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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Генералізований пародонтит (ГП) спричиняє 

виникнення хронічних вогнищ інфекції, призводить до втрати зубів і, 

відповідно, до зниження якості життя (Борисенко А.В., 2013; Антоненко 

М.Ю. та ін., 2016). Проблема лікування його досі не вирішена, тому 

продовжується розробка і впровадження нових ефективних методів 

(Самойленко А.В., 2013 та ін.; Ярова С.П. та ін., 2013; Рябоконь Е.Н. и 

др., 2014; Савєльєва Н.М., 2016). 

Одним з основних чинників виникнення ГП є порушення в 

мікробіоценозі ротової порожнини (Петрушанко Т.А. и др., 2014; 

Benachinmardi K.K. et al., 2015; Чумакова Ю.Г. и др., 2016; Годована 

О.І., 2017), діагностувати яке можна визначенням метаболітів 

пародонтопатогенів – коротколанцюгових жирних кислот (КЛЖК) 

(Богданова В.О., 2011; Yoneda S. et al., 2013; Lu R. et al., 2014). 

Серед чинників, що зумовлюють виникнення і перебіг ГП, є стан 

місцевого захисту, зокрема, цитокінового профілю (Кузнецова О.А. и 

др., 2013; Тімохіна Т.О. та ін., 2016; Мащенко И.С. и др., 2016; Tomás I. 

et al., 2017). Його дисбаланс порушує наявні взаємозв’язки в 

пародонтальному комплексі (Bader H.I., 2014; Bostanci V. et al., 2017; 

Cardoso E.M. et. al., 2018). Відомо, що найбільш ушкоджуючим впливом 

на пародонт вирізняється прозапальний інтерлейкін (ІЛ) IЛ-1β (Guentsch 

A. et al., 2014), який є синергістом IЛ-6, а важливим регулятором є 

протизапальний ІЛ-10, що пригнічує клітинну імунну відповідь і 

стимулює гуморальну (Сабирова А.И., 2016). У разі ГП зміни рівня ІЛ-

10 вивчалися мало, тому поєднане дослідження ІЛ-10, ІЛ-1β та ІЛ-6 є 

доцільним. 

Важливу роль у патогенезі ГП відіграють процеси 

вільнорадикального окиснення, що спричиняють утворення активних 

форм кисню (Ляшенко Л.І. та ін., 2014; Іленко Н.В. та ін., 2015), які 

атакують білки плазматичних мембран, а в подальшому – ліпіди (Гнідь 

Р.М., 2014; Микитенко А.О., 2015). Наслідком цього є деполімеризація 

білків мембран та лізис клітин, тому розкриття механізмів перекисного 

окиснення білків (ПОБ) у хворих на ГП є дуже важливим (Мельничук 

А.С. та ін., 2012; Tóthová L. et al., 2015; Мельничук Г.М. та ін., 2018). 

У разі ГП відбувається інтоксикація організму, спричинена 

бактеріальними токсинами та продуктами розпаду власних тканин. При 

цьому зростає рівень молекул середньої маси (МСМ), порушується 

гомеостаз та біоценоз ротової порожнини (Александрова Е.А., 2013; 

Григ Н.І., 2015; Скиба О.В, 2016). 

Із метою впливу на інфекційний чинник у разі ГП застосовують не 

завжди безпечну протимікробну терапію (Левицкий А.П., 2014; Walters 

J., 2015). Альтернативою є метод фотодинамотерапії (ФДТ), який не 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benachinmardi%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25949060
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benachinmardi%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25949060
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bostanci%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27068409
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walters%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26427574


 

викликає негативних системних реакцій (Saxena S. et al., 2014; Мочалов 

Ю.О. та ін., 2016; Потапчук А.М. та ін., 2017). Для корекції біохімічних 

та імунологічних порушень також рекомендують призначати не 

синтетичні препарати, а ліки природного походження (Мельничук Г.М. 

та ін., 2011). Ці обставини і зумовили наш вибір. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри дитячої стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський національний 

медичний університет” „Сучасні підходи до збереження стоматологічного 

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

Здобувач є безпосереднім виконавцем двох розділів. 

Мета дослідження: підвищення ефективності комплексного 

лікування хворих на ГП за допомогою методу ФДТ та місцевого і 

загального медикаментозного лікування препаратами природного 

походження з метаболічною й імунокоригуючою дією. 

Завдання дослідження: 

1.  Вивчити зміни стану тканин пародонта у хворих на ГП хронічного 

перебігу початкового-Ι і Ι-ΙΙ ступеня за клініко-рентгенологічними 

показниками. 

2.  Оцінити стан активності пародонтопатогенної мікрофлори у 

хворих на ГП за рівнем КЛЖК у ротовій рідині. 

3.  Установити вміст ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-10 у ротовій рідині та їхнє 

співвідношення в разі ГП. 

4.  Дослідити зміни рівня окисних модифікацій білків (ОМБ) і МСМ 

та активності супероксиддисмутази (СОД) у ротовій рідині хворих на ГП. 

5.  Розробити і впровадити в практику етіологічно і патогенетично 

обґрунтований спосіб комплексного лікування хворих на ГП та визначити 

його ефективність у найближчі і віддалені терміни. 

6.  Порівняти результати, досягнуті при застосуванні запропонованих 

нами способів комплексної терапії в основних і порівняльних підгрупах, із 

такими при традиційному лікуванні в підгрупах контролю. 

Об’єкт дослідження – особливості ГП хронічного перебігу 

початкового-І і І-ІІ ступеня розвитку, клінічний перебіг, патогенетичні 

ланки. 

Предмет дослідження – клінічні, біохімічні та імунологічні маркери 

розвитку ГП; ефективність ФДТ, ультразвукової обробки і 

медикаментозного лікування препаратами Апілак та Генгігель у складі 

комплексної терапії ГП. 

Методи дослідження: клінічні, рентгенологічні, біохімічні, 

імуноферментні та статистичні для аналізу стану ротової порожнини, 

вивчення патогенезу ГП та ефективності запропонованих способів 

лікування. 



 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше в пародонтології 

застосовано поєднане вивчення біохімічних показників активності 

пародонтопатогенної мікрофлори у хворих на ГП початкового-І (І група) і 

І-ІІ (ІІ група) ступеня за продуктами їхньої життєдіяльності – КЛЖК, про- і 

антиоксидантного (АО) стану та ендогенної інтоксикації в ротовій рідині. 

Доповнено уявлення про участь пародонтопатогенної мікрофлори в 

патогенезі ГП. Установлено, що в ротовій рідині хворих на ГП уміст 

КЛЖК вірогідно змінювався, зокрема, оцтової кислоти (С2) знижувався в І 

групі в 1,44 раза, а в ІІ – в 4,15 (p˂0,05). Концентрація інших показників 

зростала в І групі: пропіонової кислоти (С3) – у 2,02 раза, масляної (С4) – у 

5,88, капронової (С6) – в 1,47, анаеробний індекс (АІ) – у 3,78, загальна 

концентрація КЛЖК (Сn) – на 24,87% (p˂0,05) та в ІІ – у 3,19, 12,29, 2,2 і 

19,13 раза і на 50,26% відповідно (p˂0,05). Це свідчить про значний 

дисбаланс у біоценозі ротової порожнини. 

Виявлено, що за ГП рівень прозапальних цитокінів зростав, зокрема, у 

ІІ групі ІЛ-1β – в 1,96 раза, а ІЛ-6 – у 6,28 (p˂0,05). Натомість, уміст 

протизапального ІЛ-10 знижувався в 2,02 (p˂0,05) раза. За ГП у такому 

поєднанні вони вивчалися вперше. 

Доповнено наукові дані про зміни показників ПОБ, МСМ і СОД у 

ротовій рідині хворих на ГП. Так, у І групі зростав рівень усіх пулів ОМБ, 

а найбільше – ОМБ370 – в 1,93 (p˂0,05) раза, у ІІ уміст МСМ254 

збільшувався в 1,88 раза, а активність СОД знижувалася в 1,49 раза 

(p˂0,05). 

Для антимікробного впливу на патогенну мікрофлору вперше 

використано ФДТ у поєднанні з поетапним застосуванням різних методів 

ультразвукової обробки (патенти на корисну модель №76814 і №77137) та 

запропонованим медикаментозним комплексом: аплікацій на ясна гелю 

Генгігель для стимуляції загоєння пародонтальних кишень (ПК) завдяки 

пришвидшенню регенераційних процесів та ендогенного призначення 

препарату метаболічної дії Апілак (патент на корисну модель №77131). 

Установлено, що в результаті терапії значно зменшувався вміст Сn – в 

1,34 раза в ІІ групі й ІЛ-1β – в 1,50 − у І та рівень різних пулів ОМБ і 

МСМ254, особливо в ІІ групі – від 1,64 до 2,04 раза та в 1,55 (p1˂0,05). При 

цьому активність СОД зростала на 23,61% (p1˂0,05) у І групі, 

наближаючись до показників здорових. Через рік отримані результати 

зберігалися (p2˃0,05). 

Уперше порівняно ефективність лікування хворих на ГП із 

застосуванням різних методів ультразвукового впливу, Генгігелю і 

Апілаку без та з поєднанням із ФДТ та виявлено більшу ефективність при 

додатковому застосуванні ФДТ. 

Практичне значення одержаних результатів. Доведено, що для 

встановлення стану мікробіоценозу ротової порожнини доцільно 



 

використовувати хроматографічний аналіз ротової рідини на якісний і 

кількісний склад КЛЖК. 

Установлене достовірне зростання загального рівня КЛЖК, ОМБ усіх 

пулів, МСМ254, ІЛ-1β і ІЛ-6 та зменшення вмісту ІЛ-10 і активності СОД, 

особливо в ІІ групі, вказує на те, що ці показники можна використовувати 

для діагностики ступеня розвитку ГП. 

Розроблено, апробовано та впроваджено в практику новий 

малоінвазивний спосіб комплексного лікування хворих на ГП, що 

поліпшує клініко-рентгенологічні, біохімічні та імунологічні показники. 

Впровадження результатів дослідження. Отримані результати 

застосовуються на практиці в: Стоматологічному медичному центрі ім. 

Данила Галицького (затверджено 7.10.2013 р.), КУ „Полтавський обласний 

центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклінікаˮ (затверджено 

2.02.2018 р.), відділенні терапевтичної стоматології УСЦ ХНМУ 

(затверджено 11.01.2018 р.), 1-й комунальній стоматологічній поліклініці 

м. Львова (затверджено 9.09.2013 р.), Центрі стоматології університетської 

клініки ДВНЗ „ІФНМУˮ (затверджено 4.10.2016 р.), міській 

стоматологічній поліклініці м. Івано-Франківськ (затверджено 14.09.2016 

р.), консультативно-поліклінічному відділенні ДУ „Інститут стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії НАМН Україниˮ, м. Одеса (затверджено 

6.12.2016 р.), відділенні стоматології Клініки медичної академії м. Дніпро 

(затверджено 14.12.2016 р.). 

Матеріали дисертації використовуються в навчальній і лікувальній 

роботі кафедр стоматології навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти ДВНЗ „ІФНМУˮ (затверджено 4.10.2016 р.), терапевтичної 

стоматології ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія” 

(затверджено 8.02.2018 р.), терапевтичної стоматології Харківського 

національного медичного університету – для студентів ІV курсу 

(затверджено 16.11.2017 р.), стоматології №2 Донецького національного 

медичного університету (затверджено 15.12.2016 р.), терапевтичної 

стоматології ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького (затверджено 

10.01.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Автором проведено інформаційно-

патентний пошук, обрано матеріали і методи дослідження, відібрано та 

розподілено пацієнтів по групах, обстежено, проведено забір біологічного 

матеріалу та проліковані хворі. Автор висунула ідею дослідження, провела 

статистичну обробку результатів, проаналізувала їх та написала дисертацію. 

У співпраці з науковим керівником складено план досліджень, визначено 

мету, завдання, сформульовано наукову новизну, практичне значення і 

висновки. У наукових розробках, опублікованих разом зі співавторами, 

участь здобувача є визначальною. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи оприлюднено 



 

на 81-й науково-практичній конференції студентів і молодих вчених з 

міжнародною участю „Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових 

розробках студентів і молодих вчених” (Івано-Франківськ, 2012); 

всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні аспекти 

профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань” 

(Одеса, 2014); науково-практичній конференції „Інноваційні технології в 

сучасній стоматології” (Івано-Франківськ, 2014); Bridges in Life Sciences 

11th Annual Scientific Conference (Prague, Czech Republic, 2016). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 21 наукову працю, 

серед яких: 7 статтей у фахових наукових виданнях України і 1 – в 

іноземному журналі, 4 тезів у збірниках матеріалів конференцій (1 – в 

іноземному виданні); пріоритетність розробок підтверджена 3 патентами 

України на корисну модель, 3 інформаційними листами та 3 нововведеннями. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською 

мовою на 131 сторінках основного тексту і складається зі вступу, огляду 

літератури, 4 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел. Робота ілюстрована 26 таблицями і 31 рисунком. 

Перелік джерел включає 298 найменувань (із них 65 латиною). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 20 здорових та 140 

хворих на ГП хронічного перебігу початкового-І та І-ІІ ступеня розвитку 

у віці 20-44 років. Хворих розподілено на групи: порівняльну (50 осіб: 

25 – із початковим-І ступенем – підгрупа ІА і 25 – із І-ІІ – підгрупа ІІА); 

основну (50 осіб: 25 – із початковим-І ступенем – підгрупа ІВ і 25 – із І-

ІІ – підгрупа ІІВ); контрольну (40 осіб: 20 – із початковим-І ступенем – 

підгрупа ІС і 20 – із І-ІІ – підгрупа ІІС). 

Визначали індекси: гігієни (ІГ) Green-Vermillion, число Свракова 

(ЧС), кровоточивості ясенних сосочків – РВІ за Saxer і Muhllemann, 

Кечке (ІК), глибину пародонтальних кишень (ПК) і рівень втрати 

епітеліального прикріплення (ВЕП) (Данилевський М.Ф. та ін., 2008). 

Використовували ортопантомографію і цифрову інтраоральну контактну 

рентгенографію. 

Біохімічне дослідження ротової рідини включало визначення: 

умісту КЛЖК методом газорідинної хроматографії з використанням 

еталонів виробництва Sigma-Aldrich; кількості ОМБ при довжині хвиль 

356, 370, 430 і 530 за методикою Е.Е. Дубининой и соавт. (1995), рівня 

МСМ254 скринінг-методом у модифікації Н.И. Габриэляна (1981) та 

активності СОД за методом С. Чевари и соавт. (1991). 

Вивчено вміст ІЛ-1β, ІЛ-6 та ІЛ-10 у ротовій рідині методом 

https://www.sigmaaldrich.com/


 

імуноферментного аналізу на апараті Stat Fax 303 Plus за допомогою 

реактивів ЗАТ „Вектор-Бестˮ та визначено співвідношення ІЛ-1β/ІЛ-10 і 

ІЛ-6/ІЛ-10. 

Усім пацієнтам проводили професійну гігієну механічним та 

ультразвуковим способами, використовуючи ультразвукові 

періонасадки з дрібнозернистим алмазним напиленням, а для кінцевого 

полірування поверхні кореня – Vector-терапію. 

Лікування хворих на ГП проводили згідно трьох протоколів: в 

основній групі – за протоколом В, із застосуванням методу ФДТ, та 

місцево – гелю Генгігель (аплікації на ясна двічі на добу по 20 хв; курс – 

10-12 діб) і всередину – препарату Апілак (сублінгвально по 1 табл. 

тричі на добу, курс – 10-15 діб); порівняльної – за протоколом А, в 

якому на відміну від попередньої схеми не використовували ФДТ, та 

контрольної – за протоколом С (традиційне лікування): екзогенно – 

аплікації гелю Метрогіл-Дента (двічі на добу по 20 хв; курс – 10-12 діб) 

та ендогенно – Комплевіт (по 1 кап. 1 раз на добу; курс – 20 діб). 

Визначали індекс ефективності лікування (ІЕЛ) ГП за С.Б. 

Улітовським (Куцевляк В.Ф., Лахтін Ю.В., 2015). Для статистичної обробки 

застосовували параметричні методи описової статистики (за t-критерієм 

Стьюдента). 

Результати та їх обговорення. При обстеженні хворих ІГ у І групі в 

середньому становив (1,59±0,08) бала і був задовільним, у ІІ – 

(2,06±0,21) і був незадовільним. ЧС у І групі склав (1,63±0,11) бала і 

відповідав слабовираженому запаленню, а в ІІ – (2,8±0,15) – помірно 

вираженому. РВІ становив (1,23±0,11) і (1,77±0,09) бала, ІК – 

(22,16±0,86) і (31,26±1,06) %, глибина ПК – (3,54±0,06) і (4,06±0,05) мм, 

ВЕП – (4,34±0,13) і (6,23±0,12) мм в І і ІІ групах відповідно. 

У хворих на ГП вміст КЛЖК у ротовій рідині, порівняно зі 

здоровими, змінювався: у І групі С2 знижувався в 1,44 раза, у ІІ – у 4,15 

(р˂0,05), а інших КЛЖК – зростав: у І групі С3 – у 2,02 раза, С4 – у 6,06, 

С6 – в 1,43, а в ІІ – С3 – у 3,20, С4 – у 12,21, С6 – у 2,23 (р˂0,05). Сn у І 

групі збільшувався на 25,98%, у ІІ – на 50,26%, АІ відповідно зростав у 

3,81 і 19,25 раза (р˂0,05), а показник сумарного вмісту ізокислот (ІзоСn) 

– на 30,39 і 44,12 % (р˃0,05). Зростання показників С3, С4 та АІ при 

зниженні С2 віддзеркалює пригнічення аеробної мікрофлори на тлі 

зростання активності анаеробів – родів Clostridium, Bacteroides і 

Fusobacterium та втягування в запальний процес пропіонобактерій і 

клостридій (Богданова В.О., 2011). Виявлені нами зміни КЛЖК 

підтверджують й інші науковці (Герелюк В.І., 2001; Богданова В.О. и 

др., 2009; Свирин В.В. и др., 2010). 

У разі ГП зростав рівень ІЛ-1β: у І групі – в 1,76 раза, у ІІ – в 1,96 та 

ІЛ-6 – у 4,82 і 6,28 та зменшувався вміст ІЛ-10 – в 1,64 і 2,02 раза 



 

(р˂0,05) відповідно. Індекс ІЛ-1β/ІЛ-10 у І групі підвищувався в 2,90 

раза, ІІ – у 3,97, а індекс ІЛ-6/ІЛ-10 – у 8,0 і 12,82 раза відповідно. Дані 

про значний дисбаланс про- та протизапальних цитокінів отримали й 

інші науковці (Матвійків Т.І. та ін., 2013; Довганич О.В. та ін., 2015). 

За ГП підвищувався вміст ОМБ: у І групі ОМБ356 – в 1,81 раза, у ІІ – 

у 2,55, ОМБ370 – в 1,93 і 2,51, ОМБ430 – в 1,57 і 1,97, а ОМБ530 – в 1,86 і 

2,13 та МСМ254 – в 1,43 і 1,88 раза відповідно (р˂0,05). Різниця між 

групами за МСМ254 склала 1,31 (p1˂0,05) раза. Активність СОД була 

зниженою: у І групі ‒ в 1,23 раза, у ІІ ‒ в 1,49 (р˂0,05). Про подібні зміни 

цих показників у хворих на ГП вказують й інші дослідники (Мельничук 

А.С., 2012; Микитенко А.О., 2015; Семенюк Г.Д., 2016). 

Застосовані способи комплексного лікування сприяли позитивній 

динаміці всіх показників. У ІВ підгрупі віддалені результати були 

найліпшими і за індексом РВІ утримувалися 6 міс, а за ЧС і глибиною 

ПК – 12 (р2˃0,05). ІЕЛ відразу, через 6 і 12 міс був за: ІГ – 93,79, 80,75 і 

73,29 %; ЧС – 93,25, 88,96 і 87,12 %; РВІ – 90,16, 86,07 і 83,61 %; ІК – 

55,51, 45,35 і 38,27 % та глибиною ПК – 41,31, 37,89 і 35,61 % відповідно 

(р1˂0,05). У ІІВ підгрупі результати також були найліпшими і за 

індексом ЧС утримувалися півроку, а за глибиною ПК – рік (р2˃0,05). 

ІЕЛ відразу, через 6 і 12 міс склав за: ІГ – 90,20, 79,41 і 67,65 %; ЧС – 

92,13, 88,39 і 85,39 %; РВІ – 90,96, 87,57 і 82,49 %; ІК – 56,90, 51,94 і 

47,81 % та глибиною ПК – 28,64, 26,67 і 24,20 % відповідно (р1˂0,05). 

У порівняльній ІА підгрупі показники утримувалися півроку за 

індексами ЧС і РВІ та глибиною ПК (р2˃0,05). ІЕЛ відразу, через 6 і 12 

міс становив за: ІГ – 93,67, 68,35 і 55,06 %; ЧС – 89,63, 82,93 і 75,00 %; 

РВІ – 85,37, 82,11 і 75,61 %; ІК – 54,95, 40,71 і 30,64 % та глибиною ПК – 

40,96, 36,72 і 31,64 % відповідно (р1˂0,05). У ІІА підгрупі результати 

терапії у віддалених термінах були менш успішними. ІЕЛ через півроку і 

рік склав за: ІГ – 89,22, 76,21 і 64,08 %; ЧС – 88,10, 78,07 і 71,38 %; РВІ – 

84,00, 78,86 і 72,00 %; ІК – 56,57, 49,38 і 44,97 % та глибиною ПК – 

25,56, 21,59 і 18,61 % відповідно (р1˂0,05). 

Натомість у контрольній ІС підгрупі віддалені результати були 

найгіршими. ІЕЛ відразу, через 6 і 12 міс був за: ІГ – 93,71, 61,01 і 44,65 

%; ЧС – 86,96, 73,29 і 58,39 %; РВІ – 83,06, 70,97 і 58,87 %; ІК – 54,87, 

54,87 і 12,26 % та глибиною ПК – 40,45, 33,15 і 25,56 % відповідно 

(р1˂0,05). У ІІС підгрупі віддалені результати були також найгіршими, 

оскільки лише глибина ПК утримувалися півроку (р2˃0,05). ІЕЛ відразу, 

через 6 і 12 міс склав за: ІГ – 88,29, 74,63 і 56,59 %; ЧС – 85,02, 74,91 і 

67,04 %; РВІ – 79,21, 74,72 і 65,17 %; ІК – 56,11, 48,11 і 35,88 % та 

глибиною ПК – 25,18, 21,52 і 15,89 % відповідно (р1˂0,05). 

При порівнянні ІЕЛ у підгрупі ІВ із таким у підгрупах ІА і ІС 

відразу після лікування виявлено ліпші результати за всіма індексами в 



 

підгрупі ІВ, ніж у ІА, особливо за РВІ (на 4,79%), та ніж у ІС за ним же 

(на 7,1%). Між підгрупами ІА і ІС виявлено достовірну перевагу ІА за 

всіма індексами з найбільшими розбіжностями за ЧС (на 2,67%). 

Співставленням ІЕЛ у підгрупах ІІВ, ІІА і ІІС відразу після терапії 

визначено ліпші результати в ІІВ, ніж у ІІА за всіма індексами, особливо 

за РВІ (на 6,96%), та ніж у ІІС. Виявлено значну перевагу підгрупи ІІА 

над ІІС. 

Значна різниця між підгрупами І групи визначалася у віддалені 

терміни. ІЕЛ в підгрупі ІВ був вищим від такого в ІА за: ІГ – на 12,4 і 

18,23 %; ЧС – на 6,03 і 12,12 %; РВІ – на 3,96 і 8,00 %; ІК – на 4,64 і 7,63 

% та глибиною ПК – на 1,17 і 3,97 % через 6 і 12 міс відповідно. 

Ефективність терапії в підгрупі ІВ була вищою ніж у ІС через півроку і 

рік: ІГ – на 19,74 і 28,64 %; ЧС – на 15,67 і 28,73 %; РВІ – на 15,1 і 24,74 

%; ІК – на 9,52 і 26,01 % та глибиною ПК – на 4,74 і 10,05 % відповідно. 

При порівнянні ІЕЛ у підгрупах ІС та ІА через 6 і 12 міс виявлена значна 

перевага ІА за: ІГ – на 7,34 і 10,41 %; ЧС – на 9,64 і 16,61 %; РВІ – на 

11,14 і 16,74 %; ІК – на 14,16 і 18,38 % та глибиною ПК – на 3,57 і 6,08 

% через півроку і рік відповідно. Ще більшу різницю встановлено між 

підгрупами ІІ групи. ІЕЛ у підгрупі ІІВ був вищим від такого в ІІА за: ІГ 

– на 3,2 і 3,57 %; ЧС – на 10,32 і 14,01 %; РВІ – на 8,71 і 10,49 %; ІК – на 

2,56 і 2,84 % та глибиною ПК – на 5,08 і 5,59 % через 6 і 12 міс 

відповідно. При цьому ІЕЛ у підгрупі ІІВ був вищим ніж у ІІС через 

півроку і рік за: ІГ – на 4,78 і 11,06 %; ЧС – на 13,48 і 18,35 %; РВІ – на 

12,85 і 17,32 %; ІК – на 3,83 і 11,93 % та глибиною ПК – на 5,15 і 8,31 % 

відповідно. При порівнянні ІЕЛ у підгрупах ІІС та ІІА через 6 і 12 міс 

спостерігалася перевага ІІА за: ІГ – на 1,58 і 7,49 %; ЧС – на 3,16 і 4,34 

%; РВІ – на 4,14 і 6,83 %; ІК – на 1,27 і 9,09 % та глибиною ПК – на 0,07 

і 2,72 % відповідно. 

Отже, отримані клінічні дані засвідчили позитивний вплив 

використаних способів лікування, особливо за протоколом В. На 

рентгенограмах визначалося ущільнення кісткової тканини пародонта. 

Унаслідок терапії значно змінився вміст КЛЖК у ротовій рідині, 

який досліджували до, після і через 6 міс в основних і контрольних 

підгрупах. Так, рівень С2 зріс у всіх хворих, але в основних підгрупах 

його вдалося утримати впродовж півроку. Кількість С3 і С6 знизилася 

відразу і зберігалася півроку в ІВ, ІІВ і ІС підгрупах, а в ІІС позитивних 

віддалених результатів досягти не вдалося. Кількість С4 зменшилася в 

усіх хворих, проте лише в ІІВ підгрупі досягнуте утримувалося. 

Показник Сn достовірно знижувався в обох групах. АІ вірогідно 

зменшився в В і С підгрупах, проте тривало − лише в ІВ. Показник ІзоСn 

суттєво знизився в ІВ і ІІВ підгрупах і утримався півроку, а в ІІС – лише 

відразу. 



 

У ІВ підгрупі досягнуті рівні КЛЖК мали істотну перевагу над 

такими ж у ІС підгрупі, утримуючись півроку за даними С2, С3, С6, Сn, 

АІ та ІзоСn (р2˃0,05). ІЕЛ відразу і через 6 міс становив за: С2 – 32,45 і 

29,26 %; С3 – 40,86 і 40,32 %; С4 – 81,00 і 73,00 %; С6 – 27,27 і 22,73 %; 

Сn – 20,17 і 19,54 %; АІ – 65,94 і 62,66 % (p1˂0,05) та ІзоСn – 22,39% 

(p1˂0,05) і 17,91% (p1˃0,05) відповідно. У ІІВ підгрупі, як і в ІВ, 

досягнуті рівні КЛЖК мали значну перевагу над такими в ІІА і ІІС 

підгрупах, утримуючись півроку за даними С2, С3, С4, С6, Сn та ІзоСn 
(р2˃0,05). ІЕЛ відразу і через 6 міс становив за: С2 – 287,88 і 248,48 %; С3 

– 57,05 і 50,67 %; С4 – 78,95 і 76,08 %; С6 – 51,52 і 33,33 %; Сn – 25,35 і 

25,00 %; АІ – 91,25 і 88,84 %; (p1˂0,05) та ІзоСn – 25,68% (p1˂0,05) і 

21,62% (p1˃0,05) відповідно. 

Після лікування отримані у ІС підгрупі рівні КЛЖК значно 

поступалися таким же в ІВ підгрупі, утримуючись півроку лише за 

рівнями С3, С6, Сn та ІзоСn (р2˃0,05). ІЕЛ відразу та через 6 міс склав за: 

С2 – 21,93% (p1˂0,05)  і 2,14% (p1˃0,05); С3 – 30,00 і 20,53 %; С4 – 67,62 і 

38,10 % (p1˂0,05); С6 – 19,05% (p1˂0,05) і 9,52% (p1˃0,05); Сn – 17,98 і 

15,50 %; АІ – 53,61 і 28,33 %; (p1˂0,05) та ІзоСn – 13,64 і 4,55 % (p1˃0,05) 

відповідно. У ІІС підгрупі отримані показники КЛЖК також вагомо 

поступалися аналогічним ІІВ підгрупи, утримуючись півроку лише за 

рівнем С2 та Сn (р2˃0,05). ІЕЛ відразу та через 6 міс становив за: С2 – 

180,95 і 100,00 %; С3 – 53,87 і 33,00 %; С4 – 73,79 і 46,12 %; С6 – 47,06 і 

26,47 %; Сn – 17,40 і 14,06 %; АІ – 86,49 і 69,19 %; (p1˂0,05) та ІзоСn – 

19,18% (p1˂0,05) і 4,11% (p1˃0,05) відповідно. 

Співставляючи ІЕЛ ІС і ІВ підгруп відразу і через 6 міс за кількістю 

КЛЖК ми спостерігали достовірну перевагу на користь ІВ підгрупи з 

найбільшою різницею за С4 – на 13,38 і 34,9 % та АІ – на 12,33 і 34,33 % 

відповідно. У ІІ групі аналогічно: максимальна різниця на користь ІІВ 

підгрупи відразу була за С2 – 106,93% і Сn – 7,95% та через 6 міс – за 

рівнем С2 – 148,48% і С4 – 29,96%. 

Отже, ефективність комплексного лікування за вмістом КЛЖК 

виявилася значно вищою у ІВ і ІІВ підгрупах, ніж у ІС і ІІС, що свідчить 

про вираженішу протимікробну дію ФДТ, ніж Метрогіл-дента. 

Під впливом терапії відбулися зміни кількості цитокінів у ІВ, ІІВ, ІС 

і ІІС підгрупах до і відразу після лікування: у всіх достовірно 

знижувався вміст ІЛ-1β, а ІЛ-6 – лише в ІВ і ІІВ підгрупах; рівень ІЛ-10 

істотно зростав в 1,70 і 1,85 раза (р˂0,05) у підгрупах ІВ і ІІВ та 

несуттєво – в 1,32 і 1,46 (р˃0,05) у ІС і ІІС підгрупах відповідно. 

ІЕЛ у підгрупі ІВ становив за: ІЛ-1β – 33,51, ІЛ-6 – 39,32 та ІЛ-10 – 

69,86 %, а у підгрупі ІС – 20,87% (p1˂0,05), 27,08% та 31,58% (p1˃0,05) 

відповідно. У ІІВ підгрупі ІЕЛ за цими цитокінами склав відповідно 



 

35,01, 35,11 і 84,87 % (p1˂0,05), а в ІІС – 21,14% (p1˂0,05), 25,08 і 46,34 

% (p1>0,05). При порівнянні ІЕЛ у ІВ і ІС підгрупах виявлено перевагу в 

ІВ підгрупі, особливо за вмістом ІЛ-10 – на 38,28%. У ІІ групі ІЕЛ був 

вищим у ІІВ підгрупі за всіма показниками, особливо за рівнем ІЛ-10, із 

різницею в 38,53%. 

Отже, ефективність терапії, застосованої в основних підгрупах, за 

показниками цитокінів виявилася значно вищою, ніж у контрольних, що 

можна пов’язати з дією ФДТ, яка, елімінуючи мікроби, послаблює 

навантаження на імунну систему, та з імунокоригуючим впливом 

Апілаку (Асафова Н.Н. и др., 2001). 

Завдяки лікуванню в усіх підгрупах зазнавали суттєвих змін 

показники ПОБ. Так, рівень ОМБ370 знижувався в ІВ підгрупі в 1,89 раза, 

ІІВ – у 2,04 (р1˂0,05). Утримати досягнуте 12 міс вдалося тільки в ІВ, ІІВ 

і ІА підгрупах. Уміст ОМБ430 вірогідно зменшувався у всіх лікованих, 

проте в підгрупах ІВ і ІІВ досягнуте зниження в 1,46 і 1,64 раза (р1˂0,05) 

утримувалося рік, а в ІА, ІІА і ІС – лише півроку. Кількість ОМБ530 

істотно знижувалася лише в підгрупах ІВ і ІІВ (в 1,57 і 1,70 раза, 

р1˂0,05) та утримувалася рік. При цьому вміст МСМ254 переконливо 

зменшувався у всіх підгрупах, зокрема, у ІВ – в 1,40 раза, а ІІВ – в 1,55 

(p1˂0,05). Утримати досягнуте півроку вдалося в ІС підгрупі, а рік – у ІА 

та ІВ. Активність СОД значно зростала у всіх підгрупах, зокрема, у ІВ – 

в 1,24 раза, ІІВ – в 1,34 (p1˂0,05). І лише у них отримано суттєві 

позитивні віддалені результати: у ІВ – 12 і в ІІВ – 6 міс. 

Унаслідок терапії у ІВ підгрупі вдалося утримати досягнуте півроку 

і рік за рівнем усіх ОМБ і МСМ254 та активністю СОД (р2˃0,05). ІЕЛ 

відразу, через 6 і 12 міс був за: ОМБ356 – 43,16, 34,74 і 31,05 %; ОМБ370 – 

46,96, 38,46 і 38,06 %; p1˂0,05; ОМБ430 – 31,28% (p1˂0,05), 27,37 і 24,02 

% (p1˃0,05); ОМБ530 – 36,11, 30,56 % (p1˂0,05) і 27,78% (p1˃0,05); 

МСМ254 – 28,36 і 18,80 % (p1˂0,05) та 16,37% (p1˃0,05) та активністю 

СОД – 23,61, 14,16 і 12,71 % (p1˂0,05) відповідно. Терапія ІІВ підгрупи 

була найдієвішою, бо утрималася півроку і рік за вмістом усіх ОМБ та 

півроку за активністю СОД (р2˃0,05). ІЕЛ відразу, через 6 і 12 міс 

становив за: ОМБ356 – 48,13, 39,18 і 33,21 %; ОМБ370 – 50,94, 40,94 і 

36,88 %; ОМБ430 – 39,01, 29,60 і 27,80 %; ОМБ530 – 41,30, 34,78 і 30,43 %; 

МСМ254 – 35,64, 21,16 і 19,31 % та активністю СОД – 34,39, 23,94 і 22,47 

% відповідно (p1˂0,05). 

Лікування хворих ІА підгрупи виявилося дещо гіршим, ніж ІВ, 

проте ліпшим, порівняно з ІС, та утримувалося півроку за рівнем усіх 

ОМБ і МСМ254 та рік – за ОМБ370, ОМБ530 і МСМ254 (р2˃0,05). У цій 

підгрупі ІЕЛ відразу, через 6 і 12 міс становив за: ОМБ356 – 30,16, 22,75 і 

16,40 %; ОМБ370 – 38,37, 28,16 і 24,08 %; (p1˂0,05); ОМБ430 – 25,56% 

(p1˂0,05) та 14,44 і 9,44 % (p1˃0,05); ОМБ530 – 22,86, 14,29 і 11,43 % 



 

(p1˃0,05); МСМ254 – 27,29% і 17,16% (p1˂0,05) та 13,89% (p1˃0,05), 

активністю СОД – 19,01, 8,31 і 7,07 % (p1˃0,05) відповідно. Результати 

терапії в ІІА підгрупі лише за рівнем ОМБ530 утримувалися рік (р2˃0,05). 

ІЕЛ відразу, через 6 і 12 міс був за: ОМБ356 – 40,67 і 22,01 % (p1˂0,05) і 

13,43% (p1˃0,05); ОМБ370 – 44,03, 32,39 і 27,04 % (p1˂0,05); ОМБ430 – 

32,44% (p1˂0,05) та 20,44 і 15,11 % (p1˃0,05); ОМБ530 – 26,27, 17,78 і 

11,11 % (p1˃0,05); МСМ254 – 31,27% (p1˂0,05) та 14,96 і 13,35 % 

(p1˃0,05), активністю СОД – 33,26% (p1˂0,05) та 15,89 і 14,64 % 

(p1˃0,05) відповідно. 

Дія лікування осіб ІС підгрупи виявилася найменш ефективною: 

досягнуте утримувалося півроку за рівнем ОМБ430 і МСМ254 та рік – за 

вмістом ОМБ356 і ОМБ530 (р2˃0,05). ІЕЛ відразу, через 6 і 12 міс був за: 

ОМБ356 – 22,51 і 19,37 % (p1˂0,05) та 11,51% (p1˃0,05); ОМБ370 – 30,74, 

19,26 і 14,75 % (p1˂0,05); ОМБ430 – 17,68% (p1˂0,05) та 9,94 і 3,31 % 

(p1˃0,05); ОМБ530 – 17,14, 5,71 і 2,86 % (p1˃0,05); МСМ254 – 22,46% 

(p1˂0,05) та 10,82 і 6,14 % (p1˃0,05), активністю СОД – 14,25% (p1˂0,05) 

та 2,46 і 1,67 % (p1˃0,05) відповідно. У ІІС підгрупі вдалося утримати 

рівень ОМБ530 рік (р2˃0,05). ІЕЛ відразу, через 6 і 12 міс склав за: 

ОМБ356 – 37,97 і 15,79 % (p1˂0,05) та 11,65% (p1˃0,05); ОМБ370 – 42,81 і 

30,94 % (p1˂0,05) та 24,69% (p1˃0,05); ОМБ430 – 28,13 і 15,18 % (p1˂0,05) 

та 8,48% (p1˃0,05); ОМБ530 – 24,44, 13,33 і 6,67 % (p1˃0,05); МСМ254 – 

28,11% (p1˂0,05) та 10,85 і 9,12 % (p1˃0,05), активністю СОД – 32,01% 

(p1˂0,05) та 12,63 і 9,01 % (p1˃0,05) відповідно. 

Порівнюючи ІЕЛ відразу після лікування в І групі, ми встановили 

ліпші результати в підгрупі ІВ, ніж у ІА, особливо за ОМБ530 – на 

13,25%, та, ніж у ІС, найбільше – за ОМБ356 – на 20,65%. При 

співставленні ІЕЛ відразу після лікування підгруп ІС і ІА виявлено 

достовірну різницю на користь ІА, а найбільше – за ОМБ430 (на 7,88%). 

Порівнянням ІЕЛ, відразу після терапії в ІІА, ІІВ і ІІС підгрупах 

встановлено ліпші результати в підгрупі ІІВ, ніж у ІІА, найбільше – за 

ОМБ356 – на 7,46%, та ніж у ІІС, максимально – за ОМБ530 – на 16,86%. 

Співставленням ІЕЛ відразу після лікування в підгрупах ІІА і ІІС 

найбільшу різницю на користь ІІА підгрупи помічено за ОМБ430 – на 

4,31%. 

У віддалених термінах спостереження визначалася суттєвіша 

відмінність між підгрупами І групи. ІЕЛ через півроку і рік у підгрупі ІВ 

був вищим, ніж у ІА за всіма показниками, особливо за ОМБ530 – на 

16,27 і 16,35 % відповідно, та, ніж у ІС, найбільше – за тим же 

показником – на 24,85 і 24,92 % відповідно. ІЕЛ за всіма даними був 

вищим у ІА підгрупі, порівняно з ІС, проте найбільша різниця через 6 і 

12 міс простежувалася за ОМБ370 – на 8,9 і 9,33 % відповідно. Між 

підгрупами ІІ групи через півроку і рік виявлялася ще більша 



 

відмінність. ІЕЛ у підгрупі ІІВ був вищим, ніж у ІІА за всіма 

показниками, особливо за ОМБ356 – на 17,17 і 19,78 % відповідно, та, ніж 

у підгрупі ІІС, найбільше – за ним же – на 23,39% через 6 міс і ОМБ530 – 

на 23,76% через 12 міс. ІЕЛ за всіма параметрами був вищим також у 

ІІА підгрупі, ніж у ІІС, із найбільшою різницею за ОМБ356 – 6,22% через 

півроку і ОМБ430 – 6,63% через рік. 

Отже, застосування традиційного лікування призвело до суттєвого 

поліпшення клінічних і лабораторних показників у найближчі терміни 

спостереження в С підгрупах. Використання препаратів Генгігель і 

Апілак спричинило достовірне регулювання всіх показників та 

збереження досягнутого півроку, що дозволило вперше встановити їхню 

місцеву і загальну АО дію. Додаткова обробка ПК методом ФДТ у 

підгрупах В дозволила досягти найліпших результатів навіть через рік 

після лікування та засвідчила стійку стабілізацію хвороби, що вказує на 

його високу ефективність. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Серед актуальних проблем стоматології генералізований 

пародонтит займає провідне місце, уражаючи всі вікові групи. Це 

спонукає до пошуку шляхів підвищення ефективності його лікування 

через оптимізацію етіопатогенетичної терапії, використання новітніх 

малоінвазивних технологій і ліків природного походження. 

2. У хворих Ι групи виявлено, що індекси гігієни, число Свракова, 

РВІ і Кечке становлять відповідно: (1,59±0,08), (1,63±0,11), (1,23±0,11) 

бала і (22,16±0,86)%, а глибина пародонтальних кишень і втрата 

епітеліального прикріплення – (3,54±0,08) і (4,34±0,13) мм. У ΙΙ групі 

вони є достовірно гіршими: (2,05±0,21), (2,68±0,15) і (1,77±0,09) бала; 

(31,26±1,06)% та (4,06±0,05) і (6,23±0,12) мм відповідно. 

Рентгенологічні зміни в кістковій тканині пародонта відповідають 

ступеням розвитку хвороби. 

3. Досліджено, що за пародонтиту в ротовій рідині хворих 

достовірно змінюється вміст коротколанцюгових жирних кислот. 

Зокрема, за початкового-І ступеня рівень оцтової кислоти знижується в 

1,44, І-ІІ – у 4,19 раза, а вміст інших кислот зростає: пропіонової – у 

2,02, масляної – у 6,03, капронової – в 1,43 раза в І групі та відповідно в 

3,20, 12,21 і 2,23 раза в ІІ (р˂0,05). Їхня загальна концентрація 

збільшується відповідно на 25,98 і 50,26 %, а анаеробний індекс – у 3,81 

і 19,25 раза (р˂0,05). Це свідчить про значне підвищення активності 

пародонтопатогенної мікрофлори, особливо в разі І-ІІ ступеня 

пародонтиту. 

4. Виявлено суттєве зростання вмісту ІЛ-1β в ротовій рідині хворих 

І групи – в 1,76 раза, а ІІ – в 1,96 та ІЛ-6 – у 4,82 і 6,28 і зниження рівня 



 

ІЛ-10 в 1,64 і 2,02 раза відповідно; (р˂0,05), що вказує на істотні 

порушення місцевого імунітету. 

5. Установлено підвищення вмісту ОМБ у ротовій рідині хворих: 

ОМБ356 в І групі – в 1,81 раза, а в ІІ – у 2,55, ОМБ370 – в 1,93 і 2,51; 

ОМБ430 – в 1,57 і 1,95, ОМБ530 – в 1,86 і 2,39 та МСМ254 – в 1,43 і 1,88, а 

також зниження активності супероксиддисмутази ‒ в 1,23 і 1,49 раза 

відповідно (р˂0,05). Це засвідчує значне порушення про- та 

антиоксидантних взаємодій. 

6. Запропонований нами спосіб комплексного лікування хворих на 

генералізований пародонтит із застосуванням фотодинамотерапії 

пародонтальних кишень сприяв тому, що вірогідно поліпшилися 

клінічні показники, зросла концентрація у ротовій рідині оцтової та 

знизилася – пропіонової, масляної, капронової кислот та ізокислот, 

зменшився анаеробний індекс, титр ІЛ-1β та ІЛ-6 та зріс ІЛ-10 (р˂0,05). 

При цьому знизився вміст усіх фракцій ОМБ і МСМ254 та зросла 

активність супероксиддисмутази. 

7. Виявлено, що через 6 і 12 міс у хворих основних В підгруп при 

застосуванні фотодинамотерапії відзначалися достовірно нижчі (р˂0,05), 

ніж до лікування, клінічні показники: через рік у І групі індекс гігієни 

був нижчим у 3,74, число Свракова – у 7,76, РВІ – у 6,1, індекс Кечке – в 

1,62, глибина пародонтальних кишень – в 1,55 раза; а в ІІ – у 3,09, 6,85, 

5,71, 1,92, і 1,32 раза відповідно (р1˂0,05). Рентгенобстеження 

засвідчило ущільнення кісткової тканини. Кількість коротколанцюгових 

жирних кислот через півроку утримувалася на рівні, досягнутому 

відразу після терапії і відповідала даним у здорових (р˃0,05). Уміст 

ОМБ усіх фракцій, МСМ254 та активність супероксиддисмутази ротової 

рідини через 12 міс зберігалися на рівні, досягнутому відразу після 

лікування. 

8. Порівнянням різних способів комплексної терапії 

генералізованого пародонтиту у віддалені терміни встановлено 

найліпший результат в основних підгрупах (в яких застосовували метод 

фотодинамотерапії), що утримувався впродовж року з досягненням 

стабілізації хвороби через рік у 96 і 94 % хворих І і ІІ груп, тоді як у 

порівняльних підгрупах стабілізація виявлялася в 86 і 82 % 

пролікованих, а в підгрупах контролю – у 77,5 і 72,5 % відповідно. У 

порівняльних підгрупах, в яких виключили зі схеми лікування 

фотодинамотерапію, воно було ефективнішим, ніж при традиційному 

способі, проте достовірне поліпшення більшості показників 

спостерігалося лише півроку. 

 

 

 



 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. У хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу 

початкового-Ι і Ι-ΙΙ ступеня в комплексному лікуванні для досягнення 

стійкої стабілізації і попередження ускладнень доцільно застосовувати 

ультразвукові періонасадки з дрібнозернистим алмазним покриттям у т. 

зв. „пародонтальному” режимі та апарат Vector, після чого необхідно 

провести фотодинамотерапію пародонтальних кишень. Для місцевого 

лікування слід використовувати гель Генгігель, а для загального – 

препарат Апілак. 

2.  Алгоритм розробленого нами способу комплексного лікування 

хворих на генералізований пародонтит включає такі заходи: 

1) ініціальну пародонтальну терапію; 

2) root planing ультразвуковими дрібноалмазними насадками в 

періорежимі з остаточним поліруванням системою Vector; 

3) проведення фотодинамотерапії діодним лазером за початкового-I 

ступеня 1 раз, а I-II ‒ 2. При цьому за допомогою шприца з 

атравматичною голкою в пародонтальні кишені вводять фотосинтетазу 

Фотолон на 5 хв, промивають їх дистильованою водою, висушують ясна 

пустером. Далі туди ж вводять світловод лазера, використовуючи 

параметри: довжина хвилі – 660 нм, режим – безперервний, потужність – 

200 мВт, час експозиції – 1-4 хв та обробляють кишені циклічними 

рухами по всій глибині, потім промивають дистильованою водою; 

4) місцево: гель Генгігель, який наносять на ясна двічі на добу по 20 

хв; курс – 10-12 діб; 

5) всередину: Апілак сублінгвально по 1 табл. 3 рази на добу; курс – 

10-15 діб. 

3. Комплексне лікування за вищенаведеною схемою рекомендовано 

застосовувати 1 раз на рік, а щопівроку – проводити підтримуючу 

терапію (зняття зубних відкладень, місцеве медикаментозне лікування 

та Vector-терапію). 
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АНОТАЦІЯ 

Личковська О.Л. Клініко-лабораторне обґрунтування 

використання фотодинамотерапії в комплексному лікуванні хворих 

на генералізований пародонтит. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей розвитку 

генералізованого пародонтиту (ГП) хронічного перебігу початкового-І і 

І-ІІ ступеня розвитку (140 осіб) та розробці способів підвищення 

ефективності його лікування. 

Встановлено, що у хворих на ГП змінюються клінічі індекси, а також 

спостерігається дисбаланс біохімічних та імунологічних показників 

ротової рідини. 

Доведено, що застосування запропонованих способів лікування, а 

особливо з додатковим використанням методу фотодинамотерапії, сприяло 

суттєвому поліпшенню всіх вивчених показників, а також досягненню 

стану тривалої ремісії ГП, що дозволяє рекомендувати їх для використання 

в практичній стоматології. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, коротколанцюгові 

жирні кислоти, інтерлейкіни, про- і антиоксидантні показники, 

фотодинамотерапія, Vector-терапія, гіалуронова кислота, маточне 

молочко. 

 

АННОТАЦИЯ 

Лычковская А.Л. Клинико-лабораторное обоснование 

использования фотодинамотерапии в комплексном лечении 

больных генерализованным пародонтитом. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 



 

наук по специальности 14.01.22 – стоматология. ДВНЗ «Ивано-

Франковский национальный медицинский университет», 2018. 

Диссертация посвящена изучению особенностей развития 

генерализованного пародонтита (ГП) хронического течения начальной-I 

и I-II степеней (140 больных) и разроботке способов повышения 

эффективности его лечения. 

Полученные клинико-рентгенологические, биохимические и 

иммунологические исследования показали, что у больных ГП кроме 

дистрофически-воспалительных изменений в тканях пародонта 

наблюдается дисбаланс иммунологических и биохимических 

показателей ротовой жидкости. Установлено количественные и 

качественные изменения короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) у 

больных ГП по сравнению со здоровыми. В частности, в основных 

подгруппах уровень уксусной кислоты (С2) достоверно снижается, при 

этом концентрация других КЦЖК значительно возрастает: при 

начальной-I степени  количество пропионовой кислоты (С3) − в 2,02 

раза, масляной (С4) – в 5,88, капроновой (С6) – в 1,47, общая 

концентрация КЦЖК − на 24,87 %, анаэробный индекс – в 3,78 раза, а 

при I-II степени соответственно: в 3,19, 12,29, 2,2 раза, на 50,26 % и  в 

19,13 раза (p˂0,05). 

У больных ГП существенно изменяется уровень про- и 

противовоспалительных интерлейкинов (ИЛ), а именно: в основных 

подгруппах при начальной-І и I-II степенях титр ИЛ-1β повышается 

соответственно в 1,76 и в 1,96 раза, а ИЛ-6 – в 4,79 и в 6,26 раза (p˂0,05). 

При этом уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-10 снижается в 

1,68 и в 2,06 раза (p˂0,05) соответственно. 

Нами установлено нарушения про- и антиоксидантных 

взаимодействий, проявляющиеся увеличением показателей перекисного 

окисления белков − уровней всех фракций окислительных модификаций 

белков (ОМБ), но наиболее − пула ОМБ370 – в 1,93 раза у больных с 

начальной-I степенью и в 2,51 раза – с I-II (p˂0,05). Показатель 

эндогенной интоксикации – уровень молекул средней массы (МСМ254) − 

при начальной-I и I-II степенях увеличился соответственно в 1,43 и в 

1,88 раза (p˂0,05). В то же время активность супероксиддисмутазы 

(СОД) снижалась: в случае начальной-I степени ‒ в 1,23 раза, а  I-II ‒ в 

1,49 (p˂0,05). 

В комплексном лечении больных основных и сравнительных 

подгрупп применяли инициальную пародонтальную терапию, обработку 

пародонтальных карманов ультразвуковыми перионасадками с 

мелкозернистым алмазным напылением, окончательное полирование 

поверхности корня аппаратом Vector, а также медикаментозное лечение 

(местно − аппликации геля Генгигель, вовнутрь – приём препарата 



 

Апилак). В основных подгруппах дополнительно применяли метод 

фотодинамотерапии (ФДТ). При использовании разработанных нами 

способов лечения получены хорошие результаты сразу после лечения и 

в отдаленные сроки лечения. В сравнительных подгруппах (без 

применения метода ФДТ) и особенно в контрольных (в которых 

использовали традиционное лечение) результаты терапии через год 

были менее успешными, чем в основных. 

В частности, в основных подгруппах достоверно улучшились все 

изучаемые параметры. Например, такие клинические показатели как 

индекс гигиены уменшался в 16,1 раза при начальной-I степени ГП и в 

10,2 раза при I-II; число Свракова – в 14,82 и 12,71 раза, индекс 

кровоточивости РВІ – в 10,17 и 11,06 раза, индекс Кечке – в 2,25 и 2,32 

раза и глубина пародонтальных карманов – на 70,39 и 40,14 % 

соответственно; (р1˂0,001). Также изменялось общее содержание 

КЦЖК, которое уменшилось в 1,25 раза при начальной-I степени и в 

1,34 − при I-II, а титр ИЛ-1β − в 1,50 и в 1,54 раза (p1˂0,05) 

соответственно. Уровень разных фракций ОМБ в случае начальной-I 

степени снизился в 1,46-1,89 раза, I-II – в 1,64-2,04 раза, а содержание 

МСМ254 соответственно в 1,40 и 1,55 раза (р1˂0,05). При этом активность 

СОД у больных с  начальной-I степенью болезни возрастала на 23,61% а 

с I-II – на 34,39% (p1˂0,05), приближаясь к показателям здоровых. У 

больных ГП І-ІІ степени полученные после лечения результаты по всем 

показателям сохранялись в основных подгруппах год (p2˃0,05). 

Доказано, что применение предложенных способов лечения  

способствовало улучшению всех изучаемых показателей и достижению 

состояния стабилизации ГП (особенно при дополнении ФДТ), что 

позволяет рекомендовать их для использования в практической 

стоматологии. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, 

короткоцепочечные жирные кислоты, интерлейкины, про- и 

антиоксидантные показатели, пародонтальные карманы, 

фотодинамотерапия, Vector-терапия, гиалуроновая кислота, маточное 

молочко. 

 

ANNOTATION 

Lychkovska О.L. Clinical and laboratory substantiation of 

photodynamic therapy application in combined therapy of patients with 

generalized periodontitis. – Manuscript. 

Dissertation for the Degree of a Candidate of Medical Sciences, Specialty 

14.01.22. – Dentistry. SHEI „Ivano-Frankivsk National Medical University”, 

2018. 

In the dissertation studied particularities of generalized periodontitis (GP) of 



 

chronic conditions of the I-st early and I-II development degree (140 patients) and 

search of ways of raising the efficiency of its treatment. 

It has been established that patients with GP change clinical indices, 

biochemical and immunological parameters of oral liquid. 

It has been proved that use of the proposed methods of treatment (especially 

with the use of photodynamic therapy) contributed to the significant improvement 

of all studied indicators with the achievement of long-term remission of GP, 

which allows recommending the proposed complexes of measures for use in 

practical dentistry. 

Key words: generalized periodontitis, short-chain fatty acids, interleukins, 

pro- and antioxidant indices, photodynamic therapy, Vector-therapy, hyaluronic 

acid, royal jelly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АІ – анаеробний індекс 

АО – антиоксиданти 

ВЕП – втрата епітеліального прикріплення 

ГП – генералізований пародонтит 

ІГ – індекс гігієни 

ІЕЛ – індекс ефективності лікування за Б.С. Улітовським 

Ізо Сn – сумарне значення ізомасляної, ізовалеріанової та ізокапронової                                            

кислот 

ІК – індекс Кечке 

ІЛ – інтерлейкіни 

КЛЖК – коротколанцюгові жирні кислоти 

МСМ – молекули середньої маси 

ОМБ – окисна модифікація білків 

ПК – пародонтальна кишеня 

ПОБ – перекисне окиснення білків 

РВІ – індекс кровоточивості ясенних сосочків за Muhlemann H.R. 

С2 – оцтова кислота 

С3 – пропіонова кислота 

С4 – масляна кислота 

C5 – валеріанова кислота 

С6 – капронова кислота 

Сn – сума жирних кислот із нерозгалуженим вуглецевим ланцюгом 

СОД – супероксиддисмутаза 

ФДТ – фотодинамотерапія 

ЧС – число Свракова 
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