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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Захворювання тканин пародонта є однією з найактуальніших 

проблем стоматології, яка набуває високого соціального значення, що зумовлено значною 

поширеністю, важкими змінами у тканинах пародонта й організму хворого загалом та 

ураженням осіб молодого віку. Маючи періоди ремісії і загострення, вони значно 

порушують функції зубощелепної системи через резорбцію кісткової тканини та 

пошкодження утримуючого апарату зубів (Мазур І.П., 2012; Борисенко А.В. та ін., 2013; 

Guiglia R. et al., 2013; Eke P.I. et al., 2015; Годована О.І., 2017; Рожко М.М. та ін., 2018), 

тому питання вдосконалення їхнього лікування, незважаючи на численні дослідження, 

залишаються актуальними.  

За даними ВООЗ, ураження тканин пародонта виявлені в 95 % людей дорослого 

віку (Zadik Y., 2008), а їхня поширеність у молодих людей віком 18-22 років сягає 92 % 

(Димитрова А.Г., 2015). У віці 19-26 років різке зростання пародонтологічної 

захворюваності відбувається за рахунок генералізованого пародонтиту (ГП) (Колесник 

Т.В., 2015; Остапко О.І., 2015). Незважаючи на сучасні спрямування стоматології та 

новітні медичні технології, суттєвого зниження пародонтологічної захворюваності серед 

населення України віком 19-33 років не простежується (Павленко О.В. та ін., 2009; 

Антоненко М.Ю., 2012). 

Установлено, що крім порушень мікробіоценозу ротової порожнини, значне місце в 

розвитку ГП має дисбаланс імунокомпетентних і барʼєрних систем, нервової і 

гормональної регуляції, порушення трофіки тканин пародонта та рівноваги в системі 

перекисне окиснення ліпідів-перекисне окиснення білків/антиоксидантний захист (ПОЛ-

ПОБ/АОЗ) (Гударьян А.А., Самойленко И.А., 2012; Ярова С.П. та ін., 2013; Герелюк В.І., 

Довганич О.В., 2013; Мазур І.П., 2016; Семенюк Г.Д., 2016; Царев В.Н., 2016; Личковська 

О.Л., 2018), але ще не всі аспекти цієї проблеми вивчено. На сьогодні виявлено зміни 

показників білкового обміну, які мають місце у випадку ГП (Мельничук А.С., 2013; 

Ніколаєва Г.В., 2017), але даних щодо стану вуглеводного обміну в таких хворих небагато 

(Пасечник А.В. и др., 2011; Jiang Z., 2014). 

Проблема комплексного лікування ГП у молодих осіб може вирішуватися на основі 

вивчення прогностичної інформативності психоемоційних, імунологічних і біохімічних 

маркерів, які можна розглядати в якості основних інтегральних показників, що 

характеризують стан здоров’я людини (Jaradat S.M. et al., 2012; Bijjiga Е. et al., 2013; 

Дурягіна Л.Х. та ін., 2013; Петрушанко Т.А. и др., 2014; Череда В.В., 2015; Кононова О.В., 

2016; Савельєва Н.М. та ін., 2018). Створений на їхній базі комплексний підхід до 

діагностичної, лікувальної і профілактичної допомоги може відкрити нові перспективи в 

боротьбі з цим захворюванням (Лукиных Л.М., 2011; Плескановская Н.В., 2013; Цепов 

Л.М. и др., 2015; Улитовский С.Б. и др., 2015; Бабай О.М., Рябоконь Є.М., 2016). 

Зважаючи на вищенаведене, питання ранньої діагностики, розробка способів 

лікування і профілактики захворювань пародонта в осіб молодого віку з використанням 

природних засобів на основі вивчення деяких незʼясованих механізмів патогенезу є 

актуальними та стали метою нашого дослідження. 

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

робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри дитячої стоматології 

Івано-Франківського національного медичного університету „Сучасні підходи до 

збереження стоматологічного здоров’я у населення Прикарпаття” (номер держреєстрації 

0115U001535, 2014-2020 рр.). Здобувач є безпосереднім виконавцем фрагмента даної 

теми. 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування молодих людей, хворих на 

ГП хронічного і загостреного перебігу початкового-І ступеня розвитку, на основі 

вивчення змін клінічних, імунологічних і біохімічних показників ротової рідини та їхньої 

регуляції шляхом застосування в комплексному лікуванні рослинних медикаментозних 

засобів із широким спектром дії. 
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Завдання дослідження:  

1. Проаналізувати стан тканин пародонта в осіб молодого віку, здорових та 

хворих на хронічний ГП (ХГП) і загострений ХГП (ЗХГП) початкового-І ступеня розвитку 

у взаємозвʼязку з їхнім рівнем стресостійкості. 

2. Вивчити співвідношення про- і протизапальних інтерлейкінів у ротовій рідині 

хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І ступеня.  

3. Визначити стан про- та антиоксидантної (АО) системи за показниками 

перекисного окиснення ліпідів і білків та антиоксидантного захисту в ротовій рідині 

хворих на ГП початкового-І ступеня за різних варіантів перебігу хвороби. 

4. Установити особливості змін деяких показників вуглеводного обміну в ротовій 

рідині хворих у разі ХГП і ЗХГП. 

5. Дослідити ефективність запропонованого комплексного лікування хворих на 

ХГП і ЗХГП за клінічними, імунологічними і біохімічними показниками в найближчі та 

віддалені терміни спостереження. 

Об’єкт дослідження: патогенетичні ланки та клінічний перебіг ГП хронічного і 

загостреного перебігу початкового-І ступеня розвитку в осіб молодого віку. 

Предмет дослідження: ефективність комплексного патогенетичного лікування 

молодих людей із проявами ГП хронічного і загостреного перебігу початкового-І ступеня 

розвитку при використанні імуномодулятора Імуно-тон і місцевого гелю на основі 

рослинних препаратів.  

Методи дослідження. Визначення рівня самооцінки стресостійкості тестуванням. 

Клінічні: скарги, анамнез, огляд, індекси: гігієни (ІГ), папілярно-маргінально-

альвеолярний (РМА), кровоточивості ясенних сосочків (РВІ), число Свракова (ЧС), 

комплексний періодонтальний індекс (КПІ), глибина пародонтальних кишень (ПК) та 

рентгенологічні (прицільні рентгенограми і ортопантомограми) – із метою вивчення стану 

пародонта і ступеня розвитку ГП; імуноферментні: рівень інтерлейкінів (ІЛ) – ІЛ-18 та ІЛ-

10 у ротовій рідині для оцінки місцевої імунної резистентності; біохімічні: вмісту 

показників ПОЛ – дієнових конʼюгатів (ДК) і тіобарбітуровокислих активних продуктів 

(ТБК-АП) та ПОБ – окисної модифікації білків (ОМБ), активності АО ферментів: 

каталази, церулоплазміну (ЦП), глутатіонпероксидази (ГПО), глутатіонредуктази (ГР) та 

деяких показників вуглеводного обміну: глюкози, пірувату, лактату, активності 

лактатдегідрогенази (ЛДГ) у ротовій рідині для зʼясування взаємозвʼязків між 

патогенетичними ланками ГП; біофармацевтичні з метою вибору оптимального носія для 

стоматологічного гелю; статистичні – для оцінки вірогідності та кореляції результатів 

дослідження. 

Наукова новизна проведених досліджень. Уперше апробовано тест самооцінки 

стресостійкості С. Коухена і Г. Вілліансона в молодих людей, хворих на ГП початкового-І 

ступеня розвитку, та на підставі аналізу анкет встановлено в них зниження рівня 

стресостійкості, особливо в разі загострення хвороби. 

У хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І ступеня розвитку доповнено дані щодо 

кількості прозапального ІЛ-18 і протизапального ІЛ-10 у ротовій рідині та встановлено 

суттєвий дисбаланс у місцевому клітинному і гуморальному імунітеті, особливо за ЗХГП, 

про що свідчило підвищення рівня ІЛ-18 в 1,77 (p<0,05) раза та зниження ІЛ-10 − у 3,38 

(p<0,001) раза. Констатовано, що рівень ІЛ-18 у випадку ЗХГП був на 24,15 % вищим, ніж 

за ХГП, а ІЛ-10 − на 53,56 % нижчим (р<0,05). 

Уперше в клінічній пародонтології комплексно досліджено показники ПОЛ і ПОБ 

у ротовій рідині та встановлено їхні односпрямовані зміни. Зокрема, у хворих на ХГП і 

ЗХГП було суттєве підвищення вмісту ДК – на 6,21 % (р<0,05) і 22,73 % (р<0,001) та 

ОМБ, особливо ОМБ430 – на 75,0 % і 100% відповідно (р<0,001). Доповнено наукові дані 

щодо змін ферментної  ланки АОЗ: установлено зниження активності каталази і ГПО на 

16,22 % (р<0,05) і 33,33 % (р<0,001) у разі ХГП та на 29,66 % і 77,77 % (р<0,001) у разі 
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ЗХГП, а також підвищення активності ЦП і ГР, особливо за ЗХГП – на 26,95 % і 91,30 % 

(р<0,001). 

Уперше зафіксовано суттєві зміни окремих показників вуглеводного обміну за обох 

варіантів перебігу ГП: у ротовій рідині зростав уміст глюкози, пірувату, лактату й 

активність ЛДГ: за ХГП − у 2,14, 1,41, 1,62 і 1,52 (р<0,001) раза, за ЗХГП – у 2,71, 1,97, 

1,76 і 2,11 (р<0,01) раза відповідно.  

Уперше розроблено спосіб комплексного лікування молодих людей, хворих на 

ХГП і ЗХГП, із використанням імуномодулюючих препаратів (патенти на корисну модель 

№ 73992 і № 79209, інформаційний лист № 121-2013) та доведено, що його застосування 

сприяє нормалізації всіх вивчених показників. Так, рівень ІЛ-18 знижувався в 1,73 

(p1<0,05) і 1,71 (p1<0,001) раза за ХГП і ЗХГП, а ІЛ-10 – підвищувався в 1,59 і 1,62 

(p1<0,05) раза відповідно, а це, ймовірно, вплинуло на підвищення рівня стресостійкості. 

Уперше встановлено АО дію застосованих імуномодуляторів на підставі 

врегулювання показників ПОЛ, ПОБ та АОЗ. Зокрема, за ХГП і ЗХГП активність каталази 

і ГПО підвищувалася на 15,64 % (р1<0,001) і 8,99% (р1<0,01) та 33,33 % (р1<0,01) і 66,66 % 

(р1<0,001) відповідно, а активність ЦП і ГР знижувалася на 7,17 % (р1<0,05) і 26,60 % 

(р1<0,001) та 13,04 % (р1<0,05) і 91,30 % (р1<0,001) відповідно. Доведено вплив 

запропонованого лікування на нормалізацію деяких показників вуглеводного обміну, про 

що свідчило вагоме зниження кількості пірувату в 1,53 і 2,06 (р1<0,001) раза і лактату в 

1,28 (р1<0,05) і 1,70 (р1<0,001) раза та активності ЛДГ в 1,58 і 1,69 (р1<0,001) раза за ХГП і 

ЗХГП відповідно. Досягнуті показники коливалися в межах норми та утримувалися на 

цьому рівні й у віддалені терміни спостереження (р4<0,001). 

Практичне значення досліджень. Розроблено, обґрунтовано, апробовано і 

впроваджено в практику новий спосіб комплексного лікування молодих людей, хворих на 

ХГП і ЗХГП початкового-І ступеня, при якому призначали імуномодулюючі препарати 

рослинного походження: усередину – Імуно-тон у вигляді сиропу; місцево − аплікації й 

інстиляції в ПК гелю на основі настоянок ехінацеї пурпурової і звіробою продірявленого 

та ентеросгелю, дієвість якого підтверджено біофармацевтичними дослідженнями. 

Клініко-лабораторні дослідження засвідчили ефективність запропонованого нами 

способу комплексного лікування, який завдяки позитивному впливу на клінічні, 

імунологічні та біохімічні показники сприяє досягненню стабілізації у 96,43 % хворих на 

ХГП і 92,59 % хворих на ЗХГП, на відміну від 87,5 і 80,0 % хворих, пролікованих 

традиційним способом, що дозволяє рекомендувати його для широкого впровадження в 

практику. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження реалізуються на 

практиці в: терапевтичному відділенні Центру стоматології університетської клініки 

Івано-Франківського національного медичного університету (затв. 5.09.2018 р.); 

університетському Стоматологічному медичному центрі Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького (затв. 06.09.2018 р.); університетському 

стоматологічному центрі Харківського національного медичного університету (затв. 

12.09.2018 р.); КНП „Міська стоматологічна поліклініка №2” Харківської міської ради 

(затв. 27.09.2018 р.); КУ „Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна 

клінічна поліклініка” (затв. 25.01.2019 р.); ТОВ „Університетська стоматологічна 

поліклініка” м. Ужгород (затв. 29.01.2019 р.). 

Матеріали дисертації використовуються в навчальній і лікувальній роботі кафедр 

стоматології: навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету (затв. 5.09.2018 р.); факультету післядипломної 

освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (затв. 

20.12.2018 р.); післядипломної освіти Ужгородського національного університету (затв. 

29.01.2019 р.) та терапевтичної стоматології Харківського національного медичного 

університету (затв. 20.12.2018 р.) і Української медичної стоматологічної академії (затв. 

25.01.2019 р.).  
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Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів є основним і 

полягає в самостійному проведенні патентно-інформаційного пошуку, організації 

дослідження, клінічному обстеженні і лікуванні хворих, формуванні бази даних, її 

статистичній обробці і написанні дисертації. Разом із науковим керівником обрано 

напрямок і складено план досліджень, визначено мету та завдання дослідження, 

сформульовано висновки і практичні рекомендації. У наукових розробках, опублікованих 

спільно зі співавторами, участь здобувача є визначальною.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи апробовані на 

науково-практичних конференціях: „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні 

напрямки розвитку” (Івано-Франківськ, 2010); „Інноваційні технології в стоматології” 

(Тернопіль: ТДМУ, 2013); „Сучасні досягнення стоматологічної науки, практики та 

освіти” (Харків, 2013); „Бабенківські читання” (Івано-Франківськ, 2017), ІІІ Міжнародний 

науковий конгрес молодих вчених Європи „Схід-Захід” (Відень, 2019).  

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 13 наукових праць, із них 5 

статей у фахових наукових виданнях України (у т. ч. 1 – в іноземному виданні і 1 − у 

виданні, що входить до наукометричної бази), 5 тез у збірниках матеріалів науково-

практичних конференцій; пріоритетність розробок підтверджена 2 патентами України на 

корисну модель і 1 інформаційним листом. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 155 

сторінках основного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, 5 розділів власних 

досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел. Робота ілюстрована 31 таблицею і 36 

рисунками. Перелік джерел включає 311 найменувань, 55 із них – латиною. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 130 осіб (студенти віком 18-25 

років), яких поділили на три групи: здорові (соматично здорові із санованою або 

інтактною ротовою порожниною – 30 осіб);  І (48 хворих на ХГП); ІІ (52 хворих на ЗХГП). 

У межах кожної групи хворих поділено на дві підгрупи: основну (А) і порівняльну (Б). У 

підгрупах ІА і ІІА (30 і 32 особи відповідно) застосовували розроблений нами спосіб 

комплексного лікування, а в ІБ і ІІБ (18 і 20 осіб відповідно) – загальноприйнятий. 

Визначали: рівень стресостійкості на початку та в кінці навчального року за 

допомогою тесту самооцінки стресостійкості С. Коухена і Г. Вілліансона (Щербатых 

Ю.В., 2006); індекси (ІГ Стеларда, РМА Parma, РВІ за Saxer, Mühlemann, ЧС, КПІ Леуса, 

глибину ПК). Досліджували: рівень ІЛ-18 і ІЛ-10 методом твердофазного 

імуноферментного аналізу комерційними наборами фірми „Вектор БЕСТ” (Росія); ДК – за 

В.Б. Гавриловим (1988); ТБК-АП – за Е.Н. Коробейниковой (1989); ОМБ при довжинах 

хвилі 356, 370 і 430 нм – за Е.Е. Дубининой и соавт. (1995). Установлювали: активність 

каталази – за А.Н. Бахом і С.В. Зубковою і ЦП – за Г.О. Бабенком (Бабенко Г.О., 1999); 

ГПО – фотометричним методом (Титова Н.М., Субботина Т.Н., 2012); ГР – кінетичним 

методом (Прохорова М.И., 1982). Визначали: уміст глюкози глюкозооксидазним методом 

(Камышников В.С., 2004); пірувату – оптичним тестом Варбурга (Ластухін Ю.О., Воронов 

С.А., 2009); лактату – ферментативним методом Бюхнера (Губський Ю.І., 2000) та 

активність ЛДГ – кінетичним ультрафіолетовим методом реактивами ТОВ НВП „Філісіт-

Діагностика” (Україна). 

Комплексне лікування хворих підгруп ІА і ІІА включало: ініціальну пародонтальну 

терапію; ротові ванночки і полоскання зі стандартного розчину настоянки звіробою двічі 

на день, упродовж 5-7 днів, та аплікації на ясна й інстиляції в ПК розробленого нами на 

підставі біофармацевтичних досліджень гелю (настоянка ехінацеї пурпурової – 1 мл; 

настоянка звіробою продірявленого – 1 мл; ентеросгель – 2 г) на 20-30 хв, 1 раз на день, 

упродовж 5-7 днів (пат. на корисну модель №79209); прийом сиропу Імуно-тон по 2 чайні 

ложки (10 мл) 2 рази на день, курс – 7 днів (у разі ХГП) або по 3 чайні ложки (15 мл) 2 
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рази на день, курс – 10 днів (у разі ЗХГП) та полівітамінів із мікроелементами Дуовіт по 1 

червоній і по 1 блакитній таблетці 1 раз на день, курс – 3-4 тижні (пат. на корисну модель 

№73992). 

Лікування хворих підгруп ІБ і ІІБ включало: ініціальну пародонтальну терапію; 

ротові ванночки й полоскання розчином Рекутан двічі на день, упродовж 5-7 днів; 

аплікації й інстиляції в ПК розчину Рекутан – на 15-20 хв, 1 раз на день, упродовж 5-7 

днів; усередину – Дуовіт за такою ж схемою, як в основних підгрупах. 

Усіх хворих обстежували до, після, через півроку і рік після лікування.  

Статистичну обробку отриманих даних проводили параметричними методами, 

використовуючи t-критерій Стʼюдента. Для аналізу взаємозв’язків між показниками 

застосували ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена. 

Результати досліджень та їх обговорення. Тестуванням виявлено, що стресорні 

чинники зумовлюють психоемоційну напругу, що проявляється відсутністю високого 

рівня стресостійкості, навіть, у здорових, у яких він підвищений. ХГП супроводжується 

середнім і зниженим рівнем стресостійкості, а ЗХГП – зниженим і низьким. Отже, у міру 

зниження рівня стресостійкості запальний процес у хворих на ГП був більш інтенсивним.  

Оцінкою стану пародонта за допомогою індексів ІГ, РМА, РВІ, ЧС, КПІ та за 

глибиною ПК констатовано: у хворих І групи вони склали відповідно (1,56±0,08) бала, 

(46,10±1,43) %, (1,15±0,05), (1,78±0,12) і (3,28±0,09) бала та (3,07±0,06) мм, а в ІІ групі ще 

підвищувалися в 1,28, 1,60, 2,17, 2,04, 1,02 і 1,08 раза.  

Нами встановлено суттєвий дисбаланс у місцевому клітинному і гуморальному 

імунітеті, на що вказувало зростання рівня ІЛ-18 – у 1,43 (р>0,05) раза та зниження вмісту 

ІЛ-10 – у 2,12 (p<0,001) раза в І групі, порівняно зі здоровими. В осіб ІІ групи титри ІЛ-18 

зросли в 1,74 (р<0,05) рази, а ІЛ-10 – у 3,42 (p<0,001). Різниця між показниками І і ІІ груп 

була значною, особливо за вмістом ІЛ-10 (на 61,60 %; р<0,05). 

У хворих на ХГП виявлено суттєве підвищення кількості ДК на 8,28 % (р<0,05) та 

незначне – ТБК-АП. При цьому рівень ОМБ356 значно зростав на 40,82 %, ОМБ370 – на 

52,17 %, ОМБ430 – на 68,75 % (р<0,001). У представників цієї групи встановлено вірогідне 

зниження активності каталази (на 14,03 %; р<0,001) і ГПО (на 33,33 %; р<0,01) та 

підвищення ГР (на 13,04 %; р<0,05).  

У разі ЗХГП зміни показників системи ПОЛ-ПОБ/АОЗ були ще більшими. Так, 

кількість ДК і ТБК-АП у ротовій рідині зростала на 33,79 і 12,71 %, ОМБ356 – на 55,10 %, 

ОМБ370  – на 54,35 %, а  ОМБ430  – на 93,75 % (р<0,001). Водночас активність каталази 

зменшувалася на 29,10 %, ГПО – на 77,78 %, а ЦП і ГР – підвищувалася на 27,08 і 91,30 % 

відповідно (р<0,001).  

Виявлено переконливі відмінності більшості цих показників за різного перебігу 

хвороби: у разі ЗХГП кількість ДК була вищою в 1,24 раза, ніж у хворих на ХГП, ТБК-АП 

– у 1,08, ОМБ356 – у 1,10, ОМБ430 – у 1,15 (р<0,001). При цьому активність каталази і ГПО 

була меншою в 1,13 і в 1,33 раза (р<0,001), а ЦП і ГР – вищою в 1,22 і 1,69 (р<0,001; 

р<0,01) відповідно. 

Нами встановлено зростання рівня глюкози, пірувату, лактату й активності ЛДГ у 

ротовій рідині хворих на ХГП, порівняно зі здоровими, у 2,14, 1,41, 1,62 і 1,52 раза, а за 

ЗХГП – у 2,71, 1,97, 1,76 і 2,11 відповідно (р<0,001). Дані хворих ІІ групи, порівняно з 

показниками І групи, за рівнем глюкози і пірувату та активністю ЛДГ були більшими на 

26,67, 40,30 і 39,02% відповідно (р<0,05-0,001). 

Про вплив вивчених нами показників рівня стресостійкості, клінічних, біохімічних 

та імунологічних показників на стан тканин пародонта свідчать 38 достовірних прямих і 

зворотних кореляційних звʼязків (r від 0,25 до 0,66; р<0,05-0,001) між ними. 

Отже, отримані нами дані психологічних, клінічних, рентгенологічних, 

імунологічних і біохімічних досліджень засвідчили, що у хворих на ГП молодих людей 

вони достовірно змінювалися, особливо в разі ЗХГП, що вказує на їхню участь у 

виникненні і розвитку захворювання та потребує адекватної корекції. 
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Результати повторного тестування показали, що рівень стресостійкості у хворих на 

ХГП (середній і знижений) та ЗХГП (знижений і низький) на початку навчального року, у 

кінці (через півроку після лікування), незважаючи на додатковий стрес через іспити, 

зростав, бо в разі ХГП ставав підвищеним (у 2,24 раза частіше) і середнім (рідше), а в разі 

ЗХГП був середнім (у 1,81 раза частіше) і зниженим (рідше), що засвідчило позитивний 

вплив комплексного лікування ГП. Нами виявлено цікавий факт: розвиток хронічного 

катарального гінгівіту в 5 (16,67 %) осіб, які були пародонтологічно здоровими при 

первинному тестуванні, а рівень стресостійкості у них став із підвищеного середнім. 

Під впливом комплексної терапії суттєво поліпшувався стан тканин пародонта, про 

що свідчить зниження в ІА підгрупі індексів: ІГ – відразу у 8,72 раза, через 6 міс – у 5,06, а 

через 12 – у 2,24; РМА – у 4,12, 3,68 і 3,05; РВІ – у 5,70, 3,08 і 2,78; ЧС – у 14,83, 9,89 і 

5,56; КПІ – у 1,32, 1,29 і 1,27; глибини ПК – у 1,26, 1,23 і 1,20 раза відповідно (p1<0,001). 

У хворих ІІА підгрупи ІГ зменшився відразу в 10,11 раза, через півроку – у 5,05, 

через рік – у 2,67; РМА – у 5,18, 4,78 і 3,96; РВІ – у 9,84, 5,86 і 4,56;  ЧС – у 22,31, 14,88 і 

8,71; КПІ – у 1,33, 1,31 і 1,30; глибина ПК – у 1,32, 1,26 і 1,23 раза відповідно (p1<0,001). 

Таких значних клінічних результатів, особливо у віддалених термінах 

спостереження, у хворих підгруп ІБ і ІІБ не виявлено, оскільки комплексна терапія в 

підгрупах ІА і ІІА мала суттєву перевагу, особливо у випадку ЗХГП: через 6 міс. за 

величиною всіх, крім КПІ, індексів, а через 12 міс. − за всіма індексами (p4<0,05-0,001). 

Рентгенологічні дослідження також засвідчили більшу стабілізацію дистрофічних змін у 

тканинах пародонта й ущільнення кісткової тканини в основних підгрупах. 

Унаслідок комплексного лікування у хворих ІА підгрупи вміст ІЛ-18 у ротовій 

рідині знижувався в 1,73 (p1<0,05) раза і ставав меншим, ніж у здорових. Натомість, рівень 

ІЛ-10 зростав у 1,59 раза (p1<0,05), наближаючись до даних норми (p>0,05). У ІІА підгрупі 

вміст ІЛ-18 зменшувався в 1,71 (p1<0,001) раза і був близьким до значень у здорових 

(p>0,05), а ІЛ-10 зростав у 1,62 (p1<0,05) раза, але різниця в 2,07 раза з показниками 

здорових була суттєвою (p<0,001).  

У підгрупах ІБ і ІІБ зміни кількості ІЛ були менш вираженими і даних здорових не 

досягали. При порівнянні показників у хворих А і Б підгруп І і ІІ груп виявлено знижений 

на 33,86 % уміст ІЛ-18 у підгрупі ІА і на 11,02 % – у ІІА (p4>0,05) та підвищений рівень 

ІЛ-10 – на 41,35 і 31,35% (p4>0,05; p4<0,05) відповідно. Велика, але не завжди вірогідна 

різниця пояснюється малими розмірами вибірок і великим коливанням цифр у варіаційних 

рядах порівнюваних підгруп.  

Унаслідок лікування в ІА підгрупі в ротовій рідині зменшилася кількість ДК і ТБК-

АП: відразу – на 6,94 і 7,99 % (р1<0,01; р1<0,001), через півроку – на 10,0 і 7,99 %, через 

рік – на 8,45 і 3,69 %, із досягненням показників нижчих, ніж у здорових (р, p2, p3>0,05). 

Водночас знижувався вміст ОМБ356, ОМБ370, ОМБ430: відразу – у 1,47, 1,38 і 1,65 (р1<0,01-

0,001) раза, через півроку – у 1,41, 1,41 і 1,75, через рік – у 1,47, 1,41 і 1,75 раза відповідно, 

досягаючи у віддалених термінах даних здорових (р, p2, p3>0,05). 

Під дією лікувального комплексу в підгрупі ІІА рівень ДК і ТБК-АП відразу 

зменшився відповідно на 13,86 і 16,47 % (р1<0,001), через 6 міс. – на 27,70 і 8,79 %, а через 

12 – на 31,25 і 14,78 %, досягаючи за показником ДК даних норми (р>0,05). При цьому 

вміст фракцій ОМБ356, ОМБ370, ОМБ430 також знижувався:  відразу – у 1,56, 1,63 і 1,39 раза 

(р1<0,001), через півроку – у 1,53, 1,63 і 1,88, через рік – у 1,50, 1,63 і 1,88 раза відповідно, 

тобто, показники ПОБ у віддалених термінах спостереження коливалися в межах норми 

(р>0,05).  

Співставлення показників ПОЛ і ПОБ у хворих І групи, пролікованих різними 

способами, показало достовірно менші значення в підгрупі ІА за вмістом ТБК-АП відразу 

та через півроку – у 1,08 (p4<0,05) і 1,09 (p4<0,01) раза та усіх пулів ОМБ через рік 

(ОМБ356 – на 17,02 %, ОМБ370 – на 28,26 %, ОМБ430 – на 18,75 %; p4<0,05). У хворих ІІ 

групи після лікування також виявлено ліпші результати в підгрупі ІІА, а різниця з даними 

осіб підгрупи ІІБ склала: за кількістю ДК через 12 міс. 1,27 (p4<0,01) раза, ТБК-АП відразу 
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і через рік – 1,16 (p4<0,001) і 1,15 (p4<0,01) раза, ОМБ370 і ОМБ430 через рік – 50,00% 

(p4<0,001) і 23,53 % (p4<0,01) відповідно. 

Унаслідок комплексного лікування ферменти АО захисту у хворих ІА підгрупи 

внормовувалися: відразу підвищувалися активність каталази і ГПО на 15,64 і 33,33 % 

(р1<0,001), а через півроку і рік досягнутий результат не змінювався (р, p2, p3>0,05). При 

цьому активність ЦП і ГР, навпаки, знижувалися відразу на 7,17 і 13,04 % (р1<0,001) 

відповідно, утримавшись у таких межах через 6 і 12 міс. (р, p2, p3>0,05). 

В осіб ІІА підгрупи активність каталази під впливом комплексної терапії зростала в 

усі терміни спостереження на 8,99, 26,66 і 33,76 % (р1<0,01), досягнувши через рік даних 

здорових (р>0,05), а ГПО – на 66,66 % відразу, утримавшись у цих межах півроку, і на 

77,77 % через рік, повністю внормувавшись (р, p2, p3>0,05). Водночас активність ЦП і ГР 

знижувалася (p1<0,001), досягнувши показників здорових осіб у всі терміни (р, p2, 

p3>0,05). 

Зіставленням отриманих після комплексних заходів у підгрупах ІА і ІБ та ІІА і ІІБ 

показників АО ферментів установлено більшу активність каталази через рік (на 5,58 %; 

p4<0,05) та ГПО відразу (на 23,08 %; p4<0,05) у підгрупі ІА. У підгрупі ІІА активність 

каталази в усі терміни спостереження була вищою в 1,04, 1,05, 1,08 раза, ГПО через рік – у 

1,33, а активність ЦП і ГР – нижчою відповідно на 10,37 і 43,48 % відразу та на 11,93 і 

39,13% через рік, ніж у підгрупі ІІБ (p4<0,05-0,01). 

Застосований у хворих ІА підгрупи спосіб лікування спричинив зменшення рівня 

глюкози (у 1,17 раза; р1>0,05), пірувату (у 1,53 раза; р1<0,001) і активності ЛДГ (у 1,58 

раза; р1<0,001) відразу, а лактату – у 1,28 раза відразу (р1<0,01) і в 1,33 через 6 міс. Усі 

показники утримувалися на досягнутому рівні через півроку і рік, а рівень лактату й 

активності ЛДГ повністю внормовувалися (р, p3>0,05). 

Комплексна терапія ГП у хворих ІІА підгрупи сприяла зниженню вмісту глюкози в 

2,38 раза, пірувату – у 2,06 (p1<0,001) та утриманню цих показників у межах норми й у 

віддалені терміни (р, p2, p3>0,05). Рівень лактату знижувався в 1,70 раза відразу і через 

півроку (p1<0,001), через рік – у 1,89 раза і ставав нижчим, ніж у здорових (p>0,05), а 

активність ЛДГ – у 1,69 (p1<0,001) раза відразу та у 2,07 – через 6 міс. Через рік 

отриманий результат практично не змінювався (р, p3>0,05).  

Зіставивши результати, отримані в осіб ІА і ІБ підгруп, виявлено різницю між ними 

за вмістом пірувату відразу після терапії, який був на 18,79 % (p4<0,05) нижчим у підгрупі 

ІА. Між показниками хворих підгруп ІІА і ІІБ також встановлено значні відмінності: у 

підгрупі ІІА нижчими були кількість пірувату – на 17,41 % (p4<0,05) і 61,59 % (p4<0,001) 

відразу і через рік та рівень глюкози, лактату й активності ЛДГ через рік (на 62,50 %, 

40,74% і 42,31 %; p4<0,001) відповідно. 

Після лікування кількість достовірних кореляцій зменшилася до 5 відразу, до 2 

через 6 міс. і до 5 через 12 міс., підтвердивши його успішність. 

Динамічне співставлення психологічних, клінічних, рентгенологічних, 

імунологічних і біохімічних досліджень показало, що використання в комплексному 

лікуванні імуномодуляторів з АО дією дозволяє регулювати, а часто й унормовувати ці 

показники у хворих на ХГП і ЗХГП молодих людей, у тому числі і завдяки підвищенню 

рівня стресостійкості. Це відображено на рис. 1. Тривале збереження більшості досягнутих 

даних у межах норми засвідчує досягнення стабілізації ГП, що дозволяє рекомендувати 

розроблений спосіб комплексної терапії до широкого впровадження в практику. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі подано теоретичне обґрунтування і нове вирішення 

науково-практичного завдання – підвищення ефективності лікування молодих людей із 

початковими проявами ГП з різним перебігом хвороби шляхом розробки нового способу 

комплексної патогенетичної терапії.  
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1. У хворих віком 18-25 років у випадку ХГП початкового-І ступеня встановлено, що 

індекси ІГ, РМА, РВІ, ЧС, КПІ та глибина ПК становлять відповідно (1,56±0,08) бала, 

(46,10±1,43) %, (1,15±0,05), (1,76±0,12) і (3,28±0,09) бала та (3,07±0,06) мм, а в разі ЗХГП 

значно збільшуються в 1,28, 1,60, 2,17, 2,04, 1,02 і 1,08 раза відповідно. Клінічні зміни 

супроводжуються середнім і зниженим (за ХГП) та зниженим і низьким (за ЗХГП) рівнем 

стресостійкості, що свідчить про психоемоційну напругу, яка корелює з перебігом хвороби.  

2. Виявлено суттєве підвищення рівня ІЛ-18 – у 1,43 і 1,74 раза та зниження ІЛ-10 

− у 2,12 і 3,42 раза в ротовій рідині хворих на ХГП та ЗХГП порівняно зі здоровими 

(р<0,05; р<0,001). При цьому вміст ІЛ-18 в осіб ІІ групи був на 26,60 % вищим (р>0,05), а 

ІЛ-10 − на 61,60 % нижчим (р<0,05), ніж у І, вказуючи на суттєвий дисбаланс у місцевому 

клітинному і гуморальному імунітеті, особливо при загостренні ГП. 

3. У ротовій рідині хворих на ХГП зафіксовано значне підвищення рівня ДК − на 

8,28 %, ОМБ різних фракцій – від 40,82 до 68,75 % і  активності ГР – на 13,04 % та 

зниження активності каталази – на 14,03 % і ГПО – на 33,33 % (р<0,05-0,001). У разі ЗХГП 

порушення в про- і АО системі було ще суттєвішим та проявлялося більшими змінами цих 

показників порівняно з даними хворих на ХГП, а різниця склала: за вмістом ДК – 1,24, 

ТБК-АП – 1,08, ОМБ356 – 1,10, ОМБ430 − 1,15 раза та за активністю каталази, ГПО, ЦП і ГР 

відповідно 1,13, 1,33, 1,22 і 1,69 раза (р<0,01-0,001).  

4. У хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І ступеня в ротовій рідині достовірно 

зростали деякі показники вуглеводного обміну: рівень глюкози − у 2,14 і 2,71, пірувату − у 

1,41 і 1,97, лактату − у 1,62 і 1,76, активність ЛДГ − у 1,52 і 2,11 раза відповідно (р<0,001), 

що засвідчує участь цих процесів у патогенезі хвороби, особливо за ЗХГП. 

5. Запропонована комплексна терапія хворих на ХГП і ЗХГП сприяла поліпшенню 

клінічних показників, унормуванню місцевого імунного захисту за рахунок зменшення 

вмісту ІЛ-18 і збільшення ІЛ-10, а також  врегулюванню процесів ПОЛ-ПОБ/АОЗ завдяки 

зниженню рівня ДК, ТБК-АП, ОМБ усіх пулів, активності ГР і ЦП та підвищенню 

активності каталази і ГПО у ротовій рідині. Водночас лікування сприяло значному 

зниженню кількості глюкози, пірувату, лактату й активності ЛДГ. 

6. Через 6 і 12 міс. спостереження результати, досягнуті в ІА і ІІА підгрупах, 

пролікованих розробленим нами способом, зберігалися або й поліпшувалися за більшістю 

показників, у тому числі й за рахунок підвищення рівня стресостійкості, а в порівняльних 

ІБ і ІІБ підгрупах, пролікованих традиційно, – лише до півроку. Різниця між показниками 

хворих у ІА і ІБ та ІІА і ІІБ підгрупах через 12 міс., була достовірною за всіма клінічними 

параметрами і більшістю біохімічних показників. Через рік клініко-рентгенологічна 

стабілізація хвороби спостерігалася в 96,43 і 92,59% хворих ІА і ІІА підгруп, у той час, як 

у ІБ і ІІБ підгрупах вона була у 87,2 і 80,0 % хворих. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для вивчення впливу стресу на розвиток ГП в молодих людей доцільно 

використовувати тест самооцінки стресостійкості С. Коухена і Г. Вілліансона. 

2. Алгоритм запропонованого способу комплексного лікування хворих на ГП 

включає: 

1) ініціальну пародонтальну терапію: санацію, скейлінг, навчання і контроль 

догляду за ротовою порожниною; 

2) місцеве медикаментозне лікування:  

- ротові ванночки і полоскання зі стандартного розчину настоянки звіробою двічі 

на день, упродовж 5-7 днів; 

- аплікації на ясна й інстиляції в пародонтальні кишені гелю (настоянка ехінацеї 

пурпурової – 1 мл; настоянка звіробою продірявленого  – 1 мл; ентеросгель – 2 г) на 20-30 

хв, один раз на день, упродовж 5-7 днів. 

3) загальне лікування:  
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- сироп Імуно-тон (у першій половині дня): по 2 чайні ложки (10 мл) двічі на 

день, курс – 7 днів (у разі ХГП) або по 3 чайні ложки (15 мл) двічі на день, курс – 10 днів 

(у разі ЗХГП);  

- полівітаміни з мікроелементами Дуовіт по 1 червоній таблетці з вітамінами і 

по 1 блакитній таблетці з мінералами 1 раз на день, після сніданку, запиваючи водою, курс 

– 3-4 тижні. 

3. Комплексне лікування за описаним алгоритмом рекомендовано здійснювати 

1 раз на рік. 
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проведено обстеження і лікування хворих, збір матеріалу, аналіз результатів, оформлено 

тези до друку. Співавтори професори Мельничук  Г.М. і Рожко М.М., доценти Кононенко 

Ю.Г. і Шовкова Н.І. надавали консультативну допомогу). 

10. Кімак ГБ, Мельничук ГМ, Рожко ММ, Кононенко ЮГ, Шовкова НІ. Спосіб місцевого 

лікування генералізованого пародонтиту. Матеріали наук.-практ. конф. Сучасні 

досягнення стоматологічної науки, практики та освіти; 2013 Жов 20; Харків. Харків 

ТДМУ; 2013. с. 63. (Здобувачем проведено клінічні дослідження, статистичний аналіз 

результатів, написано тези. Співавтори професори Мельничук Г.М. і Рожко М.М., 

доценти Кононенко Ю.Г. і Шовкова Н.І. надавали консультативну допомогу). 

11. Кімак ГБ, Мельничук ГМ. Стан показників про- та антиоксидантної системи в ротовій 

рідині осіб молодого віку, хворих на генералізований пародонтит. Бабенківські читання: 

матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячені пам’яті акад. Г.О. Бабенка; 

2017 Жов 26-27; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 2017. с. 51. (Здобувачем проведено 

клінічні дослідження, збір матеріалу, статистичний аналіз отриманих даних, написано 

тези та оформлено до друку. Співавтор професор Мельничук Г.М. надавала 

консультативну допомогу, редагувала текст). 

12. Мельничук ГМ, Кімак ГБ. Стрес як провокуючий чинник розвитку захворювань 

тканин пародонта в молодих людей та вплив комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту на рівень стресостійкості. Proceedings of the III international Scientific Forum 

of Scientifists „East-Westˮ; 2019 Jan 11; Vienna. Vienna; 2019. s. 484-491. (Здобувачем 

проведено клінічні дослідження та тестування респондентів, написано тези та 

оформлено до друку. Співавтор професор Мельничук Г.М. брала участь у проведенні 

статистичних обрахунків результатів тестування, надавала консультативну допомогу, 

редагувала текст). 

13. Кімак ГБ, Мельничук ГМ. Спосіб загального лікування генералізованого 

пародонтиту. Укрмедпатентінформ МОЗ України. Інформаційний лист №121-2013. 2013. 

(Здобувачем оформлено та подано заявку. Співавтор професор Мельничук Г.М. надавала 

консультативну допомогу). 

  

 

АНОТАЦІЯ 

Кімак Г.Б. Клініко-імунологічні і біохімічні зміни стану тканин пародонта у 

хворих на генералізований пародонтит молодого віку та їх комплексна корекція. – 

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 

генералізованого пародонтиту хронічного (ХГП) і загостреного (ЗХГП) перебігу 

початкового-І ступеня розвитку в соматично здорових молодих людей віком 18-25 років 

(130 осіб) та розробці способу підвищення ефективності його лікування. 
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Установлено залежність між зниженням рівня стресостійкості та змінами стану 

тканин пародонта, імунологічних і біохімічних показників у ротовій рідині хворих на ХГП 

і особливо на ЗХГП.  

Урегулювання виявленого дисбалансу вивчених показників досягли, застосувавши 

запропонований спосіб комплексного лікування, який сприяв стабілізації ХГП та ЗХГП, 

що дозволяє рекомендувати його для використання в практичній стоматології. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, ротова рідина, інтерлейкіни, 

біохімічні показники, комплексне лікування, рослинні препарати.  

  

АННОТАЦИЯ   

Кимак Г.Б. Клинико-иммунологические и биохимические изменения 

состояния тканей пародонта у больных генерализованным пародонтом молодого 

возраста и их комплексная коррекция. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 – стоматология.  

Ивано-Франковский национальный медицинский университет, МЗ Украины, г. 

Ивано-Франковск, 2019.  

Диссертация посвящена изучению особенностей течения генерализованного 

пародонтита (ГП), хронического (ХГП) и обострившегого (ОХГП) течения начальной-І 

степени развития у соматически здоровых молодых людей в возрасте 18-25 лет (130 лиц) 

и разработке способа повышения эффективности его лечения с использованием 

иммуномодулятора Имуно-тон и местного геля на основе растительных препаратов, 

разработанного с помощью биофармацевтических исследований. 

Проведено тестирование респондентов с использованием теста самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухэна и Г. Виллиансона. Изучено клинические, 

рентгенологические, иммунологические и биохимические показатели развития и течения 

ГП, а также их изменения под действием комплексного лечения. Обследование проводили 

до, через 6 и 12 месяцев. 

Установлено, что у больных ХГП начальной-І степени (І группа) индексы: гигиены 

(ИГ), кровоточивость десневых сосочков (PBI), число Свракова (ЧС), комплексный 

периодонтальный индекс (КПИ), папиляро-маргинально-альвеолярный, глубина 

пародонтальных карманов составляют (1,56±0,08), (1,15±0,05), (1,76±0,12) и (3,28±0,09) 

балла, (46,10±1,43) % и (3,07±0,06) мм, а в случае ОХГП (ІІ группа) значительно 

увеличиваются в 1,28, 2,17, 2,04, 1,02, 1,60, и 1,08 раза соответственно.  

Клинические изменения сопровождаются средним и сниженным (при ХГП), а 

также сниженным и низким (при ОХГП) уровнем стрессоустойчивости, что свидетельствует 

о психоэмоциональном напряжении, коррелирующим с течением болезни.  

Обнаружено существенное повышение уровня интерлейкинов (ИЛ) – ИЛ-18 – в 

1,43 и 1,74 раза и снижение ИЛ-10 − в 2,12 и 3,42 раза в ротовой жидкости больных ХГП и 

ОХГП по сравнению со здоровыми (р<0,05; р<0,001). При этом количество ИЛ-18 во ІІ 

группе было на 26,60 % выше, а ИЛ-10 − на 61,60 % (р<0,05) ниже, чем в І, указывая на 

существенный диссбаланс в местном клеточном и гуморальном иммунитете, особенно 

при обострении ГП.  

В ротовой жидкости больных ХГП зафиксировано значительное повышение уровня 

диеновых коньюгат (ДК) − на 8,28 %, окислительных модификаций белков (ОМБ) разных 

фракций – от 40,82 до 68,75 % и  активности глутатионредуктазы (ГР) – на 13,04 %, а 

также снижение активности каталазы – на 14,03 % и глутатионпероксидазы (ГПО) – на 

33,33% (р<0,05-0,001). При ОХГП нарушения в про- и антиоксидантной системе были еще 

существеннее и проявлялись большими изменениями этих показателей, чем у больных 

ХГП, а разница составила: по уровню ДК – 1,24 раза, тиобарбитуровокислых активных 

продуктов (ТБК-АП) – 1,08, ОМБ356 – 1,10, ОМБ430 − 1,15; по активности каталазы, ГПО, 

церулоплазмина (ЦП) и ГР соответственно 1,13, 1,33, 1,22 и 1,69 раза (р<0,01-0,001).  
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У больных ХГП и ОХГП в ротовой жидкости достоверно повышались некоторые 

показатели углеродного обмена: содержание глюкозы − в 2,14 и 2,71 раза, пирувата − в 

1,41 и 1,97, лактата − в 1,62 и 1,76, активность лактатдегидрогеназы (ЛГД) − в 1,52 и 2,11 

раза соответственно (р<0,001), что подтверждает участие этих процессов в патогенезе 

болезни, особенно при ОХГП.  

Комплексная терапия больных ХГП и ОХГП основных подгрупп разработанным 

нами способом способствовала улучшению клинических показателей. Например, ИГ у 

больных ХГП снижался в 8,72 раза, а при ОХГП – в 10,11; ЧС – в 14,83 и 22,31; КПИ – в 

1,32 и 1,33 раза соответственно (р1<0,001). 

 После лечения улучшалась местная иммунная защита за счет уменьшения 

количества ИЛ-18 в 1,73 и 1,71 раза (p1<0,05; p1<0,001) и увеличения ИЛ-10 в 1,59 и в 1,62 

раза (p1<0,05) при ХГП и ОХГП соответственно.  

В ротовой жидкости больных ХГП и ОХГП достоверно снижались уровни ДК, 

ТБК-АП и особенно ОМБ356 – в 1,47 и 1,38; ОМБ370 – в 1,65 и 1,56; ОМБ430 – в 1,63 и 1,39 

раза (р1<0,01-0,001)), активность ГР и ЦП. При этом повышалась активность каталазы – на 

15,64 и 8,99 % (р1<0,01) и ГПО – на 33,33 и 66,66 % (р1<0,01) соответственно. 

Лечение ХГП и ОХГП способствовало значительному снижению количества 

глюкозы – в 1,17 и 2,38 раза (р1>0,05), пирувата – в 1,53 и 2,06 (р1<0,001), лактата – в 1,28 

и 1,70 (р1<0,01) и активности ЛДГ – в 1,58 и 1,69 (р1<0,001) соответственно.  

Практически все показатели в основных подгруппах сохранялись на достигнутом 

уровне и через год, а при традиционном лечении – полгода. 

Клинико-лабораторные исследования засвидетельствовали высокую 

эффективность предложенного нами способа комплексной терапии, который 

способствовал достижению стабилизации в 96,43 % больных ХГП и 92,59 % больных 

ОХГП. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, ротовая жидкость, интерлейкины, 

биохимические показатели, комплексное лечение, растительные препараты.  

 

ANNOTATION 

Kimak H.B. Clinical-immunological and biochemical alterations of periodontal 

tissue in patients with generalized periodontitis of young age and their complex correction. 

– Manuscript.  

Dissertation for the Degree of a Candidate of Medical Sciences in Specialty 14.01.22 – 

Stomatology. Ivano-Frankivsk National Medical University, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of the course of chronic (CGP) 

and exacerbated (ECGP)generalized periodontitis of initial-I degree of development in 

somatically healthy young people aged 18-25 years (130 people) and to develop a method of 

improvement of the effectiveness of its treatment. 

The dependence between the reduction of the level of stress resistance and the changes in 

the condition of periodontal tissues, immunological and biochemical parameters in the oral fluid 

of patients with CGP and especially with ECGP. 

The regulation of the revealed imbalance of the studied indices was achieved by 

application of the offered method of the complex treatment, which contributed to the long-term 

stabilization of CGP and ECGP, that allows to recommend it for the use in practical dentistry. 

Key words: generalized periodontitis, oral fluid, interleukins, biochemical parameters, 

complex treatment, herbal preparations. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АО – антиоксиданти, антиоксидантний 

АОЗ – антиоксидантний захист 

ГР ‒ глутатіонредуктаза 

ГП – генералізований пародонтит 

ГПО ‒ глутатіонпероксидаза 

ДК ‒ дієнові кон ̓югати  

ЗХГП – загострення хронічного генералізованого пародонтиту 

ІГ – індекс гігієни Стеларда 

ІЛ ‒ інтерлейкін 

КПІ  – комплексний періодонтальний індекс за П.А. Леусом 

ЛДГ ‒ лактатдегідрогеназа 

ОМБ – окисні модифікації білків 

ПК – пародонтальна кишеня  

ПОБ – перекисне окиснення білків 

ПОЛ – перекисне окиснення ліпідів 

СОД – супероксиддисмутаза 

ТБК-АП – тіобарбітуровокислі активні продукти 

ХГП – хронічний генералізований пародонтит 

ЧС – число Свракова  

ЦП ‒ церулоплазмін 

РВІ – індекс кровоточивості ясенних сосочків  

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс  
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