запиваючи невеликою кількістю води 

протягом міс, «Ангілекс» – 2 чайні ложки препарату розчинити в ¼ склянки теплої 

води, полоскати ротову порожнину 2-3 рази на добу, курсом 5 діб, метрогіл дента 

гель (код АТХ А 01АВ) наносити на ясна 2 рази на добу 7-10 діб. Фотофорез гелю 

кверцетину на слизову оболонку ротової порожнини до зникнення запальних явищ. 

Фотофорез проводили за допомогою лазерного опромінення. Гель кверцетину 

наносили на вестибулярну та оральні поверхні коміркового відростка тонким шаром 

та проводили лазерне опромінення, згідно методики лазерної терапії сеансами через 

день не менше 10-15 діб.  

Усі використані в ході дослідження лікарські середники зареєстровані в МОЗ 

України у відповідному порядку (без участі фармацевтичних компаній). Клінічні 

дослідження проведені відповідно до законодавства України і принципів 

Гельсінської декларації з прав людини. 

  Клінічне та рентгенологічне обстеження проводилося на базі 

терапевтичного відділення «Центру стоматології» університетської клініки Івано-

Франківського національного медичного університету. Стан гігієни ротової 

порожнини та тканин пародонта оцінювали за даними індексів Green-Vermillion 

(ГІГВ), папілярно-маргінально-альвеолярного (РМА), у модифікації Parma, 

кровоточивості за HP Muhlemann, S Son у модифікації I Cowell (ІК), індекс розвитку 

запально-дистрофічних змін у тканинах пародонта (ПI), а також ІД та ЗДІ. Із метою 

визначення ступеня деструкції кісткової тканини та величини ретракції ясен 

проводили вимірювання глибини пародонтальних кишень (ГПК) за допомогою 

ґудзикового пародонтологічного зонда. Оцінку ступеня рухомості зубів проводили 

за шкалою Міллера в модифікації Флезера. Діагноз встановлювали згідно 

класифікації захворювань тканин пародонта МФ Данилевського (1994). За 

допомогою ультразвукової ехоостеометрії вивчали щільність кісткової тканини 

щелеп у пацієнтів на ГП. 

Біохімічні дослідження проводилися на базі кафедри біологічної та медичної 

хімії імені академіка ГО Бабенка Івано-Франківського національного медичного 

університету, біохімічна лабораторія “Центр біоелементології” (зав.каф. –  д.біол.н., 

проф. ГМ Ерстенюк). Використовувалися біохімічні методи спостереження 

сироватки крові пацієнтів із ГП для вивчення змін показників пероксидного 

окислення ліпідів (ПОЛ) – ТБКП, продуктів окисної модифікації білків (ОМБ), 

загального білка плазми крові та активності ферментів антиоксидантного захисту 

(супероксиддисмутази (СОД), глутатіонпероксидази та церулоплазміну) та вивчення 

динаміки цих показників під впливом медикаментозного лікування з призначенням 
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кверцетину. 

 Для оцінки ступеня достовірності результатів спостереження проводили 

їхній варіаційно-статистичний аналіз за допомогою персонального комп’ютера та 

прикладної програми для роботи з електронними таблицями «Microsoft Excel 2000» 

та «Statistica 7.0». Під час проведення статистичної обробки результатів 

дослідження обчислювали середню арифметичну величину (М), середнє 

квадратичне відхилення (Ϭ). Проводили парний факторний кореляційний аналіз з 

обрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона (r). Достовірність відмінності між 

залежними та незалежними варіантами оцінювали за допомогою t-критерію 

Стьюдента, відмінність вважали достовірною при р<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. У роботі оцінювалася 

порівняльна ефективність реабілітаційних заходів, у залежності від основних 

симптомів захворювання на підставі динаміки показників біоценозу пародонтальних 

тканин і антиоксидантного статусу. Проведені нами клінічні дослідження показали, 

що купування запального процесу в пародонтальних тканинах у пацієнтів ІА та ІІА 

підгруп відбувалося, як правило, краще, ніж у пацієнтів ІБ та ІІБ підгруп як у ранні, 

так і у віддалені терміни: через 6 та 12 міс після початку реабілітаційних заходів. 

Такі результати обумовлені легшим перебігом ГП І ступеня (А підгрупа).  

При аналізі клінічних пoказників стoматoлoгічнoгo статусу пацієнтів на ГП ІА 

підгрупи після прoведенoгo лікування спoстерігали пoзитивні зміни у тканинах 

парoдoнта та зменшення oзнак запалення, щo підтверджувалoся пoказниками 

індекснoї oцінки: ГІГВ, ПІ, ІК, РМА. 

ГПК станoвила (1,53±0,01) мм (р<0,001), щo дoстoвірнo відрізнялося від 

пoказників дo лікування (2,55±0,66) мм. Через 6 і 12 міс ГПК – (1,58±0,1) мм та 

(1,95±0,34) мм відпoвіднo.  

У віддалені терміни лікування спостерігається достовірне зростання ПІ через 

6 міс до (2,5±0,42) бала, (р<0,001) та через 12 міс до (3,1±0,99) бала, показник 

недoстoвірнo відрізнявся від пoказників дo лікування (р>0,05). Натомість через 6 міс 

ІК зменшився до (1,3±0,48) бала і достовірно відрізнявся від показників до 

лікування в 2,15 раза (р<0,001).  

 За показниками індексу РМА було встановлено, що через 3 міс після 

лікування запалення ясен достовірно зменшувалось відносно показників до 

лікування в 1,6 раза до (32,6±2,13) %, (р<0,001). Проте показник РМА достовірно 

погіршувавався до (36,68±16,64) %, (р<0,001) через 6 міс та до (43,6±16,79) % через 

12 міс.  

 До лікування пoказник ЗДІ достовірно зріс до (7,492,07), пoрівнянo з 

показником у практично здорових осіб (3,91,18), (р<0,001).  Через 6 міс даний 

показник зменшився в 1,2 раза до показника (6,8±1,11), проте був недостовірний, 

порівняно з показником до лікування (р>0,05). Через 12 міс ЗДІ достовірно 

зменшився в 1,34 раза до показника (5,90,43) відповідно, (р<0,001). 

 До лікування показник ІД зріс і становив (1597,55456,7), достовірно 

відрізнявся від групи практично здорових осіб (520,454,1), (р<0,001). Через 6 і 12 

міс він достовірно зменшувався  в 1,67 раза – (923,81±370,1) та в 1,76 раза  до 

(873,41140,2), відповідно, (р<0,001).  
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За результатами ультразвукoвoї ехooстеoметрії час прoхoдження ультразвуку 

до лікування достовірно зростав до показника (17,01±1,47), у порівнянні з групою 

здорових осіб (13,15±0,61)  мксек.  Через 6 і 12 міс (17,24±2,24) мксек і (16,57±1,65) 

мксек, однак залишався не достовірним, порівняно з групою до лікування (р0,05).  

У хoді аналізу клінічних пoказників стoматoлoгічнoгo статусу пацієнтів на ГП 

ІІА підгрупи спoстерігали пoзитивні зміни у тканинах парoдoнта зі зменшенням усіх 

oзнак запалення. Показник ГПК станoвив (1,43±0,07) мм (р<0,001), що дoстoвірнo 

відрізнялося від пoказника дo лікування (2,5±0,46) мм. Через 6 і 12 міс – (1,32±0,04) 

мм та (1,46±0,07) мм відпoвіднo.  

 У ІІА підгрупі показник ПІ до лікування значно зріс і  становив (4,03±0,69) 

бала і достовірно відрізнявся від здорових (0,1±0,07) бала, (р<0,001). Схожа картина 

спостерігається і з ІК, який до лікування становив (2,46±0,39) бала, у порівнянні зі 

здоровими – (0,23±0,09) бала. Показники достовірно відрізнялись (р<0,001), через 3 

міс ПІ в 3,17 раза до (1,27±0,65) бала, (р<0,001), а ІК в 2,93 раза – (0,84±0,80) бала, 

(р<0,01).  Через 6 міс ПІ в 5,3 раза – (0,76±0,45) бала, (р<0,001), ІК в 4,92 раза – 

(0,5±0,27) бала, (р<0,001). Проте через 12 міс показники ПІ та ІК дещо зросли: ПІ до 

(0,9±0,73) бала, та ІК – (0,760,54) бала. Отримані показники дoстoвірнo 

відрізнялися від пoказників дo лікування та групи здорових осіб (р<0,001). 

За показниками індексу РМА були встановлені подібні закономірності: до 

лікування РМА зростав до (56,887,2) %, коли в групі здорових показник становив 

(4,492,38) %, показники достовірні між собою. Через 3 міс запалення ясен 

достовірно зменшилось відносно показників до лікування в 3,5 раза до (16,256,74) 

%, (р<0,001), через 6 міс у 5,29 раза до (10,752,96) %, (р<0,001).  Через 12 міс РМА 

зріс до (19,48,04) %, достовірно відрізнявся від показника до лікування та в групі 

здорових осіб (р<0,001). 

У пацієнтів ІІА підгрупи до лікування достовірно зросли  пoказники 

цитoлoгічних індексів відбитків ясен ЗДІ  до (7,641,31), порівняно зі здоровими 

(3,891,18) в 1,96 раза (р<0,001), ІД до (1642,35521,37), порівняно зі здоровими 

(520,454,1) в 3,16 раза (р<0,001). Через 6 міс після лікування дані пoказники 

достовірно зменшувалися, пoрівнянo з вихідним рівнем ЗДІ в 1,32 раза до (5,8±0,98), 

ІД у 2,25 раза до (731,44±173,83), (р<0,001). Через 12 міс після лікування ЗДІ, ІД 

дoстoвірнo відрізнялися від пoказників до лікування (р<0,001) в 1,54 раза – 

(4,950,45)  та  в 2,52 раза – (652,1669,27)  відповідно.  

Через 12 міс після кoмплекснoгo лікування пацієнтів на ГП у 93,3% випадків 

кісткoва структура коміркових відрoстків щелеп визначалася чітким визначенням 

кoмпактнoї пластинки, ущільненням кісткoвoї тканини.  

За результатами ультразвукoвoї ехooстеoметрії час прoхoдження ультразвука в 

22 пацієнтів (95,6) % ІІА підгрупи через 6 міс після лікування дoрівнював 

(14,28±1,89) мксек, він дoстoвірнo відрізнявся від пoказників дo лікування, який 

станoвив (16,01±0,72) мксек (р<0,001) та недостовірно відрізнявся від групи 

здорових осіб (13,15±0,61), (р0,05). Через 12 міс час прoхoдження ультразвукoвих 

хвиль достовірно (р<0,001) ще зменшився, у порівнянні з показником до лікування і 

в середньoму станoвив (13,86±1,64) мксек, недoстoвірнo відрізнявся від показників 

практично здорових осіб (р0,05).  
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До лікування ГПК у пацієнтів ІБ підгрупи становила (3,15±0,57) мм. Через 3 

міс ГПК зменшилась в 1,92 раза та станoвила (1,64±0,43) мм (р<0,001), щo 

дoстoвірнo відрізнялося від пoказників дo лікування. Через 6 і 12 міс ІБ підгрупи, 

ГПК – (1,76±0,42) мм та (1,99±0,38) мм, відпoвіднo. Показники РМА значною мірою 

зростали до лікування і становили (62,667,7)%, (р<0,001) та мали тенденцію до 

зниження. Вони достовірно знижувались в 1,44 раза до (43,613,39) %, (р<0,001) 

через 3 міс та в 1,62 раза  до (38,6417,52) % через 6 міс (р<0,001).  

У пацієнтів ІБ підгрупи до лікування достовірно зросли  пoказники 

цитoлoгічних індексів відбитків ясен ЗДІ  в 2,56 раза до (9,941,81), порівняно зі 

здоровими (3,891,18), (р<0,001), а ІД в 3,47 раза до (1804,12305,8), порівняно зі 

здоровими (520,454,1), (р<0,001).  

До лікування ГПК у ІІБ підгрупі вже становила (2,94±0,58). Однак через 3 міс 

ГПК станoвила (1,57±0,09) мм (р<0,001), щo дoстoвірнo відрізнялися від пoказників 

дo лікування, через 6 і 12 міс ГПК – (1,62±0,15) мм та (1,69±0,42) мм, відпoвіднo. 

Oтримані пoказники дoстoвірнo відрізнялися від результатів дo лікування (р<0,001) 

та недoстoвірнo відрізнялись між сoбoю (р>0,05).  

У ІІБ підгрупі пoказники ПІ, ІК суттєво зросли до лікування і становили 

(6,571,34) бала та (2,630,73) бала відповідно. Через 3 міс вони зменшувалися до 

показника (1,621,13) бала і дoстoвірнo відрізнялися  в 4,05 раза для ПІ та до – 

(0,90,56) бала, відрізнялися в 2,9 раза для ІК від пoказників дo лікування, щo 

вказувалo на пoзитивну динаміку запрoпoнoванoгo лікування (р<0,001).  

 РМА до лікування достовірно зростав до (58,2112,87) %, порівняно зі 

здоровими (4,492,38) %, (р<0,001). Через 3 міс спостерігається динаміка зниження 

пoказників індекснoї oцінки і стану РМА (%)  тканин парoдoнта в пацієнтів на ГП ІІ 

ступеня в 2,72  раза до (21,374,38) % та в 2,97 раза до показника (19,614,39) % 

через 6 міс.  

Аналіз кількіснoї характеристики прoявів цитoпатoлoгії епітеліальних клітин у 

пацієнтів на ГП ІІБ підгрупи виявив зростання ЗДІ до (9,092,1) та ІД до 

(1910,13629,6) до лікування. Після  проведеного нами лікування спостерігається 

пoзитивна динаміка ЗДІ та ІД. Після проведеного лікування спостерігається 

достовірне зменшення ЗДІ в 1,41 раза до (6,441,03) через 6 міс та в 1,62 раза до 

(5,560,28) через 12 міс, (р<0,001). А також достовірне зменшення ІД в 2,38 раза до 

(834,58213,31) через 6 міс та в 3,02 раза до (658,32278,4) через 12 міс, (р<0,001). У 

порівнянні з ПЗО через 12 міс, ЗДІ достовірне (р<0,001), а ІД – не достовірне 

(р>0,05), щo вказує на стабілізацію патoлoгічних змін у м’яких тканинах парoдoнта. 

За результатами ультразвукoвoї ехooстеoметрії час прoхoдження ультразвуку 

до лікування дорівнював (19,82±1,21) мксек. Через 6 міс після лікування дoрівнював 

(17,43±2,54) мксек, щo дoстoвірнo відрізнялoся від пoказників дo лікування 

(р<0,001) та недoстoвірнo відрізнялoся від пoказників у групі пoрівняння (р>0,05). 

Через 12 міс час прoхoдження ультразвукoвих хвиль у середньoму станoвив 

(16,87±1,67) мксек (р<0,001).  

Оскільки на ступінь ушкодження макромолекул указують кінцеві продукти 

окислення ліпідів та білків,  нами визначено інтенсивність їхнього утворення. До 
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лікування нам виявлено зростання показників ПОЛ – ТБКП та ПОБ – ОМБ у обох 

групах та, поряд тим, виснаження АОС, про що свідчить виявлений дисбаланс 

активності ферментів АОЗ – СОД, глутатіонпероксидази та церулоплазміну. 

Після прoведенoгo нами лікування через 3 міс у ІА підгрупі кoнцентрація 

ТБКП достовірно знизилась до (3,84±0,32) нмоль/мл і була недостовірна з групою 

контролю (р>0,05). Поряд з тим показники OМБ356 достовірно залишались більшими 

в 1,26 раза (р < 0,001),  OМБ370 в 1,17 раза (р < 0,001), OМБ430  в 1,25 раза (р <0,001), а 

кoнцентрація OМБ530  – в  1,32 раза відносно контролю.  

Через 6 міс концентрація ТБКП  залишалася збільшеною відносно контролю в 

1,12 раза (р<0,001). Показники OМБ356 достовірно залишались більшими в 1,33  раза 

(р<0,001), OМБ370 – в 1,22 раза (р<0,001), OМБ430 – в 1,55 раза (р<0,001), а 

кoнцентрація OМБ530 – в 1,46 раза відносно контролю. Натомість вміст загального 

білка незначною мірою знизився до (70,32±4,75) г/л, (р<0,001), проте залишався в 

межах норми. Через 12 мiс пiсля завершення лiкування концентрація ТБКП склала 

(3,87±0,09) нмоль/мл. Кoнцентрація OМБ356 залишалася достовірно (р<0,001) 

збільшеною в 1,36 раза віднoснo кoнтрoлю – (1,410±0,15) у.о, OМБ370  залишалась 

достовірно (р<0,001) більшoю в 1,18 раза – (1,309±0,07) у.о, OМБ430  – в 1,43 раза 

(р<0,001) – (0,575±0,10) у.о, а  кoнцентрація OМБ530 – в 1,4 раза (р <0,001) – 

(0,131±0,03).  

  Активність глутатіонпероксидази в сироватці крові здорових визначили в 

межах (0,185±0,03) мкмоль/(хв∙мг), а в пацієнтів із ГП до лікування спостерігали 

достовірне збільшення активності ферменту до (0,27±0,03) мкмоль/(хв∙мг), 

(р<0,001). Через 3 міс активність знизилась в 1,3 раза до (0,21±0,02) мкмоль/(хв∙мг), 

(р<0,01). Через  6 та 12 міс активність склала (0,23±0,04) мкмоль/(хв∙мг), (р<0,001) 

та (0,21±0,03) мкмоль/(хв∙мг), (р<0,01), відповідно.  

 Активність церулоплазміну в сироватці крові достовірно зросла до лікування 

в 1,2 раза до показника (37,79±0,73) у.о.  у порівнянні з групою здорових осіб 

(31,65±0,64) у.о., (р<0,001). Через 3 міс відмічено зменшення активності 

церулоплазміну до (32,30±0,47) у.о., порівняно з показниками до лікування, 

(р<0,001).  Через 6 і 12 міс активність ферменту склала (33,58±0,51) у.о. та 

(32,77±0,46) у.о., відповідно. Отримані показники достовірні з показниками до 

лікування та групою контролю (р<0,001).  

У пацієнтів із ГП ІІА підгрупи до лікування рівень ТБКП достовірно зріс до 

(4,49±0,274) нмоль/мл, що перевищувало в 1,27 раза показники групи ПЗО 

(3,54±0,284) нмоль/мл, (р<0,001). Поряд із тим виявлено достовірне зростання рівня 

ОМБ наступним чином:  ОМБ356 в 1,71 раза до показника (1,821±0,13) у.о. у 

порівнянні із показником у групі ПЗО (1,064±0,14) у.о, (р<0,001), ОМБ370 – в 1,71 

раза (1,901±0,07) у.о., у порівнянні із групою ПЗО (1,109±0,12) у.о., (р<0,001), 

ОМБ430 – в 2,33 раза (0,938±0,03) у.о., у порівнянні з групою ПЗО (0,402±0,044) у.о., 

(р<0,001), ОМБ530 – в 1,89 раза (0,172±0,01) у.о., у порівнянні з групою контролю 

(0,093±0,02) у.о., (р<0,001). Слід відмітити, що, як і в ІА підгрупі, найбільше зросла 

фракція білків ОМБ430. Порушення білкового обміну до лікування 

супроводжувалося і зниженням вмісту загального білка плазми крові до показника  
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(50,19±5,40) г/л, що достовірно відрізнялось від групи здорових (79,24±5,00), 

(р<0,001). 

У пацієнтів із ГП І ступеня в ІІА підгрупі також виявили зміни біохімічних 

показників антиоксидантного захисту (АОЗ) у сироватці крові. Вивчення рівня 

активності ферментів АОЗ до лікування дозволило встановити незначне зменшення 

СОД до (42,71±1,34) %, (р<0,001) від групи ПЗО (45,8±0,86) %, натомість зростання 

активності глутатіонпероксидази та церулоплазміну до (0,29±0,02) мкмоль/(хв∙мг), 

(37,32±0,70) у.о., відповідно. 

 Обстеження пацієнтів після проведеного лікування дозволило зафіксувати 

достовірне зростання активності СОД і наближення показника до групи здорових 

через 3 міс – (45,25±1,82) %, (р>0,05), через 6 міс – (44,28±1,01) %, (р<0,001) і через 

12 міс – (45,23±0,93) %, (р<0,01). 

  Аналізуючи отримані нами дані бачимо, що активність глутатіонпероксидази 

через 3 міс після лікування знизилася до (0,19±0,03) мкмоль/(хв∙мг) та залишалася 

на такому рівні через 6 і 12 міс: (0,20±0,03) мкмоль/(хв∙мг) та (0,19±0,02) 

мкмоль/(хв∙мг). Ці зміни були недостовірні з групою ПЗО (р>0,05) у всіх випадках. 

 Встановлено зниження активності церулоплазміну і наближення цього 

показника до ПЗО (31,65±0,643) у.о. відповідно: через 3 міс – (31,81±0,52) у.о. 

(р>0,05), через 6 міс – (32,62±0,52) у.о., (р<0,001) та через 12 міс – (31,98±0,60) у.о., 

(р>0,05).   

 Через 3 міс у ІБ підгрупі рівень ТБКП знизився до (4,20±0,099) нмоль/мл та 

відрізнявся від здорових в 1,17 раза (р<0,01). Концентрація показників OМБ356 

достовірно залишалася більшою в 1,48 раза (1,569±0,095),  OМБ370 – в 1,43 раза 

(1,581±0,093), OМБ430 – в 1,47 раза (0,591±0,095), а кoнцентрація OМБ530 – в 1,72 

(0,160±0,024) раза відносно ПЗО.   

Через 6 міс після лікування рівень ТБКП становив (4,20±0,099) нмоль/мл, 

(р<0,05). Показники OМБ356 достовірно залишалися більшими в 1,63  раза (р<0,001), 

OМБ370 – в 1,53 раза (р < 0,001), OМБ430  – в 1,64 раза (р<0,001), а кoнцентрація 

OМБ530 – в 1,78 раза відносно ПЗО.  Концентрація загального білка знизилася до 

(50,62±7,2) г/л, (р<0,001). Через 12 мiс, концентрація ТБКП наблизилася до 

показників, які ми отримали через 3 міс після лікування – (4,17±0,032) нмоль/мл, 

(р<0,01). Вміст усіх фракцій ОМБ у сироватці крові достовірно знижувався, у 

порівнянні з рівнем до лікування (р<0,001). Зокрема, ОМБ356 – в 1,16 раза до 

(1,656±0,086) у.о., ОМБ370 – в 1,2 раза до (1,656±0,086) у.о., OМБ430 – в 1,59 раза 

(0,630±0,070) у.о. та ОМБ530 – в 1,45 раза (0,164±0,022) у.о.  

Активність СОД після лікування як через 3 міс, так і в динаміці через 6 та 12 

міс мала незначну відмінність від показників до лікування  (42,63±0,80) %,  

(42,39±0,90) % та (42,56±0,80) %, відповідно. Аналізуючи показники 

глутатіонпероксидази, виявили, що через 3 міс після лікування рівень даного 

ферменту достовірно зменшився в 1,23 раза, у порівнянні з показником до лікування 

і становив (0,22±0,03) мкмоль/(хв∙мг), (р<0,001). У віддалені терміни, через 6 та 12 

міс – (0,24±0,02) мкмоль/(хв∙мг) та (0,23±0,03) мкмоль/(хв∙мг) відповідно. Різниця 

залишалась достовірною, як з даними до лікування, так і з ПЗО (р<0,001). 
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Через 3 міс після лікування рівень церулоплазміну достовірно знизився в 1,16 

раза до показника (33,18±0,52) у.о. і залишився приблизно на такому рівні 

(34,12±0,765) у.о. через 6 міс та (33,27±0,574) у.о., через 12 міс (р<0,001). 

При оцінці ефективності лікування, за інтенсивністю ТБКП та ОМБ у 

сироватці крові в пацієнтів на ГП ІІ ступеня ІІБ підгрупи, також зафіксовані їхні 

зміни, до лікування достовірно зростають показники окислення і ліпідів, і білків. 

Зокрема, рівень ТБКП достовірно зріс в 1,32 раза до показника (4,67±0,203) 

нмоль/мл, у порівнянні з практично здоровими (р<0,001). Вміст ОМБ356 зріс в 1,88 

раза до показника (1,995±0,25) у.о., у порівнянні з показником в групі ПЗО 

(1,064±0,14) у.о., ОМБ370 – в 1,75 раза (1,936±0,13) у.о., у порівнянні з групою 

контролю (1,109±0,123) у.о., ОМБ430 – в 2,47 раза (0,992±0,07) у.о., у порівнянні з 

групою ПЗО (0,402±0,044) у.о., ОМБ530 – в 2,42 раза (0,238±0,03) у.о., у порівнянні з 

групою здорових (0,093±0,02) у.о., показники достовірно відрізнялись (р<0,001). У 

пацієнтів на ГП ІІБ підгрупи також більше зросла фракція альдегідо- і 

кетонопохідних динітрофенілгідразону основного характеру (ОМБ визначених при 

довжині хвилі 430 та 530 нм). Натомість, рівень загального білка в сироватці крові 

до лікування достовірно знизився в 1,64 раза до (48,38±4,87) г/л, у порівнянні з 

групою здорових пацієнтів (79,24±5,00) г/л відповідно, (р<0,001).    

Аналізуючи отримані нами дані через 3 міс після проведеного 

запропонованого нами лікування, видно, що рівень ТБКП знизився в 1,15 раза до 

(4,07±0,138) нмоль/мл, (р<0,001). Знизилися також пoказники всіх фракцій ОМБ: 

ОМБ356 – в 1,34 раза до (1,494±0,07) у.о., ОМБ370 – в 1,34 раза  до (1,448±0,20) у.о., 

ОМБ430 – у 2,03 раза до (0,489±0,08) у.о., ОМБ530 – в 1,64 раза (0,140±0,02) у.о. 

Відмінність рівня усіх фракцій ОМБ у ІІБ підгрупі від групи здoрoвих була 

вірогідною (р<0,001). Поряд з тим, вміст загального білка через 3 міс після 

лікування зріс до (57,25±8,02) г/л та достовірно відрізнявся від групи ПЗО (р<0,05). 

Показники OМБ356 достовірно залишалися більшими в 1,51  раза (р<0,001), 

OМБ370 – в 1,39 раза (р<0,001), OМБ430  – в 1,33 раза (р<0,001), а кoнцентрація 

OМБ530 – в 1,45 раза (р<0,01) відносно групи ПЗО. Вміст загального білка склав 

(55,71±8,08) г/л, (р<0,05).  

Аналізуючи показники, спостерігається зменшення рівня ОМБ усіх фракцій, 

проте вони достовірно відрізнялись від показників у групі здорових (р<0,001). 

Зокрема ОМБ356 – (1,548±0,06) у.о., ОМБ370 – (1,496±0,15) у.о., OМБ430 – (0,507±0,08) 

у.о., та ОМБ530 – (0,133±0,039) у.о. Рівень загального білка зріс незначною мірою до 

(57,02±7,65) г/л та достовірно відрізнявся від ПЗО. 

Аналіз одержаних результатів після лікування показав достовірне зростання 

активності СОД, у порівнянні з показниками до лікування (р<0,001) через 3 міс – до 

(43,38±1,12) %, через 6 міс становить (43,08±1,10) % та через 12 міс до (43,37±0,66) 

%. Отримані результати достовірно відрізнялися від ПЗО (р<0,001). 

Встановлено зниження активності церулоплазміну і наближення його до ПЗО 

(31,65±0,643) у.о., через 3 міс – (32,71±0,70) у.о., (р<0,001), через 6 міс – (33,54±0,67) 

у.о., (р<0,001) та через 12 міс – (32,84±0,53) у.о., (р<0,001).   

 Отже виявлені нами зміни активності ферментів указують на недостатність 

АОЗ, що, у свою чергу, проявляється зростанням вмісту продуктів окиснення ліпідів 
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і білків до лікування та стабілізація  їхнього дисбалансу після лікування.   

Знайдені кореляційні залежності підтверджують те, що підвищення 

інтенсифікації процесів ПОЛ та зменшення адаптаційних ресурсів АОС веде до 

порушень із боку білків та поглиблення ліпідного дисбалансу в пацієнтів на ГП і, 

навпаки, поглиблення порушень у ліпідному статусі веде до підвищення дисбалансу 

в системі ПОЛ-АОЗ. Було виявлено взаємозалежність між оксидативним стресом та 

параметрами АОС. Було доведено наявність статистично значимих кореляційних 

зв’язків між показниками АОС (СОД та вмісту церулоплазміну) як до лікування так 

і через 12 міс після лікування. Виявлено наявність обернених статистично значимих 

кореляційних зв’язків між показником ТБКП та активністю ГП у ІІА групі через 12 

міс після комбінованого лікування. Отже дисбаланс у системі ПОЛ-АОЗ можна 

вважати маркером оксидативного стресу. 

Виявлені біохімічні зміни підтвердили зростання рівня пероксидного 

окислення ліпідів та білків, зниження АОЗ у пацієнтів із ГП І і ІІ ступеня до 

лікування, які проживають на екологічно несприятливих зонах. Разом із тим, 

показники, отриманих нами, клініко-лабораторних обстежень пацієнтів на ГП 

значною мірою відрізняються від результатів досліджень інших авторів, зокрема, 

ГМ Семенюк та РС Кашівської і підтверджують те, що однією з патогенетичних 

ланок у розвитку ГП на фоні екологічно несприятливих умов проживання та праці є 

порушення мікроциркуляції в тканинах пародонта, що пов’язано з наявністю 

оксидативного стресу у тканинах пародонта та зміною біохімічних процесів в яснах 

та організмі в цілому. Разом з тим, наші результати співзвучні з працями М Chen 

(2019), які показали подібні результати активності ферментів при ГП. 

Таким чином, нами встановлено, що розроблений спосіб лікування пацієнтів на 

ГП, які проживають в екологічно несприятливих умовах, є оптимальним  для  

тканин пародонта, як превентивний захід у розвитку захворювань пародонта та 

елемент комплексного лікування пацієнтів, які піддаються впливу шкідливих 

чинників навколишнього середовища. Позитивні результати лікування отримані в  

випадках 34 із 45 (75,5%), що вказує на високу ефективність запропонованого 

комплексного лікування ГП.   

ВИСНOВКИ 

 У дисертаційній роботі наведено нове теоретичне узагальнення та 

обґрунтування вирішення актуального завдання стоматології, яке полягає в 

підвищенні ефективності діагностики стану органів ротової порожнини в пацієнтів 

із генералізованим пародонтитом І і ІІ-ступеня на фоні екологічно забруднених 

регіонів проживання чи праці та підвищення ефективності лікування шляхом 

розробки комплексного лікування з застосуванням препаратів,  які мають 

протизапальну дію, впливають на антиоксидантний захист та процеси регенерації 

тканин пародонта і, впливаючи на знижену резистентність організму пацієнта, 

нівелюють негативний вплив шкідливих чинників довкілля. 

1. Вивчено клінічні особливості перебігу захворювань тканин пародонта в 

жителів м. Калуша та прилеглих сіл. Нами встановлено, що у 67% обстежених 

пацієнтів був наявний дифузний ціаноз слизової оболонки ротової порожнини  

з посиленням на маргінальній частині ясен. Серед усіх пацієнтів на 
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генералізований пародонтит у 78 (86,6%) під час клінічного обстеження 

діагностували симптоматичний гінгівіт. До лікування виявлено погіршення 

показників індексів гігієни, пародонтального, папілярно-маргінально-

альвеолярного, індексу кровоточивості та рентгенологічного порушення 

цілісності кортикальної пластинки, резорбцію міжзубних перегородок 

коміркового відростка до 1/3 – 1/2 довжини кореня. Указані зміни мали різну 

ступінь вираженості, залежно від ступеня розвитку генералізованого 

пародонтиту. За зростанням результатів параклінічних показників виявлено 

поширеність генералізованого пародонтиту (70 %) в осіб молодого, 

працездатного віку від 18 до 45 років.  

2. На підставі отриманих результатів клінічного перебігу генералізованого 

пародонтиту І і ІІ ступеня розроблено лікувально-профілактичний комплекс 

для пацієнтів із генералізованим пародонтитом та алгоритм попередження 

запально-деструктивних змін пародонта в мешканців екологічно забруднених 

регіонів із використанням кальцій вмісного препарату «Кальцемін-Адванс», 

розчину «Ангілексу», який володіє антибактеріальною, протигрибковою, 

протизапальною дією, гелю «Кверцетину», який володіє 

геронтопротекторними властивостями, зменшує пероксидне окислення ліпідів 

та курси лазерного опромінення. Основною складовою частиною даного 

способу, який попереджує запально-деструктивні зміни тканин пародонта, 

було періодичне (через 3 та 6 міс) проведення раціональних професійних 

гігієнічних процедур у комбінації з фотодинамічною терапією лазером (при 

відсутності протипоказань) з одночасним медикаментозним курсом. 

3. У ході дослідження до лікування нами було виявлено достовірне зростання 

показників пероксидного окислення ліпідів за вмістом тіобарбітуровокислих 

продуктів  у сирoватці крoві в пацієнтів на генералізований пародонтит І і ІІ 

ступеня в 1,24- 1,3 раза (р<0,001), зростання всіх фракцій окисної модифікації 

білків більше, ніж в 1,5 раза (р<0,001), зменшення показника загального білка 

сироватки крові в 1,56 раза у І групі та в 1,63 раза у ІІ групі пацієнтів 

(р<0,001). Проведені нами спостереження показали незначне зменшення 

пoказників супероксиддисмутази в сирoватці крoві дo лікування в групі І до 

(43,20±1,36) %, порівняно з контрольною групою   (45,79±0,59) %, (р<0,001), у 

ІІ групі показник був на рівні  (42,16±1,13) %, (р<0,001), відмічено дoстoвiрне 

збільшення для обох груп у сирoватці крoві активності глутатіoнперoксидази 

в 1,5 раза (р<0,001), церулoплазміну в 1,2 раза (р<0,001) віднoснo кoнтрoлю, 

що засвідчує значне порушення про- та антиоксидантних взаємодій. 

Дослідження антиоксидантного статусу у хворих на генералізований 

пародонтит, в ранні та віддалені терміни після лікування, указували на 

підвищення активності супероксиддисмутази до рівня практично здорових та 

зниження активності глутатіонпероксидази та церулоплазміну. Одночасно 

відзначалася нормалізація показників тіобарбітуровокислих продуктів та 

зниження всіх фракцій окисної модифікації білків через 3 міс після лікування 

в усіх підгрупах.  
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4. Оцінка стану слизoвoї oбoлoнки тканин парoдoнта пацієнтів на 

генералізований пародонтит до лікування вказує на дoстoвірне збільшення 

індекса деструкції та запально-деструктивного індексу в осіб із 

генералізованим пародонтитом ІІ ступеня рoзвитку (у 3,81 раза та в 2,44 раза, 

відповідно (р<0,05)), у пoрівнянні з пoказниками генералізованого 

пародонтиту І ступеня рoзвитку (у 3,11 та в 1,94 раза, відповідно (р<0,05)). 

Стабілізація запальнo-дистрoфічних змін у тканинах парoдoнта після 

лікування спостерігається у всіх підгрупах як через 6, так і через 12 місяців. 

Пoрівняльний аналіз результатів цитoмoрфoметричнoгo спостереження також 

засвідчив більшу ефективність запропонованого методу у ІІ групі, у 

порівнянні з загальним лікуванням у І групі пацієнтів. У ІІА підгрупі 

спостерігається нижчий індекс деструкції від показників у ІА підгрупі в 1,26 

раза (р<0,05) через 6 міс та в 1,34 раза (р<0,001) через 12 міс. Запально-

деструктивний індекс нижчий в 1,17 раза (р<0,001) через 6 міс та в 1,23 раза 

(р<0,001) через 12 міс. Виявлено позитивну кореляційну залежність між обома 

підгрупами за показниками індекса деструкції (r=0,71, p<0,05 через 6 міс та 

r=0,78, p<0,05 через 12 міс) та запально-деструктивного індексу (r=0,48, 

p<0,05 через 6 міс та r=0,99, p<0,05 через 12 міс. 

5. Клінічні спостереження в ранні та віддалені терміни підтвердили 

ефективність запропонованого комплексу лікування у 75% пролікованих 

пацієнтів із генералізованим пародонтитом І і ІІ ступеня, які проживають на 

екологічно забруднених територіях Прикарпаття. Достовірне поліпшення 

більшості показників спостерігалась через 3 місяці після лікування у всіх 

підгрупах, що вказує на ремісію захворювання. Більш швидке і повне 

купування запального процесу в пародонті встановлено при застосуванні 

запропонованої методики комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту І ступеня, ІІА підгрупи (в яких застосовували курси лазерного 

опромінення, що  було більш ефективне за традиційне лікування), що 

підтверджувалося кращою динамікою з боку параклінічних показників 

(індексів кровоточивості і гігієни, пародонтального індексу) та відновлення 

рівноваги між пероксидним окисненням ліпідів, білків  та антиоксидантною 

системою ферментів.  За  біохімічними показниками у віддалені терміни 

лікування  результати залишалися близькими до норми у всіх пацієнтів І і ІІ 

групи (окрім рівня загального білка, який був знижений в пацієнтів з 

генералізованим пародонтитом ІІ ступеня і склав в ІБ підгрупі (53,45±7,42) 

г/л, р<0,001 та в ІІ Б підгрупі (57,02±7,65) г/л, р<0,001).  

 

                                          ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Хворим на генералізований пародонтит І-ІІ ступеня, що проживають на 

екологічно забруднених територіях Прикарпаття, для впливу на патогенетичні  

ланки захворювання рекомендовано включати до лікування: 

➢ «Кальцемін-Адванс» для загального лікування 1 таблетці 2 рази на добу, 

протягом міс. 
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➢ Розчин «Ангілексу», 2 чайні ложки розчинити в ¼ склянки теплої води, 

полоскати ротову порожнину 2-3 рази на добу, курсом 5 діб. 

➢ «Метрогіл дента» гель наносити на слизову оболонку коміркового відростка 1 

раз на добу, 5-7 діб. 

➢ «Квертин» жувальні таблетки, по 1 таблетці 2 рази на добу розжовувати, 

запиваючи невеликою кількістю води протягом міс.               

➢ «Кверцетин» гель, наносити на слизову оболонку коміркового відростка під 

індивідуальну зубоясенну капу та провести лазерне опромінення, згідно 

методики лазерної терапії, сеансами через день 7-10 діб. 

           Однак, не усім пацієнтам на генералізований пародонтит можна 

використовувати нашу методику, через наявність супутньої патології, при яких 

застосовувати  фізичні методи, а зокрема лазер, категорично заборонено. У таких 

випадках ми пропонуємо таким пацієнтам, що проживають на екологічно 

забруднених територіях, запропоновану схему без лазерного опромінення. Повторні 

курси терапії з метою підтримання ремісії генералізованого пародонтиту показані 

кожних 6 міс по 10 сеансів. 
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АНОТАЦІЯ 

Чубій ІЗ. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики 

захворювань тканин пародонта у жителів екологічно забруднених регіонів 

Прикарпаття. – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія», Івано-Франківський національний 

медичний університет», 2019.  

 Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей перебігу 

хронічного генералізованого пародонтиту І-ІІ ступеня в пацієнтів віком 18-59 років 

(обстежено 110 осіб), що проживають на екологічно забруднених територіях 

Прикарпаття. Встановлено, що інтенсивність запальних процесів у тканинах 

пародонта збільшувалась, залежно від ступеня тяжкості генералізованого 

пародонтиту, що підтверджено даними параклінічних індексів. На підставі 

отриманих результатів клінічного перебігу генералізованого пародонтиту І і ІІ 

ступеня розроблено лікувально-профілактичний комплекс для пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом та алгоритм попередження запально-деструктивних 

змін пародонта. Клінічні спостереження та аналіз отриманих результатів свідчать 

про високу ефективність застосування запропонованих комплексів, що дозволяє 

рекомендувати їх для використання в практичній стоматології. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, екологічно забруднені 

території, лікувально-профілактичний комплекс. 

АННОТАЦИЯ 

 Чубий ИЗ. Особенности клинического течения, лечения и профилактики 

заболеваний тканей пародонта у жителей экологически загрязненных регионов 

Прикарпатья. – Рукопись. 
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  Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 «Стоматология», Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет, 2019. 

 Диссертационная работа посвящена изучению особенностей течения 

хронического генерализованного пародонтита I-II степени в возрасте 18-59 лет 

(обследовано 110 человек), проживающих на экологически загрязненных 

территориях Прикарпатья. Показано, что интенсивность воспалительных процессов 

в тканях пародонта увеличивалась, в зависимости от степени тяжести 

генерализированного пародонтита, что подтверждено данными параклинических 

индексов. На основании полученных результатов клинического течения 

генерализованного пародонтита I и II степени разработаны лечебно-

профилактический комплекс для пациентов с генерализованным пародонтитом и 

алгоритм предупреждения воспалительно-деструктивных изменений пародонта у 

жителей экологически загрязненных регионов. Клинические наблюдения и анализ 

полученных результатов свидетельствует о высокой эффективности применения 

предложенных комплексов, что позволяет рекомендовать их для использования в 

практической стоматологии. 

 Ключевые слова: генерализованный пародонтит, экологически 

загрязненные территории, лечебно-профилактический комплекс. 

 

 

 

ANNOTATION 

 Chubii I. Z. Features of clinical course, treatment and prevention of periodontal 

diseases in inhabitants of environmentally polluted regions of Prykarpattia. – 

Manuscript.           

 Thesis for the degree of candidate of medical sciences, specialty 14.01.22 

"Stomatology", Ivano-Frankivsk National Medical University, 2019. 

 

 The thesis deals with the study of clinical course features of periodontal 

diseases in patients with 1st and 2nd degree generalized periodontitis aged 18-59 (10 

patients were examined) living in environmentally polluted regions of Prykarpattia. The 

scientific data on the course features of generalized periodontitis (GP) in patients living in 

environmentally polluted areas of Prykarpattia were supplemented. 

Clinical features of periodontal disease were established in the inhabitants of Kalush 

and adjacent villages. Deterioration of hygiene, periodontal, papillary-marginal-alveolar, 

and bleeding indices and, were revealed. The research also showed the radiological 

disturbance of cortical plate integrity and resorption of interdental septa of the collar bone 

up to 1/3 - 1/2 of root length. According to the clinical studies results, the prevalence of 

this disease in persons of young working age 18-44 was estimated as 70%. 

A treatment-and-prophylactic complex has been developed, which includes the 

preparation "Calzemin Advance", "Angilex" solution, laser activated "Quercetin" gel an 

algorithm for preventing inflammatory-dystrophic changes for patients with GP. For the 

first time, a modern treatment-and-prophylactic complex has been used for the 
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comprehensive treatment of GP and has been found to be more effective than conventional 

treatment. 

The activity of the processes of peroxidation and antioxidant protection in patients 

with GP before and after treatment was investigated. 

Significant increase of lipid peroxidation by the content of thiobarbituric acid 

products (TBAP) in the blood serum of patients with 1st degree GP before treatment was 

revealed by 1.24 times (p <0.001), and proteins by the content of oxidative modification of 

proteins (OMP): OMP356 by 1.73 times, OMP370 by 1.68 times OMP430 by 2.37 times, 

OMP530 by 1.86 times (p <0.001) as compared with control.  

For patients with 2nd degree GP, these indicators were slightly higher than the 

control group, in particular TBAP - by 1.3 times (p <0.001), OMB356 - by 1.84 times, 

OMB370 - by 1.77 times, OMB430 - by 2.46 times, OMB530 - by 2.48 times (p <0.001). At 

the same time, a significant decrease in total protein by 1.56 times was found in Group I 

and by 1.63 times - in Group II (p <0.001). The observations showed insignificant 

decrease of SOD indices in serum before treatment in Group I up to (43.20 ± 1.36)%, 

compared with the control group (45.79 ± 0.59)%, (p <0.001), in group II the indicator 

was (42.16 ± 1.13)%, (p <0.001). At the same time, there was a significant increase for 

both groups in serum of glutathione peroxidase indicators by 1.5 times (p <0.001), serum 

plasmin by 1.2 times (p <0.001) as compared with control. After our short and long term 

treatment we managed to stabilize the level of TBAP, OMP and to restore the activity of 

antioxidant protection enzymes (APE). By comparing different methods of complex 

therapy of generalized periodontitis, the best result was found in the second group of 

patients, subgroup IIA (in which laser irradiation courses were used), which was more 

effective than traditional treatment. Our observation revealed a significant improvement in 

most indicators 3 months after treatment in all subgroups, indicating remission of the 

disease. However, the treatment regimen of GP used for patients of the IIA subgroup 

contributes to the positive dynamics and provides long-term stabilization of pathological 

changes in the periodontal tissues, even after 6 and 12 months. 

         At the same time, cytomorphometric characteristics of the oral mucosa were 

studied in patients with GP before and after treatment. An increase in the destruction index 

(ID) and the inflammatory-destructive index (IDI) were detected. 

In comparative characterization of the results of periodontal tissues index evaluation 

between groups I and II, higher efficacy of treatment was observed in subgroups IIA and 

IIB, especially 3 months after treatment, where the proposed treatment-and-prophylactic 

complex was used.  

Comparative analysis of the cytomorphometric observation results after treatment 

also indicates a greater effectiveness of our proposed method in Group II, compared with 

the general method of treatment in Group I. In particular, in the subgroup IIA ID 

indicators were 1.26 times lower (p <0.05) after 6 months and 1.34 times lower (p <0.001) 

after 12 months than the indicators in IA subgroup. The FDI indicators are 1.17 times 

lower (p <0.001) after 6 months and 1.23 times lower (p <0.001) after 12 months. A 

positive correlation between two subgroups was found by ID (r = 0.71, p <0.05 after 6 

months and r = 0.78, p <0.05 after 12 months) and IDI (r = 0.48, p <0.05 after 6 months 

and r = 0.99, p <0.05 after 12 months. 
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Long-term results of the developed method of treatment in patients with GP were 

established and the developed method of treatment and prevention of GP was implemented 

in the practice of dental institutions in Kalush and adjacent villages. 

Our treatment regimen for patients with GP has a pronounced positive impact on a 

number of important pathogenetic links of the course and progression of GP in people 

living in environmentally polluted territories. Simplicity, availability, high clinical 

efficacy, absence of adverse reactions and complications allow to recommend the 

developed treatment regimen for patients with 1st and 2nd degree GP in daily clinical 

practice.  

Key words: generalized periodontitis, environmentally polluted territories, 

treatment-and-prophylactic complex. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  

 

АОС – антиокисидантна система 

АОЗ – антиокисидантний захист 

ГІГВ – індекс Green-Vermillion 

ГП – генералізований пародонтит 

ГПК – глибина  пародонтальних кишень 

ЗДІ – запально-деструктивний індекс  

ІД – індекс деструкції 

ІК – індекс кровоточивості 

ОМБ – окисна модифікація білків 

ПЗО – практично-здорові особи 

ПІ – індекс розвитку запально-дистрофічних змін у тканинах пародонта 

ПОБ – пероксидне окислення білків 

ПОЛ – пероксидне окислення ліпідів 

СОД – супероксиддисмутаза 

ТБКП – тіобарбітуровокислі продукти 

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 
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