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АНОТАЦІЯ 

Личковська О.Л. Клініко-лабораторне обґрунтування використання 

фотодинамотерапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований 

пародонтит. – Кваліфікаційна праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія» (14 – медичні 

науки). Підготовка здійснювалася у Державному вищому навчальному закладі 

«Івано-Франківський національний медичний університет», МОЗ України, 

Івано-Франківськ, 2018 рік. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний 

університет», Івано-Франківськ, 2018 рік. 

Робота присвячена вивченню особливостей перебігу генералізованого 

пародонтиту (ГП) хронічного перебігу початкового-І і І-ІІ ступеня розвитку в 

соматично здорових пацієнтів у віці 20-44 років (140 хворих) і пошуку способів 

підвищення ефективності його лікування. 

Актуальність теми. ГП спричиняє виникнення хронічних вогнищ 

інфекції, призводить до втрати зубів і, відповідно, до зниження якості життя. 

Проблема лікування його досі не вирішена, тому продовжується розробка і 

впровадження нових ефективних методів. 

Одним з основних чинників виникнення ГП є порушення в 

мікробіоценозі ротової порожнини, діагностувати яке можна визначенням 

метаболітів пародонтопатогенів – коротколанцюгових жирних кислот (КЛЖК). 

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

місцевого захисту, зокрема, цитокінового профілю. Його дисбаланс порушує 

наявні взаємозв’язки в пародонтальному комплексі. Відомо, що найбільш 

ушкоджуючим впливом на пародонт вирізняється прозапальний інтерлейкін 

(ІЛ) IЛ-1β, який є синергістом IЛ-6, а важливим регулятором є протизапальний 

ІЛ-10, що пригнічує клітинну імунну відповідь і стимулює гуморальну. У разі 
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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, які атакують 

білки плазматичних мембран, а в подальшому – ліпіди. Наслідком цього є 

деполімеризація білків мембран та лізис клітин, тому розкриття механізмів 

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

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. 

Із метою впливу на інфекційний чинник у разі ГП застосовують не 

завжди безпечну протимікробну терапію. Альтернативою є метод 

фотодинамотерапії (ФДТ), який не викликає негативних системних реакцій. 

Для корекції біохімічних та імунологічних порушень також рекомендують 

призначати не синтетичні препарати, а ліки природного походження. Ці 

обставини і зумовили наш вибір. 

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. 
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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. 

Нами використано такі методи дослідження: клінічні (скарги, анамнез, 

огляд, індексна оцінка); рентгенологічні: прицільні рентгенограми, отримані на 

радіовізіографі, та ортопантомограми (із метою вивчення стану тканин 

пародонта і встановлення ступеня розвитку ГП); біохімічні: визначення в 

ротовій рідині вмісту КЛЖК (для встановлення ролі пародонтопатогенів), а 

також рівня ОМБ та активності СОД (для з’ясування ролі про- і 

антиоксидантних (АО) взаємодій); кількості МСМ (для дослідження процесів 

ендогенної інтоксикації); імуноферментні: визначення в ротовій рідині вмісту 

ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-10 (для оцінки місцевого імунного статусу); статистичні (для 

встановлення вірогідності отриманих результатів). 

Завдяки проведеним комплексним дослідженням нами встановлено 

суттєві порушення вивчених клінічних, імунологічних та біохімічних 

показників, особливо у хворих на ГП І-ІІ ступеня, що вимагало адекватного 

лікування для впливу на виявлені етіопатогенетичні механізми розвитку ГП. 

Клініко-рентгенологічний моніторинг, а також аналіз біохімічних та 

імунологічних показників у хворих на ГП початкового-І і І-ІІ ступенів розвитку 

свідчать про ефективність застосування різних використаних нами способів 

лікування за протоколами А, В і С. 

За умов використання в комплексному лікуванні методу ФДТ 

пародонтальних кишень (ПК) і препаратів Генгігель та Апілак, в основній групі 

В ми отримали найліпші результати, особливо у віддалені терміни. Зокрема, 

вірогідно поліпшилися клінічні і лабораторні показники в ротовій рідині. Так, 

загальний вміст КЛЖК у разі ГП І-ІІ ступеня після лікування значно 

зменшувався – в 1,34 (p1˂0,001) раза. За ГП початкового-І ступеня кількість ІЛ-
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1β завдяки застосованій терапії суттєво знижувалася на 50,41 %. Рівень різних 

фракцій ОМБ у хворих на ГП початкового-І ступеня зменшувався від 1,46 до 

1,89 (р1˂0,05) раза, а у хворих І-ІІ ступеня – від 1,64 до 2,04 (р1˂0,05) раза. У 

випадку ГП І-ІІ ступеня внаслідок терапії рівень МСМ знижувався в 1,55 

(p1˂0,001) раза. За ГП початкового-І ступеня активність СОД зростала на 

23,61% (p1˂0,001), наближаючись до показників здорових. Через рік отримані 

результати зберігалися (p2˃0,05). 

Близькими до даних групи В були вивчені показники у хворих 

порівняльної групи А відразу після лікування, у яких також використовувалися 

препарати Генгігель і Апілак, проте не застосовували ФДТ ПК. Так, зниження 

вмісту ОМБ370 у ротовій рідині відбувалося в 1,79 (р1˂0,001) раза в ІІА підгрупі. 

Рівень МСМ254 зменшувався в 1,38 (р1˂0,01) раза в ІА підгрупі. Зростання 

активності СОД склало 1,33 (p1˂0,01) раза в ІІА підгрупі. Проте за більшістю 

показників досягнутий результат зберігався півроку. 

У хворих на ГП контрольної групи С, лікованих згідно традиційної схеми, 

у ротовій рідині зменшувалася концентрація загального вмісту КЛЖК в 1,21 

(p1˂0,001) раза в ІІC підгрупі, як і концентрація ІЛ-1β у ІС підгрупі – на 26,37%. 

Відразу після лікування рівень ОМБ370 у ротовій рідині відчутно спадав у 

хворих ІС підгрупи – в 1,44 (р1˂0,001) раза. Кількість МСМ254 у хворих ІC 

підгрупи знижувалася в 1,29 (р1˂0,01) раза. Активність СОД в ротовій рідині 

зростала в ІС підгрупі в 1,14 (p1˂0,01) раза. Проте істотної нормалізації 

більшості показників не відбулося (р˂0,05), а досягнуте не утримувалося у 

віддалених термінах. 

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 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 
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вірогідно змінювався, зокрема, оцтової кислоти 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 – у 2,02 раза, масляної – у 5,88, капронової – в 1,47, 

анаеробний індекс – 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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ANNOTATION (ABSTRACT) 

 

Lychkovska О.L. Clinical and laboratory substantiation of photodynamic 

therapy application in combined therapy of patients with generalized periodontitis. – 

Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for a candidate's degree of medical sciences (Ph.D.) in the specialty 

14.01.22 – «Dentistry» (14 – Medical sciences). SHEI «Ivano-Frankivsk National 

Medical University», Ivano-Frankivsk, 2018. 

Thesis is dedicated to the study of course particularities of generalized 

periodontitis (GP) of chronic conditions of the I-st early and I- II development degree 

and search of ways of raising the efficiency of its treatment. 

Actuality of theme. GP causes the occurrence of chronic foci of infection, 

leads to loss of teeth and, consequently, to a decrease in the quality of life. The 

problem of its treatment is still not resolved, therefore the development and 

introduction of new effective methods continues. 

One of the main factors in the occurrence of GP is a violation of the 

microbiocenosis of the oral cavity, which can be diagnosed by the definition of 

metabolites of parodonotopathogens - short-chain fatty acids (SCFA). 

Among the factors that determine the onset and flow of GP, is the state of local 

protection, in particular, the cytokine profile. His imbalance violates the existing 

interconnections in the periodontal complex. It is known that the most harmful effect 

on periodontium is proinflammatory interleukin (IL) IL-1β, which is a synergist of 

IL-6, and an important regulator is anti-inflammatory IL-10, which suppresses 

cellular immune response and stimulates humoral. In the case of GP, changes in the 

level of IL-10 were studied little, so the combined study of IL-10, IL-1β and IL-6 is 

expedient. 
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An important role in the pathogenesis of GP is played by processes of free 

radical oxidation, which cause the formation of active forms of oxygen, which attack 

the proteins of the plasma membranes, and later – lipids. The consequence is 

depolymerization of membrane proteins and lysis of cells, therefore disclosure of 

mechanisms of peroxide oxidation of proteins (POP) in patients with GP very 

important. 

In the case of GP, an intoxication of an organism, caused by bacterial toxins 

and products of decomposition of own tissues, occurs. At the same time, the level of 

middle mass molecules (MMM) increases, homeostasis and biocenosis of the oral 

cavity are violated. 

In order to influence the infectious factor in the case of GP not always safe 

antimicrobial therapy is used. An alternative is the method of photodynamic therapy 

(PDT), which does not cause negative systemic reactions. For the correction of 

biochemical and immunological disorders, it is also recommended to prescribe non-

synthetic drugs, and drugs of natural origin. These circumstances led to our choice. 

The objective of the research is the increase of combined therapy efficiency of 

patients with GP with the help of PDT method and local and general medicamentous 

treatment by natural medicine with metabolic and immunocorrecting activity. 

There were a number of tasks set for achieving target goal:  

1. To study changes of periodontal tissues state of patients with GP of 

chronic conditions of the I-st early and I-II degrees according to clinical and 

roentgenologic indicators. 

2. To evaluate the state activity of periodontal pathogenic microflora in 

mouth cavity of patients with GP according to their metabolism products – the level 

of SCFA in mouth cavity. 

3. To determine contents of ІL-1β, ІL-6, ІL-10 in the oral liquid and their 

ratio in the case of GP. 

4. To examine the changes of level of oxidic protein modifications (OPM), 

MMM and activity of superoxide dismutase (SOD) in mouth cavity of patients with 

GP. 
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5. To develop and implement in practice an etiologically and 

pathogenetically substantiated method of complex treatment of patients with a GP 

and determine its effectiveness in the short and long terms of monitoring. 

6. Compare the results achieved with the application of our proposed 

methods of integrated therapy in the main and comparative subgroups, with those in 

the traditional treatment in the control subgroups. 

The following research methods are used: clinical (complaints, anamnesis, 

review, index score); X-ray: sighting X-rays obtained on a radio-visualograph, and 

orthopantomograms (for the purpose of studying the state of periodontal tissues and 

establishing the degree of development of GP); biochemical: definition in the oral 

liquid of the content of SCFA (for the determination of the role of 

parodontopathogens), as well as the level of OPM and activity of SOD (to determine 

the role of pro- and antioxidant interactions); the level of MMM (for the study of 

endogenous intoxication processes); enzyme-linked immunosorbent: determination of 

the content of IL-1β, IL-6, IL-10 in the oral liquid (to assess the local immune status); 

statistical (to determine the probability of the results obtained). 

Due to our comprehensive research, we found significant violations of the 

studied clinical, immunological and biochemical parameters, especially in patients 

with GP I-II degree, requiring adequate treatment for the effect on detected 

etiopathogenetic mechanisms of development of the GP. 

Clinicoroentgenologic monitoring, as well as analysis of biochemical and 

immunological parameters in patients with GP of the initial-І and І-ІІ stages of 

development, testify to the effectiveness of using different methods of treatment we 

used according to protocols A, B and C. 

Under the conditions of use in the complex treatment of the PDT periodontal 

pockets (PP) method and preparations Gengigel and Apilac in the main group B we 

received the best results, especially in the long term. In particular, clinical and 

laboratory parameters in the oral liquid have definitely improved. Thus, the total 

content of SCFA in the case of GP of the І-ІІ degree after treatment significantly 

decreased – in 1,34 (p1˂0.001) times. By the GP of the initial-I degree, the number of 
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IL-1β due to the applied therapy significantly decreased by 50,41%. The level of 

different fractures of OPM in patients with primary and secondary GP was reduced 

from 1,46 to 1,89 (p1˂0.05) times, and in patients with І-ІІ degrees – from 1,64 to 

2,04 (p1˂0,05) times. In the case of GP I-II degree due to therapy, the level of MMM 

decreased in 1,55 (p1˂0.001) times. According to the GP of the initial-I degree, the 

activity of SOD grew by 23,61 % (p1˂0,001), approaching the healthy indicators. A 

year later, the results were stored (p2<0.05). 

Close to the data of group B, the rates of patients in comparative group A 

immediately after treatment, which also used drugs Gengigel and Apilac, but did not 

use PDT PP. Thus, a decrease in the content of OPM370 in the oral liquid occurred in 

1,79 (p1˂0.001) times in the IIA subgroup. The level of MMM254 decreased by 1,38 

(p1˂0.01) times in the IA subgroup. The increase in SOD activity was 1,33 (p1˂0.01) 

times in the IIA subgroup. However, for most indicators, the result was kept for half a 

year. 

In patients with GP of control group C treated according to the traditional 

scheme, in the oral liquid, the concentration of total SCFA in the 1,21 (p1˂0.001) 

times in the ІІC subgroup, as well as the concentration of IL-1β in the ІC subgroup, 

decreased by 26,37%. Immediately after treatment, the level of OPM370 in the oral 

liquid significantly decreased in patients with subclassical IC – 1,44 times 

(p1˂0,001). The level of MMM254 in patients with IC subgroups decreased to 1,29 

(p1˂0.01) times. The activity of SOD in the oral liquid increased in the IC subgroup 

at 1,14 (p1˂0.01) times. However, there was no significant normalization of most 

indicators (p˂0,05), but the achievements were not kept in remote terms. 

Scientific novelty of the results received. In periodontics was for the first 

time applied combined study of biochemical parameters the activity of periodontal 

pathogenic microflora of patients with GP of the І-st early (І group) and the І-st and 

the ІІ-nd (ІІ group) degrees according to their waste products – SCFA, pro-oxidant 

and antioxidant state and endogenous intoxication in oral fluid. 

The review is supplemented by the part of periodontal pathogenic microflora in 

pathogenesis of GP. It was found that in the oral liquid of patients with GP the 
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content of SCFA was significantly changed, in particular, acetic acid decreased in І 

group at 1,44 times and in ІІ – in 4,15 (p˂0.05) times. The concentration of other 

indicators grew in group І: propionic acid – 2,02 times, oil – 5,88, naproxide – 1.47, 

anaerobic index – 3,78 , the total concentration of SCFA (Сn) is 24,87 % (p˂0.05) 

and in ІІ – at 3,19, 12,29, 2,2 and 19,13 times and 50,26 % respectively (p˂0.05). It 

has been found that in oral fluid of patients with GP, contents of SCFA are 

significantly modified. Changes detected prove the significant imbalance in 

biocenosis of mouth cavity. 

It was found that the level of proinflammatory cytokines grew, in particular, in 

ІІ group IL-1β – 1,96 times, and IL-6 – at 6,28 (p˂0,05). Instead, the content of anti-

inflammatory IL-10 decreased in 2,02 (p˂0.05) times. For GP in such a combination 

they were studied for the first time. 

The scientific data on changes in the parameters of POP, MMM254 and SOD in 

the oral fluids of patients with GP was supplemented. Thus, in the І-st group, the 

level of all OPM pools increased, and most of all – OPM370 – in 1,93 (p˂0.05) times, 

in II content of MMM254 increased by 1,88 times, and the activity of SOD decreased 

by 1,49 times (p˂0,05). 

PDT was for the first time applied for antimicrobial influence on pathogenic 

microflora, combined with the stage-by-stage implementation of different ultrasonic 

treatment (utility model patents № 76814 and № 77137) and our proposed 

medicamentous complex: applications on the gum Gengigel gel for stimulating PP 

healing and for speed up regeneration and endogenous purpose of Apilak – metabolic 

drug (utility model patent № 77131). 

It was found that as a result of therapy, the content of Cn decreased 

significantly – 1,34 times in group ІІ and IL-1β – in 1,50 – in І and the level of 

different pools of OPM and MMM254, especially in group ІІ – from 1,64 to 2,04 times 

and in 1,55 (p1˂0.05). In this case, SOD activity increased by 23,61 % (p1˂0.05) in 

group I, approaching the healthy indicators. A year later, the results were stored 

(p2<0.05). 
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For the first time compared the efficiency of treatment of patients with GP 

using different ultrasonic instruments, Gengigel and Apilak without and with PDT 

combination. The efficiency of the lastest one has been proved. 

Practical importance of the researches: It has been proved that to determine 

the condition of microbiocenosis of mouth cavity, it is meaningful to apply 

chromatographic test of oral fluid for SCFA components and quantities. 

There has been a significant increase in the total level of SCFA, OPM of all 

pools, MMM254, IL-1β and IL-6, and a decrease in the content of IL-10 and SOD 

activity, especially with the І-st and the ІІ-nd GP degree development indicates that 

these indicators may be used for GP degree development diagnostics. 

Developed, approbated and introduced into practice a new minimally invasive 

way of combination treatment of patients with GP that improves 

clinicoroentgenologic, biochemical and immunologic indicators of patients. 

Author has conducted information-patent search, has chosen data for study, and 

has personally sorted patients and divided them into groups. Patients have been 

examined, their biological samples have been taken and they have been given 

treatment. Author has introduced the idea of the research, conducted statistical 

processing of the results received, analyzed them and wrote a dissertation. With 

thesis advisor the detailed plan of research has been made, objective and task has 

been defined, scientific novelty has been formulated as well as practical importance 

and thesis conclusions. Candidate's input in scientific research, that has been 

published altogether with co- authors, is determinative. 

Thesis has been a fragment of complex research scientific work of Department 

of Pedodontics of SHEE „Ivano-Frankivsk national medical university” „Modern 

approaches to dental health preservation among population of Carpathian region”, 

state registration number 0115U001535. Candidate is the direct researcher of two 

sections of this theme. 

According to thesis results 21 academic papers have been published, among 

which are: 7 articles in specialized publications of Ukraine and 1 in foreign journal, 4 
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themes in conference information package (1 of these is in foreign publication); 3 

Ukrainian utility model patents, 3 informational letters and 3 innovations. 

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

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

royal jelly.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Генералізований пародонтит (ГП) спричиняє 

виникнення хронічних вогнищ інфекції в ротовій порожнині, призводить до 

втрати зубів і, відповідно, до зниження якості життя [3, 21, 22, 63]. Незважаючи 

на всі зусилля науковців, проблема профілактики та лікування його досі не 

вирішена, тому розробка і впровадження нових ефективних методів лікування 

ГП є актуальною [21, 172, 175, 176, 179, 180, 233]. 

Зважаючи на те, що одним із основних чинників виникнення ГП є 

пародонтопатогенна мікрофлора, виникає необхідність її дослідження [53, 163, 

219, 239, 247]. Одним із способів діагностики стану мікробіоценозу ротової 

порожнини є визначення її метаболітів – коротколанцюгових жирних кислот 

(КЛЖК) у біологічних субстратах методом газорідинної хроматографії. Вони 

відображають структурний і метаболічний дисбаланс мікрофлори та можуть 

використовуватися для верифікації чисельності й активності окремих родів 

аеробних та анаеробних мікроорганізмів, які продукують відповідні метаболіти. 

Ці показники корелюють із клінічними проявами ГП та співпадають із 

результатами мікробіологічних досліджень [17, 47, 64, 180, 252, 274, 298]. 

Серед чинників, що зумовлюють можливість виникнення та визначають 

перебіг ГП, є стан місцевих захисних систем ротової порожнини, зокрема, 

цитокіновий профіль [4, 27, 101, 130, 133, 196, 221, 291]. Дисбаланс у системі 

цитокінів може порушити наявні взаємозв’язки в пародонтальному комплексі, 

спричиняючи остеопороз коміркової кістки, загострення патологічного 

процесу, вторинний імунодефіцит, проте, ще не всі аспекти цієї проблеми 

достатньо вивчені [237, 241, 245, 257, 263, 278]. Відомо, що найбільш 

агресивним та ушкоджуючим впливом на тканини пародонта вирізняється 

прозапальний цитокін IЛ-1β [134, 259], який є синергістом до IЛ-6. Важливим 

регуляторним цитокіном є протизапальний ІЛ-10, який пригнічує клітинну 

імунну відповідь, і стимулює гуморальну [174, 221]. У разі ГП ІЛ-10 вивчався 

мало, а, отже, дослідження його в сукупності з ІЛ-1β та ІЛ-6 є доцільним. 
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Важливу роль у патогенезі ГП відіграють процеси вільнорадикального 

окиснення (ВРО), які спричиняють зниження рівня антиоксидантної (АО) 

активності, клітинної гіпоксії та утворення активних форм кисню (АФК) у 

біосистемі [87, 156]. АФК атакують білки плазматичних мембран, а в 

подальшому – ліпіди [51, 145, 279], наслідком чого є деполімеризація білків 

мембран і лізис клітин [227], тому розкриття механізмів перекисного окиснення 

білків (ПОБ), зокрема, вивчення показників окисних модифікацій білків (ОМБ) 

у хворих на ГП, є дуже важливим [136, 138, 184, 292]. 

У разі ГП відбувається інтоксикація організму, спричинена 

бактеріальними токсинами, кінцевими і проміжними метаболітами як власного 

організму, так і бактерій, та продуктами розпаду тканин, а також біологічно 

активними речовинами в надмірних концентраціях, що надходять у внутрішнє 

середовище організму з вогнища запалення. Ці процеси супроводжуються 

підвищенням рівня молекул середньої маси (МСМ), порушенням метаболізму 

кісткової тканини та різних обмінних процесів [2, 12, 54, 128, 137, 187], 

дисбалансом у біоценозі ротової порожнини [106]. 

Із метою впливу на інфекційний чинник у хворих на ГП застосовують 

протимікробну терапію, що не завжди безпечно [107, 155, 295]. 

Альтернативним до неї є метод фотодинамотерапії (ФДТ), який є різновидом 

лазеротерапії і не викликає негативних системних реакцій та має високу 

ефективність завдяки руйнуючому впливу лазерного випромінювання на 

клітинні оболонки патогенних мікробів після їхньої фотосенсибілізації [15, 34, 

149, 166, 287, 290]. Для корекції біохімічних та імунологічних порушень також 

доцільно використовувати не синтетичні препарати, а ліки природного 

походження із широким спектром дії [142]. 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 Державного вищого навчального закладу „Івано-

Франківський національний медичний університет” „Сучасні підходи до 

збереження стоматологічного здоров’я у населення Прикарпаття”, номер 
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держреєстрації 0115U001535 (2014-2018). 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 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. 
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Наукова новизна проведених досліджень. 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 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, 
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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 досліджень. 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.). 
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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); 
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пріоритетність розробок підтверджена 3 патентами України на корисну модель, 

3 інформаційними листами та 3 нововведеннями. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ 

ХРОНІЧНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ. МІСЦЕВА І 

ЗАГАЛЬНА ТЕРАПІЯ ХВОРОБ ПАРОДОНТА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Роль мікроорганізмів та продуктів їхнього метаболізму в 

розвитку генералізованого пародонтиту 

Захворювання пародонта на сьогодні є не лише медичною проблемою, 

але й соціальною, що зумовлено значною поширеністю та інтенсивністю 

ураження населення ними, труднощами ранньої діагностики, відсутністю 

єдиної думки про їх етіологію і патогенез, а, відповідно, про лікування [221]. 

Окрім втрати зубів та утворення вогнищ хронічної одонтогенної інфекції в 

організмі, хвороби пародонта супроводжуються порушеннями природної 

резистентності, системи імунітету, мінерального обміну та дисбактеріозом [56]. 

За даними ВООЗ, функціональні порушення зубо-щелепної системи, 

спричинені патологією пародонта, розвиваються в шість разів частіше, ніж при 

ускладненнях карієсу [198]. Епідеміологічні дослідження в 53 країнах світу 

показали, що в різних вікових групах поширеність хвороб пародонта становить 

80-100% [55], а найчастішим серед них є ГП [66], ураженість яким зростає 

разом із віком [87]. 

ГП – це своєрідне дистрофічно-запальне захворювання, яке виникає 

внаслідок поєднаного впливу різноманітних екзо- та ендогенних чинників [59]. 

Уже на початкових стадіях розвитку ГП дистрофічні зміни супроводжуються 

класичним ексудативним запаленням у тканинах пародонта, поєднаним із 

процесами альтерації і проліферації [182, 252]. При цьому порушуються 

процеси фізіологічного відновлення: не відбувається репарація ушкоджених 

тканин та не відновлюється гомеостаз, що повʼязано зі стійкою персистенцією 

пошкоджуючого чинника (зокрема, пародонтопатогенів), наслідком якого є 

виникнення дисфункції імунної системи та органічних змін у ділянці запалення. 

Це спричиняє незворотну деструкцію періодонта та коміркової кісткової 
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тканини, проте запальний процес не призводить до знешкодження та елімінації 

пошкоджуючого чинника, втрачаючи при цьому свою біологічну доцільність як 

пристосувально-захисна реакція організму [54].  

Незважаючи на численні дослідження етіології та патогенезу ГП, досі 

залишається багато незʼясованого. Наявні різні теорії виникнення та розвитку 

ГП, зокрема: „теорія бактеріальної бляшки”, „теорія порушення трофіки 

тканин”, „автоімунна теорія” та ін. Прихильники локалістичної теорії або 

„теорії бактеріальної бляшки” вважають, що ротова порожнина є 

збалансованою біосистемою, а захворювання її – це результат порушення 

рівноваги між бактеріальним симбіозом, вірулентністю мікроорганізмів та 

резистентністю тканин ротової порожнини [108, 150, 199].  

Пусковим моментом у розвитку патології тканин пародонта є ослаблення 

позицій резидентної мікрофлори і заселення слизової оболонки ротової 

порожнини (СОРП) патогенною мікрофлорою [49, 65, 88, 227], яка чинить не 

лише місцеву ушкоджуючу дію, а й спричиняє інтоксикацію організму, 

ураження імунної та ендокринної систем, провокує розвиток кардіо- та 

церебросклерозу, підвищуючи ризик інсульту та інфаркту міокарда [283]. Така 

агресивність пародонтопатогенної мікрофлори пояснюється наявністю в 

оболонці бактерій протеолітичних ферментів та ендотоксинів, які 

безпосередньо ушкоджують тканини пародонта і викликають порушення 

захисних реакцій організму, часто спотворюючи їх [271]. Ендотоксини 

активують систему комплементу та лейкоцити, які у відповідь виділяють 

простагландини, вільні радикали, лейкотрієни та інші токсичні продукти, 

спрямовані на руйнування бактеріальних патогенів, та одночасно спричиняють 

запальні і деструктивні зміни в пародонті [261]. Зокрема, протеази 

деполімеризують глікозаміноглікани основної речовини тканин пародонта, у 

результаті чого мікроорганізмам та ендотоксинам вдається проникнути в 

глибину з наступною колонізацією та альтерацією тканин пародонтального 

комплексу [80]. Іншими токсичними продуктами життєдіяльності бактерій є 

меркаптани, жирні кислоти, гідролітичні ферменти, які руйнують тканинні 
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структури: сполучну (колагеназа, протеїназа), епітеліальну (кератиназа) 

тканину, а також поверхневі ділянки клітин (нейрамідаза) [78]. 

Зважаючи на провідну роль бактерій у розвитку ГП, вивчення біоценозу 

ротової порожнини в кожного пацієнта є важливим. Для цього використовують: 

бактеріальне культивування, фазову контрасну мікроскопію, ферментативний 

метод, імунодіагностику, полімеразну ланцюгову реакцію [71]. 

Найпоширенішими серед перелічених є бактеріологічний метод та ПЛР-

діагностика [281]. Першому з них притаманні значні недоліки: довготривалість 

отримання результатів, використання дорогих живильних середовищ, 

необхідність строгого дотримання умов забору і транспортування матеріалу, а 

також складність анаеробного культивування [180], а полімеразна ланцюгова 

реакція ще недостатньо поширена та високовартісна. 

Для уникнення вказаних недоліків можна застосовувати непрямий спосіб 

діагностики стану мікробіоценозу – визначення КЛЖК – продуктів 

життєдіяльності бактерій методом газорідинної хроматографії. КЛЖК можуть 

використовуватися для верифікації чисельності та активності окремих родів 

аеробних та анаеробних мікроорганізмів, які продукують відповідні метаболіти 

[64]. 

КЛЖК – це монокарбонові кислоти з довжиною ланцюга до 8 атомів 

вуглецю, до яких належать оцтова, пропіонова, ізомасляна, масляна, 

ізовалеріанова, валеріанова, ізокапронова і капронова кислоти. Ці метаболіти є 

основним продуктом ферментації вуглеводів і жирів. Нерозгалужені КЛЖК – 

оцтова, пропіонова, масляна – утворюються при анаеробному бродінні 

вуглеводів, а метаболізація білків призводить до утворення розгалужених 

кислот – ізомасляної та ізовалеріанової [18]. Продукція КЛЖК власною 

мікрофлорою є одним із важливих механізмів саморегуляції її росту та 

життєдіяльності [211]. Вони відіграють важливу роль у взаємовідносинах 

господаря та його мікрофлори як у фізіологічному, так і в патофізіологічному 

сенсі [201]. 
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Установлено імуносупресивний ефект КЛЖК, а саме: пригнічення 

активації лімфоцитів, здатності фагоцитів до ефективної боротьби з бактеріями 

[250], проліферації ясенних фібробластів, хемотаксису і дегрануляції 

поліморфноядерних лейкоцитів [7]. Зокрема, масляна, пропіонова, валеріанова 

та ізовалеріанова кислоти пригнічують вироблення ІЛ-2, IЛ-4, IЛ-5, IЛ-6 та IЛ-

10 [266], а масляна кислота ще й стимулює синтез ІЛ-1 моноцитами ротової 

порожнини, сприяючи резорбції кісткової тканини та розвитку захворювань 

пародонта [250].  

На підставі досліджень метаболітів пародонтопатогенів розроблений 

мікробний метаболічний паспорт пацієнтів із запальними захворюваннями 

тканин пародонта. Показники метаболітів пародонтопатогенів корелюють із 

клінічними проявами та співпадають із результатами мікробіологічних 

досліджень [180].  

Метаболіти мікрофлори досліджували в окремих працях при вивченні 

стану мікробіоценозу ротової порожнини в дітей [73] та при різних 

стоматологічних патологіях [39, 79]. Зокрема, за ГП встановили зростання 

концентрації КЛЖК, що спричиняє дисфункцію захисних механізмів шляхом 

патогенного впливу на тканини пародонта та резорбцію кісткової тканини 

[200]. 

Отже, визначення КЛЖК – перспективний, але маловивчений напрямок 

досліджень у стоматології. Широке застосування цього методу визначення 

кількісного та якісного складу метаболітів мікрофлори в ротовій рідині хворих 

на ГП сприятиме оптимізації обстеження пацієнтів, відкриє нові закономірності 

співіснування мікробів та організму господаря, а також допоможе провести 

якісну оцінку ефективності лікування ГП. 

 

1.2. Деякі імунні механізми розвитку генералізованого пародонтиту: 

роль цитокінів 

Згідно з теорією „фагоцитарного патогенезу пародонтиту”, 

поліморфноядерні лейкоцити виділяють в ясна та ясенну рідину гідролази і 
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кініни, які беруть участь ґенезі запалення. Ейкозаноїди, що продукуються цими 

клітинами, призводять до дилатації та спазму судин, а також до імунологічних 

порушень. Неферментативне ВРО кісткової тканини, атеросклероз її судин, 

імунологічні порушення та дисбаланс ейкозаноїдів у комплексі індукують 

деструкцію колагенових волокон і резорбцію коміркового відростка [269]. 

Прихильниками „автоімунної теорії” (Genco R., 1992; Van Dyke T. et al., 

1993; Page R., 1994; Lamster L., 1994-1995; Орехова Л.Ю., 1996; Hillmann G., 

1999; Lappin D.F., Kinane D.E., 1999) встановлено, що в крові хворих на ГП 

виявляються антитіла не лише до мікроорганізмів ПК, але і до власних 

патологічно змінених тканин пародонта, а також спостерігаються й інші 

непрямі ознаки автоімунного процесу в тканинах пародонта [51]. 

Відомо, що в пацієнтів із високим рівнем імунного захисту мікрофлора та 

продукти її життєдіяльності не можуть порушити цілісність пародонта. Їхня 

патогенна дія реалізується через складні взаємостосунки з клітинами імунної 

системи організму, тобто, ГП розвивається під впливом як місцевих, так і 

загальних чинників на тлі зміненої реактивності організму [8, 60, 210, 224]. 

Зокрема, прогресуючий перебіг ГП формується в разі пригнічення клітинного 

імунітету в умовах високої активності патогенної мікрофлори [128]. 

Однією з основних саморегулюючих систем ротової порожнини є так 

звана цитокінова сітка, яка налічує близько 200 представників і продукується 

імунокомпетентними клітинами [92]. Цитокіни – це сукупність секреторних 

регуляторних пептидів, які контролюють проліферацію, диференціювання, 

активацію, міграцію та апоптоз клітин. Ця система забезпечує злагоджену 

міжклітинну взаємодію і регулює тривалість й інтенсивність запалення та 

імунної реакції [194]. Цитокіни виконують інтегруючу функцію, забезпечуючи 

звʼязок між імунною, ендокринною, кровотворною, нервовою та іншими 

системами організму [184]. До них належать інтерлейкіни (ІЛ), інтерферони, 

колонієстимулюючі та трофічні фактори, фактор некрозу пухлин (ФНП), деякі 

гормони, хемокіни тощо [235]. Для кожного цитокіна характерна перехресна, 

синергічна або інгібуюча активність відносно інших цитокінів, що забезпечує 
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оптимальний розвиток імунної відповіді в межах цитокінової сітки [214]. На 

сьогодні ці речовини систематизовано у таблицю цитокінів (XVI груп) та 

хемокінів (IV групи) [190]. 

Залежно від дії, цитокіни поділяються на дві антагоністичні групи – про- 

(ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-12, ІЛ-17, ФНП-α, ІФН-γ тощо) та протизапальні (ІЛ-2, ІЛ-

4, ІЛ-10 тощо). Дисбаланс між протизапальними (антиостеопоротичними) та 

прозапальними (резорбтивними) цитокінами в бік останніх призводить до 

виникнення довготривалого запального процесу в пародонті, остеопорозу 

коміркової кістки [130], загострень патологічного процесу, вторинного 

імунодефіциту, автоімунних захворювань [193]. 

Відповідно до „цитокінової концепції” патогенезу ГП пародонтопатогени 

виконують роль тригерного механізму в патологічній активації макрофагів та 

індукції ними комплексу прозапальних цитокінів, що, своєю чергою, 

призводить до ушкодження тканин пародонта і резорбції кісткової тканини [91, 

157, 246, 265, 270]. Деякі бактерії використовують цитокіни господаря як 

чинники росту. Інший механізм контролю бактерій над комплексом цитокінів 

господаря – це виділення протеїназ. Зокрема, синтез таких прозапальних 

цитокінів як ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-8 здійснюється моноцитами, попередньо 

активованими ліпополісахаридами бактерій [177]. Так пародонтопатогени 

модулюють цитокінову сітку [256]. Від цитокінів (IЛ-1, IЛ-3, IЛ-6, IЛ-11, TNFα) 

залежить активність остеокластів та остеобластів, при взаємодії яких 

відбувається ремоделювання кісткової тканини [276]. Установлено, що 

прозапальні цитокіни (ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-8) сприяють деградації позаклітинного 

матриксу, ініціюють опосередковану остеокластами резорбцію [177], а IЛ-1 

індукує вироблення колагенази у фібробластах та гальмує утворення колагену і 

кісткової тканини [249]. Прозапальним цитокінам належить визначальна роль у 

розвитку хронічного запалення в тканинах пародонта, оскільки підвищена 

секреція їх сприяє деградації позаклітинного матриксу і, як наслідок, 

призводить до ушкодження тканин пародонта та резорбції коміркової кістки 

[177]. 
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Протизапальним цитокінам, які задіяні в процесах місцевого імунітету, 

притаманна антиостеопоротична дія, пов’язана зі здатністю інгібувати 

опосередковану остеокластами резорбцію кісткової тканини шляхом 

підвищення внутрішньоклітинного кальцію в остеобластах [130]. До прикладу, 

такий протизапальний цитокін як ІЛ-10 є одним із найважливіших 

регуляторних цитокінів, який пригнічує клітинну імунну відповідь, 

стимулюючи натомість гуморальну [217], чинить супресивну дію щодо 

продукції більшості прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8, ФНП-α, G-CSF 

тощо) [255]. 

У хворих на ГП виявлено дисбаланс у системі цитокінів – переважання 

вмісту прозапальних над протизапальними [142, 177], а також встановлено 

пряму залежність продукції цитокінів від ступеня розвитку ГП та активності 

запального процесу в тканинах пародонта [130, 142]. Зокрема, у хворих на ГП із 

активно прогресуючим патологічним процесом у пародонті спостерігається 

зростання рівня прозапальних цитокінів (ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-8) і зниження вмісту 

протизапальних цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-10) у сироватці крові. Натомість, у 

хворих на ГП із хронічно-латентним перебігом, виявлено низьку продукцію ІЛ-

1β, ІЛ-10, ФНП-α та вищу експресію ІЛ-4 і ІЛ-10 [130]. Установлено, що у 

хворих на ГП у ротовій рідині та пародонтальній крові підвищується рівень ІЛ-

6 [169], який, як синергіст до ІЛ-1β, активує проліферацію Т- і В- клітин, 

підвищує продукцію імуноглобулінів, посилює апоптоз, фагоцитоз і продукцію 

лізоциму [142, 190]. 

Обстежуючи хворих на ГП із несприятливим клінічним перебігом за 

комплексом імунологічних показників, дослідники встановили кореляційний 

зв’язок між низьким рівнем ІЛ-2, ІЛ-2R й ІЛ-6 та клітинним і гуморальним 

імунодефіцитом. Отже, дисбаланс у системі цитокінів безпосередньо впливає 

на стан імунологічного захисту тканин пародонта [131]. 

Таким чином, порушення рівноваги в системі про- і протизапальних 

цитокінів становить загрозу для репаративних процесів у пародонті, оскільки 

спричиняє недостатність або викривлення імунних механізмів, що проявляється 
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порушенням репаративних процесів з утворенням неповноцінної грануляційної 

тканини, яка підтримує тривалий хронічний перебіг запалення [213]. 

Отже, детальне дослідження всіх складових системи цитокінів ‒ відомих 

та маловивчених ‒ залишається актуальним, оскільки дисбаланс у системі цих 

регуляторних пептидів відіграє важливу роль у розвитку ГП. 

 

1.3. Біохімічні порушення у хворих на генералізований пародонтит 

Загальновизнано, що в патогенезі ГП основна роль належить мікробному 

компоненту, який не лише безпосередньо ушкоджує пародонт, а й запускає 

механізм ВРО біосубстратів [93], що спричиняє зниження рівня АО активності, 

клітинної гіпоксії та утворення АФК – іонів кисню, вільних радикалів та 

перекисів у біосистемі [155]. АФК у нормі інактивуються багаторівневою АО 

системою організму. АО первинного захисту представлені вітамінами (А, С, Е, 

Д, К) і біофлавоноїдами, які здатні ослаблювати реакції утворення вільних 

радикалів, зменшуючи їхню концентрацію [107]. АО другої лінії захисту 

(глутатіон-S-трансферази, церулоплазмін, тіолові сполуки, тощо) вловлюють 

вже утворені радикали. 

Окрім цього, виокремлюють три ступені АО захисту: антикисневий, 

антирадикальний та антипероксидний. Антикисневий захист реалізується 

завдяки активності ферментів дихального ланцюга та спеціальних сполук, які 

депонують надлишковий кисень. Другий рівень захисту – антирадикальний – 

забезпечується СОД, церулоплазміном, глутатіонпероксидазою тощо. Третій 

ступінь АО захисту здійснюється за участі каталази та глутатіонпероксидази, 

які розщеплюють надлишкові гідро- та ліпопероксиди, запобігаючи 

автокаталітичному посиленню процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) 

[57]. 

При порушенні АО захисту в тканинах пародонта ВРО розвивається 

лавиноподібно: виникає синдром пероксидації [61, 185], підвищується рівень 

ПОЛ клітинних мембран, що призводить до їхньої деструкції та загибелі клітин 

пародонта з вивільненням ендогенних токсинів, а також порушуються процеси 
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мітозу, синтезу білків, судинної проникності та характеру запальної реакції, 

відбувається накопичення продуктів перекисної денатурації ліпідів та білків 

[41]. Активація ВРО в тканинах пародонта може призвести до пригнічення 

резистентності цих тканин до різноманітних несприятливих впливів, у 

результаті чого запальний процес може поширюватися практично 

безперешкодно [81]. Установлено достовірний прямий кореляційний звʼязок 

між вмістом продуктів ВРО в ясенній рідині та глибиною ПК [191]. 

У стані окиснювального стресу АФК атакують, у першу чергу, білки 

плазматичних мембран, а в подальшому – ліпіди [248]. Наслідком агресії АФК 

щодо білків плазматичних мембран є неконтрольована модифікація білків, яка 

полягає в їхній фрагментації, деполімеризації та утворенні первинних 

амінокислотних радикалів, що вступають у вторинну взаємодію із сусідніми 

амінокислотними залишками [35, 69]. Кінцевим результатом цих процесів стає 

втрата білками їхньої біологічної активності, порушення процесів метаболізму 

і, зокрема, – регенераторних можливостей [143, 166]. 

На сьогодні накопичені численні дані відносно механізму ПОЛ та його 

ролі в нормальному та патологічному функціонуванні клітин, зокрема і за ГП. 

Натомість механізми ПОБ ‒ т. зв. ОМБ вивчені мало, зокрема, і в разі ГП [69]. 

На думку багатьох вчених, процеси ОМБ є інформативнішим показником 

окисного стресу в організмі, ніж ПОЛ [223, 288]. Вони є однією з ранніх ознак 

ушкодження тканин патологічним процесом, оскільки мають провідну роль у 

деструкції клітинної мембрани [5]. Наслідками цього стає викривлення 

молекулярно-біологічних процесів у клітині – реплікації і транскрипції, що, 

своєю чергою, призводить до пухлинного переродження клітини, зниження 

імунної функції та ін. Інтенсивність ПОБ залежить не лише від різноманітних 

впливів на організм, але й від особливостей метаболічних процесів у клітині та 

вікових змін організму [61]. Показники ОМБ у ротовій рідині хворих на ГП 

вивчалися в окремих роботах [135, 192]. 

До ензимних компонентів АО системи, як зазначалося раніше, належать 

СОД і каталаза. Ці ферменти каталізують реакції нейтралізації АФК, що 
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попереджає ушкодженню ними тканин організму: СОД інактивує супероксид-

аніон, перетворюючи його на перекис водню. Каталаза, своєю чергою, 

відновлює перекис водню до води [260]. СОД не лише інгібує окиснювальні 

процеси, але й підтримує стабільність клітинних мембран [277]. 

У хворих на ГП встановлено зниження активності СОД у ротовій рідині 

особливо при активному прогресуванні ГП [191], що є ознакою оксидативного 

стресу [118, 226]. Інші автори наводять протилежну інформацію, що може бути 

повʼязано зі станом компенсаторних сил організму [160, 229, 230]. Так, суттєве 

підвищення активності СОД у змішаній слині у хворих на ГП хронічного 

перебігу І та ІІ ступенів розвитку свідчить про активізацію неспецифічного 

механізму захисту, скерованого на попередження ушкоджуючої дії вільних 

радикалів [48, 72]. 

Аналіз сучасної наукової літератури спонукає до висновку, що значна 

кількість праць присвячена ПОЛ, натомість окисна деструкція білків клітин і 

тканин є менш вивченою, тому дослідження процесів ОМБ, встановлення їхніх 

кореляційних звʼязків із ферментними компонентами АО системи організму у 

хворих на ГП та зміни їх під впливом лікування є актуальними. 

Наслідком дистрофічно-запального процесу в пародонті є розвиток 

ендогенної інтоксикації, яка суттєво обтяжує перебіг ГП, знижує ефективність 

лікування та призводить до ушкодження інших органів і систем організму. 

Такий стан спричиняється бактеріальними токсинами, кінцевими і проміжними 

метаболітами як власного організму, так і бактерій, та продуктами розпаду 

тканин, а також біологічно активними речовинами в надмірних концентраціях, 

що надходять у внутрішнє середовище організму з вогнища запалення. Ці різні 

за хімічною будовою структури з високою біологічною активністю здатні 

погіршувати перебіг основного патологічного процесу, набуваючи рис 

вторинних токсинів. Показником, який віддзеркалює стан ендогенної 

інтоксикації, є рівень МСМ – об’єднаний клас різних за хімічною будовою 

речовин масою від 500 до 5000 Да [97].  
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Ендотоксини прямо та опосередковано несприятливо впливають на 

функціонування клітин, систем та органів. На клітинному рівні вони діють 

цитолітично, активують лізосомальні ферменти, провокують синтез вільних 

радикалів, а на системному – уражають систему мікроциркуляції, стимулюють 

синтез прозапальних цитокінів та викид інших медіаторів (кінінів, гістаміну, 

компонентів системи комплементу тощо). Отже, сам пародонт за ГП стає 

джерелом утворення токсичних метаболітів, які в надлишкових кількостях 

діють несприятливо як на тканини пародонта, так і викликають порушення 

метаболічних процесів у цілому організмі [47]. 

 

1.4. Сучасні методи лікування генералізованого пародонтиту 

1.4.1. Використання ультразвукових скейлерів і апарату Vector для 

обробки пародонтальних кишень. Патогномонічним симптомом ГП та 

резервуаром для агресивних пародонтопатогенів, який постійно підтримує 

дистрофічно-запальний процес у тканинах пародонта є ПК. Місцеве 

медикаментозне лікування сприяє зменшенню запалення, проте для досягнення 

стійкого клінічного ефекту необхідне застосування немедикаментозної 

інструментальної і хірургічної терапії. Усунення ПК – одне з найголовніших 

завдань лікування та запорука досягнення тривалої ремісії, але для цього лікар-

пародонтолог повинен забезпечити контроль етіологічного чинника 

(зменшення біоплівки, зубного каменю та ендотоксинів), репаративну реакцію 

організму та виконання лікувальних процедур із бережливим ставленням до 

цементу кореня зуба [32]. 

На первинному етапі лікування хворих на ГП обовʼязково здійснюється 

професійна гігієна, яка включає видалення надʼ- та підʼясенних зубних 

відкладень, полірування та ремінералізацію поверхонь зубів. Найбільшу 

складність становить обробка підʼясенної ділянки, а саме, усунення її біоплівки, 

остаточне видалення якої можливе лише при застосуванні фізичних чинників 

[254]. 
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Після видалення зубних відкладень на поверхні кореня зберігається 

цитотоксична активність, оскільки уражений цемент кореня містить запальні 

агенти, що перешкоджає очікуваному процесу відновлення зубо-ясенного 

прикріплення [254]. Тому необхідно провести згладжування поверхні кореня 

(root planing) із метою вирівнювання нерівностей, усунення інфікованого 

цементу, елімінації бактерій і їхніх токсинів для забезпечення твердої і гладкої 

поверхні кореня та попередження швидкої акумуляції біоплівки й утворення 

зубного каменю. Для виконання цих завдань використовують механічний або 

ультразвуковий метод [46, 98].  

Уперше для видалення зубного каменю використати ультразвук 

запропонував Ціннер в 1955 році. Ультразвукові апарати генерують коливання 

ультразвукової частоти в межах від 16000 до 45000 Гц, внаслідок чого робоча 

насадка здійснює вібраційні коливання. Окрім механічної складової наявні 

ефекти кавітації, іригації та акустичної турбулентності, які призводять до 

розриву оболонок мікроорганізмів і сприяють ефективному вимиванню 

бактеріальних ендотоксинів із ПК [209]. Ультразвук є дієвим навіть у 

важкодоступних місцях (фуркаціях). Проте ультразвукова методика видалення 

зубного каменю має певні недоліки та низку протипоказань, зокрема, є 

травматичною в глибоких під’ясенних ділянках та залишає після себе 

шорсткуватість на поверхні кореня [77]. 

У пародонтології користуються двома запрограмованими режимами 

пʼєзоелектричних ультразвукових систем: „скейлінг” – видалення масивних 

надʼясенних і поверхневих підʼясенних зубних відкладень та „пародонтологія” 

– видалення підʼясенного зубного каменю і зрошення ПК.  

Для обробки ПК використовують тонкі та довгі металеві насадки або 

насадки з алмазним покриттям, які призначені для вирівнювання і 

ремоделювання поверхні цементу [209]. При обробці поверхні кореня 

необхідно видаляти лише його поверхневий шар, де концентруються 

ендотоксини, оскільки повне усунення цементу може сповільнити або знизити 
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потенціал цементогенезу, який необхідний для формування нового зубо-

ясенного прикріплення [158]. 

Ультразвуковий спосіб обробки поверхні кореня має суттєві переваги над 

застосуванням ручного інструментарію завдяки: використанню сучасних 

адаптованих до морфології кореня насадок; доступу до всіх поверхонь (у т. ч. 

біфуркацій); роботі без тиску; руйнуванню біоплівки внаслідок ефекту кавітації 

(утворення й активації газових пухирців у водному середовищі, яке піддають 

ультразвуковій обробці) [205]; бактерицидній дії акустичної енергії; ефекту 

турбулентності (нерівномірності потоку рідини, утворення вихрових потоків, 

що зумовлює каталітичний ефект і посилення проникаючої здатності робочих 

розчинів); меншому травмуванню мʼяких тканин; швидкості роботи; 

відсутності потреби в заточуванні насадок; більш комфортному сприйняттю 

пацієнтами [150]. 

Починаючи з 1999 року в пародонтології почав використовуватися апарат 

Vector (Dürr Dental, Німеччина) – ультразвукова система для мінімально 

інвазивного лікування ГП, мікроінвазивного препарування твердих тканин зуба 

та фінішної обробки реставрацій із робочою частотою 25 кГц [42]. 

Особливостями цієї системи є те, що робоча насадка рухається строго 

паралельно відносно поверхні зуба, не травмуючи навколишні тканини. Іншою 

особливістю системи Vector є наявність спеціальних робочих суспензій – 

абразивної і полірувальної, які забезпечують непряму передачу ультразвукової 

енергії на операційне поле через гідрооболонку. Полірувальна суспензія 

містить часточки гідроксиапатиту розміром до 10 мкм та застосовується для 

видалення мʼякого зубного нальоту і полірування поверхні зуба і кореня. 

Абразивна суспензія містить часточки карбіду кремнію (розміром близько 40-

50 мкм) і використовується для видалення твердих зубних відкладень, 

препарування каріозних порожнин і усунення нависаючих країв реставрацій 

[42, 209]. 

У насадках апарату Vector на відміну від звичайних ультразвукових 

інструментів працює вся поверхня і зубний камінь не відколюється, а 
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знімається пошарово з одночасним поліруванням поверхні часточками 

суспензії гідроксиапатиту. Це сприяє тому, що ПК інтенсивно обробляється і 

промивається без утворення контамінованого мікроорганізмами аерозолю, а 

поверхня кореня стає філігранно гладкою і чистою [77]. 

Установлено, що ушкодження мʼяких тканин і кістки при роботі апаратом 

Vector порівняно з ручними, звуковими або іншими ультразвуковими 

інструментами є значно меншими [257]. При глибині ПК до 5 мм лікування 

системою Vector ефективніше, ніж відкритий кюретаж [238, 258], тому 

альтернативний малоінвазивний нехірургічний спосіб лікування ГП є 

доцільним [75, 209, 240, 242, 263]. 

Систему Vector доцільно застосовувати для здійснення підтримуючої 

терапії (набір карбонових насадок Recall) [254], а також для дезінфекції ротової 

порожнини за один сеанс („One stage full mouth disinfection”), обробляючи 

відразу всі ПК для запобігання реінфекції [77]. 

Отже, застосування нехірургічних способів усунення ПК із 

використанням ультразвукових періонасадок із дрібноалмазним напиленням та 

системи Vector є перспективним, але алгоритми такої терапії та повноцінна 

інтеграція її в схему комплексного лікування разом з іншими методиками 

залишаються недоопрацьованими, що і зумовлює актуальність їх розробки 

[147]. 

1.4.2. Протимікробне медикаментозне і немедикаментозне лікування 

генералізованого пародонтиту. Обґрунтування застосування методу 

фотодинамотерапії в пародонтології. Відповідно до сучасних уявлень про 

етіологію і патогенез ГП, метою лікування його є: усунення травматичних 

чинників, припинення запального процесу в тканинах пародонта, стимуляція 

регенераційних процесів та виключення всіх ймовірних патологічних чинників 

[141], функціональне відновлення тканин пародонта, ліквідація ПК, 

гальмування деструкції тканин пародонта, встановлення оптимальних 

оклюзійних співвідношень, попередження і запобігання рецидиву хвороби та 

передчасної втрати зубів [4, 65, 141]. 
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Оскільки бактерії та продукти їхньої життєдіяльності вважаються 

домінуючим чинником у розвитку ГП, без елімінації патогенної мікрофлори в 

ПК усі наступні втручання втрачають сенс, а її часткове усунення призводить 

до швидкого рецидиву захворювання. Здебільшого для впливу на патогенну 

мікрофлору застосовують антисептики та антибіотики в поєднанні з 

інструментальними методами обробки тканин пародонта [4].  

Із групи антисептиків у пародонтології найчастіше застосовують 

препарати на основі хлоргексидину біглюконату, який вважається „золотим 

стандартом” і, залежно від концентрації, діє бактерицидно або 

бактеріостатично на грампозитивну і грамнегативну мікрофлору. Однак цей 

препарат пригнічує фагоцитарну активність нейтрофільних гранулоцитів, 

посилює десквамацію епітелію ясен, а при тривалому застосуванні спричиняє 

дисбіоз ротової порожнини [104]. Використовують й інші, проте менш 

ефективні, антисептики, такі як: лістерин, триклозан, мірамістин, фурацилін 

тощо [59, 66]. 

Для місцевого застосування із протимікробних засобів позитивно 

зарекомендував себе метронідазол. Установлено, що застосування препарату 

Метрогіл-дента, який містить хлоргексидин і метронідазол, скорочує терміни 

настання стабілізації дистрофічно-запальних процесів у тканинах пародонта за 

ГП усіх ступенів розвитку [28, 58]. 

Деякі автори наполягають на необхідності застосування у хворих на ГП 

масивної антибіотикотерапії або поєднання декількох препаратів для якісного 

усунення мікробного агента [243]. Найефективнішими з них вважають: 

тетрациклін, лінкоміцин, ампіцилін, амоксицилін, азитроміцин, кліндаміцин, 

ципрофлоксацин тощо [285]. 

Проте, при застосуванні антибіотиків та інших протимікробних засобів 

окрім бажаного лікувального ефекту можна отримати численні побічні ефекти, 

а саме: зміни окисно-відновного потенціалу слини, ослаблення активності 

лізоциму, розвиток алергічних реакцій [154, 198], а також розвиток 

резистентності мікроорганізмів до дії антибіотиків [26, 154, 253]. При 
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місцевому використанні антибіотиків низька концентрація їх у мікробній 

бляшці та ПК не досягає мінімальної інгібуючої концентрації для 

мікроорганізму-мішені, оскільки ефективна доза антибіотика, який би вплинув 

на мікроорганізми біоплівки, у 1500 разів перевищує концентрацію, необхідну 

для культивування мікроорганізмів у поживних середовищах [280]. Окремі 

види мікроорганізмів локалізуються в мʼяких тканинах, що унеможливлює їх 

елімінацію шляхом механічного впливу або антисептичної обробки [244]. 

Неминучим наслідком нераціонального та довготривалого застосування 

антисептичних та антибактеріальних засобів є розвиток дисбіозу ротової 

порожнини. Так, тривале використання (впродовж двох тижнів) препарату 

Метрогіл-дента призводить до порушень балансу мікробіоценозу ротової 

порожнини, збільшення кількості висіяних дріжджоподібних грибів роду 

Candida, що можна трактувати як субклінічну стадію дисбіозу [206]. При 

зростанні дисбіотичних явищ у ротовій порожнині погіршується стан гігієни, 

зростають показники пародонтальних індексів та підвищується інтенсивність 

каріозного процесу [82]. 

Отже, дія антибіотиків дає тимчасовий ефект і може бути використана 

лише за вузькими показаннями, такими як: абсцедування, швидкопрогресуючі 

форми пародонтитів, „прикриття” при хірургічних втручаннях [208]. 

Зважаючи на побічні ефекти від застосування антисептиків і антибіотиків 

та їхню недостатню ефективність у хворих на ГП, актуальним є впровадження і 

застосування альтернативних методів протимікробного лікування захворювань 

пародонта. Одним із таких є озонотерапія.  

Завдяки широкому спектру антимікробної дії озон використовується в 

багатьох галузях медицини [165] і є ефективним у боротьбі зі стафілококами, 

стрептококами, ентерококами, протеєм, кишковою паличкою та іншою 

піогенною мікрофлорою, у т. ч., антибіотикорезистентною [37]. Метод 

озонотерапії дієвий щодо таких пародонтопатогенів як Actinobacillus 

actinomycetemcomitans і Porphyromonas gingivalis [89]. Антимікробна дія озону 

ґрунтується на окисній деструкції білків та ліпідів мембран мікроорганізмів. 
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Озонотерапія справляє протизапальний [9], імуностимулюючий [13, 236, 268] 

та антигіпоксичний ефекти [84, 289], а також сприяє поліпшенню 

мікроциркуляції [100, 289] та перебігу репаративних процесів у тканинах 

пародонта [220]. Однак, недоліком озонотерапії в разі ГП є те, що при 

місцевому застосуванні озон діє лише поверхнево [247].  

Ще одним альтернативним способом боротьби з інфекційними агентами 

без побічних деструктивних ефектів у хворих на ГП є метод ФДТ [31]. 

Європейські клініко-статистичні дані засвідчують високу ефективність (понад 

92 %) цього способу в етіопатогенетичній терапії ГП, що значно більше, ніж 

після антибіотикотерапії, озонотерапії, хірургічного та ультразвукового методів 

лікування [186]. 

Назва методу ФДТ має синоніми: фотоактивована дезінфекція, 

бактеріотоксична світлотерапія (у російськомовній літературі) та 

Photoactivation desinfection (в англомовній) [30]. Суть ФДТ полягає в ліквідації 

клітин патогенної мікрофлори (фотоцитотоксичному ефекті) завдяки 

зафарбовуванню їхніх мембран фотосинтетазою – ФС (синонім 

фотосенсибілізатор) та подальшому опроміненню лазерним світлом певної 

довжини та відносно невеликої (0,5-3 Вт) потужності [15, 290]. 

ФДТ – підвид фототерапії, який використовується в Європі з 1999 року 

(хоча фотодинамічна реакція була відкрита O. Raabе ще в 1897-1898 роках) 

[232]. Термін „ФДТˮ був введений Hermann von Tappeiner у 1903 році, коли в 

якості ФС для лікування різноманітних захворювань було застосовано розчин 

еозину [162]. 

Для здійснення ФДТ, як й інших видів лазеротерапії, необхідний 

оптичний квантовий генератор, який вперше з лікувальною метою був 

застосований A. Javan у 1961 році (гелій-неоновий лазер для фізіотерапії) [151]. 

Завдяки широкому спектру біологічної дії лазерного випромінювання – 

загального та місцевого – забезпечується високоефективна патогенетична 

багатофакторна терапія різних захворювань. Лазерний промінь має унікальні 

властивості: монохроматичність (складається із хвиль лише однієї довжини або 
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вузького спектру), когерентність (усі світлові хвилі синхронні у просторі та 

часі), колімірованість (вузькоспрямованість електромагнітного 

випромінювання оптичного діапазону), високу інтенсивність та декілька 

механізмів впливу на біологічні тканини: фотохімічний (біостимуляція та 

ФДТ), термічний (прогрівання, коагуляція, карбонізація і випаровування) та 

нелінійний (миттєве випаровування, фотоабляція і фотодеструкція) [234]. 

Для лазерних пристроїв використовують ультрафіолетові, видимі та 

інфрачервоні світлові діапазони спектру. При поглинанні випромінення 

біологічною тканиною спостерігаються фотомеханічні, термічні і механічні 

ефекти: в ультрафіолетовому діапазоні (довжина хвилі від 180 до 400 нм) вплив 

фотомеханічний, в інфрачервоному (довжина хвилі від 700 нм до 1 мм) – 

термічний, а у видимому (довжина хвилі від 400 до 700 нм) – наявні обидва 

ефекти [31]. 

Властивості лазерного випромінювання визначаються видом активного 

середовища (лазери на основі напівпровідникових діодів, на парах металів, 

газові, рідинні, твердотільні) і такими параметрами: довжиною хвилі (нм, мкм); 

потужністю випромінювання (Вт, мВт); енергетичною густиною світлового 

потоку (мВт/см²); енергією випромінювання (Дж); густиною енергії (Дж/см²) 

[151]. 

За функціональним застосуванням відповідної апаратури лазерну 

медицину поділяють на три напрямки: терапія, хірургія та діагностика. Із 

хірургічною метою застосовують високоінтенсивне лазерне випромінювання 

потужністю більше 500 мВт, яке має бактерицидну дію та супроводжується 

деструктивними ефектами: нагріванням, коагуляцією, термоабляцією та 

карбонізацією тканин. У терапії поширене використання низькоінтенсивного 

лазерного випромінювання, потужністю від 1 до 500 мВт, що спричиняє певні 

біохімічні і фізіологічні зміни в організмі без супутнього термічного нагрівання 

і незворотних морфологічних змін у тканинах. Однак, це випромінювання не 

впливає на наявну в місці дії променя мікрофлору [29].  
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Ιз 1990 року метод ФДТ визнано найбільш унікальним в онкології [161, 

282]. У класичному розумінні основним завданням ФДТ є цитотоксичне 

руйнування пухлини, включаючи і термічну коагуляцію. Згодом цей метод 

набув широкого застосування в дерматології, отоларингології, гнійній хірургії, 

гінекології, урології, фтизіопульмонології, терапії захворювань дихальних 

шляхів, шлунково-кишкового тракту тощо. У бактеріотоксичній світлотерапії 

(БТС-терапії), яка використовується у цих випадках, лазерне випромінювання 

впливає лише на мікроорганізми без теплової коагуляції зони світлового впливу 

[30, 84]. 

ФДТ ефективно впливає на патогенну мікрофлору та мікроциркуляцію 

(при лікуванні синуситів, гнійних ран, трофічних виразок), на вазомоторні 

порушення і прискорення термінів регенерації тканин [76, 94, 95, 188, 189]. 

Вона бактерицидно діє на S. aureus, St. pyоgenes, Clostridium perfringens, E. сoli, 

Micoplasma hominis, грамнегативні мікроорганізми та дріжджові грибки, 

інактивує H. pylori та вірус ВІЛ [33, 275, 278]. 

Основними перевагами ФДТ є такі властивості: ефективність щодо будь-

яких патогенних мікроорганізмів (бактерій, грибків, вірусів та найпростіших); 

неможливість утворення резистентних штамів бактерій, оскільки в основі 

пошкоджуючих фотохімічних процесів лежать вільнорадикальні реакції; 

безболісність, малоінвазивність та відсутність побічних ефектів; ефективність у 

разі гострого і хронічного перебігу захворювання, а також при деяких видах 

бацилоносійства; звуження показань до хірургічного лікування ГП; зниження 

ризику розвитку ускладнень у пацієнтів із загальною патологією; можливість 

багатократного повторення процедури, оскільки ефективність ФДТ не 

зменшується при наступному застосуванні; можливість проведення процедури 

у важкодоступних місцях; вибіркова активність методу, завдяки чому не 

ушкоджуються навколишні здорові тканини; позитивний вплив на 

неспецифічну резистентність організму; відсутність токсичних та мутагенних 

ефектів [152, 156, 168, 186, 198, 293]. ФДТ сприяє зменшенню числа патогенів 

більше, ніж на 92 %, не порушуючи складу нормальної мікрофлори. Внаслідок 



49 

  

цього відновлюється фізіологічна рівновага між аеробною та анаеробною 

мікрофлорою ротової порожнини у співвідношенні близько 75 % / 25 % [186]. 

Важливим є те, що ФС мають позитивний заряд, що посилює їх зв’язування зі 

стінками негативно заряджених клітин бактерій [168]. Молекула будь-якої ФС 

містить у своєму складі хромофорну групу атомів, яка здатна поглинати світло 

у видимій або ближній ультрафіолетовій ділянці спектру [33]. 

Механізм ФДТ полягає в тому, що в результаті поглинання енергії світла 

молекулою ФС відбувається перехід її з електронного первинного стану у 

триплетний стан, тобто на вищий енергетичний рівень. Збуджена молекула 

швидко повертається в початковий стан, віддаючи при цьому енергію іншим 

молекулам, або ж випускаючи кванти флуорисценції. У випадку, коли 

надлишкова енергія збудженої молекули передається молекулам кисню 

біологічних тканин (реакції ΙΙ типу), утворюється високореактивний 

синглетний кисень, який, взаємодіючи з протеїнами, нуклеїновими кислотами і 

ліпідними мембранами клітин, викликає їхню загибель. У процесі перебігу 

реакцій Ι типу збуджена молекула ФС безпосередньо взаємодіє із субстратом 

клітини, передаючи свою енергію іншим сполукам. Утворюються вільні 

радикали (супероксид, гідроксил та ін.), які ушкоджують клітинні структури та 

приводять до апоптозу або некрозу клітин [153]. У вогнищі інфекційного 

ураження ФС накопичується вибірково в ліпосомах мембран енергодефіцитних 

клітин: пухлинних, мікробних та ушкоджених. Проникнення ФС пояснюється її 

здатністю до розчинення в білково-ліпідних комплексах мембран [293]. Вона 

поглинає випромінювання всієї видимої ділянки спектру, проте інтенсивність 

реакції значно зростає при опроміненні світлом із довжиною хвилі в певному 

вузькому діапазоні (пік поглинання), який є специфічним для кожної з речовин 

[153]. Після завершення світлової активації ФС повертається в стан спокою, не 

справляючи жодних подальших дій [20]. 

Отже, ФДТ мікробних захворювань є процесом взаємодії АФК і 

токсичних радикалів з антистресовими чинниками бактерій, наслідки якого 
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залежать від інтенсивності генерації АФК, активності антистресових протеїнів, 

АО ферментів бактерій та інших чинників [153, 197, 293]. 

У процесі ФДТ та після її завершення крім прямого ушкодження 

вільними радикалами мембран та інших клітинних структур мікробів 

спостерігається виділення запальних та імунних медіаторів (ІЛ-2, ІЛ-6, ФНП, 

гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора, компонентів системи 

комплементу та вазоактивних субстанцій). Утворені біологічно активні 

речовини ініціюють запальний процес, який, своєю чергою, здатний запустити 

формування ефективного імунітету [195]. ФДТ порушує клітинний цикл, 

запускаючи при цьому апоптичну загибель клітин [1]. 

Установлено, що ФДТ сприяє скороченню стадії альтеративно-

ексудативного запалення, підвищенню місцевого імунітету, інгібуванню 

активності колагенази та остеокластів, відновленню остеобластичного процесу, 

стимулює лізис грануляційної тканини та поступове відновлення зубо-ясенного 

прикріплення [33]. 

ФС та лазерне світло проникають у тканини на певну глибину. Це дає 

змогу знищити велику кількість мікроорганізмів, які знаходяться в 

підповерхневих та міжклітинних просторах епітеліального шару та є 

недосяжними для дії антисептиків [293]. Оскільки розчин ФС діє короткочасно, 

він здатний проникнути лише в 1-2 поверхневі клітинні шари мʼяких тканин, де 

власне і зосереджена патогенна бактеріальна мікрофлора [154]. 

На сьогодні відомо понад 400 сполук, які мають фотосенсибілізуючу дію 

як природного, так і синтетичного походження. Найбільш широковживаними 

ФС є: тolonium chloride (toluidine blue), мethylene blue, сrystal violet, 

hematoporphyrins, aluminium disulphonated phthalocyanine, chlorins (e.g. 

Photochlorines I, II, III), phenothiazin [164]. 

Для ФДТ необхідне лазерне світло видимого або ближнього 

інфрачервоного спектру, зокрема, діодні лазери (т. зв. „червоніˮ, 

напівпровідникові, LD) із довжиною хвилі 633-635 або 660-670 нм і глибиною 

проникнення до 25 мм [30, 67, 153]. Показники потужності світлової енергії, 
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необхідної для активації ФС, є невеликими (0,2-0,4 Вт), із густиною енергії 100-

200 Дж/см², що дає змогу проводити лікування без побічних термічних ефектів 

[161]. Нагрівання тканин при ФДТ не перевищує 2,5 Дж /см² [33]. Час впливу 

лазерного випромінювання – 1-4 хв на одну ПК в постійному чи імпульсному 

режимі. 

При виборі ФС найважливішим критерієм є відповідність довжини хвилі 

того лазера, яким користується лікар. Прикладами вдалої комбінації ФС та 

відповідного лазерного випромінювання є: хлорид толонію та діодний лазер 

(635 нм) або гелій-неоновий лазер (632,8 нм); метиленовий синій та діодний 

лазер (670 нм); хлорин Е6 (препарат Фотолон) та діодний лазер (660 нм) [164, 

267]. 

У стоматології піонерами ФДТ вважаються Burns T., Wilson M., Pearson 

G.J., які в 1993 році для деструкції каріосогенної мікрофлори (St.mutans, S. 

sobrinus, L. casei і Actinomyces viscosus) in vitro використали цей метод [156]. 

ФДТ застосовують для дезінфекції кореневих каналів, лікування карієсу, 

герпетичних та ерозивно-виразкових уражень, гінгівітів і ГП [19, 20], а також в 

естетичній і ортопедичній стоматології, імплантології, ортодонтії та щелепно-

лицевій хірургії [151]. 

Метод ФДТ дієвий у боротьбі з пародонтопатогенами: St. mutans, St. 

sanguis, St. sobrinos, L. casei, L. fermentum, Actynomices viscosus, Porphyromonas 

gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Actinobacillus actinomycetemcomitans, S. 

aureus, Salmomella enteridis, C. albicans, Pseudomonas aeroginosa, E. coli, 

Klebsiella pneumonia, Prevotella intermedia [125, 156, 279]. Біоплівка під впливом 

ФДТ зменшується на 47-99 % [233]. 

Експериментально доведена роль ФДТ в активації репаративних процесів 

у мʼяких і твердих тканинах ротової порожнини, у зменшенні втрати кісткової 

маси, стимуляції обміну речовин та загальних і місцевих чинників імунного 

захисту [167, 264]. Крім того, при ФДТ запальних та дистрофічно-запальних 

захворювань пародонта досягається нормалізація кисневого метаболізму в 
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яснах та активується мікроциркуляція в тканинах пародонта завдяки посиленню 

біогенної активності мікросудин [74]. 

На думку В.С. Улащика, „прискорити вирішення актуальних проблем 

ФДТ і розширити межі використання методу в клінічній практиці можуть 

спільні зусилля лікарів, біофізиків, фізіологів та патофізіологів. Обʼєднання 

зусиль різних дослідників необхідне, перш за все тому, що потенційні 

можливості ФДТ, яка є технологією ХХΙ століття, ще не вичерпаніˮ [197]. 

Таким чином, в умовах зростаючої алергізації населення та розвитку 

резистентності до дії медикаментозних препаратів, ФДТ стає альтернативою 

традиційній фармакотерапії. Зважаючи на те, що в розвитку ГП інфекційний 

компонент має домінуюче значення, є підстави для вивчення та подальшого 

впровадження методу ФДТ у лікування цієї патології. 

1.4.3. Застосування природних препаратів з імунокоригуючою, 

метаболічною та протизапальною дією в лікуванні хворих на 

генералізований пародонтит. Біохімічні та імунні відхилення, які 

супроводжують ГП, зумовлюють використання препаратів АО, 

імунокоригуючої, метаболічної та загальнозміцнюючої дії. Для загального і 

місцевого лікування ГП запропоновано багато таких ліків як синтетичного, так 

і природного походження, зокрема: метацил, продигіозан, мексидол, рибоксин, 

імунал, алое, біотрит, гель із гранул кверцетину, фітолізоцим, симбітер і 

квертулін тощо [40, 141, 172, 202, 203]. Препарати природного походження 

діють м’яко, мають регулюючу та нормалізуючу дії, легко засвоюються та є 

менш токсичними, ніж засоби синтетичного походження [146]. Прикладом 

натуральних препаратів можуть слугувати медикаменти рослинного і 

тваринного походження, апіпрепарати тощо. 

Продукти бджільництва, на відміну від більшості хімічно синтезованих 

медикаментів, вирізняються багатогранною дією, оскільки мають антимікробну 

й антимікотичну дії, стимулюють імунні та репаративні процеси, завдяки чому 

ефективні в лікуванні різноманітних захворювань, і практично не мають 
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негативних побічних ефектів. Виявляючи загальнозміцнюючу дію, ці препарати 

створюють оптимальний фон для успішного специфічного лікування [34]. 

До засобів апітерапії відносять: мед, прополіс, квітковий пилок, пергу, 

бджолину отруту, маточне молочко тощо. Завдяки багатому хімічному складу 

прополіс проявляє широкий спектр лікувальної дії: бактерицидної, 

противірусної, антитоксичної, знеболюючої, фунгіцидної, кровоспинної, 

біостимулюючої, імуноактивуючої та ін. [34, 83, 207].  

Особливе місце серед апіпрепаратів займає маточне молочко, оскільки є 

джерелом великої кількості харчових та біологічно активних речовин. Завдяки 

його якостям життя бджолиної матки триває близько 6 років, тоді як робочі 

бджоли живуть 30-35 днів, що стало причиною присвоєння назви маточному 

молочку „королівське желе” [201]. Відомо, що воно може впливати як на 

процеси регуляції, так і на метаболізм клітин і тканин, а також стимулювати 

процеси фагоцитозу [6].  

Деяким білкам маточного молочка властива ферментативна активність: 

вони каталізують процеси гідролітичного розщеплення багатьох органічних 

речовин, отже, беруть активну участь у процесах обміну речовин [34]. У 

маточному молочці виявлено гамма-глобулін – основний протеїн, що має 

противірусні, протимікробні, антитоксичні функції та допомагає відновлювати 

колаген [103], а також желатин ‒ один із найважливіших компонентів ретикуло-

ендотеліальної системи. В експериментальних дослідженнях підтверджено 

вміст у ньому всіх незамінних амінокислот і дев’яти замінних, що має велике 

значення для нормального перебігу процесів білкового обміну речовин, 

зокрема, і в тканинах пародонта [201]. Маточне молочко містить велику 

кількість інших елементів, необхідних організму для нормального перебігу 

процесів метаболізму, а саме: білки (альбуміни і глобуліни), ферменти (амілазу, 

інвертазу, глюкооксидазу, каталазу, аскорбінооксидазу, холінестеразу, 

протеази), жири (стерини, фосфоліпіди, фітостерини), цукри і мінеральні 

речовини (залізо, марганець, цинк, кобальт, калій, фосфор, натрій, кальцій, 

магній, мідь, нікель, срібло, ртуть, золото, вісмут, алюміній, хром, сірку, 
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кремній, миш’як). Зважаючи на це, маточне молочко є і харчовим продуктом, і 

медикаментом, що відновлює трофічні процеси на клітинному рівні. У 

маточного молочка виявлена антибактеріальна дія, що пов’язана з наявністю у 

його складі 10-оксидеценової кислоти [124]. Науковці стверджують, що цей 

засіб позитивно впливає на обмін речовин та знижує процеси ВРО [228]. 

Дослідження підтверджують коригуючу дію маточного молочка на 

автоімунний компонент патологічних процесів в організмі [204]. 

Описаними вище властивостями володіє препарат із маточного молочка 

Апілак, який вживають сублінгвально, оскільки шлунковий сік інактивує 

лікувальні властивості маточного молочка [85]. Апілак застосовується в 

стоматології для загального лікування, проте в пародонтології ще недостатньо 

використали його потенційні можливості. Відомі роботи В. Васильєва, К. 

Тодорова (1983), у яких для лікування гінгівіту в дітей застосовували маточне 

молочко, та Г.М. Вишняк (1987), яка пропонувала цей препарат у складі 

комплексної терапії ГП [38]. 

На сьогодні в медицині не існує ідеального протизапального та 

протимікробного засобу. Фармакотерапія запального процесу майже завжди 

повʼязана з ризиком розвитку різноманітних побічних ефектів. У звʼязку з цим 

пошук препаратів із механізмом дії, який би не перешкоджав синтезу 

протекторних простагландинів (як при застосуванні нестероїдних 

протизапальних засобів), не був повʼязаний із пригніченням проліферативних 

процесів (як у кортикостероїдів) та не викликав би порушень місцевої 

екосистеми (як при застосуванні протимікробних засобів), є актуальним. 

Із метою уникнення можливих побічних ефектів від місцевого 

використання лікарських засобів доцільніше спрямувати зусилля на 

підвищення резистентності тканин пародонта. Із цих позицій важливим є 

пошук препаратів, які містять компоненти фізіологічно здорових тканин 

пародонта, що, як своєрідний барʼєр, сприяють стійкості тканин до ушкоджень 

[11]. Це можуть бути медикаменти з різнобічною лікувальною дією, наприклад, 

препарати на основі гіалуронової кислоти (ГК). Вона наявна практично у всіх 
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органах людини, чим зумовлена різноманітність лікувальних властивостей ГК, 

у тому числі здатність до стимуляції репаративних процесів в організмі та 

відсутність антигенних якостей. Завдяки своїм фізико-хімічним 

характеристикам, таким як: висока вʼзкість, специфічна здатність звʼязувати 

воду і білки та утворювати протеогліканові агрегати, ця кислота забезпечує 

численні функції сполучної тканини (трофічну, барʼєрну, пластичну) через 

активний обмін речовин між кровʼю і тканинами [148].  

Відомо, що хронічний деструктивно-запальний процес у пародонті 

спричиняє зміни метаболізму структури епітелію ясен, що призводять до 

порушення його барʼєрних функцій [11]. ГК, як й інші глікозаміноглікани, 

здатна відновити цю функцію, оскільки виконує важливу роль у захисті 

епітелію ясен, особливо щодо проникнення інфекції і токсинів у підлеглі 

тканини [294]. Як поліаніон, ГК має здатність до високого водоутримування: 

одна молекула цієї речовини звʼязує 200-300 молекул води, тому тканина, яка 

містить значну кількість ГК, є насичена водою. Завдяки цьому тканина щільна 

та стійка до зовнішніх впливів [36]. З іншого боку, ГК здатна звʼязувати активні 

компоненти хімічних речовин і токсинів [144]. Стабілізуючи міжклітинну 

речовину, ГК попереджує проникнення мікроорганізмів, вірусів і токсинів у 

тканини пародонта. Взаємодіючи з рецепторами клітинної поверхні, вона 

стимулює міграцію фібробластів та клітинну проліферацію [262]. ГК бере 

безпосередню участь у процесах запалення та імунітету, а також є незамінною у 

фібриногенезі колагену [36]. Вона блокує синтез та секрецію деяких медіаторів 

запалення – ІЛ-1 та ФНП, а також надлишкове утворення фосфоліпази А2, не 

порушуючи фізіологічного процесу синтезу простагландинів. ГК проявляє 

також АО активність [211]. Цей глікозаміноглікан модулює функціональний 

стан фагоцитів та імунокомпетентних клітин. Формуючи міжклітинний простір, 

ГК полегшує надходження поживних речовин та видалення продуктів 

метаболізму. Захисний ефект ГК проявляється в тому, що вона тимчасово 

вбудовується в матрикс із глікозаміногліканів і білків, який оточує клітини 

пародонта, утруднюючи проникнення в клітини токсичних речовин [18]. 
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Підставами для застосування ГК у терапії ГП є деякі особливості 

патогенезу цього захворювання: активне скупчення нейтрофілів, бактеріальне 

обсіменіння ПК, зниження рівня метаболізму сполучнотканинних клітин, 

кислих глікозаміногліканів та глікопротеїнів в основній речовині сполучної 

тканини, сповільнення процесів ангіогенезу, порушення мікроциркуляції та 

гіпоксія [90]. Важливим є також те, що введення екзогенної ГК стимулює 

вироблення власної ГК [211]. Виражену протизапальну дію ГК на тканини 

пародонта доведено багатьма науковцями [11, 18, 90, 144].  

Таким чином, широке впровадження та подальше дослідження впливу ГК 

на стан тканин пародонта у хворих на ГП (особливо в поєднанні з 

лазеротерапією), як природного компонента здорових тканин ротової 

порожнини, залишається актуальним. 

Висновки 

1. Для встановлення деяких механізмів етіопатогенезу ГП доцільне 

комплексне вивчення порушень мікробіоценозу, імунологічних змін, про- та 

АО взаємодій у поєднанні з показниками КЛЖК, ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-10, ОМБ, СОД 

і МСМ, що і буде зроблено нами. 

2. Новітні тенденції в галузі пародонтології схиляються до того, що: 

„показання до хірургічного лікування необхідно обмежити для збереження 

маргінального краю ясен та поліпшення естетичного результату” [286]. Велика 

кількість пацієнтів, побоюючись оперативного втручання, не доводять до кінця 

розпочате пародонтологічне лікування. Зважаючи на наявну проблематику, ми 

плануємо запропонувати новий алгоритм лікування хворих на ГП початкового-І 

та I-ІІ ступеня із застосуванням нехірургічних способів лікування, а саме: 

усунення вузлів травматичної оклюзії, обробки ПК ультразвуковими 

дрібноалмазними періонасадками та системою Vector. Враховуючи зростання 

зацікавленості в нових лазерних технологіях, які відкривають широкі 

перспективи у вирішенні численних медичних проблем у всіх галузях 

медицини, зокрема, і в стоматології, нами буде використано метод ФДТ. 
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3. Основою здоровʼя ротової порожнини, як і інших органів та систем 

організму, є принцип саморегуляції, який передбачає підтримання гомеостазу. 

У випадку порушення процесів саморегуляції (метаболічних, імунних тощо) 

стає можливою реалізація патогенних якостей мікрофлори та наступний 

розвиток патології [99]. Дотримуючись головного принципу медицини ‒ „не 

нашкодьˮ, ми вибрали для медикаментозної терапії ГП максимально безпечні 

ліки: для загального лікування ‒ препарат із натурального маточного молочка 

Апілак, для місцевого – гель Генгігель, діючою речовиною якого є ГК, оскільки 

справжній успіх у лікуванні ГП можливий при поєднанні немедикаментозних 

методів, у т. ч. лазерного, і його підвиду – ФДТ ПК, і медикаментозного 

лікування захворювання [134]. Комплексна терапія, використана нами, 

сприятиме регуляції клінічних, мікробіологічних, імунних і біохімічних 

показників. 

 

Перелік публікацій за темою розділу 1: 

1. Личковська ОЛ, Мельничук ГМ. Альтернативні немедикаментозні 

методи протимікробного лікування хворих із патологією пародонта: 

озонотерапія, фотодинамотерапія; механізм дії, показання та протипоказання до 

використання. Клінічна стоматологія. 2015; (1): 28-37 [113]. 

2. Личковська ОЛ, Мельничук ГМ. Застосування фізичних 

(апаратних) методів видалення зубних відкладень та полірування поверхні 

кореня у пародонтології. Клінічна стоматологія. 2015; (3-4): 30-8 [120]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Під час виконання дисертаційної роботи було оглянуто 230 пацієнтів, 

серед них відібрано 20 здорових осіб та 140 хворих на ГП хронічного перебігу 

початкового-І та І-ІІ ступенів розвитку у віці 20-44 років, яким проведено 

комплексне обстеження із застосуванням клініко-рентгенологічних, 

біохімічних та імуноферментних методів дослідження. Клініко-рентгенологічне 

обстеження та лікування здійснювалося на базі приватної стоматологічної 

клініки м. Львова. Частина біохімічних досліджень проводилася в біохімічній 

лабораторії кафедри біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної та 

неорганічної хімії ім. акад. Г.О. Бабенка ДВНЗ „ІФНМУ” (зав. кафедри – д. 

біол. н., проф. Г.М. Ерстенюк), а решта – в лабораторії фармакопейного аналізу 

Державного підприємства „Український науковий фармакопейний центр якості 

лікарських засобів”, м. Харків (зав. – к. фарм. н., с. н. с. О.А. Зінченко). 

Імуноферментні дослідження здійснювалися на базі міжкафедральної науково-

практичної імуноферментної лабораторії ДВНЗ „ІФНМУ” (зав. – доц. П.Р. 

Герич). 

Усіх відібраних пацієнтів за діагнозом розподілено на такі групи: 

- здорові люди, які мають інтактний пародонт та збережені зубні 

ряди, – 20 чоловік; 

- І – хворі на ГП початкового-І ступеня (70 осіб); 

- ІІ – хворі на ГП І-ІІ ступеня (70 осіб). 

За способом лікування хворі поділялися на такі групи: 

- порівняльна – 50 хворих на ГП, зокрема, підгрупа ІА – 25 осіб із 

початковим-І ступенем, підгрупа ІІА – 25 осіб із І-ІІ ступенем, у яких 

комплексне лікування здійснювалося за протоколом А; 

- основна – 50 хворих на ГП, зокрема, підгрупа ІВ – 25 осіб із 

початковим-І ступенем, підгрупа ІІВ – 25 осіб із І-ІІ ступенем, у яких 

комплексне лікування проводилося за протоколом В; 
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- контрольна – 40 хворих на ГП, зокрема, підгрупа ІС – 20 осіб із 

початковим-І ступенем, підгрупа ІІС – 20 осіб із І-ІІ ступенем, у яких 

проводилося лікування за протоколом С. 

Критеріями включення в дослідження були: хворі на ГП хронічного 

перебігу початкового-Ι та Ι-ΙΙ ступеня без соматичної патології, які не 

знаходилися на диспансерному обліку, не мали протипоказань до лікування 

досліджуваними методиками та фармакологічними препаратами, виконували 

рекомендації лікаря та чітко дотримувалися правил контрольованого 

дослідження, а також наявність підписаної інформованої згоди пацієнтів на 

участь у дослідженні. 

Критеріями виключення були: хворі із соматичною патологією, які 

перебували на диспансерному обліку; мали протипоказання до лікування 

досліджуваними методиками та фармакологічними препаратами; вагітність та 

період лактації; шкідливі звички, такі як тютюнопаління, алкогольна і 

наркотична залежність; ортодонтична патологія; наявність нераціональних і 

травмуючих ортопедичних конструкцій; частково адентія (більше трьох зубів); 

участь в інших клінічних дослідженнях; не з’явилися для наступного огляду 

або не дотримувалися правил контрольованого дослідження. 

 

2.1. Клініко-рентгенологічні методи дослідження у хворих на 

генералізований пародонтит 

Обстеження пацієнтів здійснювали за загальноприйнятим алгоритмом. 

Усім пацієнтам заводили амбулаторну карту стоматологічного хворого (№ 

043/о) та заповнювали розроблену нами карту обстеження. 

Суб’єктивні методи обстеження хворих включали збір скарг та анамнезу 

хвороби і життя. Характерні для ГП скарги, серед яких – кровоточивість ясен, 

наявність зубних відкладень, галітоз, рухомість зубів та ін. заносили в 

амбулаторну карту. Значної уваги надавали збору анамнезу життя і 

захворювання, характеру його перебігу, з’ясуванню можливих причин його 

виникнення та ефективності попередніх лікувальних заходів. При опитуванні 
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пацієнтів зважали на наявність шкідливих звичок, обтяжений спадковий 

анамнез та соціальний стан, а у випадку виявлення супутньої 

загальносоматичної патології лікування здійснювалося поза рамками 

дисертаційної роботи. 

Об’єктивну частину обстеження розпочинали з оцінки загального стану 

хворого. При огляді щелепно-лицевої ділянки звертали увагу на симетричність 

та пропорційність обличчя, ступінь відкривання рота, а також проводили 

пальпацію регіонарних лімфатичних вузлів та скронево-нижньощелепного 

суглоба. Для встановлення пародонтологічного статусу визначали глибину 

присінка ротової порожнини та особливості прикріплення вуздечок губ. 

Обстежуючи зубні ряди, враховували їх цілісність, наявність нависаючих країв 

пломб та нераціональних ортопедичних конструкцій, виявляли вузли 

травматичної оклюзії та рухомість зубів, звертали увагу на рецесію ясен та 

зубні відкладення. 

Пародонтологічний статус встановлювали після обстеження тканин 

пародонта, що включало дослідження стану ясен – кольору (блідо-рожевий, 

ціаноз, гіперемія), консистенції (нормальний тургор, пастозність, набряк), 

форми ясенного краю (гострокінцева, зрізаність ясенного краю, валикоподібне 

потовщення), виявлення ексудату (відсутній, поява при пальпації, самовільне 

виділення) та поширеності симптоматичного гінгівіту. 

Схематично комплекс діагностичних досліджень відображений на 

рисунку 2.1. 

Встановлення діагнозу ГП здійснювали за клініко-рентгенологічними 

ознаками згідно класифікації М.Ф. Данилевського, яка є рекомендованою у всіх 

навчальних та лікувальних закладах України [63]. 

2.1.1. Оцінка стану тканин пародонта за індексами і пробами. Для 

встановлення гігієнічного стану ротової порожнини кожному пацієнту 

проводили визначення спрощеного індексу гігієни (ІГ) ротової порожнини 

Гріна-Вермільйона – OHI-S (Oral Hygiene Index-Simlified; Green-Vermillion) 

[63]. 
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Оглядаючи вестибулярну поверхню 16, 11, 26, 31 та язикову поверхню 46, 

36 зубів, визначали індекс зубного нальоту (Debris-index – DI) та індекс зубного 

каменю (Calcuius-index – CI-S). Отримані дані виражали у балах (табл. 2.1). 
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ІІ. РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (цифрові) 

Ортопантомографія Інтраоральна контактна 

рентгенографія 

ІІІ. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОТОВОЇ РІДИНИ 
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ІV. ІМУНОФЕРМЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОТОВОЇ РІДИНИ 

рівень 

IЛ-10 

рівень 

IЛ-6 
рівень 

IЛ-1β 

Рис. 2.1. Алгоритм обстеження хворих на ГП хронічного перебігу 

початкового-І та І-ІІ ступенів розвитку. 
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Таблиця 2.1 

Критерії оцінки ІГ за Green-Vermillion 

Зубний наліт – ЗН (DІ-S) Зубний камінь – ЗК (CI-S) 

0 – ЗН відсутній 0 – ЗК не виявлено 

1 – ЗН вкриває не більше 1/3 

поверхні коронки зуба 

1 – над’ясенний ЗК вкриває менше 

1/3 поверхні зуба 

2 – ЗН вкриває від 1/3 до 2/3 поверхні 

коронки зуба 

 

2 – над’ясенний ЗК вкриває від 1/3 до 

2/3 поверхні зуба і/або під’ясенний 

ЗК – у вигляді окремих 

конгломератів 

3 – ЗН вкриває більше 2/3 поверхні 

зуба 

3 – над’ясенний ЗК вкриває більше 

2/3 коронки зуба або/і під’ясенний 

оточує пришийкову частину зуба 

 

На основі проведених розрахунків OHI-S проводили інтерпретацію стану 

гігієни ротової порожнини (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Оцінка отриманих результатів ІГ за Green-Vermillion 

№ 

з/п 

Значення отриманих результатів 

Показник OHI-S Оцінка показника OHI-S Гігієна рота 

1 0-0,6 низький добра 

2 0,7-1,6 середній задовільна 

3 1,7-2,5 високий незадовільна 

4 більше 2,6 дуже високий погана 

 

Із метою визначення глибини та поширеності запального процесу ясен 

застосовують показник числа Свракова (ЧС) [103]. Методика проведення: 

змащуються ясна в ділянці шести нижніх фронтальних зубів йод-йодидно-

калієвим розчином та визначається показник індекса за зафарбовуванням 
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ясенного сосочка, маргінальних та коміркових ясен у ділянці кожного зуба за 

максимальним значенням. Забарвлюються ті ділянки ясен, у яких відбулося 

значне накопичення глікогену, вміст якого різко зростає при запаленні за 

рахунок відсутності кератинізації епітелію. В епітелії здорових ясен глікоген 

практично не виявляється. 

Критерії оцінки (у балах): 

0 – ясна не зафарбовуються; 

2 – коричневе забарвлення ясенних сосочків; 

4 – коричневе забарвлення маргінальної частини ясен; 

8 – коричневе забарвлення прикріпленої частини ясен. 

Обчислення йодного ЧС проводили за формулою: 

                                                   
n

ЧС


=                                                              (2.1) 

  де:  – сума максимального значення біля кожного зуба; 

            n – число обстежуваних зубів (6). 

Інтерпретація отриманих результатів: 

- слабо виражений процес запалення – до 2,3 балів; 

- помірно виражений процес запалення – від 2,3 до 5,0 балів; 

- інтенсивний запальний процес – від 5,1 до 8,0 балів. 

Кровоточивість ясен, яка є невід’ємною ознакою їх запального стану, 

оцінювали на підставі індексу кровоточивості ясенних сосочків – РВІ (papilla 

bleeding index) за Saxer і Muhllemann [63]. Гудзикуватим зондом проводили 

зондування ясенних сосочків язикової поверхні першого і третього квадрантів 

та вестибулярної поверхні другого і четвертого квадрантів. Оцінювали в балах, 

сумували та знаходили середнє значення. Критерії оцінки в балах: 

- 0 – кровоточивість відсутня; 

- 1 – поява окремих точкових кровотеч; 

- 2 – численні точкові кровотечі або поява лінійної кровотечі; 

- 3 – заповнення кров’ю міжзубного ясенного сосочка; 

- 4 – поява після зондування інтенсивної кровоточивості. 
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Для підрахунку індексу РВІ суму всіх оцінок ділили на кількість 

обстежених зубів. 

Дистрофічно-запальні зміни в тканинах пародонта оцінювали за 

допомогою індекса Кечке та глибини ПК. 

Комплексний індекс Кечке (Kоtschke) (ІК) враховує запальний і 

дистрофічний компонент патології навколо шести нижніх фронтальних зубів 

[24]. Оцінювали такі показники:  

А – індекс РМА: 

0 - запалення немає; 

1 - запалення ясенного сосочка; 

2 - запалення маргінальних ясен; 

3 - запалення коміркового краю ясен. 

Б – йодне число Свракова: 

0 - солом’яно-жовте забарвлення ясен (норма); 

2 - коричневе забарвлення ясенного сосочка; 

3 - коричневе забарвлення маргінальних ясен; 

8 - коричневе забарвлення коміркового краю ясен. 

В – кровоточивість ясен: 

2 - І ступеня (рідко); 

4 - ІІ ступеня (під час чищення зубів); 

8 - ІІІ ступеня (під час їжі чи спонтанна). 

Г – рухомість зубів: 

1 - трохи більше від фізіологічної; 

2 - явна рухомість, яка не відчувається хворим; 

4 - рухомість 1-2 мм, що відчувається хворим; 

8 - рухомість із порушенням артикуляції, зуб виходить за межі зубної 

дуги; 

16 - рухомість при тиску язиком, губами. 

Д – глибина пародонтальної кишені: 

2 - у межах 1-2 мм; 
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4 - у межах 2-3 мм; 

6 - більше 3 мм. 

Е – рецесія ясен: 

1 - відсутність рецесії; 

2 - рецесія в межах 1-2 мм; 

6 - рецесія більше 3 мм. 

Формула для обчислення ІК: 

                            %100
647

)(
х

ЕДГВБА
ІК



+++++
=


                             (2.2) 

де: 47 – максимальна сума балів всіх показників, а 6 – кількість 

обстежених зубів. 

ПК є патогномонічною ознакою ГП, тому вимірювання глибини ПК було 

невід’ємною частиною нашого дослідження. Заміри проводилися за допомогою 

градуйованого атравматичного пародонтального зонда в шести положеннях: 

трьох – зі щічної поверхні і трьох – з язикової, враховуючи найбільше значення 

показника. Пародонтометр розташовували вздовж довгої осі зуба 

перпендикулярно до ясенного краю, робочу частину зонда щільно притискали 

до поверхні зуба. Кінчик зонда вводили в ПК до відчуття спротиву 

(навантаження повинне бути не більше 25 г) і вимірювали відстань від ясенного 

краю до дна ПК. Намагалися уникати помилок при зондуванні кишені, оскільки 

неточність вимірювань можна допустити через такі чинники як: під’ясенні 

зубні відкладення та нависаючі краї пломб, недостатній нахил зонда та 

нерівномірність глибини ПК, наявність пришийкової каріозної порожнини та 

випуклості контурів коронки зуба. Глибина ПК не завжди відповідає деструкції 

тканин пародонта. При набряку або гіпертрофії ясенний край розташовується 

вище емалево-цементної межі, а у випадку рецесії – відповідно нижче [63]. 

Рівень втрати епітеліального (пародонтального) прикріплення (ВЕП) є 

показником більш достовірним, ніж глибина ПК, і може бути індикатором 

активності перебігу захворювання та мати важливе прогностичне значення. 

Визначають ВЕП від емалево-цементної межі до апікальної межі деструкції 
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тканин пародонта за допомогою пародонтального зонду. Показник ВЕП 

визначали, відштовхуючись від замірів глибини ПК: втрата епітеліального 

прикріплення дорівнює арифметичній різниці між глибиною ПК і розміром 

гіпертрофованої частини ясен, або сумі глибини ПК і рівня рецесії ясен [7]. 

Хворим на ГП проводили клінічне обстеження із визначенням проб та 

індексів у динаміці: до лікування, відразу після проведеної терапії, через 6 та 12 

місяців після закінчення лікування. 

2.1.2. Рентгенологічні методи дослідження пародонтальних тканин. 

Рентгенологічний метод дослідження є невід’ємною частиною 

пародонтологічного обстеження, який використовується для діагностики 

захворювання, вибору лікувальної тактики та оцінки її ефективності, а також 

моніторингу динаміки розвитку захворювання. 

Оцінку стану кісткової тканини щелеп проводили за допомогою 

цифрових методів рентгенологічного дослідження: інтраоральної контактної 

рентгенографії (рентгенапарат „HELIODENT Vario”, Sirona, Німеччина) з 

допомогою позиціонерів та орторадіальної панорамної томографії 

(рентгенапарат „ORTHOPHOS XG 5 DS”, Sirona, Німеччина) в базі приватної 

стоматологічної клініки м. Львова. При аналізі рентгенограм звертали увагу на 

стан кортикальної пластинки, рівень мінералізації губчастої кісткової тканини, 

стан верхівок та висоту міжкоміркових перегородок, товщину періодонтальної 

щілини та інші ознаки. 

Пацієнтам, у яких на рентгенівських знімках виявлялася резорбція 

кісткової тканини міжкоміркових перегородок, остеопороз або відсутність 

кортикальної пластинки, крупнопетлистий малюнок губчастої кістки, 

розширення періодонтальної щілини встановлювали діагноз „пародонтит”. 

Виявляли чотири ступені розвитку ГП: початковий – зруйнована компактна 

пластинка вершин міжкоміркових перегородок, їхній остеопороз без суттєвої 

втрати кісткової маси; І ступінь – деструкція міжкоміркових перегородок на 1/3 

довжини кореня; ІІ ступінь – на 1/2; ІІІ ступінь – деструкція від 1/2 і більше 

відносно довжини кореня [171]. 
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Використовуючи програмне забезпечення SIDEXIS XG, ми розширили 

свої можливості не лише в зберіганні інформації в базі даних пацієнтів та 

здійсненні вимірювальних маніпуляцій, а й у вимірюванні профілю щільності 

рентгенівського зображення. Щільність кісткової тканини визначали в кожній 

окремій точці і графічно зображали гістограму досліджуваної ділянки. 

 

2.2. Дослідження коротколанцюгових жирних кислот ротової рідини 

Для дослідження мікробіоценозу ротової порожнини використано 

непрямий спосіб діагностики – визначення кількісного і якісного складу 

КЛЖК, що є продуктами життєдіяльності аеробної та анаеробної мікрофлори. 

За даними хроматограми встановлюються наступні показники (рис. 2.2, 2.3): 

а) вміст окремих КЛЖК із числом вуглецевих атомів С2-С6 (в мг/г); 

б) анаеробний індекс, який виражає окисно-відновний потенціал 

середовища, розраховували за формулою: 

                                         
2

43

С

СС
ІA

+
=                                                          (2.3) 

в) сумарний вміст ізокислот: 

                                654 СізоСізоСізоСізо п ++=                                         (2.4) 

г) загальний вміст КЛЖК: 

                                           += 62 ... СС                                                  (2.5) 

 

Рис. 2.2. Хроматограма здорового пацієнта. Ж., 30 р. із встановленими піками КЛЖК: 

 С2 – оцтової, С3 – пропіонової, ІC4 – ізомасляної, С4 – масляної, 

                    ІC5 – ізовалеріанової, ІС6 – ізокапронової кислот. 
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Рис. 2.3. Розрахунок показників КЛЖК у здорового пацієнта Ж., 30 р. 

 

Дослідження вмісту КЛЖК у ротовій рідині проводили методом 

газорідинної хроматографії. Спосіб визначення КЛЖК (С2-С4 з ізомерами) 
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складається з двох етапів: процесу пробопідготовки і безпосередньо 

газорідинного хроматографічного аналізу. В якості еталонів у роботі 

використовували набори оцтової, пропіонової, масляної, ізомасляної, 

валеріанової, ізовалеріанової, капронової й ізокапронової кислот (Sigma-

Aldrich, CША). 

В обстежуваних пацієнтів забирали натще ротову рідину (обʼємом 2-3 мл) 

в одноразову пластикову пробірку і заморожували при температурі -15°С. 

Перед дослідженням групу зразків одномоментно розморожували та проводили 

пробопідготовку. До 2 мл зразка у пробірці добавляли 2 мл насиченого розчину 

хлориду натрію, 1 мл 20,24 % азіотропного розчину хлористоводневої кислоти, 

2 мл хлороформу та збовтували впродовж 10 хв. 

Отриману суміш центрифугували 10 хв при 4000 обертів/хв. У результаті 

центрифугування суміш розділялася на три фракції: водну, білкову та нижню – 

хлороформову, з якою і проводилася вся подальша робота. Із метою 

звʼязування залишків води хлороформовий шар пропускали через 0,1 г 

сульфату натрію. У кінцевому результаті ми отримали 1,5 мл очищеного і 

зневодненого розчину для подальшого хроматографування. У хроматограф 

вводили 1мкл розчину. 

Дослідження якісного та кількісного вмісту КЛЖК у ротовій рідині 

здійснювали в газовому хроматографі Shimadzu GC 2014 (Shimadzu, Японія) з 

детектором іонізації в полумʼї, використовуючи кварцеву капілярну колонку 

довжиною 50 м, внутрішнім діаметром 0,2 мм, із нерухомою фазою типу FFAP 

(кополімер поліетиленгліколю з тринітротерефталевою кислотою) і товщиною 

плівки 0,33 мкм. Температуру в колонці програмували на 150°С, підвищуючи її 

зі швидкістю 5°С за хвилину до температури 200°С, витримували так 10 хв. 

Газ-носій – азот, швидкість якого – 1 мл/хв. Поділ потоку – 1:15. Тривалість 

аналізу – 30 хв. (для однієї проби) [181]. Керування процесом газорідинної 

хроматографії та розрахунки здійснювали за допомогою компʼютерного 

програмного забезпечення GС Solution. 
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2.3. Дослідження рівня про- та протизапальних інтерлейкінів у 

ротовій рідині 

Із метою висвітлення молекулярних механізмів місцевого імунітету у разі 

ГП вивчали рівень показників прозапальних (ІЛ-1β та ІЛ-6) та протизапальних 

(ІЛ-10) цитокінів у ротовій рідині методом імуноферментного аналізу на 

апараті Stat Fax 303 Plus за допомогою реактивів ЗАТ „Вектор-Бестˮ (Росія) і 

визначали співвідношення прозапальних інтерлейкінів до протизапальних 

(індексна оцінка), а саме: індекс ІЛ-1β/ІЛ-10 та ІЛ-6/ІЛ-10. 

Методика визначення ІЛ базується на твердофазному „сендвіч”-варіанті 

імуноферментного аналізу із застосуванням моно- та поліклональних антитіл до 

відповідних інтерлейкінів. На першій стадії аналізу досліджувані та контрольні 

зразки інкубують у лунках з іммобілізованими антитілами, з якими зв’язується 

досліджуваний ІЛ. Зв’язаний ІЛ взаємодіє при інкубації з кон’югатом № 1 

(антитіла до обраного ІЛ з біотином). На третій стадії зв’язаний кон’югат № 1 

взаємодіє при інкубації з кон’югатом № 2 (стрептавідин із пероксидазою 

хрому). Кількість зв’язаного кон’югату № 2 визначають кольоровою реакцією з 

використанням субстрату пероксидази хрому – перекису водню та хромогену – 

тетраметилбензидину. Інтенсивність жовтого забарвлення пропорційна 

концентрації досліджуваного ІЛ у зразку ротової рідини. Одиниця виміру 

вмісту ІЛ у ротовій рідині – пг/мл. 

 

2.4. Біохімічні методи дослідження ротової рідини 

Із метою висвітлення окремих аспектів патогенезу ГП ми здійснили 

комплексне біохімічне дослідження. Зважаючи на простоту та неінвазивність 

отримання, а також високу інформативність, об’єктом досліджень обрана 

ротова рідина – основне біологічне середовище ротової порожнини. На її склад 

впливають метаболічні процеси, які відбуваються в зубо-щелепній системі та в 

організмі загалом і, навпаки, компоненти ротової рідини справляють місцеві та 

системні ефекти [45]. 

Активність патогенної мікрофлори відслідковували за продуктами їхньої 
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життєдіяльності – умістом КЛЖК. Із метою дослідження про- та АО взаємодій 

визначали процеси ПОБ за показниками ОМБ та активності основного 

фермента АО захисту – СОД. Стан ендогенної інтоксикації внаслідок 

дистрофічно-запального процесу в пародонті встановлювали за показниками 

рівня МСМ. 

Показники ОМБ вивчали за методикою Е.Е. Дубининой и соавт., 1995 

[70]. Вона базується на взаємодії окиснених амінокислотних залишків білків із 

2,4 динітрофенілгідразином (2,4-ДНФГ) з утворенням похідних 2,4-

динітрофенілгідразону. 

Визначення оптичної густини проводили на спектрофотометрі при 

довжині хвилі 356 і 370 нм (кетонопохідні нітрофенілгідразонів нейтрального 

характеру) та 430 і 530 нм (альдегідопохідні нітрофенілгідразонів основного 

характеру) і вимірювали в одиницях оптичної густини, тобто, в умовних 

одиницях (у. о.). 

Активність СОД визначали за здатністю фермента конкурувати з 

нітротетразолієм за супероксидні аніони за методом С. Чевари и соавт., 1991 

[217]. Принцип методу ґрунтується на відновленні нітротетразолію 

супероксидними радикалами, які утворюються при реакції між феназин-

метасульфатом і відновленою формою нікотинаміддинуклеотиду (NAD•H). 

Утворення нітроформазану, продукту відновлення нітротетразолію, блокується 

наявністю в пробі СОД. Активність СОД визначали в МО/мг. 

Рівень МСМ вивчали скринінг-методом у модифікації Н.И. Габриэляна 

(1981) [44]. 0,3 мл досліджуваної проби обробляли 0,15 мл 10 % розчином 

трихлороцтової кислоти (2:1), центрифугували впродовж 30 хв при 3000 об/хв; 

супернатант розводили дистильованою водою у співвідношенні 1:8 проти 

повітря. Визначали оптичну густину спектрофотометром-46, використовуючи 

показник абсорбції при довжині хвилі 254 нм. Уміст МСМ254 визначали в 

одиницях оптичної густини (од. опт. густ.), тобто в умовних одиницях. 
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2.5. Спосіб комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит 

Комплексне лікування хворих на ГП у кожній із груп здійснювали за 

окремими протоколами, які мали як спільні, так і відмінні риси. Усім пацієнтам 

проводили професійну гігієну ротової порожнини, використовуючи 

п’єзокерамічний скелер Piezo SMART та порошкоструменеву обробку апаратом 

Prophyflex („KaVoˮ, США) з порошком Kavo Prophy pearls. Над’- і під’ясенні 

зубні відкладення видалялися неодноразово в поєднанні із навчанням правилам 

догляду за ротовою порожниною та наступним контролем доти, поки не було 

отримано досконало чисту поверхню зубів. Ультразвуковий спосіб видалення 

зубних відкладень доповнювався механічним за допомогою кюрет Ґрейсі. 

Усувалися всі місцеві травмуючі чинники, такі як: нависаючі краї пломб, 

апроксимальні каріозні порожнини, нераціональні ортопедичні конструкції та 

ін. При виявленні вузлів травматичної оклюзії усували передчасні контакти і 

здійснювали вибіркове пришліфовування зубів [63]. Усім пацієнтам проводили 

обробку ПК ультразвуковими періонасадками із дрібнозернистим алмазним 

напиленням, а з метою кінцевого полірування поверхні кореня застосовували 

Vector-терапію [111]. 

У порівняльній групі комплексне лікування включало медикаментозну 

терапію, яка полягала в аплікаційному застосуванні гелю Генгігель та 

препарату загальної дії Апілак. 

Пацієнтам основної групи проводили лікування за аналогічною схемою, 

але додатково застосовували фотодинамотерапію [113]. 

Для пацієнтів контрольної групи застосували традиційне комплексне 

пародонтологічне лікування, у якому для медикаментозної терапії використано: 

місцево – гель Метрогіл-дента та загально – полівітамінний препарат 

Комплевіт. 

2.5.1. Методика застосування ультразвукових алмазних інструментів 

та Vector-терапії для обробки пародонтальних кишень. Для запропонованої 

обробки ПК застосовували п’єзокерамічний скелер Piezo SMART із 
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періонасадками з алмазним покриттям ОР4 та ОР5 (виробник Мectron s.p.a., 

Італія) у т. зв. „періо” режимі (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Періонасадка із алмазним напиленням ОР4. 

Фінішна обробка ПК здійснювалася за допомогою Vector-терапії (Durr 

Dental, Німеччина) (рис. 2.5.). 

 

Рис 2.5. Апарат Vector. 

 

Даний апарат працює на частоті 25 Кгц, на відміну від інших 

ультразвукових систем напрямок коливань знаходиться у межах 90°, тобто, 

інструменти працюють паралельно відносно поверхні зуба. Енергія апарату 

Vector передається опосередковано через суспензію гідроксиапатиту кальцію з 

розміром частинок ~ 10 мікрон (VECTOR Fluid polish) на стінки ПК, 

забезпечуючи досконале полірування поверхні кореня та усунення біоплівки. 

Для пародонтологічних потреб пропонуються два типи насадок: набір Paro 

(срібний) – металеві інструменти для первинної обробки ПК та набір Recall 

(чорний) – карбонові насадки для підтримуючої терапії [25]. 

Методика лікування: після обробки ПК періонасадками з алмазним 

напиленням застосовували Vector-терапію (використовуються металеві 

інструменти з набору „Paro”). Час обробки одного зуба становив у середньому 4 
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хвилини. Через 6 місяців за необхідності в окремих хворих здійснювали 

підтримуючу терапію системою Vector із використанням карбонових насадок 

(набір „Recall”). 

Послідовне застосування періонасадок із дрібнозернистим алмазним 

напиленням та фінішної поліровки поверхні кореня є запорукою ефективного 

лікування, оскільки нівелюється можливість повторного скупчення нальоту та 

реінфікування тканин пародонта, а також створюються оптимальні умови для 

процесів регенерації. На спосіб лікування нами було отримано патент України 

на корисну модель №76814, МПК А61В 1/00, А61С 7/00 [111]. 

2.5.2. Методика фотодинамотерапії пародонтальних кишень. При 

проведенні ФДТ ми використовували поєднання ФС Фотолон 

(Белмедпрепарати, Білорусія) з активно діючою речовиною хлорин Е6 та 

діодного лазера Granum (Spectrum International, Inc., США) з довжиною хвилі 

660 нм [157], що зображений на рисунку 2.6. 

 

Рис 2.6. Діодний лазер „Granum”. 

 

Методика проведення ФДТ: 

1) внесення ФС Фотолон у ПК від її дна до шийки зуба з експозицією 5-10 хв; 

2) промивання ПК дистильованою водою та висушування; 

3) введення світловоду лазера у ПК (параметри: довжина хвилі – 660 нм, режим 

– безперервний, потужність – 200 мВт, час експозиції – 1-4 хв) та обробка її 

циклічними рухами по всій глибині; 

4) промивання ПК дистильованою водою. 
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У разі ГП початкового-I ступеня процедуру ФДТ проводили 1 раз, а I-II ‒ 

2 рази. Для забезпечення техніки безпеки обов’язковим є використання 

захисних окулярів усім учасникам лікувальної процедури. 

 

2.5.3. Спосіб медикаментозного лікування хворих на генералізований 

пародонтит. Медикаментозне лікування хворих на ГП було розподілене на 

місцеве та загальне з метою впливу на місцевий запальний процес та корекцію 

метаболічних процесів організму загалом. 

Медикаментозне лікування хворих порівняльної та основної груп було 

однаковим: екзогенно – аплікації та інстиляції гелю Генгігель на ясна – двічі на 

добу по 20 хв; курс лікування – 10-12 днів; ендогенно – призначення препарату 

Апілак по 1 таблетці 3 рази на добу (таблетку клали під язик до повного 

розчинення); курс лікування – 10-15 днів. Гель Генгігель (RICERFARMA SRL., 

Італія, висновок ДСЕЕ МОЗ України №05.03.02-03/72694) – на основі 0,2% 

високомолекулярних фракцій гіалуронової кислоти, проявляє протизапальний 

ефект та стимулює репаративні процеси, зміцнює та відновлює сполучну 

тканину. Окрім цього, препарат Генгігель володіє адгезивними властивостями, 

створюючи ефект біологічної плівки, під якою створюються оптимальні умови 

для регенераційних процесів. 

У препарата Апілак (АТ ГРІНДЕКС, м. Рига, Латвія; реєстраційне 

посвідчення: UA/4346/01/01) діючою речовиною є бджолине маточне молочко – 

секрет, який виробляється алотропічними залозами робочих бджіл. Апілак є 

сумішшю біологічно активних речовин, до складу якої входять: вітаміни (С, В1, 

В2, В5, В6, В8, В12, Н, кислота фолієва, інозитол); мінеральні елементи (K, Na, 

Ca, Mg, Fe, P) і мікроелементи (Zn, Mn, Cu, Co, S, Si, Ni, Cr, As, Bi); 23 

амінокислоти, у тому числі незамінні та інші біологічно активні речовини. 

Для загального медикаментозного лікування хворих контрольної групи 

призначали полівітамінний препарат Комплевіт (який містить вітаміни С, В1, 

B2, B6, B12, фолієву кислоту, нікотинамід, кальцій пантотенат) по 1 капсулі 1 раз 

на добу; курс лікування – 20 днів. Для місцевого медикаментозного лікування 
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застосовували гель Метрагіл-дента – (Юнік Фармасьотикал Лабораторіз, Індія; 

реєстраційне посвідчення № UA/2871/01/01) (який має антипротозойну і 

антибактеріальну дію стосовно найпростіших і анаеробних бактерій, що 

викликають пародонтит, а також активний до спектру вегетативних форм 

грамнегативних і грампозитивних мікроорганізмів, які також зустрічаються в 

мікробних асоціаціях) у вигляді аплікацій та інстиляцій двічі на добу по 20 хв; 

курс лікування – 10-12 днів. 

Протоколи комплексного лікування ГП проілюстровані рисунком 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Протоколи комплексного лікування різних груп хворих на 

генералізований пародонтит. 

Протокол А: 

- обробка ПК ультразвуковими 

періонасадками з алмазним 

напиленням; 

- Vector-терапія; 

- місцево Генгігель; 

- системно Апілак. 

 

-системно „Апілак” 

 

Порівняльна група, 

n=50 

 

40 

Протокол В: 

-обробка ПК ультразвуковими 

періонасадками з алмазним 

напиленням; 

- Vector-терапія; 

- ФДТ 

- місцево Генгігель; 

- системно Апілак. 

Основна група, 

n= 50 

 

40 

Протокол С: 

- обробка ПК ультразвуковими 

періонасадками з алмазним 

напиленням; 

- Vector-терапія; 

- місцево Метрогіл-дента; 

- системно Комплевіт. 

 

Контрольна група, 

n=40 

І А, 

n=25  

 

N=25 

 

ІІ А, 

n=25  

 

ІІ В, 

n=25 

 

 

І В, 

n=25 

 

ІІ С, 

n=20 

 

І С, 

n=20 

 

 

Здорові, 

n= 20 

 

 

 

160 

пацієнтів 

Здорові, 

n= 20 
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У випадку потреби переходили до наступного етапу лікування – 

раціонального ортопедичного лікування та постійного шинування зубів. 

Заключною фазою комплексного лікування хворих на ГП є здійснення 

підтримуючої терапії, від якої довготерміновий успішний результат 

пародонтологічного лікування залежить більше, ніж від „одноразових” 

радикальних заходів. Підтримуючу терапію за необхідності здійснювали кожні 

6 місяців після лікування [160]. Вона полягала в проведенні професійної гігієни 

та курсу місцевого медикаментозного лікування. Усім хворим через 12 місяців 

призначали повторний курс загальної медикаментозної терапії. 

Для оцінки ефективності лікування ГП використовували критерії 

„ремісія”, „стабілізація”, „поліпшення”, „без змін”, „прогресування”. Критерій 

„ремісія” [81] застосували у випадку, якщо після лікування ясна були блідо-

рожевого кольору, щільно прилягали до поверхні зубів, не виявлявся ексудат у 

ПК. 

На рентгенограмі стан кісткової тканини коміркового відростка 

характеризувався зникненням вогнищ остеопорозу міжкоміркових перетинок, 

ущільненням кісткової тканини їх компактної пластинки. 

За всіма досліджуваними нами показниками після терапії визначали 

ефективність лікування у хворих на ГП у всіх підгрупах за індексом 

ефективності лікування (ІЕЛ) Улітовського за формулою: 

                                                                                              (2.6) 

       І1 – попереднє значення показника; І2 – наступне значення показника [103]. 

Цей спосіб оцінки ефективності лікування є універсальним. Він показує на 

скільки відсотків змінилися показники і застосовується навіть у випадках, коли 

при повторному обстеженні значення показника дорівнює „0”. 

Ефективність лікування оцінювали, порівнюючи клінічні, рентгенологічні 

та біохімічні показники до і після комплексного лікування, а також у віддаленні 

терміни – через 6 і 12 місяців. 

 



78 

  

2.6. Статистичний аналіз результатів дослідження 

Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали персональним 

комп’ютером на основі прикладної програми для роботи з електронними 

таблицями Microsoft Exsel 2010 року. При обробці отриманих даних за 

допомогою пакету „Statistika 6,0” використовували параметричні методи 

описової статистики. Результати вважалися вірогідними в тому випадку, коли 

коефіцієнт достовірності був меншим або дорівнював 0,05. 

 

Перелік публікацій за темою розділу 2: 

1. Личковська ОЛ, Мельничук АС, Кашівська РС. Застосування 

ультразвукових періонасадок з алмазним напиленням у лікуванні 

генералізованого пародонтиту. Тези доп. 81 наук.-практ. конф. студентів і 

молодих вчених з міжнар. участю Сучасні проблеми медицини і фармації в 

наукових розробках студентів і молодих вчених; 2012 Бер 29-30; Івано-

Франківськ; 2012, с. 133 [110]. 

2. Личковська ОЛ, Мельничук ГМ, Денега ІС, Завербна ЛВ, 

Мельничук АС, Кашівська РС, Личковська ЛТ, Гисик МВ, винахідники; 

Личковська ОЛ, Мельничук ГМ, Денега ІС, Завербна ЛВ, Мельничук АС, 

Кашівська РС, Личковська ЛТ, Гисик МВ, патентовласники. Спосіб місцевого 

лікування генералізованого пародонтиту із використанням ультразвукових 

апаратів. Патент України UA 76814. 2013 січ. 10. 6 с. [111]. 

3. Личковська ОЛ, Мельничук ГМ, Завербна ЛВ, Личковська ЛТ, 

Мельничук СС, винахідники; Личковська ОЛ, Мельничук ГМ, Завербна ЛВ, 

Личковська ЛТ, Мельничук СС, патентовласники. Спосіб місцевого лікування 

генералізованого пародонтиту. Патент України UA 77131. 2013 січ. 25. 4 с. 

[112]. 

4. Личковська ОЛ, Мельничук ГМ, Завербна ЛВ, Мельничук АС, 

Кашівська РС, Личковська ЛТ, Дацко РА, винахідники; Личковська ОЛ, 

Мельничук ГМ, Завербна ЛВ, Мельничук АС, Кашівська РС, Личковська ЛТ, 

Дацко РА, патентовласники. Спосіб комплексного лікування генералізованого 
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пародонтиту із застосуванням методу фотодинамотерапії. Патент України UA 

77137. 2013 січ. 25. 6 с. [113]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ 

ПАРОДОНТИТ ХРОНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЗА КЛІНІКО-

РЕНТГЕНОЛОГІЧНИМИ ТА ЛАБОРАТОРНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 

3.1. Клініко-рентгенологічна та індексна оцінка стану пародонта у 

хворих на генералізований пародонтит 

ГП хронічного перебігу притаманна багата та різноманітна клінічна 

симптоматика. Детальне обстеження локального і загального статусу пацієнта, 

індивідуальний підхід із врахуванням усіх його анатомо-фізіологічних 

особливостей, вивчення та аналіз анамнезу життя і хвороби дають змогу 

провести якісно діагностичний етап із встановленням провідних етіологічно-

патогенетичних механізмів розвитку ГП з наступним лікуванням, яке б 

забезпечило довготривалу ремісію та відновлення функції тканин пародонта. 

Серед відібраних нами пацієнтів були хворі на ГП хронічного перебігу 

початкового-І та І-ІІ ступенів розвитку у віці 20-44 років без 

загальносоматичної патології та група здорових осіб для порівняння. 

Основними скаргами хворих були: кровоточивість ясен під час чищення зубів, 

періодичний набряк та зміна форми ясен, неприємний запах із рота, оголення 

шийок та коренів зубів, підвищена чутливість зубів до температурних і 

хімічних подразників та наявність м’яких і мінералізованих зубних відкладень. 

Серед хворих на ГП початкового-І ступеня 40,63 % вперше дізналися про 

своє захворювання, і до наших втручань обмежувалися лише періодичним 

проведенням професійної гігієни. Серед хворих на ГП І-ІІ ступеня 44,29 % 

вперше дізналися про те, що хворі, 40 % – знали, що в них є захворювання 

пародонта, але повноцінного пародонтологічного лікування не отримували і 

лише 15,71 % раніше були ліковані з приводу ГП, але підтримуючої терапії не 

проводили, тому спостерігався рецидив захворювання. 

При внутрішньоротовому обстеженні виявляли: нависаючі краї пломб та 

ортопедичних конструкцій, нераціональні реставрації зубів без відновлення 
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їхньої анатомічної форми та без відповідного контактного пункту чи площини; 

численні вузли травматичної оклюзії; рецесію ясен, рідше – патологічне 

прикріплення вуздечок верхньої та нижньої губи та щічних тяжів; прикус – 

ортогнатичний або прямий.  

У разі рентгенологічного обстеження у хворих на ГП початкового-І 

ступеня спостерігали: відсутність кортикальної пластинки, остеопороз 

губчастої речовини, резорбцію міжкоміркових перегородок до 1/3 відносно 

довжини кореня зуба та розширення періодонтальної щілини. За ГП І-ІІ ступеня 

розвитку крім перелічених вище ознак спостерігалася резорбція міжкоміркових 

перегородок до 1/2 довжини кореня зуба. 

Отже, в усіх відібраних хворих на ГП виявляли симптомокомплекс із 

п’яти синдромів, характерних для цього захворювання. Симптоматичний 

гінгівіт у 95 % пацієнтів (133 особи) проявлявся катаральною формою, а в 5 % 

(7 осіб) – гіпертрофічною. ПК діагностувалися в шести секстантах щелеп, 

переважно із серозним, серозно-геморагічним, рідко – із серозно-гнійним 

ексудатом. Карієс цементу кореня виявлений у 2,14 % хворих (3 особи). 

Для визначення стану тканин пародонта застосовували комплекс клінічних 

індексів та проб (табл. 3.1). Стан гігієни ротової порожнини оцінювали за ІГ 

Гріна-Вермільйона, який у хворих на ГП початкового-І ступеня групи А 

становив 1,58 бала, що відповідало задовільному рівню, а в разі ГП І-ІІ ступеня 

цієї ж групи склав 2,06 бала і відповідав незадовільному рівню. Дуже 

близькими до цих даних були показники груп В і С. У кожній групі виявлено 

достовірну різницю ІГ між підгрупами ІІ і І (p1˂0,05), а між підгрупами з 

однаковим ступенем розвитку ГП істотної різниці не спостерігалося 

(p2,3,4,5,6,7˃0,05). Отже, в обох підгрупах виявлено неналежне дотримання 

пацієнтами гігієни ротової порожнини, що сприяло розвитку та прогресуванню 

ГП. 

Для визначення глибини та поширеності запального процесу ясен ми 

застосовували показник ЧС. 
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Таблиця 3.1 

Пародонтологічні індекси та проби у хворих на генералізований 

пародонтит хронічного перебігу початкового-І та І-ІІ ступенів розвитку 

(М±м) 

Примітка. Вказана вірогідність різниці показників: p1 – до величини показників 

підгрупи ІІ до підгрупи І у кожній групі; p2 – до величини показників підгрупи ІА до ІB; p3 – 

до величини показників підгрупи ІА до ІС; p4 – до величини показників підгрупи ІB до ІС; р5 

– до величини показників підгрупи ІІА до ІІB; р6 – до величини показників підгрупи ІІА до 

ІІС; р7 – до величини показників підгрупи ІІB до ІІС. 

 

 

Показники 

Хворі на ГП 

Порівняльна А група Основна В група Контрольна С група 

підгрупа 

IА (поч.-І 

ступінь), 

n=25 

підгрупа 

IIА (І-ІІ 

ступінь), 

n=25 

підгрупа IВ 

(поч.-І 

ступінь), 

n=25 

підгрупа 

IIВ (І-ІІ 

ступінь), 

n=25 

підгрупа IС 

(поч.-І 

ступінь), 

n=20 

підгрупа 

IIС (І-ІІ 

ступінь), 

n=20 

ІГ, 

бали 

1,58±0,07 

 

2,06±0,19 

p1˂0,05 

 

1,61±0,07 

 

p2˃0,05 

 

 

2,04±0,28 

p1˂0,05 

p5˃0,05 

 

1,59±0,09 

 

 

p3˃0,05 

p4˃0,05 

2,05±0,15 

p1˂0,05 

 

p6˃0,05 

p7˃0,05 

ЧС, 

бали 

1,64±0,12 2,69±0,14 

p1˂0,001 

 

1,63±0,1 

 

p2˃0,05 

 

2,67±0,17 

p1˂0,001 

p5˃0,05 

 

1,61±0,11 

 

p3˃0,05 

p4˃0,05 

2,67±0,14 

p1˂0,001 

 

p6˃0,05 

p7˃0,05 

РВІ, 

бали 

1,23±0,09 1,75±0,09 

p1˂0,001 

 

1,22±0,13 

 

p2˃0,05 

 

1,77±0,08 

p1=0,001 

p5˃0,05 

 

1,24±0,11 

 

 

p3˃0,05 

p4˃0,05 

1,78±0,1 

p1=0,001 

 

p6˃0,05 

p7˃0,05 

ІК, 

% 

22,13 

±0,95 

31,29 

±0,65 

p1˂0,001 

 

22,16 

±1,02 

 

p2˃0,05 

 

31,25 

±1,89 

p1˂0,001 

p5˃0,05 

 

22,18 

±0,61 

 

 

p3˃0,05 

p4˃0,05 

31,24 

±0,64 

p1˂0,001 

 

p6˃0,05 

p7˃0,05 

глибина 

ПК, 

мм 

3,54±0,07 4,03±0,04 

p1˂0,001 

 

3,51±0,1 

p2˃0,05 

 

4,05±0,08 

p1˂0,001 

p5˃0,05 

 

3,56±0,08 

 

p3˃0,05 

p4˃0,05 

4,09±0,04 

p1˂0,001 

 

p6˃0,05 

p7˃0,05 

ВЕП, 

мм 

4,34±0,1 6,23±0,1 

p1˂0,001 

 

4,37±0,21 

p2˃0,05 

 

6,21±0,12 

p1˂0,001 

p5˃0,05 

 

4,32±0,09 

 

p3˃0,05 

p4˃0,05 

6,26±0,13 

p1˂0,001 

 

p6˃0,05 

p7˃0,05 
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У випадку ГП початкового-І ступеня показник ЧС становив у середньому 1,63 

бала, що відповідало слабо вираженому процесу запалення, а за І-ІІ ступеня – 

2,68 бала, і процес запалення трактувався як помірно виражений. Різниця між 

підгрупами ІІ і І у кожній із груп за індексом ЧС була вагомою (p1˂0,001). Між 

підгрупами ІА, ІВ і ІС та ІІА, ІІВ і ІІС значних відмінностей не виявлено 

(p2,3,4,5,6,7˃0,05). 

За ГП початкового-І ступеня середнє значення РВІ становило 1,25 бала, а 

в разі І-ІІ – 1,77. Відмінність між підгрупами ІІ і І у групах А, В і С була 

значущою (p1˂0,001, p1=0,001 і p1=0,001 відповідно). За однакового ступеня 

розвитку ГП між підгрупами за індексом РВІ суттєвої різниці не виявлено 

(p2,3,4,5,6,7˃0,05). 

ІК дав можливість оцінити дистрофічно-запальні зміни у тканинах 

пародонта. У хворих на ГП початкового-І ступеня він становив у середньому 

22,16 %, а І-ІІ – 31,26 %. Різниця даних підгруп ІІ і І у кожній із груп була 

значущою (p1˂0,001). Порівнянням показників ІК у хворих підгруп з однаковим 

ступенем розвитку ГП істотних відмінностей не виявлено (p2,3,4,5,6,7˃0,05). 

Ще однією пробою, що відображає дистрофічно-запальні зміни у 

тканинах пародонта, є глибина ПК. Середні значення у випадку ГП 

початкового-І ступеня склали 3,54 мм, а І-ІІ – 4,06 мм. У кожній групі виявлено 

вагому різницю між підгрупами ІІ і І (p1˂0,001), а між усіма підгрупами 

початкового-І і І-ІІ ступеня ГП вірогідної різниці за глибиною ПК не 

спостерігалося (p2,3,4,5,6,7˃0,05). 

Рівень ВЕП, який характеризує дистрофічно-запальні зміни у тканинах 

пародонта, склав у разі ГП початкового-І ступеня в середньому 4,34 мм, а І-ІІ 

ступеня – 6,23 мм. Між даними підгруп І і ІІ кожної із груп встановлено 

значущу різницю (p1˂0,001). У випадку одного і того ж ступеня розвитку ГП 

між показниками ВЕП підгруп суттєвих відмінностей не було (p2,3,4,5,6,7˃0,05). 

Отже, у хворих на ГП початкового-І і І-ІІ ступенів розвитку параклінічні 

показники стану тканин пародонта змінювалися, особливо в разі І-ІІ ступеня, та 

свідчать про суттєві запальні і дистрофічні зміни в пародонті. 
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3.2. Результати непрямого методу діагностики активності 

пародонтопатогенної мікрофлори 

Для діагностики стану мікробіоценозу ротової порожнини у хворих груп 

В і С нами використано непрямий метод, що базується на визначенні 

метаболітів мікрофлори, а саме, КЛЖК або летких жирних кислот [80]. 

Установлено, що у хворих на ГП вміст КЛЖК у ротовій рідині змінювався (рис. 

3.1, 3.2, табл. 3.2). 

У разі ГП початкового-І ступеня рівень оцтової кислоти (С2) порівняно з 

показником здорових знижувався: в 1,44 (p˂0,05) раза у підгрупах ІВ і ІС, а за І-

ІІ ступеня – у 4,09 і 4,29 (p˂0,001) раза в підгрупах ІІВ і ІІС відповідно. Рівень 

С2 за ГП початкового-І і І-ІІ ступенів розвитку в обох групах достовірно 

відрізнявся (p1˂0,001), а різниця склала 2,85 раза у групі В і 2,97 раза у групі С. 

При порівнянні даних підгруп ІВ і ІС та ІІВ і ІІС між собою вагомої різниці не 

виявлено (p2,3˃0,05). 

Водночас концентрація інших нерозгалужених КЛЖК достовірно зростала. 

Так, кількість пропіонової кислоти (С3) перевищувала показники здорових у 2,0 

і 2,04 (p˂0,001) раза в ІВ і ІС підгрупах та у 3,2 і 3,19 (p˂0,001) раза у підгрупах 

ІІВ і ІІС відповідно. Між показниками С3 підгруп ІВ і ІІВ та ІС і ІІС 

встановлено значущу різницю (p1˂0,01), яка становила 1,6 і 1,56 раза 

відповідно. Натомість між даними підгруп з однаковим ступенем розвитку ГП 

істотних відмінностей не виявлено (p2,3˃0,05). 

 

Рис. 3.1. Хроматограма пацієнта Б., 26 років, хворого на ГП І ступеня, із 

встановленими піками КЛЖК. 
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Таблиця 3.2 

Показники концентрації коротколанцюгових жирних кислот у ротовій 

рідині хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу 

початкового-І та І-ІІ ступенів розвитку (M±m) 

Показники 
Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП 

Основна В група Контрольна С група 

підгрупа IВ 

(поч.-І 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IIВ (І-ІІ 

ступінь), 

n=15 

підгрупа IС 

(поч.-І 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IIС (І-ІІ 

ступінь), 

n=15 

С2 

(оцтова 

кислота), 

мг/г 

0,270± 

0,04 

0,188±0,00 

p<0,05 

 

0,066±0,01 

p<0,001 

p1<0,001 

 

0,187±0,01 

p<0,05 

 

p2>0,05 

0,063±0,01 

p<0,001 

p1<0,001 

p3>0,05 

С3 

(пропіонова 

кислота), 

мг/г 

0,093± 

0,02 

0,186±0,02 

p<0,001 

 

0,298±0,03 

p<0,001 

p1<0,01 

 

0,190±0,02 

p<0,001 

 

p2>0,05 

0,297±0,03 

p<0,001 

p1<0,01 

p3>0,05 

С4 

(масляна 

кислота), 

мг/г 

0,017± 

0,00 

0,100±0,01 

p<0,001 

0,209±0,02 

p<0,001 

p1<0,001 

 

0,105±0,01 

p<0,001 

 

p2>0,05 

0,206±0,02 

p<0,001 

p1<0,001 

p3>0,05 

С6 

(капронова 

кислота), 

мг/г 

0,0015± 

0,00 

0,0022± 

0,00 

p<0,001 

 

0,0033±0,00 

p<0,001 

p1<0,001 

 

0,0021±0,0

0 

p<0,001 

 

p2>0,05 

0,0034±0,00 

p<0,001 

p1<0,001 

p3>0,05 

Загальний 

вміст Сn 

(С2+… С6), 

мг/г 

0,381± 

0,01 

0,476±0,01 

p<0,001 

0,576±0,03 

p<0,001 

p1˂0,01 

 

0,484±0,02 

p<0,001 

 

p2>0,05 

0,569±0,03 

p<0,001 

p1˂0,01 

p3>0,05 

Анаеробний 

індекс, од 

0,407± 

0,05 

 

1,521±0,04 

p<0,001 

 

 

7,682±0,05 

p<0,001 

p1<0,001 

 

1,578±0,05 

p<0,001 

 

p2>0,05 

7,984±0,05 

p<0,001 

p1<0,001 

p3˂0,001 

Ізо Сn 

(ізо С4+ ізо 

С5+ 

ізо С6), 

мг/г 

0,051± 

0,01 

0,067±0,01 

p˃0,05 

 

 

0,074±0,00 

p>0,05 

p1˃0,05 

 

0,066±0,00 

p˃0,05 

 

p2>0,05 

0,073±0,00 

p˃0,05 

p1˃0,05 

p3>0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини показника 

здорових; p1 – до величини показників підгрупи ІІ до підгрупи І у кожній групі; p2 – 

до величини показників підгрупи ІВ до ІС; p3 – до величини показників підгрупи ІІВ 

до ІІС. 
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Рис. 3.2. Хроматограма пацієнта С., 37 років, хворого на ГП ІІ ступеня, із 

встановленими піками КЛЖК. 

 

Рівень іншої нерозгалуженої КЛЖК – масляної (С4) – також зростав у 5,88 

і 6,18 раза (p˂0,001) у підгрупах ІВ і ІС та в 12,29 і 12,12 раза (p˂0,001) в 

підгрупах ІІВ і ІІС відповідно. При порівнянні даних підгруп із різним 

ступенем розвитку ГП в обох групах встановлено вагому різницю в 2,09 і 1,96 

(p1˂0,001) раза, а в підгрупах з однаковим ступенем її не було (p2,3˃0,05). 

Концентрація капронової кислоти (С6) у хворих на ГП початкового-І 

ступеня також зростала – в 1,47 і 1,4 раза (p˂0,001) у підгрупах ІВ і ІС, а у 

випадку ГП І-ІІ ступеня – ще більше – в 2,2 і 2,27 раза (p˂0,001) в підгрупах ІІВ 

і ІІС відповідно. За рівнем С6 між підгрупами з різним ступенем ГП 

встановлено суттєву різницю (p1˂0,001), яка склала 1,5 і 1,62 раза у групах В і С 

відповідно, а в підгрупах хворих, які мали однаковий ступінь розвитку хвороби, 

суттєвих відмінностей не спостерігалося (p2,3˃0,05). 

Загальний вміст нерозгалужених КЛЖК (Сn) також був відмінним від 

такої у здорових. Так, у хворих підгруп ІВ і ІС він збільшувався на 24,93 % і 

27,03 % (p˂0,001), а ІІВ і ІІС – на 51,18 % і 49,34 % (p˂0,001) відповідно.  

Кількість Сn у підгрупах із різним ступенем розвитку ГП значно 

відрізнялася: в 1,21 і 1,18 (p1˂0,01) раза в В і С групах відповідно, а в підгрупах 

із однаковим ступенем різниці не виявлено (p2,3˃0,05). 
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При визначенні окисно-відновного потенціалу середовища, вираженого 

значенням АІ, нами встановлено, що у випадку ГП хронічного перебігу цей 

індекс зміщувався в бік відновлених кислот, достовірно зростаючи. Різниця з 

групою здорових пацієнтів у разі ГП склала 3,74 і 3,88 раза в підгрупах ІВ і ІС 

та 18,87 і 19,62 раза в підгрупах ІІВ і ІІС відповідно (p˂0,001). Між підгрупами 

з різним ступенем розвитку ГП за показником АІ встановлено значну різницю 

(p1˂0,001): між ІВ і ІІВ – у 5,05 раза, а ІС і ІІС – у 5,06 раза. Співставленням 

даних підгруп ІВ і ІС за показником АІ вагомих відмінностей не виявлено 

(p2˃0,05), а підгруп ІІВ і ІІС – такі відмінності були (p3˂0,001). 

Під впливом пародонтопатогенних мікроорганізмів у хворих на ГП дещо 

змінювався показник сумарного вмісту ізокислот (ізоСn), що проявлялося 

незначним зростанням його: у хворих на ГП початкового-І ступеня – на 31,37 % 

і 29,41 % (p˃0,05) у підгрупах ІВ і ІС, а І-ІІ ступеня – на 45,10 % і 43,14 % 

(p˃0,05) у підгрупах ІІВ і ІІС відповідно. Між підгрупами як з різним, так із 

однаковим ступенем розвитку ГП за показником ізоСn переконливих 

відмінностей виявлено не було (p1,2,3˃0,05). 

Отримані в результаті наших досліджень дані дали змогу порівняти 

картину метаболічних змін мікробіоценозу в ротовій порожнині хворих на ГП 

хронічного перебігу початкового-І і І-ІІ ступенів розвитку зі здоровими 

пацієнтами та між собою. Усі зміни показників КЛЖК корелювали зі ступенем 

розвитку запального процесу в пародонті. Встановлене зростання загальної 

концентрації КЛЖК у ротовій рідині в разі ГП, особливо за І-ІІ ступеня, може 

свідчити про зростання активності аеробної та, особливо, анаеробної 

мікрофлори. 

Завдяки аналізу кількості окремих КЛЖК із нерозгалуженим ланцюгом у 

профілі С2-С4 нами виявлено певні особливості, а саме: зростання концентрації 

пропіонової і масляної кислот при зниженні концентрації оцтової кислоти. Ці 

дані віддзеркалюють пригнічення аеробної флори на тлі зростання активності 

анаеробної мікрофлори, а саме, родів Clostridium, Bacteroides і Fusobacterium 

[182]. Зростання концентрації масляної кислоти, ймовірно, свідчить не лише 
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про втягування в запальний процес бактероїдів, пропіонобактерій, а й бактерій 

роду клостридій та вказує на погіршення стану мікробіоценозу [80]. 

Підвищення показника АІ у хворих на ГП хронічного перебігу, особливо 

за ГП І-ІІ ступеня, може вказувати на активацію факультативної та облігатної 

анаеробної мікрофлори. Незначне зростання на цьому тлі сумарного вмісту 

ізокислот у хворих на ГП пояснюється тим, що вони є продуктами метаболізму 

білків, в основному, аеробної мікрофлори, і, меншою мірою, анаеробної. 

Отримані дані резонують із тезисом про домінуючу роль мікрофлори, особливо 

анаеробної, у патогенезі ГП [65]. 

 

3.3. Рівень про- та протизапальних цитокінів на ранніх стадіях 

розвитку генералізованого пародонтиту 

Для встановлення деяких особливостей місцевого імунного захисту в разі 

ГП ми вивчали рівень інтерлейкінів у ротовій рідині хворих груп В і С, у яких 

відзначалося суттєве зростання рівня прозапальних цитокінів (табл. 3.3). Так, 

показник вмісту ІЛ-1β у разі ГП порівняно зі здоровими підвищувався в 1,76 

раза в підгрупах ІВ і ІС та в 1,96 раза в підгрупах ІІВ і ІІС (p˂0,001) відповідно. 

Різниця в 11,3 % між підгрупами ІВ і ІІВ була несуттєвою (p1˃0,05), а в 11,4 % 

між підгрупами ІС і ІІС – значною (p1˂0,05). У підгрупах з однаковим ступенем 

ГП за рівнем IЛ-1β істотних відмінностей не виявлено (p2,3˃0,05). 

Кількість іншого прозапального цитокіну – ІЛ-6 – також значно зростала 

відносно даних у здорових: у 4,79 і 4,86 (p˂0,001) раза в підгрупах ІВ і ІС, і в 

6,26 і 6,3 (p˂0,001) раза в підгрупах ІІВ і ІІС відповідно. Помітних відмінностей 

між показниками підгруп як із різним, так і з однаковим ступенем ГП 

встановлено не було (p1,2,3˃0,05). 

На тлі підвищення концентрації прозапальних цитокінів ІЛ-1β і ІЛ-6 

відбулося зниження вмісту протизапального цитокіну ІЛ-10 відносно рівня у 

здорових: у хворих початкового-І ступеня – в 1,68 і 1,61 (p˂0,05) раза (у 

підгрупах ІВ і ІС), а І-ІІ – у 2,06 (p=0,001) і 1,99 (p˂0,05) раза (у підгрупах ІІВ і  
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ІІС) відповідно. За показником ІЛ-10 вагомої різниці при порівнянні між собою 

даних різних підгруп не виявлено (p1,2,3˃0,05). 

Таблиця 3.3 

Показники рівня інтерлейкінів у ротовій рідині хворих на генералізований 

пародонтит хронічного перебігу початкового-I і I-II ступенів розвитку 

 

Показ- 

ники 

Здорові, 

n=8 

Хворі на ГП 

Основна В група Контрольна С група 

підгрупа IВ 

(поч.-І 

ступінь) 

підгрупа IIВ 

(І-ІІ ступінь) 

підгрупа IС 

(поч.-І 

ступінь) 

підгрупа IIС 

(І-ІІ ступінь) 

IЛ-1β, 

пг/мл 

293,98± 

15,71 

n=9 

517,23±24,39 

p˂0,001 

 

 

n=10 

575,67±35,45 

p˂0,001 

p1˃0,05 

 

n=10 

518,12±15,57 

p˂0,001 

 

p2˃0,05 

n=10 

577,21±20,06 

p˂0,001 

p1˂0,05 

p3 ˃0,05 

IЛ-6, 

пг/мл 

0,988± 

0,12 

n=10 

4,73±0,58 

p˂0,001 

 

 

n=9 

6,18±0,64 

p˂0,001 

p1˃0,05 

 

n=9 

4,80±0,67 

p˂0,001 

 

p2˃0,05 

n=10 

6,22±0,83 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p3˃0,05 

IЛ-10, 

пг/мл 

2,45± 

0,25 

n=10 

1,46±0,25 

p˂0,05 

 

 

n=10 

1,19±0,18 

p=0,001 

p1˃0,05 

 

n=9 

1,52±0,26 

p˂0,05 

 

p2˃0,05 

n=9 

1,23±0,24 

p˂0,01 

p1˃0,05 

p3˃0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини показника у 

здорових; p1 – до величини показників підгрупи ІІ до підгрупи І у кожній групі; p2 – до 

величини показників підгрупи ІВ до ІС; p3 – до величини показників підгрупи ІІВ до ІІС. 

 

Для ширшого висвітлення місцевого імунологічного статусу тканин 

пародонта ми визначали співвідношення між про- та протизапальними ІЛ. 

Індекс ІЛ-1β/ІЛ-10 у здорових склав 119,99, у хворих на ГП початкового-І 

ступеня він зростав у 2,95 і 2,84 раза в підгрупах ІВ і ІС, а в разі І-ІІ ступеня – у 

4,03 і 3,91 раза в підгрупах ІІВ і ІІС відповідно (рис. 3.3). 

При визначенні індекса ІЛ-6/ІЛ-10 у пацієнтів з інтактним пародонтом 

виявлено, що він становив 0,4, у хворих на ГП початкового-І ступеня цей 
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показник зростав у 8,1 і 7,9 раза в підгрупах ІВ і ІС, а І-ІІ ступеня – у 12,98 і 

12,65 раза в підгрупах ІІВ і ІІС відповідно (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.3. Співвідношення IЛ1β /IЛ10 у хворих на ГП початкового-І та І-ІІ 

ступеня розвитку. 

 

Рис. 3.4. Співвідношення IЛ6/IЛ10 у хворих на ГП початкового-І та І-ІІ 

ступеня розвитку. 

 

Отримані нами дані про дисбаланс у разі ГП між протизапальними 

(антиостеопоротичними) та прозапальними (резорбтивними) цитокінами в бік 

останніх не суперечать більшості наукових досліджень [131], а лише 

підтверджують, що у хворих на ГП активується резорбція кісткової тканини та 

запускається каскад запальних процесів, тісно пов’заний із порушеннями у 

місцевому імунорезистентному стані, адже встановлено, що прозапальні 

цитокіни ФНП-α, ІЛ-8 і, особливо IЛ-1β сприяють деградації позаклітинного 
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матриксу, ініціюють опосередковану остеобластами резорбцію [143]. 

Досліджено також, що ІЛ-1β індукує вироблення колагенази у фібробластах та 

гальмує утворення колагену і кісткової тканини [93]. 

 

3.4. Зміни біохімічних показників у ротовій рідині хворих за 

генералізованого пародонтиту 

3.4.1. Про- та антиоксидантні взаємодії і стан ендогенної інтоксикації 

у хворих на генералізований пародонтит. Як відомо, в патогенезі ГП основна 

роль належить мікробному компоненту, який спричиняє не лише безпосереднє 

пошкодження тканини пародонта, а й запускає механізм ВРО біосубстратів 

[94]. У хворих на ГП нами встановлено значне порушення про- та АО 

взаємодій, які проявлялися підвищенням вмісту оксидантів ‒ різних фракцій 

ОМБ ‒ у ротовій рідині (табл. 3.4). Так, рівень ОМБ356 у хворих на ГП 

початкового-І ступеня зростав відносно даних у здорових в 1,8 (р˂0,001), 1,81 

(р˂0,01) і 1,82 (р˂0,001) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно. За ГП І-ІІ 

ступеня розвитку це зростання відбувалося в 2,55, 2,55 та 2,53 (р≤0,001) раза в 

підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. Виявлена достовірна різниця між ІА і ІІА 

(p1˂0,01) та ІС і ІІС (p1˂0,001) підгрупами, яка склала 1,42 і 1,39 раза 

відповідно, а в підгрупах ІВ і ІІВ – 1,41 раза і суттєвою не була (p1˃0,05). Між 

підгрупами з однаковим ступенем розвитку ГП істотної різниці за вмістом 

ОМБ356 не спостерігалося (p2,3,4,5,6,7˃0,05). 

У ротовій рідині хворих на ГП початкового-І ступеня відмічалося також 

підвищення фракції ОМБ370 відносно даних у здорових – в 1,93, 1,94 і 1,92 

(р˂0,001) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно, а за ГП І-ІІ ступеня ‒ у 2,50, 

2,52 і 2,52 (р˂0,001) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. Встановлено 

достовірну різницю між показниками підгруп ІА і ІІА (p1=0,01), ІВ і ІІВ 

(p1˂0,05) та ІС і ІІС (p1˂0,001). Натомість між даними підгруп із тим же 

ступенем розвитку ГП значущої різниці не виявлено (p2,3,4,5,6,7˃0,05). Між 

показниками підгруп ІА і ІІА та ІВ і ІІВ (p1˃0,05) суттєвої різниці не виявлено, 

а між ІС і ІІС підгрупами така відмінність спостерігалася (p1˂0,01). 
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Таблиця 3.4 

Рівень показників окисних модифікацій білків у ротовій рідині 

хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу початкового-I і 

I-II ступеня розвитку (M±m) 

Показ-

ники 

Здоро-

ві, 

n=18 

Хворі на ГП 

Порівняльна А група Основна В група Контрольна С група 

підгрупа IА 

(поч.-І 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IIА (І-ІІ 

ступінь), 

n=15 

підгрупа IВ 

(поч.-І 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IIВ (І-ІІ 

ступінь), 

n=15 

підгрупа IС 

(поч.-І 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IIС (І-ІІ 

ступінь), 

n=15 

ОМБ356, 

у.о. 

0,105±

0,01 

0,189±0,01 

p˂0,001 

 

0,268±0,02 

p˂0,001 

p1˂0,01 

 

 

0,190±0,02 

p˂0,01 

 

p2˃0,05 

 

 

0,268±0,04 

p=0,001 

p1˃0,05 

p5˃0,05 

 

0,191±0,01 

p˂0,001 

 

 

p3˃0,05 

p4˃0,05 

0,266±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,001 

 

p6˃0,05 

p7˃0,05 

ОМБ370, 

у.о. 

0,127±

0,01 

0,245±0,02 

p˂0,001 

 

0,318±0,02 

p˂0,001 

p1=0,01 

 

0,247±0,02 

p˂0,001 

 

p2˃0,05 

 

0,320±0,02 

p˂0,001 

p1˂0,05 

p5˃0,05 

 

 0,244±0,01 

p˂0,001 

 

 

p3˃0,05 

p4˃0,05 

0,320±0,04 

p˂0,001 

p1˂0,001 

 

p6˃0,05 

p7˃0,05 

ОМБ430, 

у.о. 

0,115±

0,01 

0,180±0,01 

p˂0,01 

 

 

0,225±0,02 

p˂0,001 

p1˃0,05 

 

0,179±0,02 

p˂0,05 

 

p2˃0,05 

 

0,223±0,02 

p=0,001 

p1˃0,05 

p5˃0,05 

 

 0,181±0,01 

p=0,001 

 

 

p3˃0,05 

p4˃0,05 

0,224±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,01 

 

p6˃0,05 

p7˃0,05 

ОМБ530, 

у.о. 

0,019± 

0,001 

0,035±0,001 

p˂0,001 

 

 

0,045±0,001 

p˂0,001 

p1˃0,05 

 

0,036±0,001 

p˂0,001 

 

p2˃0,05 

 

0,046±0,002 

p˂0,001 

p1˂0,01 

p5˃0,05 

 

0,035±0,001 

p˂0,001 

 

 

p3˃0,05 

p4˃0,05 

0,045±0,001 

p˂0,001 

p1˂0,05 

 

p6˃0,05 

p7˃0,05 

Примітка. Вказана вірогідність різниці показників: p – до величини показника у 

здорових; p1 – до величини показників підгрупи ІІ до підгрупи І у кожній групі; p2 – до 

величини показників підгрупи ІА до ІВ; p3 – до величини показників підгрупи ІА до ІС; 

p4 – до величини показників підгрупи ІВ до ІС; р5 – до величини показників підгрупи ІІА 

до ІІВ; р6 – до величини показників підгрупи ІІА до ІІС; р7 – до величини показників 

підгрупи ІІВ до ІІС. 

 

Порівнянням даних підгруп з однаковим ступенем розвитку ГП істотної різниці 

не встановлено (p2,3,4,5,6,7˃0,05). 
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Аналізуючи дані щодо концентрації ОМБ430 у ротовій рідині, бачимо, що 

у хворих відбувалося підвищення цього показника відносно даних у здорових в 

1,57 (р˂0,01), 1,56 (р˂0,05) і 1,57 (р=0,001) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС 

відповідно. У підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС зростання рівня ОМБ430 було в 1,96, 1,94 і 

1,95 (р≤0,001) раза відповідно. 

При довжині хвилі 530 нм у ротовій рідині хворих підгруп ІА, ІВ і ІС 

відмічалося зростання вмісту ОМБ цього пулу – відповідно в 17,5, 18,0 і 17,5 

(р˂0,001) раза відносно даних у здорових. У підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС рівень 

ОМБ530 підвищувався в 22,5, 23,0 і 22,5 (р˂0,001) раза відповідно. Виявлена 

вірогідна різниця між даними підгруп ІВ і ІІВ – в 1,28 раза (p1˂0,01) та ІС і ІІС – 

в 1,29 раза (p1˂0,05), а між показниками підгруп ІА і ІІА значної відмінності не 

було (p1˃0,05), як і між даними підгруп з однаковим ступенем розвитку ГП 

(p2,3,4,5,6,7˃0,05). 

У всіх обстежених хворих на ГП рівень МСМ254 у ротовій рідині зростав 

(табл. 3.5, рис. 3.5). Порівняно зі здоровими підвищення склало 1,42, 1,43 і 1,44 

(p≤0,001) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС та 1,88, 1,87 і 1,88 (p˂0,001) раза в 

підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. Між даними всіх підгруп із різним ступенем 

ГП встановлена достовірна різниця (p˂0,01), яка становила 1,32, 1,31 і 1,31 раза 

у групах А, В і С відповідно. За однакового ступеня розвитку ГП за кількістю 

МСМ254 між підгрупами істотних відмінностей не виявлено (p2,3,4,5,6,7˃0,05). 

На тлі посилення процесів ПОБ активність АО фермента СОД у ротовій 

рідині хворих на ГП відносно даних у здорових була суттєво зниженою (табл. 

3.6, рис. 3.6): за початкового-І ступеня ‒ в 1,24, 1,24 і 1,21 (р˂0,01) раза в 

підгрупах ІА, ІВ і ІС, а І-ІІ ‒ в 1,52, 1,46 і 1,48 (р˂0,001) раза в підгрупах ІІА, 

ІІВ і ІІС відповідно. Відмінність між даними підгруп ІІ і І у групах А, В і С була 

значною (p1˂0,05, p1˂0,05 і p1˂0,01 відповідно). За однакового ступеня розвитку 

ГП в підгрупах помітної різниці в активності СОД не виявлено (p2,3,4,5,6,7˃0,05). 

Отже, у хворих на ГП хронічного перебігу початкового-І і І-ІІ ступеня 

спостерігалося посилення процесів ПОБ, про що свідчило зростання в ротовій 
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рідині рівня ОМБ як альдегідних, так і кетонових похідних нейтрального й 

основного характеру. 

Таблиця 3.5 

Показники вмісту молекул середньої маси при довжині хвилі 254 нм у 

ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу 

початкового-I та I-II ступенів розвитку (M±m) 

Показ- 

ник 

Здо- 

рові 

Хворі на ГП 

Порівняльна А група Основна В група Контрольна С група 

підгрупа 

IА (поч.-І 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IIА (І-ІІ 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IВ (поч.-І 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IIВ (І-ІІ 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IС (поч.-І 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IIС (І-ІІ 

ступінь), 

n=15 

МСМ254, 

од. опт. 

густ. 

0,431

±0,02 

0,612 

±0,04 

p=0,001 

0,809 

±0,04 

p˂0,001 

p1˂0,01 

0,617 

±0,04 

p=0,001 

 

p2˃0,05 

0,808 

±0,04 

p˂0,001 

p1˂0,01 

p5˃0,05 

0,619 

±0,03 

p˂0,001 

 

 

p3˃0,05 

p4˃0,05 

0,811 

±0,05 

p˂0,001 

p1˂0,01 

 

p6˃0,05 

p7˃0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини показника 

здорових; p1 – до величини показників підгрупи ІІ до підгрупи І у кожній групі; p2 – до 

величини показників підгрупи ІА до ІВ; p3 – до величини показників підгрупи ІА до ІС; 

p4 – до величини показників підгрупи ІВ до ІС; р5 – до величини показників підгрупи ІІА 

до ІІВ; р6 – до величини показників підгрупи ІІА до ІІС; р7 – до величини показників 

підгрупи ІІВ до ІІС. 

 

 

 

Рис. 3.5. Показники вмісту молекул середньої маси при довжині хвилі 254 нм у 

ротовій рідині здорових та хворих на генералізований пародонтит хронічного 

перебігу початкового-I і I-II ступенів розвитку. 
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Таблиця 3.6 

Показники активності супероксиддисмутази в ротовій рідині хворих 

на генералізований пародонтит хронічного перебігу початкового-I і I-II 

ступеня розвитку (M±m) 

Показ-

ник 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП 

Порівняльна А група Основна В група Контрольна С група 

підгрупа IА 

(поч.-І 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IIА (І-ІІ 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IВ (поч.-І 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IIВ (І-ІІ 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IС (поч.-І 

ступінь), 

n=15 

підгрупа 

IIС (І-ІІ 

ступінь), 

n=15 

СОД, 

МО/мг 

32,78± 

1,72 

26,46 

±1,08 

p˂0,01 

 

 

 

21,59 

±2,01 

p˂0,001 

p1˂0,05 

 

 

26,35 

±0,97 

p˂0,01 

 

p2˃0,05 

 

22,39 

±1,56 

p˂0,001 

p1˂0,05 

p5˃0,05 

 

27,06 

±0,87 

p˂0,01 

 

 

p3˃0,05 

p4˃0,05 

22,09 

±1,39 

p˂0,001 

p1˂0,01 

 

p6˃0,05 

p7˃0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини показника 

здорових; p1 – до величини показників підгрупи ІІ до підгрупи І у кожній групі; p2 – до 

величини показників підгрупи ІА до ІБ; p3 – до величини показників підгрупи ІА до ІС; p4 – 

до величини показників підгрупи ІБ до ІС; р5 – до величини показників підгрупи ІІА до ІІБ; 

р6 – до величини показників підгрупи ІІА до ІІС; р7 – до величини показників підгрупи ІІБ до 

ІІС. 

 

 
 

 

Рис. 3.6. Активність супероксиддисмутази в ротовій рідині здорових та  

             хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу 

початкового-I і I-II ступенів розвитку. 
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Водночас відбувалося послаблення процесів АО захисту, що проявлялося 

зниженням активності АО фермента СОД в ротовій рідині. На цьому тлі 

зростав рівень МСМ254 як віддзеркалення посилення ендогенної інтоксикації 

внаслідок розвитку дистрофічно-запального процесу в пародонті. Особливо 

вираженими ці процеси були в разі ГП І-ІІ ступеня розвитку. 

Висновки 

1. Пародонтологічні індекси та проби у хворих на ГП засвідчили 

дистрофічно-запальні зміни в тканинах пародонта, які в разі ГП І-ІІ ступеня 

розвитку були більш суттєвими. 

2. Достовірних змін зазнавали показники вмісту КЛЖК у ротовій 

рідині, а саме: достовірно знижувалася концентрація С2 та зростав рівень С3, С4, 

С6, загальний вміст Сn і значення АІ з істотними відмінностями між різними 

ступенями ГП. Незначно зростала концентрація ІзоСn та не виявлялося помітної 

різниці між даними підгруп ІВ і ІІВ та ІС і ІІС. 

3. Виявлено вірогідне зростання рівня прозапальних цитокінів ІЛ-1β і 

ІЛ-6 та зниження протизапального цитокіна ІЛ-10 у ротовій рідині. Суттєвих 

відмінностей між підгрупами з різним ступенем ГП, окрім показників вмісту 

ІЛ-1β, при порівнянні даних підгруп ІС і ІІС між собою не виявлено. 

4. Рівні ОМБ при довжині хвилі 356, 370, 430 і 530 нм у ротовій рідині 

переконливо перевищували такі у здорових. При співставленні даних хворих із 

різним ступенем ГП встановлено відчутну різницю у всіх випадках, окрім: 

умісту ОМБ356 при порівнянні показників підгруп групи В між собою, кількості 

ОМБ430 між даними підгруп А і В груп, а також концентрації ОМБ530 між 

показниками в підгрупах  ІА і ІІА. Активність СОД у ротовій рідині значно 

перевищувала таку в здорових, а різниця в разі ГП І-ІІ ступеня розвитку була 

вагомішою, ніж за ГП початкового-І ступеня. Аналогічні зміни відбувалися з 

показником МСМ254 у ротовій рідині. 

5. Отримані клініко-рентгенологічні, біохімічні та імунологічні 

результати досліджень показали, що у хворих на ГП хронічного перебігу 

початкового-І та І-ІІ ступенів розвитку окрім дистрофічно-запальних змін у 
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тканинах пародонта в ротовій рідині спостерігаються достовірні кількісні та 

якісні зміни КЛЖК – продуктів життєдіяльності пародонтопатогенної 

мікрофлори, рівня про- і протизапальних цитокінів, порушення про- та АО 

взаємодій і ознаки ендогенної інтоксикації, що потребує адекватного 

комплексного лікування. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕГУЛЯЦІЯ КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, РІВНЯ 

КОРОТКОЛАНЦЮГОВИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ ТА ІНТЕРЛЕЙКІНІВ У 

ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ У РІЗНІ ТЕРМІНИ 

ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ 

 

4.1. Зміни клініко-рентгенологічних показників у ротовій рідині 

хворих на генералізований пародонтит завдяки комплексному лікуванню 

Для комплексної терапії хворих на ГП початкового-І (І група) і І-ІІ (ІІ 

група) ступеня використано розроблені нами способи, а саме: у порівняльній 

групі А – обробка ПК ультразвуковими періонасадками із дрібнозернистим 

алмазним напиленням, фінішне полірування поверхні кореня апаратом Vector, 

місцеве застосування гелю Генгігель та загальна медикаментозна терапія 

препаратом Апілак; в основній групі В – вищеописаний спосіб лікування 

доповнений застосуванням ФДТ; у контрольній групі С – обробка ПК 

ультразвуковими інструментами, місцеве застосування гелю Метрогіл-дента та 

пероральний прийом полівітамінного препарату Комплевіт. 

У результаті проведеного комплексного пародонтологічного лікування 

відзначалося суттєве поліпшення гігієни ротової порожнини в 15,8, 16,1 і 15,9 

(p1˂0,001) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно (табл. 4.1). Значення ІГ 

відповідало „низькому” рівню, а стан гігієни ротової порожнини – „доброму”. 

Через 6 місяців спостерігалося значне зростання показника ІГ – у 5,0, 3,1 і 6,2 

(p2≤0,001) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно, хоча його значення ще 

вписувалися в низькі показники: стан гігієни ротової порожнини відповідав 

„доброму”, а різниця зі значеннями ІГ до лікування зберігалася суттєвою 

(p1˂0,001). Через 12 місяців показник ІГ в підгрупах ІА і ІС був середнім і 

відповідав „задовільному” стану гігієни, а в підгрупі ІВ залишився на 

попередньому рівні, тобто, відповідав „доброму” стану. Порівняння показників 

ІГ через 12 місяців із його значеннями на первинному етапі обстеження 

показало, що у всіх підгрупах спостерігалася достовірна різниця (p1˂0,001).  
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Таблиця 4.1 

Динаміка індекса гігієни Гріна-Вермільйона у хворих на генералізований 

пародонтит початкового-І і І-ІІ ступенів унаслідок комплексної терапії 

(М±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Хворі на ГП І групи 

ІА (порівняльна), 

n=25 

ІВ (основна), 

n=25 

ІС (контрольна), 

n=20 

ІГ, 

бали 

до лікування 1,58±0,07 1,61±0,07 1,59±0,09 

після 

лікування 

0,1±0,03 

p1˂0,001 

0,1±0,04 

p1˂0,001 

0,1±0,03 

p1˂0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,5±0,06 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

0,31±0,04 

p1˂0,001 

p2=0,001 

0,62±0,05 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

через 12 міс. 

після 

лікування 

0,71±0,08 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˂0,05 

0,43±0,05 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˃0,05 

0,88±0,08 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˂0,01 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІА (порівняльна), 

n=25 

ІІВ (основна), 

n=25 

ІІС (контрольна), 

n=20 

до лікування 2,06±0,19 2,04±0,28 2,05±0,15 

після 

лікування 

0,22±0,03 

p1˂0,001 

0,2±0,03 

p1˂0,001 

0,24±0,03 

p1˂0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,49±0,07 

p1˂0,001 

p2=0,001 

0,42±0,05 

p1˂0,001 

p2=0,001 

0,52±0,07 

p1˂0,001 

p2=0,001 

через 12 міс. 

після 

лікування 

0,74±0,08 

p1˂0,001 

p2<0,001 

p3˂0,05 

0,66±0,06 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˂0,01 

0,89±0,07 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˂0,01 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p1 – до величини показників до 

лікування; p2 – до величини показників відразу після лікування; p3 – до величини 

показників через 6 міс. після лікування. 
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І хоча через рік досягнуті відразу після лікування результати ІГ І групи 

дещо змінювалися, проте відмінність була несуттєвою (p2˂0,001). При 

порівнянні ІГ у проміжку між 6 і 12 місяцями спостереження ми зазначили його 

невагоме зростання в 1,39 (p3˃0,05) раза в підгрупі ІВ та значне – в 1,42 

(p3˂0,05) і 1,42 (p3˂0,01) раза в підгрупах ІА і ІС відповідно. 

У всіх хворих на ГП ІІ групи до лікування стан гігієни ротової порожнини 

відповідав незадовільному показнику. Відразу після комплексної терапії 

відбулося суттєве поліпшення ІГ – зниження в 9,36, 10,2 і 8,54 (p1˂0,001) раза в 

підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно, тобто, стан гігієни ротової порожнини 

змінився до „доброго”. Через півроку показник ІГ зріс у 2,23, 2,1 і 2,17 

(р2=0,001) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно, хоча й залишався на 

„низькому” значенні. При цьому спостерігається достовірна відмінність як із 

значенням ІГ до лікування (p1˂0,001), так із показниками, отриманими відразу 

після лікування (p2=0,001) у всіх підгрупах. Ще через 6 місяців ІГ зріс в 1,51 

(p3˂0,05), 1,57 (p3˂0,01) і 1,71 (p3˂0,01) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС 

відповідно, тобто, лише в підгрупі ІІВ він залишався „низьким”, а в інших 

підгрупах ставав „середнім”. У всіх досліджених підгрупах хворих при 

порівнянні результатів до лікування і через 12 місяців (p1˂0,001) та відразу 

після лікування і через 12 місяців (p2˂0,001) прослідковувалася значна 

відмінність значень ІГ. 

Унаслідок проведеної терапії зазнавав змін і показник ЧС, який 

характеризує глибину та поширеність запального процесу в яснах (табл. 4.2). У 

хворих на ГП початкового-І ступеня розвитку ми спостерігали зниження його в 

9,65, 14,82 і 7,67 (p1˂0,001) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно. Через 

півроку індекс ЧС незначно зростав в 1,65 і 1,64 (p2˃0,05) раза в підгрупах ІА і 

ІВ відповідно та помітно – у підгрупі ІС – у 2,05 (p2˂0,01) раза. Різниця з 

показниками до лікування у всіх підгрупах зберігалася вагомою (p1˂0,001). 

Через рік індекс ЧС дещо зріс у підгрупах ІА і ІВ – в 1,46 і 1,17 (p3˃0,05) раза та 

суттєво – у підгрупі ІС – в 1,56 (p3˂0,05) раза. 
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Таблиця 4.2 

Динаміка числа Свракова у хворих на генералізований пародонтит 

початкового-І і І-ІІ ступенів унаслідок комплексної терапії (М±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Хворі на ГП І групи 

ІА (порівняльна), 

n=25 

ІВ (основна), 

n=25 

ІС (контрольна), 

n=20 

ЧС, 

бали 

до лікування 1,64±0,12 1,63±0,1 1,61±0,11 

після 

лікування 

0,17±0,04 

p1˂0,001 

0,11±0,05 

p1˂0,001 

0,21±0,05 

p1˂0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,28±0,05 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

0,18±0,06 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

0,43±0,05 

p1˂0,001 

p2˂0,01 

через 12 міс. 

після 

лікування 

0,41±0,07 

p1˂0,001 

p2˂0,01 

p3˃0,05 

0,21±0,06 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

0,67±0,08 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˂0,05 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІА (порівняльна), 

n=25 

ІІВ (основна), 

n=25 

ІІС (контрольна), 

n=20 

до лікування 2,69±0,14 2,67±0,17 2,67±0,14 

після 

лікування 

0,32±0,05 

p1˂0,001 

0,21±0,05 

p1˂0,001 

0,4±0,04 

p1˂0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,59±0,08 

p1˂0,001 

p2=0,01 

0,31±0,05 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

0,67±0,09 

p1˂0,001 

p2˂0,01 

через 12 міс. 

після 

лікування 

0,77±0,1 

p1˂0,001 

p2<0,001 

p3˃0,05 

0,39±0,06 

p1˂0,001 

p2˂0,05 

p3˃0,05 

0,88±0,11 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˃0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p1 – до величини показників до 

лікування; p2 – до величини показників відразу після лікування; p3 – до величини 

показників через 6 міс. після лікування. 
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Відмінність зі значеннями ЧС, отриманими до лікування та після 12-го 

місяця спостереження, зберігалася помітною (p1˂0,001). Лише в підгрупі ІВ 

досягнутий результат залишався переконливим (p2˃0,05), на відміну від даних 

підгруп ІА (p2˂0,01) і ІС (p2˂0,001), у яких у віддалені терміни не вдалося 

зберегти досягнутого відразу після лікування результату. 

У разі комплексної терапії хворих на ГП І-ІІ ступеня в підгрупах ІІА, ІІВ і 

ІІС показник ЧС знижувався у 8,41, 12,71 і 6,68 (p1˂0,001) раза відповідно, 

тобто, в усіх підгрупах вдалося перевести запальний процес із помірно 

вираженого в слабо виражений. Через 6 місяців індекс ЧС дещо зріс у підгрупі 

ІІВ, а саме – в 1,48 (p2˃0,05) раза та більш суттєво – у підгрупах ІІА і ІІС – в 

1,84 і 1,68 (p2≤0,01) раза відповідно. Відмінності з показниками, отриманими на 

первинному етапі обстеження, у всіх підгрупах зберігалися вагомими 

(p1˂0,001). Ще через півроку показник ЧС зростав, але незначно: в 1,31, 1,26 і 

1,31 (p3˃0,05) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. При порівнянні 

показників ЧС на первинному етапі обстеження та через 12 місяців після 

лікування встановлено достовірну різницю у всіх підгрупах (p1˂0,001). 

Отримані відразу після комплексної терапії результати за показником ЧС у 

підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС через один рік істотно змінювалися (p2˂0,001, p2˂0,05 і 

p2˂0,001), проте, незважаючи на це, рівень запального процесу в яснах навіть 

через 12 місяців залишався слабо вираженим. 

Результатом проведеної успішної комплексної терапії ГП стало також 

зниження кровоточивості ясен як ознаки їхнього запалення, вираженого 

індексом РВІ (табл. 4.3). Так, у хворих І групи простежувалося його зменшення 

в 6,83, 10,17 і 5,9 (p1˂0,001) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно. Через 6 

місяців відбувалося малопомітне зростання індекса РВІ в підгрупі ІВ – в 1,42 

(p2˃0,05) раза, на відміну від підгруп ІА і ІС, де це зростання було більш 

істотним – в 1,44 (p2˂0,01) і 1,71 (p2=0,001) раза відповідно. Різниця з 

показниками до лікування у всіх підгрупах зберігалася значущою (p1˂0,001). 

Через 12 місяців відмінність від результатів первинного обстеження була 

суттєвою у всіх хворих І групи (p1˂0,001).  
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Таблиця 4.3 

Динаміка індекса кровоточивості РВІ у хворих на генералізований 

пародонтит початкового-І і І-ІІ ступенів унаслідок комплексної терапії 

(М±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Хворі на ГП І групи 

ІА (порівняльна), 

n=25 

ІВ (основна), 

n=25 

ІС (контрольна), 

n=20 

РВІ, 

бали 

до лікування 1,23±0,09 1,22±0,13 1,24±0,11 

після 

лікування 

0,18±0,01 

p1˂0,001 

0,12±0,03 

p1˂0,001 

0,21±0,02 

p1˂0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,22±0,03 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

0,17±0,03 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

0,36±0,04 

p1˂0,001 

p2=0,001 

через 12 міс. 

після 

лікування 

0,30±0,02 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˃0,05 

0,2±0,03 

p1˂0,001 

p2˂0,05 

p3˃0,05 

0,51±0,04 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˂0,01 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІА 

(порівняльна), 

n=25 

ІІВ (основна), 

n=25 

ІІС (контрольна), 

n=20 

до лікування 1,75±0,09 1,77±0,08 1,78±0,1 

після 

лікування 

0,28±0,02 

p1˂0,001 

0,16±0,01 

p1˂0,001 

0,37±0,01 

p1˂0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,37±0,03 

p1˂0,001 

p2˂0,05 

0,22±0,02 

p1˂0,001 

p2=0,001 

0,45±0,02 

p1˂0,001 

p2˂0,01 

через 12 міс. 

після 

лікування 

0,49±0,03 

p1˂0,001 

p2<0,001 

p3˂0,05 

0,31±0,02 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˂0,01 

0,62±0,03 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˂0,001 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p1 – до величини показників до 

лікування; p2 – до величини показників відразу після лікування; p3 – до величини 

показників через 6 міс. після лікування. 
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З іншого боку, зниження індекса РВІ внаслідок проведеної терапії вже 

через один рік було не таким помітним у підгрупах ІА і ІС (p2˂0,001) та ІВ 

(p2˂0,05), як відразу після лікування. Простежуючи зміни цього показника в 

період із 6 по 12 місяць після лікування, ми відзначили його несуттєве 

зростання в підгрупах ІА і ІВ – в 1,15 і 1,18 (p3˃0,05) раза та значне – у підгрупі 

ІС – в 1,42 (p3˂0,01) раза. 

У хворих на ГП ІІ групи значення індекса РВІ завдяки терапії також 

знижувалися – у 6,25, 11,06 і 4,81 (p1˂0,001) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС 

відповідно. Через півроку показник РВІ достовірно зростав – в 1,39 (p2˂0,01), 

1,38 (p2=0,001) і 1,41 (p2˂0,001) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно, проте 

різниця з результатами первинного обстеження була значною (p1˂0,001). 

Через 6 місяців відбулося ще одне помітне зростання індекса РВІ – в 1,28 

(p3˂0,05), 1,27 (p3˂0,05), і 1,29 (p3˂0,001) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС 

відповідно. Порівнюючи значення цього показника до і через 12 місяців після 

лікування у всіх хворих ІІ групи, ми відмітили суттєву різницю (p1˂0,001). А от 

вагомого збереження результатів терапії, досягнутих за ГП І-ІІ ступеня 

розвитку відразу після лікування у хворих усіх підгруп, не прослідковувалося 

(p2˂0,001). 

Як наслідок проведеного комплексного пародонтологічного лікування 

виявлено зменшення показника ІК, що характеризує дистрофічно-запальні 

зміни в тканинах пародонта (табл. 4.4). У випадку ГП початкового-І ступеня 

розвитку встановлено його зменшення в 2,22, 2,25 і 2,22 (p1˂0,001) раза в 

підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно. Через півроку спостерігалося неухильне 

зростання цього показника – в 1,32 (p2˂0,001), 1,23 (p2˂0,05) і 1,62 (p2˂0,001) 

раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно, проте, різниця з результатами до 

втручання в усіх хворих І групи була значущою (p1˂0,001). Ще через 6 місяців 

відбулося вагоме зростання ІК в підгрупах ІА – в 1,17 і ІС – в 1,2 (p3˂0,001) раза 

та незначне – у підгрупі ІВ – в 1,13 (p3˃0,05) раза. Порівнюючи значення ІК до 

лікування і через 12 місяців, а також відразу після терапії і через рік, ми 

відмітили помітну різницю у всіх підгрупах І групи (p1˂0,001, p2˂0,05). 
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Таблиця 4.4 

Динаміка індекса Кечке у хворих на генералізований пародонтит 

початкового-І і І-ІІ ступенів унаслідок комплексної терапії (М±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Хворі на ГП І групи 

ІА (порівняльна), 

n=25 

ІВ (основна), 

n=25 

ІС (контрольна), 

n=20 

ІК, % 

до лікування 22,13±0,95 22,16±1,02 22,18±0,61 

після 

лікування 

9,97±0,3 

p1˂0,001 

9,86±0,57 

p1˂0,001 

10,01±0,29 

p1˂0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

13,12±0,25 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

12,11±0,63 

p1˂0,001 

p2˂0,05 

16,22±0,29 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

через 12 міс. 

після 

лікування 

15,35±0,29 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˂0,001 

13,68±0,62 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˃0,05 

19,46±0,36 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˂0,001 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІА 

(порівняльна), 

n=25 

ІІВ (основна), 

n=25 

ІІС (контрольна), 

n=20 

до лікування 31,29±0,65 31,25±1,89 31,24±0,64 

після 

лікування 

13,59±0,61 

p1˂0,001 

13,47±0,52 

p1˂0,001 

13,71±0,35 

p1˂0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

15,84±0,51 

p1˂0,001 

p2˂0,01 

15,02±0,48 

p1˂0,001 

p2˂0,05 

16,21±0,28 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

через 12 міс. 

після 

лікування 

17,22±0,49 

p1˂0,001 

p2<0,001 

p3˃0,05 

16,31±0,45 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˃0,05 

20,03±0,38 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˂0,001 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p1 – до величини показників до 

лікування; p2 – до величини показників відразу після лікування; p3 – до величини 

показників через 6 міс. після лікування. 
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У хворих ІІ групи після лікування ІК ставав нижчим у 2,3, 2,32 і 2,28 

(p1˂0,001) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. Через 6 місяців цей 

показник істотно зростав – в 1,17 (p2˂0,01), 1,12 (p2˂0,05) і 1,18 (p2˂0,001) раза в 

підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно, хоча різниця з результатами первинного 

обстеження була переконливою в усіх хворих на ГП І-ІІ ступеня розвитку 

(p1˂0,001). У період із 6 по 12 місяці після лікування відбулося незначне 

зростання ІК у підгрупах ІІА і ІІВ – в 1,09 (p3˃0,05) раза та помітне – у підгрупі 

ІІС – в 1,24 (p3˂0,001) раза. Достовірна відмінність прослідковувалася між 

показниками ІК до лікування і через 12 місяців (p1˂0,001), а також відразу після 

терапії і через рік (p2˂0,001) у всіх підгрупах ІІ групи. 

Після здійсненої комплексної терапії у хворих І групи простежувалося 

зменшення глибини ПК – на 69,38 %, 70,39 % і 67, 92 % (p1˂0,001) у підгрупах 

ІА, ІВ і ІС відповідно (табл. 4.5). Через півроку в підгрупах ІА і ІВ показник 

глибини ПК дещо підвищувався – на 7,18 % і 5,83 % (p2˃0,05) та більш суттєво 

– у підгрупі ІС – на 12,26 % (p2˂0,05). 

Порівнюючи результати обстеження до та через 12 місяців після 

лікування, ми помітили, що достовірна різниця збереглася у двох підгрупах – 

ІА і ІВ (p1˂0,001), а в контрольній підгрупі ІС її вже не було (p1˃0,05). Значення 

показника глибини ПК, отримані відразу після лікування, через один рік у 

підгрупі ІВ незначно змінилися (p2˃0,05), а в інших підгрупах зазнали суттєвих 

змін: ІА (p2˂0,01) і ІС (p2˂0,001). У терміні від півроку до року ми констатували 

поглиблення ПК на 8,04 % (p3˃0,05), 3,67 % (p3˃0,05) і 11,34 % (p3˂0,05) у 

підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно. 

У хворих на ГП І-ІІ ступеня розвитку зменшення глибини ПК відбувалося 

на 34,33 %, 40,14 % і 33,66 % (p1˂0,001) у підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. 

Через 6 місяців прослідковувалося несуттєве поглиблення ПК у підгрупі ІІВ – 

на 2,77 % (p2˃0,05) і ІІС – на 4,9 % (p2˃0,05) та більш значуще – у підгрупі ІІА – 

на 5,33 % (p2˂0,05). У всіх підгрупах ІІ групи зберігалася вірогідна різниця із 

результатами первинного обстеження хворих (p1˂0,001). 
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Таблиця 4.5 

Динаміка глибини пародонтальних кишень у хворих на генералізований 

пародонтит початкового-І і І-ІІ ступенів унаслідок комплексної терапії 

(М±m) 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p1 – до величини показників до 

лікування; p2 – до величини показників відразу після лікування; p3 – до величини 

показників через 6 міс. після лікування. 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Хворі на ГП І групи 

ІА (порівняльна), 

n=25 

ІВ (основна), 

n=25 

ІС (контрольна), 

n=20 

глибина 

ПК, 

мм 

до лікування 3,54±0,07 3,51±0,1 3,56±0,08 

після 

лікування 

2,09±0,08 

p1˂0,001 

2,06±0,11 

p1˂0,001 

2,12±0,08 

p1˂0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

2,24±0,08 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

2,18±0,12 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

2,38±0,08 

p1˂0,001 

p2˂0,05 

через 12 міс. 

після 

лікування 

2,42±0,08 

p1˂0,001 

p2˂0,01 

p3˃0,05 

2,26±0,12 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

2,65±0,07 

p1˃0,05 

p2˂0,001 

p3˂0,05 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІА (порівняльна), 

n=25 

ІІВ (основна), 

n=25 

ІІС (контрольна), 

n=20 

до лікування 4,03±0,04 4,05±0,08 4,09±0,04 

після 

лікування 

3,00±0,04 

p1˂0,001 

2,89±0,1 

p1˂0,001 

3,06±0,06 

p1˂0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

3,16±0,05 

p1˂0,001 

p2˂0,05 

2,97±0,1 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

3,21±0,06 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

через 12 міс. 

після 

лікування 

3,28±0,06 

p1˂0,001 

p2<0,001 

p3˃0,05 

3,07±0,09 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

3,44±0,08 

p1˂0,001 

p2˂0,001 

p3˂0,05 
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Через 12 місяців отриманий відразу ефект лікування вдалося зберегти 

відчутним лише в підгрупі ІІВ (p2˃0,05), а в інших підгрупах він був не таким 

вагомим (p2˂0,001). У проміжку від 6 до 12 місяця моніторингу за нашими 

пацієнтами ми відзначили незначне поглиблення ПК у підгрупах ІІА і ІІВ – на 

3,8 % і 3,37 % (p3˃0,05) відповідно та суттєве – у підгрупі ІІС – на 7,17 % 

(p3˂0,05). 

В основній групі, у якій застосовували метод ФДТ, стабілізація ГП (за 

клінічними показниками) через рік спостерігалася в 96 % і 94 % хворих, тоді як 

у порівняльній групі – лише в 86 % і 82 % пролікованих, а в групі контролю – у 

77,5 % і 72,5 % у хворих І і ІІ підгруп відповідно. 

Рентгенологічне обстеження хворих основних підгруп І і ІІ груп також 

засвідчило ефективність застосованого комплексного лікування у віддалені 

терміни (рис. 4.1, 4.2). Усім хворим проведено радіовізіографічне обстеження в 

ділянці 35 і 36 або 45 і 46 зубів за паралельною методикою до лікування, через 

6 та 12 місяців після нього. 

На рисунку 4.1 наведено рентгенограми 46 зуба хворої на ГП початкового 

ступеня. На першій рентгенограмі (а) спостерігається деструкція кортикальної 

пластинки та остеопороз губчатої речовини вершин міжкоміркових 

перегородок. Через півроку явища остеопорозу зменшуються (б), а через рік від 

початку лікування вони нівелюються (в). 

 
  

а – до лікування б – через 6 місяців 

після лікування 

в – через 12 місяців 

після лікування 

Рис. 4.1. Рентгенологічні дані пацієнтки П., 34 років, (4 сегмент), хворої на ГП 

початкового ступеня (ІВ підгрупи). 
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За допомогою програми Sirona Sidexis XG рентгенівські знімки 

проаналізували, вимірявши профіль щільності рентгенівського зображення, 

який трансформували у графічне зображення (гістограму) [97]. Одиницею 

вимірювання був показник відтінку сірого, який відповідав профілю щільності 

рентгенівського зображення (у %). 

На рисунку 4.2 у хворої на ГП початкового ступеня профіль щільності 

рентгенівського зображення в міжкомірковій перегородці 45 і 46 зубів становив 

9 %. 

            

Рис. 4.2. Вимірювання профілю щільності рентгенівського зображення кісткової 

тканини міжкоміркових перегородок 45 і 46 зубів у пацієнтки П., 34 років,  

хворої на ГП початкового ступеня (ІВ підгрупи), до лікування з  

наступною побудовою гістограми. 

 

Після лікування проводили повторне замірювання цього показника, який 

через 6 місяців зростав до 18 % (рис. 4.3), а ще через 12 місяців – до 25 % (рис. 

4.4).  

На рентгенограмі 46 зуба хворої на ГП І ступеня, наведені на рисунку 4.5, 

до лікування (а) визначається деструкція кортикальної пластики, остеопороз 

губчатої речовини вершин міжкоміркових перегородок та резорбція їх у межах 

третини довжини кореня. Через 6 місяців відбувається ущільнення губчатої 

речовини (б), а ще через півроку спостерігається майже повна відсутність 

остеопорозу в кістковій тканині міжкоміркових перегородок (в). 
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Рис. 4.3. Вимірювання профілю щільності рентгенівського зображення кісткової 

тканини міжкоміркових перегородок 45 і 46 зубів у пацієнтки П., 34 років,  

хворої на ГП початкового ступеня (ІВ підгрупи), через 6 місяців  

після лікування з наступною побудовою гістограми. 

          

 

                      

Рис. 4.4. Вимірювання профілю щільності рентгенівського зображення кісткової 

тканини міжкоміркових перегородок 45 і 46 зубів у пацієнтки П., 34 років,  

хворої на ГП початкового ступеня (ІВ підгрупи), через 12 місяців після  

лікування з наступною побудовою гістограми. 

 

  
 

а – до лікування б – через 6 місяців 

після лікування 

в – через 12 місяців 

після лікування 

Рис. 4.5. Рентгенологічні дані пацієнтки Г., 26 років, (3 сегмент), хворої на ГП І 

ступеня (ІІВ підгрупи). 
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Водночас у хворих ІІС підгрупи такого успішного відновлення тканин 

пародонта не відбулося (рис. 4.6). 

 

   

а – до лікування б – через 6 місяців після 

лікування 

в – через 12 місяців 

після лікування 

Рис. 4.6. Рентгенологічні дані пацієнта Н., 42 років, (3 сегмент), хворого на ГП ІІ 

ступеня (ІІС підгрупи). 

 

До лікування на рентгенограмі (а) простежується резорбція 

міжкоміркових перегородок в межах 1/3-1/2 довжини кореня та остеопороз 

губчатої речовини. У віддалені терміни після лікування визначається деяке 

ущільнення кісткової тканини (б, в). 

Отже, на основі клініко-рентгенологічного дослідження тканин пародонта 

хворих різних груп після проведеного комплексного лікування різними 

способами ми отримали позитивний результат. У хворих ІА і ІІА порівняльних 

підгруп, у яких крім комплексу мануальних заходів для місцевого 

медикаментозного лікування використано гель Генгігель, а для загального – 

препарат Апілак, проте не застосовувалася ФДТ, одержані результати 

виявилися добрими. Найвищу ефективність лікування ми отримали у хворих ІВ 

і ІІВ основних підгруп, у яких додатково застосовано метод ФДТ. А у хворих 

контрольної групи підгруп ІС і ІІС, у яких не використовували ФДТ, а 

медикаментозне лікування здійснювалося традиційними засобами, також 

досягнутий задовільний результат лікування, проте він виявився слабшим, 

особливо у віддалені терміни. 
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4.2. Динаміка кількості коротколанцюгових жирних кислот у ротовій 

рідині на тлі комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит відразу і через півроку 

Виявлені нами на етапі обстеження зміни рівня КЛЖК – показників 

метаболізму пародонтопатогенів у ротовій рідині – під впливом проведеної 

нами комплексної терапії у хворих І і ІІ груп основних – ІВ (рис. 4.7, 4.8 і 4.9) і 

ІІВ (рис. 4.10, 4.11 і 4.12) та контрольних – ІС і ІІС підгруп успішно 

регулювалися. Зокрема, в результаті комплексного лікування хворих І групи 

спостерігалося зростання концентрації оцтової кислоти (С2) в 1,32 (p1=0,001) і 

1,22 (p1˂0,01) раза в підгрупах ІВ і ІС відповідно, тобто, відбувалася 

нормалізація цього показника (p>0,05), що відображено в таблиці 4.6. За 

півроку в основній ІВ підгрупі концентрація С2 в ротовій рідині незначно 

знижувалася – в 1,02 (p2>0,05) раза, різниця з даними первинного обстеження 

була суттєвою (p1˂0,05), а відмінність із групою здорових – невагомою 

(p>0,05). Натомість, у контрольній підгрупі ІС показники були дещо іншими: 

відбулося істотне зниження концентрації С2 – в 1,19 (p2<0,05) раза і достовірної 

різниці з даними до лікування не простежувалося (p1>0,05), проте наближеність 

до показників групи здорових зберігалася (p˃0,05). 

 

 

Рис. 4.7. Хроматограма пацієнтки Г., 28 років, хворої на ГП І ступеня, до лікування 

із встановленими піками КЛЖК. 
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Рис. 4.8. Хроматограма пацієнтки Г., 28 років, хворої на ГП І ступеня, відразу 

після комплексного лікування за протоколом В із встановленими піками КЛЖК. 

 

 

Рис. 4.9. Хроматограма пацієнтки Г., 28 років, хворої на ГП І ступеня, через 6 

місяців після комплексного лікування за протоколом В із встановленими піками 

КЛЖК. 

 

 

Рис. 4.10. Хроматограма пацієнтки Л., 34 років, хворої на ГП ІІ ступеня, до 

лікування із встановленими піками КЛЖК. 
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Рис. 4.11. Хроматограма пацієнтки Л., 34 років, хворої на ГП ІІ ступеня, відразу 

після комплексного лікування за протоколом В із встановленими піками КЛЖК. 

 

 

Рис. 4.12. Хроматограма пацієнтки Л., 34 років, хворої на ГП ІІ ступеня, через 6 

місяців після комплексного лікування за протоколом В із встановленими піками 

КЛЖК. 

 

У хворих на ГП І-ІІ ступеня після терапії зростання рівня С2 в ротовій 

рідині становило 3,88 і 2,81 (p1<0,001) раза в ІВ і ІС підгрупах відповідно, але 

нормалізація цього показника відбувалася лише в ІВ підгрупі (p>0,05). У 

віддалені терміни – через 6 місяців – спостерігалося деяке зниження кількості 

С2 – в 1,11 і 1,4 (p2>0,05) раза в ІІВ і ІІС підгрупах відповідно. Наближеність до 

даних у групі здорових за цим показником зберігалася лише в ІІВ підгрупі 

(p>0,05), а вірогідна різниця з даними первинного обстеження була як у ІІВ, так 

і в ІІС підгрупах (p1<0,001). 
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Таблиця 4.6 

Вплив комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит  

І і ІІ груп на концентрацію оцтової кислоти (M±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І групи 

ІВ (основна), 

n=15 

ІС (контрольна), 

n=15 

С2, мг/мл 

до лікування 

0,270±0,04 

0,188±0,00 

p<0,05 

0,187±0,01 

p<0,05 

після 

лікування 

0,249±0,01 

p>0,05 

p1=0,001 

0,228±0,01 

p>0,05 

p1<0,01 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,243±0,02 

p>0,05 

p1˂0,05 

p2>0,05 

0,191±0,01 

p˃0,05 

p1>0,05 

p2<0,05 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІВ (основна), 

n=15 

ІІС (контрольна), 

n=15 

до лікування 
0,066±0,01 

p<0,001 

0,063±0,01 

p<0,001 

після 

лікування 

0,256±0,03 

p>0,05 

p1<0,001 

0,177±0,02 

p˂0,05 

p1<0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,230±0,01 

p>0,05 

p1<0,001 

p2>0,05 

0,126±0,01 

p<0,01 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини 

показника здорових; p1 – до величини показників до лікування; p2 – до 

величини показників відразу після лікування. 
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У результаті лікування у хворих на ГП початкового-І ступеня в ротовій 

рідині переконливо знижувався вміст С3 – пропіонової кислоти – в 1,69 

(p1<0,05) раза в ІВ підгрупі та в 1,43 (p1=0,01) раза в ІС підгрупі (табл. 4.7), 

наближаючись до показників у здорових (р˃0,05). 

Таблиця 4.7 

Вплив комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит І і ІІ груп на концентрацію пропіонової кислоти (M±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І групи 

ІВ (основна), 

n=15 

ІС (контрольна), 

n=15 

С3, мг/мл 

до лікування 

0,093±0,02 

0,186±0,02 

p<0,001 

0,190±0,02 

p<0,001 

після 

лікування 

0,110±0,03 

p>0,05 

p1<0,05 

0,133±0,01 

p>0,05 

p1=0,01 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,111±0,02 

p>0,05 

p1<0,01 

p2>0,05 

0,151±0,01 

p<0,01 

p1˃0,05 

p2˃0,05 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІВ (основна), 

n=15 

ІІС (контрольна), 

n=15 

до лікування 
0,298±0,03 

p<0,001 

0,297±0,03 

p<0,001 

після 

лікування 

0,128±0,02 

p>0,05 

p1<0,001 

0,137±0,01 

p>0,05 

p1<0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,147±0,02 

p>0,05 

p1=0,001 

p2>0,05 

0,199±0,01 

p<0,001 

p1˂0,01 

p2<0,01 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини показника здорових; p1 – 

до величини показників до лікування; p2 – до величини показників відразу після лікування. 
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Через півроку відбувалося незначне зростання концентрації С3 в ротовій 

рідині хворих ІВ підгрупи – в 1,01 (р2˃0,05) раза, зі збереженням показника в 

межах групи здорових (р˃0,05). У хворих ІС підгрупи через 6 місяців рівень С3 

у ротовій рідині істотно віддалявся від значень групи здорових, зростаючи в 

1,14 (р˂0,01) раза, а різниця з даними до лікування ставала недостовірною 

(р1˃0,05). У хворих ІІ групи в ротовій рідині також суттєво знижувалася 

кількість С3 – у 2,33 (p1<0,001) раза в ІІВ підгрупі та в 2,17 (p1<0,001) раза в ІІС 

підгрупі, наближаючись до показників здорових (p>0,05). 

Через 6 місяців рівень С3 в ротовій рідині хворих ІІВ підгрупи дещо 

зростав – в 1,15 раза (р2˃0,05), залишаючись у межах, близьких до норми 

(p>0,05, p1=0,001). 

У ротовій рідині хворих ІІС підгрупи рівень С3 підвищувався істотно – в 

1,45 (р2˂0,01) раза, а різниця зі здоровими ставала вагомою (р˂0,001), хоча з 

даними до лікування – ще значною (р1˂0,01). 

Результатом комплексного пародонтологічного лікування стало зниження 

концентрації масляної кислоти (С4) в ротовій рідині хворих ІВ підгрупи в 5,26 

(р1˂0,001) раза з наближенням до показників у здорових (р˃0,05) (табл. 4.8). У 

хворих ІС підгрупи не вдалося досягти значень групи здорових (р˂0,05), а 

зниження рівня С4 становило 3,09 (р1˂0,001) раза. Через півроку відбулося 

суттєве зростання концентрації С4 у ротовій рідині хворих ІВ підгрупи – в 1,42 

(р2˂0,05) раза і ІС підгрупи – в 1,91 (р2˂0,01) раза. Наближеність рівня С4 до 

показників здорових зберігалася лише в ІВ підгрупі (р˃0,05), а різниця з даними 

до лікування залишалася істотною (р1˂0,001, р1˂0,01). 

У ротовій рідині хворих на ГП І-ІІ ступеня значно знижувався рівень С4 – 

у 4,75 (р1˂0,001) раза в ІІВ підгрупі та в 3,81 (р1˂0,001) раза в ІІС підгрупі, 

проте він не наближався до значень норми (р˂0,001). Через 6 місяців 

концентрація С4 в ротовій рідині хворих ІІВ підгрупи дещо зростала – в 1,14 

(р2˃0,05) раза, а в ІІС підгрупі – значно – у 2,06 (р2=0,001) раза. При цьому 

відмінність із вихідними даними залишалася переконливою (р1˂0,001) в обох 

групах. 
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Таблиця 4.8 

Вплив комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит І і 

ІІ груп на концентрацію масляної кислоти (M±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І групи 

ІВ (основна), 

n=15 

ІС (контрольна), 

n=15 

С4, мг/мл 

до лікування 

0,017±0,00 

0,100±0,01 

p<0,001 

0,105±0,01 

p<0,001 

після 

лікування 

0,019±0,001 

p>0,05 

p1<0,001 

0,034±0,01 

p˂0,05 

p1<0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,027±0,001 

p˃0,05 

p1<0,001 

p2˂0,05 

0,065±0,01 

p<0,001 

p1˂0,01 

p2<0,01 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІВ (основна), 

n=15 

ІІС (контрольна), 

n=15 

до лікування 
0,209±0,02 

p<0,001 

0,206±0,02 

p<0,001 

після 

лікування 

0,044±0,01 

p˂0,001 

p1<0,001 

0,054±0,001 

p˂0,001 

p1<0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,050±0,01 

p<0,001 

p1<0,001 

p2>0,05 

0,111±0,01 

p<0,001 

p1<0,001 

p2=0,001 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини показника 

здорових; p1 – до величини показників до лікування; p2 – до величини показників 

відразу після лікування. 
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При визначенні кількості валеріанової кислоти (С5) у ротовій рідині всіх 

пацієнтів нами були отримані негативні результати у всіх пробах. 

Під впливом комплексного лікування хворих на ГП початкового-І 

ступеня зазнав змін такий показник як капронова кислота (С6): зменшення її 

концентрації в ротовій рідині відбувалося як в ІВ, так і в ІС підгрупах – в 1,38 

(р1˂0,001) і 1,24 (р1˂0,01) раза відповідно, з досягненням даних у здорових 

(р˃0,05) (табл. 4.9). Через 6 місяців рівень С6 неістотно зростав – в 1,06 і 1,12 

(р2˃0,05) раза в ІВ і ІС підгрупах відповідно. Проте наближеність даних до 

групи здорових зберігалася лише в ІВ підгрупі (р˃0,05), як і вірогідна різниця з 

показниками С6 до лікування (р1=0,001). За ГП І-ІІ ступеня розвитку внаслідок 

проведеного комплексного лікування концентрація С6 також суттєво 

знижувалася – у 2,06 і 1,89 (р1˂0,001) раза в ІІВ і ІІС підгрупах відповідно, 

майже досягаючи показників здорових (р˃0,05). 

Через півроку у хворих ІІВ підгрупи цей показник дещо зростав – в 1,38 

(р2˃0,05) раза, а у хворих ІІС він зазнавав вірогідних змін, збільшившись у 1,39 

(р2˂0,05) раза. Наближеність вмісту С6 до даних у здорових зберігалася тільки в 

ІІВ підгрупі (р˃0,05), а різниця з даними до лікування – в обох підгрупах 

(р1˂0,01 і р1˂0,05). 

У результаті проведеного комплексного пародонтологічного лікування 

такий показник як загальний вміст КЛЖК із нерозгалуженим ланцюгом Сn 

(С2+… С6) у ротовій рідині хворих І групи вірогідно нормалізувався (p>0,05), 

знижуючись на 25,26 % (p1˂0,001) у ІВ та на 21,91 % (p1˂0,01) – у ІС підгрупах 

(табл. 4.10). У наступні 6 місяців загальний рівень КЛЖК малопомітно зростав 

– на 0,79 % і 3,02 % (p2>0,05) у ІВ і ІС підгрупах відповідно, але залишався в 

межах даних у здорових (p>0,05) і достовірно відрізнявся від вихідних 

показників (p˂0,001, p1˂0,05). 

У хворих ІІ групи також зменшувалася концентрація загального вмісту Сn 

(С2+… С6): на 33,95 % і 21,06 % у ІІВ і ІІС підгрупах (p1˂0,001) відповідно.  
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Таблиця 4.9 

Вплив комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит І і 

ІІ груп на концентрацію капронової кислоти (M±m) 

Показник 
Терміни 

Дослідження 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І групи 

ІВ (основна), 

n=15 

ІС (контрольна), 

n=15 

С6, мг/мл 

до лікування 

0,0015±0,001 

0,0022±0,001 

p<0,001 

0,0021±0,001 

p<0,001 

після 

лікування 

0,0016±0,001 

p>0,05 

p1<0,001 

0,0017±0,001 

p>0,05 

p1<0,01 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,0017±0,001 

p>0,05 

p1=0,001 

p2>0,05 

0,0019±0,001 

p<0,05 

p1>0,05 

p2˃0,05 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІВ (основна), 

n=15 

ІІС (контрольна), 

n=15 

до лікування 
0,0033±0,001 

p<0,001 

0,0034±0,001 

p<0,001 

після 

лікування 

0,0016±0,001 

p>0,05 

p1<0,001 

0,0018±0,001 

p>0,05 

p1<0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,0022±0,001 

p>0,05 

p1<0,01 

p2>0,05 

0,0025±0,001 

p=0,01 

p1˂0,05 

p2˂0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини показника 

здорових; p1 – до величини показників до лікування; p2 – до величини показників 

відразу після лікування. 
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Таблиця 4.10 

Вплив комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит  

І і ІІ груп на загальний вміст нерозгалужених коротколанцюгових  

жирних кислот (M±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І групи 

ІВ (основна), 

n=15 

ІС (контрольна), 

n=15 

Загальний 

вміст Сn 

(С2+… С6), 

мг/мл 

до лікування 

0,381±0,01 

0,476±0,01 

p˂0,001 

0,484±0,02 

p<0,001 

після 

лікування 

0,380±0,01 

p>0,05 

p1<0,001 

0,397±0,02 

p>0,05 

p1<0,01 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,383±0,01 

p˃0,05 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

0,409±0,02 

p˃0,05 

p1˂0,05 

p2˃0,05 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІВ (основна), 

n=15 

ІІС (контрольна), 

n=15 

до лікування 
0,576±0,03 

p<0,001 

0,569±0,03 

p<0,001 

після 

лікування 

0,430±0,01 

p˂0,05 

p1<0,001 

0,470±0,03 

p˂0,01 

p1<0,05 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,432±0,03 

p˂0,05 

p1=0,001 

p2>0,05 

0,489±0,02 

p˂0,001 

p1˂0,05 

p2>0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини показника 

здорових; p1 – до величини показників до лікування; p2 – до величини показників 

відразу після лікування. 
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Проте досягти нормалізації рівня Сn (С2+… С6) не вдалося, оскільки різниця зі 

здоровими склала 1,13 (p˂0,05) і 1,23 (p˂0,01) раза в ІІВ і ІІС підгрупах 

відповідно.  

Через півроку спостерігалося недостовірне зростання рівня загального 

вмісту Сn (С2+… С6) – на 0,47 % і 4,04 % у підгрупах ІІВ і ІІС відповідно 

(p2>0,05), тому відмінність від показників до лікування була значною (p1=0,001, 

p1˂0,05). 

Результатом комплексного пародонтологічного лікування стало також 

переконливе зниження показника анаеробного індекса у хворих І групи – у 2,94 

і 2,16 (p˂0,001) раза в ІВ і ІС підгрупах відповідно (табл. 4.11). Проте досягнути 

його нормалізації вдалося лише в ІВ підгрупі (p>0,05). Надалі, через 6 місяців, 

значення анаеробного індекса дещо зростало в ІВ підгрупі – в 1,1 (p2˃0,05) раза 

і помітно – у ІС підгрупі – в 1,55 (p2<0,001) раза. На цьому етапі спостереження 

показник анаеробного індекса в ІВ підгрупі вже віддалявся від значень групи 

здорових (p˂0,05). 

У випадку ГП І-ІІ ступеня також суттєво знижувався анаеробний індекс – 

в 11,43 і 7,4 (p1<0,001) раза в ІІВ і ІІС підгрупах. Досягнути його нормалізації 

не вдалося в жодній із підгруп (p≤0,001). Через півроку його значення істотно 

підвищувалося – в 1,28 (p2˂0,05) і 2,28 (p2<0,001) раза в ІІВ і ІІС підгрупах 

відповідно, але різниця з вихідними даними залишалася статистично значущою 

(p1<0,001) в обох підгрупах. 

Як наслідок проведеного лікування спостерігалася також нормалізація 

загального вмісту ІзоСn у ротовій рідині, який достовірно знижувався на 28,85 % 

(p1<0,05) у ІВ підгрупі і незначно – на 15,79 % (p1˃0,05) – у ІС підгрупі (табл. 

4.12). Через півроку відзначено деяке зростання цього показника: на 5,77 % і 

10,53 % (p2>0,05) у ІВ і ІС підгрупах відповідно, що не виходило за межі норми 

(p>0,05), але різниця з вихідними даними ставала переконливою (p1>0,05). 

У хворих ІІ групи рівень загального вмісту ІзоСn у ротовій рідині також 

нормалізувався (p˃0,05), вірогідно знижуючись на 34,55 % (p1=0,001) у ІІВ та 

на 23,73 % (p1<0,01) – у ІІС підгрупах.  
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Таблиця 4.11 

Вплив комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит І і 

ІІ груп на величину анаеробного індекса (M±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І групи 

ІВ (основна), 

n=15 

ІС (контрольна), 

n=15 

Анаеробний 

індекс, од. 

до лікування 

0,407±0,05 

1,521±0,04 

p<0,001 

1,578±0,05 

p<0,001 

після 

лікування 

0,518±0,06 

p>0,05 

p1<0,001 

0,732±0,03 

p<0,001 

p1<0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,568±0,05 

p˂0,05 

p1<0,001 

p2˃0,05 

1,131±0,04 

p<0,001 

p1<0,001 

p2<0,001 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІВ (основна), 

n=15 

ІІС (контрольна), 

n=15 

до лікування 
7,682±0,05 

p<0,001 

7,984±0,05 

p<0,001 

після 

лікування 

0,672±0,05 

p=0,001 

p1<0,001 

1,079±0,05 

p<0,001 

p1<0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,857±0,05 

p˂0,001 

p1<0,001 

p2˂0,05 

2,46±0,05 

p<0,001 

p1<0,001 

p2<0,001 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини 

показника здорових; p1 – до величини показників до лікування; p2 – до величини 

показників відразу після лікування. 
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Таблиця 4.12 

Вплив комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит І і 

ІІ груп на загальний вміст розгалужених ізокислот (M±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І групи 

ІВ (основна), 

n=15 

ІС (контрольна), 

n=15 

загальний 

вміст ІзоСn, 

мг/мл 

до лікування 

0,051±0,01 

0,067±0,01 

p˃0,05 

0,066±0,001 

p˃0,05 

після 

лікування 

0,052±0,001 

p>0,05 

p1˂0,05 

0,057±0,001 

p>0,05 

p1˃0,05 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,055±0,01 

p>0,05 

p1>0,05 

p2>0,05 

0,063±0,001 

p˃0,05 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІВ (основна), 

n=15 

ІІС (контрольна), 

n=15 

до лікування 
0,074±0,001 

p>0,05 

0,073±0,001 

p>0,05 

після 

лікування 

0,055±0,001 

p>0,05 

p1=0,001 

0,059±0,001 

p>0,05 

p1<0,01 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,058±0,01 

p>0,05 

p1˃0,05 

p2>0,05 

0,070±0,001 

p˃0,05 

p1>0,05 

p2˂0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини 

показника здорових; p1 – до величини показників до лікування; p2 – до величини 

показників відразу після лікування. 
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Через півроку рівень загального вмісту ІзоСn несуттєво зростав на 5,45 % 

(p2>0,05) у ІІВ підгрупі, і вагомо – на 18,64 % (p2˂0,05) у ІІС підгрупі. Проте 

наближеність до показників здорових зберігалася в обох підгрупах (p˃0,05), а 

різниця з даними до лікування знівелювалася (p1˃0,05). 

Отже, у результаті комплексного пародонтологічного лікування ми 

отримали наступні результати: достовірне підвищення рівня оцтової кислоти 

(С2), зниження концентрацій пропіонової (С3), масляної (С4), капронової (С6) 

кислот, загального вмісту Сn, значень анаеробного індекса, а також незначне 

зниження рівня загального вмісту ізокислот. 

У хворих підгрупи ІВ у більшості випадків отримані результати лікування 

зберігалися впродовж півроку, на відміну від хворих ІС підгрупи. 

 

4.3. Ефективність комплексної терапії хворих на генералізований 

пародонтит за показниками рівня інтерлейкінів у ротовій рідині 

На етапі первинного обстеження нами виявлені зміни цитокінового 

профілю ротової рідини у хворих на ГП початкового-І і І-ІІ ступенів розвитку, 

які внаслідок проведених нами лікувальних заходів у хворих основних (ІВ і ІІВ) 

і контрольних (ІС і ІІС) підгруп змінювалися. Зокрема, значно знижувався вміст 

прозапальних цитокінів ІЛ-1β (рис. 4.13) та ІЛ-6 (рис. 4.14) у ротовій рідині. 

Так, концентрація ІЛ-1β у хворих початкового-І ступеня значно зменшувалася з 

(517,23±24,39) до (343,89±23,93) пг/мл, тобто, на 50,41 % у ІВ підгрупі та з 

(518,12±15,57) до (409,99±19,29) пг/мл – тобто, на 26,37 % – у ІС підгрупі 

(p1≤0,001), проте нормалізація цього показника відбувалася лише в ІВ підгрупі 

(p˃0,05). 

У разі ГП І-ІІ ступеня завдяки комплексній терапії також відзначали 

достовірне зниження рівня ІЛ-1β: на 53,86 % ‒ із (575,67±35,45) до 

(374,15±33,86) пг/мл у ІІВ підгрупі і на 26,81 % ‒ із (577,21±20,06) до 

(455,18±13,08) пг/мл у ІІС підгрупі (p1≤0,001). Як і в І групі, показник норми – 

(293,98±15,71) пг/мл – досягався лише в ІІВ підгрупі (p˃0,05). 
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Рис. 4.13. Зміни вмісту IЛ-1β у ротовій рідині хворих на ГП І і ІІ груп під 

впливом лікування. 
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Рис. 4.14. Зміни вмісту ІЛ-6 у ротовій рідині хворих на ГП І і ІІ груп під 

впливом лікування. 
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Унаслідок комплексного лікування у випадку ГП початкового-І ступеня 

вдалося досягти вірогідного зниження вмісту ІЛ-6 у ротовій рідині в ІВ підгрупі 

‒ з (4,73±0,58) до (2,87±0,49) пг/мл, тобто, на 64,81 % (p1˂0,05) та незначного – 

на 37,14 % ‒ із (4,80±0,67) до (3,50±0,69) пг/мл (p1˃0,05) – у ІС підгрупі. Проте 

показника рівня ІЛ-6 у здорових ‒ (0,988±0,12) пг/мл – у жодній із підгруп не 

було досягнуто (p<0,01). 

У разі ГП І-ІІ ступеня отримано подібні результати – істотне зменшення 

кількості ІЛ-6 у ротовій рідині на 54,11 % (p1˂0,05), тобто, з (6,18±0,64) до 

(4,01±0,58) пг/мл у ІІВ підгрупі, та несуттєве – на 33,48 % (p1˃0,05), тобто, з 

(6,22±0,83) до (4,66±0,37) пг/мл – в ІІС підгрупі. Наблизитись до показників 

норми не вдалося в жодній із підгруп (p≤0,001). 

Проведена нами терапія мала позитивний вплив і на кількість IЛ-10 у 

ротовій рідині хворих І групи (рис. 4.15). Вона змінювалася так: у ІВ підгрупі 

переконливо підвищувалася на 69,86 %, тобто, з (1,46±0,25) до (2,48±0,26) 

пг/мл (p1˂0,05), в ІС – незначно – на 31,58 % (p1˃0,05), тобто, з (1,52±0,26) до 

(2,00±0,28) пг/мл, а різниця з даними у здорових – (2,45±0,25) пг/мл – ставала 

невагомою (р˃0,05). 
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Рис. 4.15. Зміни вмісту ІЛ-10 у ротовій рідині хворих на ГП І і ІІ груп під 

впливом лікування. 
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У хворих ІІ групи рівень IЛ-10 у ротовій рідині також зростав: у ІІВ 

підгрупі – вагомо – на 84,87 % (p1=0,001), тобто, з (1,19±0,18) до (2,20±0,18) 

пг/мл, а в ІІС – недостовірно – на 46,34 % (p1>0,05), тобто, з (1,23±0,24) до 

(1,80±0,22) пг/мл, досягаючи показників норми (p˃0,05). 

На підставі отриманих даних нами були вирахувані інтегральні показники 

– індекси ІЛ-1β/ІЛ-10 та ІЛ-6/ІЛ-10. Після комплексного лікування відбулося 

зменшення індекса ІЛ-1β/ІЛ-10: у випадку початкового-І ступеня ‒ у 2,55 і 1,66 

раза у хворих ІВ і ІС підгруп, а І-ІІ ступеня – у 2,84 і 1,86 раза у хворих ІІВ і ІІС 

підгруп відповідно (рис. 4.16). 
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Рис. 4.16. Зміни співвідношення ІЛ-1/ІЛ-10 у хворих на ГП під впливом 

лікування. 

 

Зміни також стосувалися індекса ІЛ-6/ІЛ-10 (рис. 4.17). Завдяки 

комплексній терапії цей показник зменшувався: за ГП початкового-І ступеня – 

в 2,79 і 1,81 раза у хворих ІВ і ІС підгруп відповідно, а за І-ІІ ступеня – у 2,85 і 

1,95 раза у хворих ІІВ і ІІС підгруп відповідно. 

Отже, внаслідок комплексного лікування з використанням ФДТ, 

препаратів Генгігель і Апілак у хворих на ГП досягалася суттєва нормалізація 

рівнів досліджуваних цитокінів у ротовій рідині, особливо в разі ГП 
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початкового-І ступеня, а саме: зменшення вмісту ІЛ-1β та ІЛ-6 і збільшення 

кількості ІЛ-10 (із досягненням показника здорових), що свідчить про 

регуляцію цитокінового дисбалансу в місцевому імунному захисті ротової 

порожнини. 
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Рис. 4.17. Зміни співвідношення ІЛ-6/ІЛ-10 у хворих на ГП під впливом 

лікування. 

Висновки 

1. Комплексне лікування всіх хворих позитивно впливало на вивчені 

нами клінічні, біохімічні та імунологічні показники, але спостерігалася різниця 

між даними основної В, порівняльної А і контрольної С груп. 

2. За пародонтальними індексами між підгрупами ІВ і ІА та ІІВ і ІІА 

відразу після лікування не виявлено суттєвих відмінностей (крім індекса РВІ). 

Через 6 місяців вони були між: підгрупами ІВ і ІА за індексами ІГ і РВІ та ІІВ і 

ІІА – за ЧС і РВІ. Через 12 місяців істотна різниця спостерігалася в І групі за 

індексами ІГ, ЧС, РВІ та ІК, у ІІ – за ЧС і РВІ. Усі відмінності були на користь 

хворих, лікованих за протоколом В. 

Порівнянням клінічних показників підгруп ІВ і ІС та ІІВ і ІІС відразу 

після терапії статистично значуща різниця виявлена за індексом РВІ у І групі та 

ЧС у ІІ. Через півроку і рік між даними груп В і С переконлива відмінність була 

за всіма показниками хворих І групи (крім глибини ПК через півроку), а в ІІ 
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групі – через 6 місяців за даними ЧС, ІК і глибини ПК, через 12 – за всіма 

індексами, крім РВІ, на користь лікування за протоколом В. 

Співставленням даних підгруп ІА і ІС та ІІА і ІІС відразу після наших 

заходів вагомої різниці не виявлено (крім індекса РВІ у ІІ групі). Така 

відмінність з’явилася через півроку за індексами ЧС, РВІ та ІК у І групі та РВІ у 

ІІ, а через рік – за ЧС, РВІ, ІК і глибиною ПК у І і за РВІ та ІК у ІІ. Різниця була 

на користь хворих, у яких застосовували протокол А. 

3. Рівень КЛЖК у хворих груп В і С, отриманий після завершення 

лікування, був статистично різним у хворих підгруп ІВ і ІС за даними С4 і АІ, 

підгруп ІІВ і ІІС – за С2 і АІ, а через півроку – за С2, С3, С4 і АІ в І і ІІ групах. 

Різниця була на користь лікування за протоколом В. 

4. Під впливом терапії в ротовій рідині хворих груп В і С, дослідженій 

відразу після лікування, достовірно регулювався рівень ІЛ-1β, але даних у 

здорових досягнуто лише в підгрупах ІВ і ІІВ. За кількістю ІЛ-6 та ІЛ-10 

вірогідні зміни завдяки лікуванню встановлено лише в підгрупах ІВ і ІІВ. 

Значна відмінність між групами виявлена за рівнем ІЛ-1β на користь підгруп ІВ 

і ІІВ. 

5. Найуспішнішим виявилося лікування хворих основних підгруп ІВ і 

ІІВ, у яких для обробки ПК застосували ультразвукові інструменти з 

дрібнозернистим алмазним напиленням, Vector-терапію, місцеве 

медикаментозне лікування гелем Генгігель та загальне – препаратом Апілак, а 

також додатково ФДТ, що можна пояснити потужною протимікробною дією 

ФДТ та опосередкованим впливом застосованого комплексу на метаболічні 

процеси та показники місцевого імунітету. 

6. Дещо гірші результати, особливо через 12 місяців, отримані у 

хворих порівняльних підгруп ІА і ІІА, у яких проводилося аналогічне до ІВ і 

ІІВ підгруп лікування, окрім ФДТ. Це пов’язано з тим, що використання ФДТ 

більш дієвіше і триваліше завдяки елімінації пародонтопатогенів. 

7. Найгірші результати лікування були у хворих контрольних ІС і ІІС 

підгруп, у яких використовували Метрогіл-дента і Комплевіт. Цей спосіб 
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лікування хоч і викликав знищення пародонтопатогенів, проте не сприяв 

повноцінному відновленню місцевого імунного статусу через відомий 

негативний вплив складників Метрогіл-дента – метронідазолу і хлоргексидину 

– біглюконату на нормобіоту. 
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РОЗДІЛ 5 

ДИНАМІКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У РОТОВІЙ РІДИНІ 

ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ УНАСЛІДОК 

КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ В РІЗНІ ТЕРМІНИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

Завдяки комплексній терапії відбувалися зміни в системі про- і АО 

захисту. Відразу після застосованого лікування у хворих І групи спостерігалося 

зниження рівня ОМБ356 у ротовій рідині: в 1,43 (р1˂0,001), 1,76 (р1˂0,01) і 1,29 

(р1˂0,01) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно (табл. 5.1). Проте лише в 

підгрупі ІВ вдалося досягти показників, наближених до даних у здорових 

(р˃0,05). У віддалені терміни після комплексної терапії (через 6 місяців) 

концентрація ОМБ356 змінювалася мало, зростаючи лише в 1,11, 1,15 та 1,04 

(р2˃0,05) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно. Різниця з показниками до 

лікування в підгрупах ІА (р1˂0,01), ІВ (р1˂0,05) і ІС (р1˂0,01) була достовірною. 

Через 12 місяців рівень ОМБ356 у ротовій рідині зростав несуттєво ‒ в 1,08, 1,06 

і 1,1 (р3˃0,05) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно, проте лише в підгрупі ІВ 

показник залишався наближеним до рівня здорових (р˃0,05) як через 6, так і 

через 12 місяців після лікування. Вагома різниця з вихідними даними 

прослідковувалася в ІА (р1˂0,01) і ІВ (р1˂0,05) підгрупах, а незначною вона 

ставала в контрольній підгрупі ІС (р1˃0,05). Здобуте відразу після лікування 

зменшення рівня ОМБ356 вдалося утримати лише в підгрупах ІВ і ІС (р2˃0,05). 

У разі ГП І-ІІ ступеня розвитку внаслідок комплексної терапії зниження 

концентрації ОМБ356 у ротовій рідині становило 1,69 (р1˂0,001), 1,93 (р1˂0,01) 

та 1,61 (р1˂0,001) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. Досягнути 

показників ОМБ356, наближених до таких у здорових, вдалося лише в підгрупі 

ІІВ (р˃0,05). Через півроку відмічали незначне підвищення рівня ОМБ356 у 

підгрупі ІІВ в 1,17 (р2˃0,05) раза. У контрольній підгрупі ІІС зростання 

концентрації ОМБ356 було значним ‒ в 1,36 раза (р2˂0,001), як і в порівняльній – 

в 1,31 раза (р2˂0,001). 
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Таблиця 5.1 

Динаміка рівня ОМБ356 у ротовій рідині хворих на генералізований 

пародонтит І і ІІ групи внаслідок комплексної терапії (М±m) 

Показ-

ник 

Терміни 

дослідже-

ння 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І групи 

ІА 

(порівняльна), 

n=15 

ІВ 

(основна), 

n=15 

ІС 

(контрольна), 

n=15 

ОМБ356, 

у. о. 

до 

лікування 

0,105±0,01 

0,189±0,01 

p˂0,001 

0,190±0,02 

p˂0,01 

0,191±0,01 

p˂0,001 

після 

лікування 

0,132±0,01 

p˂0,05 

p1˂0,001 

0,108±0,01 

p˃0,05 

p1˂0,01 

0,148±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,01 

через 6 

міс. 

після 

лікування 

0,146±0,01 

p˂0,01 

p1˂0,01 

p2˃0,05 

0,124±0,01 

p˃0,05 

p1˂0,05 

p2˃0,05 

0,154±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,01 

p2˃0,05 

через 12 

міс. 

після 

лікування 

0,158±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,01 

p2˂0,05 

p3˃0,05 

0,131±0,01 

p˃0,05 

p1˂0,05 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

0,169±0,01 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІА 

(порівняльна), 

n=15 

ІІВ 

(основна), 

n=15 

ІІС 

(контрольна), 

n=15 

до 

лікування 

0,268±0,02 

p˂0,001 

0,268±0,04 

p=0,001 

0,266±0,01 

p˂0,001 

після 

лікування 

0,159±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,001 

0,139±0,02 

p˃0,05 

p1˂0,01 

0,165±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,001 

через 6 

міс. 

після 

лікування 

0,209±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,05 

p2˂0,001 

0,163±0,02 

p˂0,05 

p1˂0,05 

p2˃0,05 

0,224±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,05 

p2<0,001 

через 12 

міс. 

після 

лікування 

0,232±0,02 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2<0,01 

p3˃0,05 

0,179±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,05 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

0,235±0,01 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2˂0,001 

p3˃0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини 

показників здорових; p1 – до величини показників до лікування; p2 – до величини 

показників відразу після лікування; p3 – до величини показників через 6 міс. після 

лікування. 
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У хворих усіх підгруп ІІ групи спостерігалася достовірна різниця 

кількості ОМБ356 у ротовій рідині з показниками у здорових: ІІА (р˂0,001), ІІВ 

(р˂0,05) і ІІС (р˂0,001), проте вагома відмінність ‒ із даними до лікування 

(р1˂0,05). Через 12 місяців ми відмічали недостовірне підвищення рівня ОМБ356 

в 1,11, 1,10 та 1,05 (р3˃0,05) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. У 

віддалених термінах після лікування в жодній із підгруп результати не 

зберігалися близькими до таких у здорових (р˂0,001). Суттєва різниця з 

показниками до лікування (р1˂0,05), а також утримання результатів, отриманих 

відразу після лікування при довжині хвилі 356 у достовірних межах (р2˃0,05), 

виявлено лише в основній ІІВ підгрупі. 

Відразу після лікування рівень ОМБ370 у ротовій рідині відчутно спадав у 

хворих всіх підгруп І групи: ІА – в 1,62, ІВ ‒ в 1,89, ІС – в 1,44 (р1˂0,001) раза 

(табл. 5.2). Суттєво наблизитися до даних у здорових за цим показником 

вдалося у хворих підгруп ІА і ІВ (р˃0,05). Через 6 місяців після комплексної 

терапії у хворих усіх підгруп вміст ОМБ370 зростав, але зміни в підгрупах ІА – в 

1,17 (р2˃0,05) раза і ІВ – в 1,16 (р2˃0,05) раза були несуттєвими, та значимими – 

в 1,17 (р2˂0,05) раза – у ІС підгрупі. Наближеність рівня ОМБ цього пулу до 

показників у здорових зберігалася лише в підгрупі ІВ (р2˃0,05), а різниця з його 

вмістом до лікування відслідковувалася у всіх пацієнтів І групи  (р1˂0,01). У 

наступні 6 місяців зростання показника ОМБ370 було також несуттєвим – в 1,06, 

1,01 і 1,06 (р3˃0,05) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно, але при цьому з 

показниками здорових різниця ставала вираженою в підгрупах ІА (р˂0,01), ІВ 

(р˂0,05) і ІС (р˂0,001). Відмінність від результатів первинного обстеження в 

підгрупах ІА, ІС (р1˂0,05) і ІВ (р1=0,001) також була суттєвою. Значна втрата 

досягнутих відразу після лікування показників ОМБ370 спостерігалася лише в 

контрольній підгрупі ІС (р2=0,001). 

За ГП І-ІІ ступеня розвитку в результаті комплексної терапії відзначалося 

значне зниження рівня ОМБ370 у ротовій рідині – в 1,79 (р1˂0,001), 2,04 

(р1˂0,01) і 1,75 (р1˂0,01) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. Лише в 

основній підгрупі ІІВ вдалося наблизитися до показників у здорових (р˃0,05).  
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Таблиця 5.2 

Динаміка рівня ОМБ370 у ротовій рідині хворих на генералізований 

пародонтит І і ІІ групи внаслідок комплексної терапії (М±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І групи 

ІА 

(порівняльна), 

n=15 

ІВ 

(основна), 

n=15 

ІС 

(контрольна), 

n=15 

ОМБ370, 
у. о. 

до 

лікування 

0,127±0,01 

0,245±0,02 

p˂0,001 

0,247±0,02 

p˂0,001 

0,244±0,01 

p˂0,001 

після 

лікування 

0,151±0,01 

p˃0,05 

p1˂0,001 

0,131±0,01 

p˃0,05 

p1˂0,001 

0,169±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,176±0,02 

p˂0,05 

p1˂0,01 

p2˃0,05 

0,152±0,02 

p˃0,05 

p1˂0,01 

p2˃0,05 

0,197±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,01 

p2˂0,05 

через 12 міс. 

після 

лікування 

0,186±0,02 

p˂0,01 

p1˂0,05 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

0,153±0,01 

p˂0,05 

p1=0,001 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

0,208±0,01 

p<0,001 

p1<0,05 

p2=0,001 

p3˃0,05 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІА 

(порівняльна), 

n=15 

ІІВ 

(основна), 

n=15 

ІІС 

(контрольна), 

n=15 

до 

лікування 

0,318±0,02 

p˂0,001 

0,320±0,02 

p˂0,001 

0,320±0,04 

p˂0,001 

після 

лікування 

0,178±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,001 

0,157±0,04 

p˃0,05 

p1˂0,01 

0,183±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,01 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,215±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,001 

p2<0,01 

0,189±0,03 

p˃0,05 

p1˂0,01 

p2˃0,05 

0,221±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,05 

p2˂0,01 

через 12 міс. 

після 

лікування 

0,232±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,01 

p2˂0,001 

p3>0,05 

0,202±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

0,241±0,01 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2˂0,001 

p3>0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини 

показника здорових; p1 – до величини показників до лікування; p2 – до величини 

показників відразу після лікування; p3 – до величини показників через 6 міс. після 

лікування. 
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Після 6-ти місяців рівень ОМБ370 відчутно зростав – в 1,21 (р2˂0,01) раза в 

підгрупі ІІА і ІІС та несуттєво – в 1,2 (р2˃0,05) раза в підгрупі ІІВ. 

Наближеність показників ОМБ370 у ротовій рідині до таких у здорових 

відзначалася лише в основній підгрупі ІІВ (р˃0,05). Різниця зі значеннями 

первинного обстеження за цією фракцією ОМБ спостерігалася в підгрупах ІІА 

(р1˂0,001), ІІВ (р1˂0,01) і ІІС (р1˂0,05). У наступні 6 місяців продовжувалося 

незначне зростання рівня ОМБ370 у ротовій рідині – в 1,08, 1,07 і 1,09 (р3˃0,05) 

раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. Наближеність даних до показників у 

здорових була втрачена у всіх хворих ІІ групи (р˂0,001), а різниця з даними до 

лікування зберігалася в підгрупах ІІА (р1˂0,01) і ІІВ (р1˂0,001), на відміну від 

контрольної ІІС підгрупи (р1˃0,05). Порівняння отриманих через 12 місяців 

показників концентрації ОМБ370 із такими відразу після лікування показало, що 

лише в підгрупі ІІВ вони достовірно не відрізнялися (р2˃0,05). 

Комплексне лікування виявилося ефективним і супроводжувалося 

зниженням рівня ОМБ430 у ротовій рідині хворих І групи: в 1,34, 1,46 і 1,21 

(р1˂0,05) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно (табл. 5.3). У всіх хворих І 

групи вдалося досягти результатів, наближених до показників у здорових 

(р˃0,05). Через 6 місяців позитивний ефект терапії зберігався у всіх підгрупах – 

рівень ОМБ430 зростав лише в 1,15, 1,06 і 1,09 (р2˃0,05) раза. Досягненням 

показників, близьких до даних у здорових, відзначалися лише хворі ІВ групи 

(р˃0,05), але вагома різниця з рівнем ОМБ430 у ротовій рідині до лікування була 

втрачена навіть тут (р1˃0,05). Ще через півроку відбувалося незначне зростання 

кількості ОМБ430 в 1,06, 1,05 і 1,07 (р3˃0,05) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС 

відповідно. 

У ІІ групі також вдалося досягти суттєвих позитивних результатів: 

зниження рівня ОМБ430 у ротовій рідині становило 1,48 (р1˂0,01), 1,64 (р1˂0,05) 

і 1,39 (р1˂0,001) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. Отримати результати, 

близькі до таких у групи здорових, вдалося лише в підгрупі ІІВ (р˃0,05). Через 

6 місяців рівень ОМБ430 дещо зростав: у підгрупі ІІВ – в 1,15 (р2˃0,05) раза та 

більш суттєво –– в 1,18 (р2˂0,05) раза ‒ в інших підгрупах. 



139 

  

Таблиця 5.3 

Динаміка рівня ОМБ430 у ротовій рідині хворих на генералізований 

пародонтит І і ІІ групи внаслідок комплексної терапії (М±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І групи 

ІА 

(порівняльна), 

n=15 

ІВ 

(основна), 

n=15 

ІС 

(контрольна), 

n=15 

ОМБ430, 
у. о. 

до лікування 

0,115±0,02 

0,180±0,01 

p˂0,01 

0,179±0,02 

p˂0,05 

0,181±0,01 

p=0,001 

після 

лікування 

0,134±0,01 

p˃0,05 

p1˂0,05 

0,123±0,01 

p˃0,05 

p1˂0,05 

0,149±0,01 

p˃0,05 

p1˂0,05 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,154±0,01 

p˂0,05 

p1˃0,05 

p2˃0,05 

0,130±0,02 

p˃0,05 

p1˃0,05 

p2˃0,05 

0,163±0,01 

p<0,05 

p1˃0,05 

p2˃0,05 

через 12 міс. 

після 

лікування 

0,163±0,01 

p˂0,01 

p1˃0,05 

p2˂0,05 

p3˃0,05 

0,136±0,01 

p˃0,05 

p1˃0,05 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

0,175±0,01 

p˂0,01 

p1˃0,05 

p2˂0,05 

p3˃0,05 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІА 

(порівняльна), 

n=15 

ІІВ 

(основна), 

n=15 

ІІС 

(контрольна), 

n=15 

до лікування 
0,225±0,02 

p˂0,001 

0,223±0,02 

p=0,001 

0,224±0,01 

p˂0,001 

після 

лікування 

0,152±0,01 

p<0,05 

p1˂0,01 

0,136±0,03 

p˃0,05 

p1˂0,05 

0,161±0,01 

p<0,05 

p1˂0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,179±0,01 

p=0,001 

p1>0,05 

p2˂0,05 

0,157±0,02 

p˃0,05 

p1˂0,05 

p2˃0,05 

0,190±0,01 

p˂0,001 

p1˂0,01 

p2˂0,05 

через 12 міс. 

після 

лікування 

0,191±0,01 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2˂0,01 

p3˃0,05 

0,161±0,01 

p˂0,05 

p1˂0,05 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

0,205±0,01 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2=0,001 

p3˃0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини показника 

здорових; p1 – до величини показників до лікування; p2 – до величини показників 

відразу після лікування; p3 – до величини показників через 6 міс. після лікування. 

 

Наближеність до показників здорових у достовірних межах за цими даними 

зберігалася лише у хворих ІІВ підгрупи (р˃0,05). Вагома різниця з показниками 
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рівня ОМБ430 у ротовій рідині при первинному обстеженні була в підгрупах ІІВ 

(р1˂0,05) і ІІС (р1˂0,01), а в підгрупі ІІА вона втрачалася (р1˃0,05). На 12-й 

місяць моніторингу за пацієнтами ми констатували значну розбіжність 

отриманих показників кількості ОМБ430 із даними здорових у підгрупах ІІА і 

ІІС (р˂0,001) та ІІВ (р˂0,05). Різниця з показниками первинного обстеження 

зберігалася достовірною лише в підгрупі ІІВ (р1˂0,05), як і утримання 

результатів лікування у вірогідних межах (р2˃0,05). Зростання рівня ОМБ430 у 

всіх підгрупах через рік після комплексної терапії порівняно з показником, 

отриманим через півроку, було незначним – в 1,07, 1,03 і 1,08 (р3˃0,05) раза в 

підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. 

Після завершення лікування у хворих ІВ підгрупи вміст ОМБ530 у ротовій 

рідині вірогідно знижувався ‒ в 1,57 (р1˂0,001) раза, на відміну від даних 

хворих інших підгруп, у яких зменшення його в підгрупі ІА сягало 1,30 раза, а в 

підгрупі ІС – 1,21 раза і було недостовірним (р1˃0,05), що відображено в табл. 

5.4. Суттєво наблизитися до показників у здорових вдалося в підгрупах ІА і ІВ 

(р˃0,05), а в контрольній підгрупі ІС – лише незначно (р˂0,01). Через півроку 

відзначали невагоме зростання рівня ОМБ530 у ротовій рідині: в 1,11, 1,08 і 1,14 

(р2˃0,05) раза в підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно. Лише в підгрупі ІВ 

спостерігалася значна наближеність отриманих даних за фракцією ОМБ530 до 

показників у здорових (р˃0,05), так само, як і достовірна різниця з показниками 

до лікування (р1˂0,01). Ще через 6 місяців відбувалося деяке зростання 

концентрації ОМБ530 у ротовій рідині: в 1,03, 1,04 і 1,06 (р3˃0,05) раза в 

підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно. При цьому переконлива наближеність до 

значень у здорових була зафіксована лише в підгрупі ІВ (р˃0,05). Вірогідна 

відмінність із даними первинного обстеження за показником ОМБ530 у ротовій 

рідині була втрачена у всіх підгрупах І групи (р1˃0,05). Проте у всіх цих хворих 

вдалося утримати досягнуті відразу після лікування результати в достовірних 

межах (р2˃0,05). 
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Таблиця 5.4 

Динаміка рівня ОМБ530 у ротовій рідині хворих на генералізований 

пародонтит І і ІІ групи внаслідок комплексної терапії (М±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І групи 

ІА 

(порівняльна), 

n=15 

ІВ 

(основна), 

n=15 

ІС 

(контрольна), 

n=15 

ОМБ530, 
у. о. 

до лікування 

0,019±0,001 

0,035±0,001 

p˂0,001 

0,036±0,001 

p˂0,001 

0,035±0,001 

p˂0,001 

після 

лікування 

0,027±0,001 

p˃0,05 

p1>0,05 

0,023±0,001 

p˃0,05 

p1˂0,001 

0,029±0,001 

p˂0,01 

p1>0,05 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,030±0,001 

p=0,001 

p1˃0,05 

p2˃0,05 

0,025±0,002 

p˃0,05 

p1˂0,01 

p2˃0,05 

0,033±0,001 

p=0,001 

p1˃0,05 

p2˃0,05 

через 12 міс. 

після 

лікування 

0,031±0,001 

p˂0,01 

p1˃0,05 

p2>0,05 

p3˃0,05 

0,026±0,001 

p˃0,05 

p1˃0,05 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

0,034±0,001 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2>0,05 

p3˃0,05 

 

Хворі на ГП ІІ групи 

ІІА 

(порівняльна), 

n=15 

ІІВ 

(основна), 

n=15 

ІІС 

(контрольна), 

n=15 

до лікування 
0,045±0,001 

p˂0,001 

0,046±0,002 

p˂0,001 

0,045±0,001 

p˂0,001 

після 

лікування 

0,033±0,001 

p<0,01 

p1>0,05 

0,027±0,001 

p˂0,01 

p1˂0,001 

0,034±0,001 

p<0,01 

p1>0,05 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,037±0,001 

p˂0,01 

p1˃0,05 

p2˃0,05 

0,030±0,001 

p˂0,001 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

0,039±0,001 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2>0,05 

через 12 міс. 

після 

лікування 

0,040±0,001 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2>0,05 

p3˃0,05 

0,032±0,001 

p<0,001 

p1˂0,001 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

0,042±0,001 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2>0,05 

p3˃0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини показника 

здорових; p1 – до величини показників до лікування; p2 – до величини показників 

відразу після лікування; p3 – до величини показників через 6 міс. після лікування. 
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У хворих ІІ групи під впливом терапії не вдалося досягти істотного 

наближення рівня ОМБ530 у ротовій рідині до даних у здорових (р˂0,01). Лише 

в підгрупі ІІВ рівень цього показника знижувався суттєво – в 1,7 (р1˂0,001) 

раза. Кількість ОМБ530 в інших підгрупах знижувалася незначно: у ІІА – в 1,36 

(р1˃0,05) раза і в ІІС – в 1,32 (р1˃0,05) раза. Через 6 місяців відбувалося деяке 

зростання рівня ОМБ530 у ротовій рідині – в 1,12, 1,11 і 1,15 (р2˃0,05) раза в 

підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно. Переконлива відмінність із результатами 

первинного обстеження за фракцією ОМБ530 зберігалася лише в ІІВ підгрупі 

(р1˂0,001). Ще через півроку спостерігалося подальше незначне зростання рівня 

ОМБ530 у ротовій рідині – в 1,08, 1,07 і 1,08 (р3˃0,05) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і 

ІІС відповідно. При цьому в основній ІІВ підгрупі відзначалася вагома різниця з 

рівнем ОМБ530 у ротовій рідині хворих до лікування (р1˂0,001). В усіх хворих ІІ 

групи вдалося утримати досягнуті результати терапії за цим показником у 

вірогідних межах (р2˃0,05). 

Після застосованої комплексної терапії відбулося зниження концентрації 

МСМ254 у ротовій рідині хворих І групи ‒ в 1,38, 1,4 і 1,29 (р1˂0,01) раза в 

підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно (табл. 5.5). У хворих усіх підгруп вдалося 

досягнути показників, достовірно близьких до таких у здорових. Через півроку 

відбулося незначне підвищення рівня МСМ254 в 1,14, 1,13 і 1,15 (р2˃0,05) раза в 

підгрупах ІА, ІВ і ІС відповідно, при цьому наближеність до показників 

здорових була втрачена у всіх підгрупах (р˂0,01, р˂0,01, р˂0,001). Проте 

вірогідна різниця з показниками первинного обстеження щодо концентрації 

МСМ254 у ротовій рідині прослідковувалася у всіх хворих ІА і ІВ підгруп 

(р1˂0,05) та була відсутньою в ІС підгрупі (р1˃0,05). На 12-й місяць після 

терапії суттєва наближеність рівня МСМ254 до даних у здорових спостерігалася 

в ІА підгрупі (р˃0,05), а в ІВ і ІС підгрупах вона втрачалася (р˂0,01, р˂0,001). 

Переконлива відмінність із результатами первинного обстеження нівелювалася 

у всіх підгрупах (р1˃0,05). Досягнуті під впливом терапії показники рівня 

МСМ254 зберігалися в ІА і ІВ підгрупах (р2˃0,05), а в підгрупі ІС втрачалися 
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(р2˂0,01). За останні 6 місяців вагомого зростання рівня МСМ254 у ротовій 

рідині хворих І групи не було (р3˃0,05). 

Таблиця 5.5 

Динаміка кількості молекул середньої маси при довжині хвилі 254 нм у 

ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит I і II груп унаслідок 

комплексної терапії (M±m) 

Показник Термін 
Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І групи 

ІА 

(порівняльна), 

n=15 

ІВ 

(основна), 

n=15 

ІС 

(контрольна), 

n=15 

МСМ254, 

од. опт. 

густ. 

до 

лікування 

0,431±0,02 

0,612±0,04 

p=0,001 

0,617±0,04 

p=0,001 

0,619±0,03 

p˂0,001 

після 

лікування 

0,445±0,03 

p˃0,05 

p1˂0,01 

0,442±0,04 

p˃0,05 

p1˂0,01 

0,480±0,02 

p˃0,05 

p1˂0,01 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,507±0,02 

p˂0,01 

p1˂0,05 

p2˃0,05 

0,501±0,02 

p<0,01 

p1˂0,05 

p2˃0,05 

0,552±0,02 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2˃0,05 

через 12 

міс. 

після 

лікування 

0,527±0,04 

p˃0,05 

p1˃0,05 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

0,516±0,02 

p<0,01 

p1>0,05 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

0,581±0,03 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2˂0,01 

p3˃0,05 

 

Хворі на ГП ІI групи 

ІІА 

(порівняльна), 

n=15 

ІІВ 

(основна), 

n=15 

ІІС 

(контрольна), 

n=15 

до 

лікування 

0,809±0,04 

p˂0,001 

0,808±0,04 

p˂0,001 

0,811±0,05 

p˂0,001 

після 

лікування 

0,556±0,04 

p˂0,01 

p1˂0,001 

0,520±0,02 

p=0,001 

p1˂0,001 

0,583±0,03 

p˂0,001 

p1=0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

0,688±0,04 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2˂0,05 

0,637±0,03 

p<0,001 

p1=0,001 

p2<0,01 

0,723±0,03 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2=0,001 

через 12 

міс. 

після 

лікування 

0,701±0,03 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2˂0,01 

p3˃0,05 

0,652±0,05 

p˂0,001 

p1˂0,05 

p2˂0,05 

p3˃0,05 

0,737±0,03 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2=0,001 

p3˃0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини показників 

здорових; p1 – до величини показників до лікування; p2 – до величини показників 

відразу після лікування; p3 – до величини показників через 6 міс. після лікування. 
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У випадку ГП І-ІІ ступеня розвитку внаслідок лікування значно 

знижувалася кількість МСМ254 у ротовій рідині – в 1,46, 1,55 і 1,39 (р1≤0,001) 

раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС відповідно, але досягнути показників, близьких 

до даних у здорових, не вдалося ні в одній підгрупі (р˂0,01, р=0,001 і р˂0,001). 

За півроку вміст МСМ254 у ротовій рідині істотно зростав – в 1,24 

(р2˂0,05), 1,23 (р2˂0,01) і 1,20 (р2=0,001) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС 

відповідно. Різниця показників рівня МСМ254 з групою здорових у всіх хворих 

ІІ групи була суттєвою (р˂0,001), а переконлива відмінність із даними 

первинного обстеження зберігалася лише в підгрупі ІІВ (р1=0,001). Ще через 6 

місяців відбувалося незначне зростання рівня МСМ254 – в 1,02 (р3˃0,05) раза у 

всіх підгрупах. У всіх хворих ІІ групи визначалася значна розбіжність із даними 

здорових (р˂0,001), а вірогідна різниця з показниками до лікування була лише в 

підгрупі ІІВ (р1˂0,05). Істотного збереження результатів лікування за 

показником концентрації МСМ254 у ротовій рідині у віддалені терміни 

спостереження не визначалося в жодній із підгруп (р2˂0,01, р2˂0,05 і р2=0,001). 

Унаслідок комплексного лікування відбувалося суттєве зростання 

активності СОД в ротовій рідині, особливо в ІВ групі, у якій вона підвищилася 

в 1,24 (p1˂0,001) раза, а в ІА – в 1,19 (p1=0,001) і в ІС – в 1,14 (p1˂0,01) раза 

(табл. 5.6). Завдяки підвищенню активності СОД вдалося значно наблизитися 

до показників групи здорових в усіх підгрупах (p˃0,05). Уже через півроку 

відбувалося істотне зниження цього показника в ІА і ІС підгрупах – в 1,1 і 1,12 

(р2˂0,05) раза і малопомітне – в основній ІВ – в 1,08 (р2˃0,05) раза.  

Достовірне збереження результатів лікування в межах групи здорових 

спостерігалося лише в підгрупі ІВ (р˃0,05), як і значуща відмінність із 

результатами первинного обстеження (р1˂0,01). Ще через 6 місяців 

відзначалося подальше деяке зниження активності СОД в ротовій рідині – в 

1,01 (р3˃0,05) раза у всіх підгрупах І групи. Лише в ІВ підгрупі показники 

активності СОД зберігалися в межах даних у здорових (р˃0,05), різниця з 

даними первинного обстеження була вірогідною (р1˂0,05) і досягнуті в 



145 

  

результаті терапії значення активності СОД утримувалися в достовірних межах 

(р2˃0,05). 

Таблиця 5.6 

Динаміка активності супероксиддисмутази у ротовій рідині хворих на 

генералізований пародонтит І і ІІ групи унаслідок комплексної терапії 

(М±m) 

Показник 
Терміни 

дослідження 

Здорові, 

n=18 

Хворі на ГП І группа 

ІА 

(порівняльна), 

n=15 

ІВ 

(основна), 

n=15 

ІС 

(контрольна), 

n=15 

СОД,  

МО/мг 

до лікування 

32,78±1,72 

26,46±1,08 

p˂0,01 

26,35±0,97 

p˂0,01 

26,39±0,91 

p˂0,01 

після лікування 

31,49±0,79 

p˃0,05 

p1=0,001 

32,57±0,94 

p˃0,05 

p1˂0,001 

30,15±0,88 

p˃0,05 

p1˂0,01 

через 6 міс. 

після лікування 

28,66±1,04 

p=0,05 

p1˃0,05 

p2˂0,05 

30,08±0,79 

p˃0,05 

p1˂0,01 

p2˃0,05 

27,04±1,04 

p˂0,01 

p1˃0,05 

p2˂0,05 

через 12 міс. 

після лікування 

28,33±1,2 

p˂0,05 

p1˃0,05 

p2<0,05 

p3˃0,05 

29,70±1,27 

p˃0,05 

p1<0,05 

p2˃0,05 

p3˃0,05 

26,83±0,98 

p˂0,01 

p1˃0,05 

p2<0,05 

p3˃0,05 

Хворі на ГП ІІ группа 

 

ІІА 

(порівняльна), 

n=15 

ІІВ 

(основна), 

n=15 

ІІС 

(контрольна), 

n=15 

до лікування 
21,59±2,01 

p˂0,001 

22,39±1,56 

p˂0,001 

22,09±1,39 

p˂0,001 

після 

лікування 

28,77±0,93 

p˃0,05 

p1˂0,01 

30,09±0,78 

p˃0,05 

p1˂0,001 

29,16±1,16 

p˃0,05 

p1=0,001 

через 6 міс. 

після 

лікування 

25,02±1,01 

p=0,001 

p1˃0,05 

p2˂0,05 

27,75±0,84 

p˂0,05 

p1˂0,01 

p2˃0,05 

24,88±1,25 

p=0,001 

p1˃0,05 

p2˂0,05 

через 12 міс. 

після 

лікування 

24,75±0,97 

p˂0,001 

p1˃0,05 

p2˂0,05 

p3˃0,05 

27,42±0,87 

p=0,01 

p1=0,01 

p2˂0,05 

p3˃0,05 

24,08±0,94 

p˂0,001 

p1>0,05 

p2˂0,01 

p3˃0,05 

Примітка. Вказано вірогідність різниці показників: p – до величини показника 

здорових; p1 – до величини показників до лікування; p2 – до величини показників відразу 

після лікування; p3 – до величини показників через 6 міс. після лікування. 
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У хворих ІІ групи завдяки лікуванню вдалося досягти показників 

активності СОД в ротовій рідині, близьких до здорових (p˃0,05). Її зростання 

склало: 1,33 (p1˂0,01), 1,34 (p1˂0,001) і 1,32 (p1=0,001) раза в підгрупах ІІА, ІІВ і 

ІІС відповідно. Через 6 місяців активність СОД знижувалася: невагомо – у 

хворих підгрупи ІІВ ‒ в 1,08 раза (p2˃0,05) та переконливо – у підгрупах ІІА і 

ІІС – в 1,15 і 1,17 (p2˂0,05) раза. Наближеність до показників здорових 

втрачалася в підгрупах ІІА, ІІВ і ІІС (p=0,001, p˂0,05, p=0,001), а істотна 

різниця з даними первинного обстеження визначалася лише в підгрупі ІІВ 

(p1˂0,01). Ще через півроку відбувалося подальше незначне зниження 

активності СОД в ротовій рідині – в 1,01, 1,01 і 1,03 (p3˃0,05) раза. При цьому 

наближеність до показників групи здорових була втрачена в підгрупах ІІА, ІІВ і 

ІІС (p˂0,001, p=0,01, p˂0,001). Вірогідна різниця з показниками активності 

цього фермента до наших втручань визначалася лише в підгрупі ІІВ (p1=0,01). 

Нажаль, досягнуті в результаті лікування значення СОД втрачалися в підгрупах 

ІІА, ІІВ і ІІС (p2˂0,05, p2˂0,05 і p2˂0,01). 

Отже, під впливом комплексного лікування ГП із застосуванням ФДТ ПК, 

екзогенної дії гелю Генгігель та ендогенного впливу препарату Апілак, яке було 

проведено у хворих ІВ і ІІВ підгруп, досягнуто суттєве зниження показників 

ОМБ усіх фракцій та рівня МСМ254, а також підвищення активності СОД в 

ротовій рідині, які у хворих на ГП початкового-І ступеня практично досягали 

даних у здорових. 

Висновки 

1. У результаті проведеного комплексного пародонтологічного 

лікування згідно трьох різних протоколів вдалося отримати позитивні 

результати, проте різні за своєю ефективністю. Одержані нами дані 

засвідчують, що комплексна терапія в основній групі хворих на ГП 

початкового-І ступеня розвитку мала значущу перевагу над порівняльною. Ця 

різниця показників підгруп ІВ і ІА відразу після лікування була за рівнем 

ОМБ356. У віддалені терміни спостереження суттєві відмінності між цими 

підгрупами були через 12 місяців – за рівнем ОМБ430. У разі ГП І-ІІ ступеня в 
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підгрупі ІІВ порівняно з підгрупою ІІА виявлено достовірно ліпші показники 

через півроку за кількістю ОМБ356 та активністю СОД, через рік – за рівнем 

ОМБ356, ОМБ370, ОМБ430 і активністю СОД. 

2. Порівнюючи результативність терапії хворих на ГП ІВ і ІС підгруп, 

ми спостерігали істотну перевагу ІВ підгрупи відразу після лікування за 

вмістом ОМБ356 і ОМБ370. Через 6 місяців вона була за рівнем ОМБ356 та 

активністю СОД, через 12 – за кількістю ОМБ356, ОМБ370 і ОМБ430. У випадку 

ГП І-ІІ ступеня значно ліпші результати отримані у хворих ІІВ підгрупи 

порівняно з підгрупою ІІС через півроку – за кількістю ОМБ356, ОМБ530 та 

МСМ254, через рік – за вмістом усіх фракцій ОМБ та активністю СОД. 

3. При співставленні результатів лікування хворих порівняльних ІА і 

ІІА підгруп та контрольних ІС і ІІС підгруп вірогідних відмінностей в усі 

терміни спостереження не встановлено. 

4. Найбільш вдалим виявилося комплексне лікування хворих основної 

групи, у яких ми обробляли ПК ультразвуковими інструментами із 

дрібнозернистим алмазним напиленням, застосовували Vector-терапію і ФДТ, а 

також екзогенне лікування гелем Генгігель та ендогенне – препаратом Апілак. 

У віддалені терміни після терапії (через 6 і 12 місяців) ми спостерігали 

утримання досягнутих результатів в усіх хворих основних підгруп І і ІІ груп. Це 

свідчить про стійку і тривалу регуляцію в них показників про- і АО системи 

завдяки поліпшенню метаболічних процесів. 

5. У хворих порівняльних підгруп ІА і ІІА лікування було менш 

ефективним, що можна пояснити відсутністю протимікробного впливу на 

патогенну мікрофлору ФДТ і меншим опосередкованим впливом на АО 

процеси. Через це досягнутий відразу після терапії результат за частиною 

показників утримувався лише 6 місяців. 

6. У пацієнтів контрольних підгруп ІС і ІІС досліджувані показники, 

отримані відразу після лікування, несуттєво відрізнялися від таких у В і А 

групах, проте у віддалені терміни вони значно погіршувалися, особливо 
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порівняно з даними хворих, лікованих за протоколом В, оскільки традиційне 

лікування мало меншу АО дію. 

 

Перелік публікацій за темою розділу 5: 

1. Личковська ОЛ, Мельничук ГМ. Динаміка про- і антиоксидантних 

показників при застосуванні фотодинамотерапії у комплексному лікуванні 

хворих на генералізований пародонтит. Вісник стоматології. 2017; 98 (1): 17-21 

[117]. 

2. Личковська ОЛ, Мельничук ГМ. Вплив комплексного лікування із 

застосуванням методу фотоактивованої дезінфекції пародонтальних кишень у 

хворих на генералізований пародонтит на деякі біохімічні показники. Інновації 

в стоматології. 2017; 15 (1): 2-7 [116]. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Серед найактуальніших проблем сучасної стоматології ГП посідає одне з 

перших місць [59]. І хоча мікроорганізми визначаються як домінуючий чинник 

розвитку цього захворювання [89], у патогенезі ГП мають значення також 

дисбаланс між про- та протизапальними цитокінами, процеси ВРО, порушення 

рівноваги між процесами резорбції та кісткового формування в комірковому 

відростку тощо. У зв’язку з цим при лікуванні хворих на ГП слід враховувати 

необхідність впливу на ці етіологічні і патогенетичні механізми виникнення і 

розвитку хвороби [59, 67]. 

Перспективним напрямком терапії ГП є застосування нових 

альтернативних методів протимікробного лікування захворювань пародонта, а 

саме, лазерних технологій [31], зокрема, методу ФДТ, оскільки традиційна 

протимікробна терапія в комплексному лікуванні ГП має достатньо суттєві 

недоліки [155, 200]. При використанні ФДТ відбувається селективне 

пригнічення патогенної мікрофлори, попередньо сенсибілізованої спеціальними 

препаратами – ФС, що активуються лазерним світлом незначної потужності 

[168]. Активація ФС, введеної у вогнище запалення, призводить до виділення 

синглетного кисню і вільних радикалів, які, руйнуючи мембрану бактерій, 

спричиняють їхню загибель [191]. Метод ФДТ позбавлений численних 

недоліків, притаманних антибіотикотерапії, він діє локально, не ушкоджуючи 

нормальну мікрофлору [189]. 

Крім впливу на патогенну мікрофлору, у лікуванні ГП важливим є 

механічне опрацювання ПК, для якого традиційно використовують хірургічні 

методи, такі як кюретаж та клаптеві операції. Альтернативою хірургічному 

втручанню на ранніх стадіях розвитку ГП є використання ультразвукових 

періонасадок із дрібноалмазним покриттям у т. зв. „пародонтальному” режимі 

та Vector-терапії. При роботі апаратом Vector використовується вертикальний 

тип коливань ультразвукової насадки, що унеможливлює механічне 

ушкодження поверхні кореня зуба. Одночасна подача суспензії з 
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гідроксиапатитом дозволяє атравматично очищати та полірувати поверхню 

коренів зубів [25]. 

Враховуючи біохімічні та імунні порушення, які супроводжують ГП, 

постає необхідність застосування місцевої та загальної медикаментозної терапії 

з використанням ліків із АО, імунокоригуючою, метаболічною та 

загальнозміцнюючою дією [142, 204]. При цьому доцільно застосовувати 

препарати природного походження, які мають комплексну лікувальну дію та не 

викликають алергічних і токсичних реакцій [147]. 

У зв’язку з вищенаведеним, метою нашого дослідження було підвищення 

ефективності комплексного лікування хворих на ГП за допомогою методу ФДТ 

та Vector-терапії, а також місцевого і загального медикаментозного лікування 

препаратами природного походження з метаболічною й імунокоригуючою 

дією. 

Для досягнення поставленої мети нами було оглянуто 230 людей, серед 

них відібрано 20 здорових осіб та 140 хворих на ГП хронічного перебігу 

початкового-І та І-ІІ ступенів розвитку у віці 20-44 років, яким проведено 

комплексне обстеження із застосуванням клініко-рентгенологічних, 

біохімічних та імуноферментних методів дослідження, а також лікування. Усіх 

відібраних пацієнтів розподілили на такі групи: здорові люди з інтактним 

пародонтом та збереженими зубними рядами – 20 осіб; порівняльна група (25 

осіб із ГП початкового-І ступеня ‒ І група, 25 осіб із ГП І-ІІ ступеня ‒ ІІ група), 

лікування якої проводили за протоколом А; основна група (25 осіб із ГП 

початкового-І ступеня ‒ І група, 25 осіб із ГП І-ІІ ступеня ‒ ІІ група), лікування 

якої проводили за протоколом В, і контрольна група (20 осіб із ГП початкового-

І ступеня ‒ І група, 20 осіб із ГП І-ІІ ступеня ‒ ІІ група), у яких терапія 

здійснювалася за протоколом С. 

В усіх хворих визначали такі клінічні показники: індекси − ІГ Грін-

Вермільйона, ЧС, РВІ та ІК, глибину ПК та показник ВЕП. Використовували 

ортопантомографію і цифрову інтраоральну контактну рентгенографію. Для 

дослідження мікробіоценозу ротової порожнини визначали кількісні та якісні 
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показники КЛЖК, а для встановлення місцевого імунного статусу − про- і 

протизапальні цитокіни. Із метою вивчення про- й АО взаємодій у разі ГП 

досліджували рівень ОМБ різних фракцій та активність СОД. Для з’ясування 

процесів ендогенної інтоксикації встановлювали рівень МСМ254. Розподіл 

хворих по групах був рандомізований і до лікування всі вивчені показники були 

близькими (р2,3,4,5,6,7˃0,05). Для встановлення ефективності лікування ГП 

вираховували індекс ефективності лікування, запропонований С.Б. Улітовським 

[103]. 

При обстеженні відібраних хворих спостерігали характерні клінічні 

ознаки ГП хронічного перебігу початкового-І та І-ІІ ступенів розвитку. У 

хворих ІА, ІВ і ІС підгруп ІГ в середньому становив (1,59±0,08) бала і був 

задовільним, а в ІІА, ІІВ і ІІС підгрупах – (2,06±0,21) бала і був незадовільним. 

Показник ЧС, який характеризує глибину і поширеність запального процесу, у 

разі ГП початкового-І ступеня був у межах (1,63±0,11) бала, тобто, відповідав 

слабо вираженому запаленню, а за І-ІІ ступеня визначалося помірно виражене 

запалення ясен – індекс ЧС склав (2,8±0,15) бала. Показник кровоточивості 

ясенних сосочків РВІ за ГП початкового-І ступеня в середньому становив 

(1,23±0,11) бала, а І-ІІ – (1,77±0,09) бала. ІК, що характеризує дистрофічно-

запальні зміни, у хворих на ГП ІА, ІВ і ІС підгруп у середньому склав 

(22,16±0,86) %, а ІІА, ІІВ і ІІС підгруп – (31,26±1,06) %. Глибина ПК у разі ГП 

початкового-І ступеня становила (3,54±0,06) мм, а І-ІІ – (4,06±0,05) мм. 

Показник ВЕП, що більш точно характеризує дистрофічно-запальні зміни в 

тканинах пародонта, за ГП початкового-І ступеня склав (4,34±0,13) бала, а І-ІІ – 

(6,23±0,12) бала. 

Із метою встановлення стану місцевого мікробіоценозу ротової 

порожнини ми використали непрямий метод його діагностики – визначення 

КЛЖК – продуктів життєдіяльності бактерій у ротовій рідині. Нами виявлено, 

що у хворих на ГП вміст КЛЖК змінювався. Зокрема, в разі ГП початкового-І 

ступеня рівень С2 в основній групі порівняно зі здоровими знижувався в 1,44 

(р˂0,05) раза, а І-ІІ ступеня – у 4,15 (р˂0,001). При цьому концентрація інших 
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нерозгалужених КЛЖК достовірно зростала: за ГП початкового-І ступеня 

кількість С3 перевищувала показники здорових у 2,02 раза, С4 – у 6,06, а С6 – в 

1,43 (р˂0,001). У випадку ГП І-ІІ ступеня рівень С3 зростав у 3,20 раза, С4 – у 

12,21, а С6 – у 2,23 (р˂0,001). Загальна концентрація нерозгалужених КЛЖК 

(Сn) також була відмінною від такої в здорових і за ГП початкового-І ступеня 

збільшувалася на 25,98 %, І-ІІ – на 50,26 % (р˂0,001). 

При визначенні окисно-відновного потенціалу середовища, вираженого 

значенням АІ, нами встановлено, що у випадку ГП цей індекс зміщувався в бік 

відновлених КЛЖК, відповідно АІ достовірно зростав. Різниця з групою 

здорових пацієнтів у разі ГП початкового-І ступеня склала 3,81 раза, а І-ІІ – 

19,25 (р˂0,001). Під впливом пародонтопатогенних мікроорганізмів у хворих на 

ГП дещо зростав показник сумарного вмісту ізокислот (ІзоСn): за початкового-І 

ступеня – на 30,39 %, а І-ІІ – на 44,12 % (р˃0,05). 

Зростання концентрації С3 та С4 при зниженні С2 віддзеркалює 

пригнічення аеробної мікрофлори на тлі зростання активності анаеробів, а саме, 

родів Clostridium, Bacteroides і Fusobacterium [224]. Збільшення рівня С4 

ймовірно свідчить не лише про втягування в запальний процес бактероїдів, 

пропіонобактерій, а й бактерій роду клостридій, вказуючи на погіршення стану 

місцевого мікробіоценозу. Підвищення показника АІ, особливо за ГП І-ІІ 

ступеня, може вказувати на активацію факультативної та облігатної анаеробної 

мікрофлори. Незначне зростання на цьому тлі сумарного вмісту ізокислот у 

хворих на ГП можна пояснити тим, що вони є продуктами метаболізму білків, в 

основному, аеробною мікрофлорою, і, меншою мірою, анаеробною [17]. 

Отримані дані резонують із тезисом про домінуючу роль мікрофлори, 

особливо анаеробної, у патогенезі ГП та засвідчують, що проведення 

протимікробної терапії має бути ключовим завданням у лікуванні хвороби. 

Виявлені нами зміни кількісних і якісних характеристик КЛЖК підтверджують 

й інші науковці [16, 47, 182]. Наші дані співпадають із даними інших 

дослідників за показниками рівня ІзоСn (як у хворих, так і в здорових), 

концентрацією С3 і С4 у хворих на ГП, а за вмістом С2, Сn відрізняються суттєво 
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з різницею від 1,56 до 8,5 раза у здорових, від 3,3 до 4,25 раза у хворих на ГП 

початкового-І ступеня і від 1,48 до 19,80 раза за ГП І-ІІ ступеня розвитку [17]. 

Показник вмісту С6 вивчався нами вперше. 

Дослідженням місцевого імунного статусу встановлено суттєве зростання 

кількості прозапальних цитокінів: рівень ІЛ-1β у разі ГП початкового-І ступеня 

порівняно зі здоровими підвищувався в 1,76 раза, за І-ІІ – в 1,96 (р˂0,001), а 

вміст ІЛ-6 – відповідно в 4,82 і 6,28 (р˂0,001). На тлі зростання концентрації 

прозапальних цитокінів відбулося значне зниження титру протизапального ІЛ-

10: у хворих початкового-І ступеня – в 1,64 раза (р˂0,05), а І-ІІ – у 2,02 (р˂0,01). 

При визначенні змін співвідношення між про- та протизапальними ІЛ виявлено 

зростання індекса ІЛ-1β/ІЛ-10 у хворих на ГП початкового-І ступеня в 2,90 

раза, а за І-ІІ ступеня – у 3,97 раза та індекса ІЛ-6/ІЛ-10 – у 8,0 і 12,82 раза 

відповідно. Це вказує на значні порушення в системі місцевого імунітету. 

Встановлені нами дані про дисбаланс між про- (резорбтивними) та 

протизапальними (антиостеопоротичними) цитокінами в бік останніх у разі ГП 

співпадають із багатьма науковими дослідженнями [68, 129, 130, 131, 143, 192]. 

Вчені вказують, що у хворих на ГП активується резорбція кісткової тканини та 

запускається каскад запальних процесів, тісно пов’язаний із порушеннями в 

місцевому імунорезистентному стані. Адже встановлено, що прозапальні 

цитокіни, особливо такий як IЛ-1β, сприяють деградації позаклітинного 

матриксу, ініціюють опосередковану остеобластами резорбцію, індукують 

вироблення колагенази у фібробластах та гальмують утворення колагену і 

кісткової тканини [178, 251]. 

У разі ГП встановлено значне порушення про- та АО взаємодій, які 

проявлялися підвищенням умісту різних фракцій ОМБ у ротовій рідині. Так, 

рівень ОМБ356 за початкового-І ступеня зростав в 1,81 (р˂0,01) раза відносно 

даних у здорових, у разі І-ІІ – у 2,55 (р≤0,001), ОМБ370 – відповідно в 1,93 і 2,51 

(р≤0,001) раза. Підвищення концентрації ОМБ430 склало 1,57 (р˂0,05) і 1,97 

(р≤0,001) раза, а ОМБ530 – 1,86 і 2,13 (р˂0,001) раза у випадку ГП початкового-І 

і І-ІІ ступенів відповідно. 
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У всіх хворих на ГП рівень МСМ254 у ротовій рідині зростав: за 

початкового-І ступеня – в 1,43 раза (р≤0,001), І-ІІ – в 1,88 (р˂0,001), а різниця 

між цими групами склала 1,31 (p1˂0,01) раза. Зростання рівня МСМ254 можна 

пояснити виникненням стану ендогенної інтоксикації, яка є наслідком будь-

якого запального процесу в організмі [44, 167]. Про підвищення рівня МСМ 

різних фракцій у хворих на ГП свідчать дані й інших науковців [137, 214]. 

На тлі посилення процесів ПОБ активність АО фермента СОД в ротовій 

рідині хворих на ГП основної групи була суттєво зниженою: за початкового-І 

ступеня ‒ в 1,23 (р˂0,01) раза, а І-ІІ ‒ в 1,49 (р˂0,001). Про дисбаланс 

показників про- і АО системи у хворих на ГП вказують багато дослідників цих 

процесів [136, 183]. 

Зростання рівня ІЛ-1β, ІЛ-6, ОМБ і МСМ254 та зниження вмісту ІЛ-10 й 

активності СОД на тлі клінічних ознак ГП передбачає проведення 

протизапальної терапії та призначення препаратів з імуномоделюючою дією, а 

порушення про- і АО взаємодій – з АО дією. 

Для корекції виявлених змін усім хворим проводили ініціальну 

пародонтальну терапію та обробку ПК ультразвуковими періонасадками із 

дрібнозернистим алмазним напиленням і остаточне полірування поверхні 

кореня апаратом Vector. Лікування за протоколом А (група порівняння) 

полягало також у місцевому застосуванні гелю Генгігель на основі гіалуронової 

кислоти, яка сприяє підвищенню резистентності тканин пародонта, стимулює 

процеси репарації у ньому, а також виявляє протизапальну дію [150, 213, 297]. 

Загальне лікування здійснювалося препаратом Апілак на основі маточного 

молочка, який поліпшує перебіг метаболічних процесів, має 

загальнозміцнюючий ефект [6, 230]. За протоколом В (основна група) 

застосовувалася така ж схема лікування, але вона доповнювалася ФДТ ПК. За 

протоколом С (група контролю) місцево застосовували гель Метрогіл-дента на 

основі метронідазолу і хлоргексидину біглюконату та перорально – 

полівітамінний препарат Комплевіт. 

Застосовані нами способи комплексного лікування сприяли позитивній 
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динаміці всіх показників. В основній ІВ підгрупі віддалені результати були 

найліпшими, оскільки за індексом РВІ утримувалися 6 місяців, а за показником 

ЧС і глибиною ПК – 12 (р2˃0,05). Індекс ефективності лікування відразу, через 

6 і 12 місяців був за даними: 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 глибини ПК 

– 41,31, 37,89 і 35,61 % відповідно (р1˂0,001).  

У ІІВ підгрупі результати також були найліпшими і за індексом ЧС 

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

лікування відразу, через 6 і 12 місяців склав за показниками: 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 глибини ПК – 28,64, 26,67 і 24,20 % відповідно (р1˂0,001). 

У порівняльній ІА підгрупі досягнуті результати утримувалися півроку за 

такими клінічними показниками, як ЧС, РВІ, глибина ПК (р2˃0,05). Індекс 

ефективності лікування відразу, через 6 і 12 місяців становив за даними: 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 глибини ПК – 40,96, 36,72 і 31,64 % відповідно 

(р1˂0,001).  

Результати терапії в ІІА підгрупі у віддалених термінах були менш 

успішними. Індекс ефективності лікування в ці ж терміни склав за 

показниками: 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 %, а глибини ПК – 25,56, 21,59 і 

18,61 % відповідно (р1˂0,001). 

Натомість у контрольній ІС підгрупі віддалені результати були 

найгіршими, бо застосоване лікування не було ефективним у довготерміновій 

перспективі. Індекс ефективності лікування відразу, через 6 і 12 місяців мав 

значення за даними: 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 глибини ПК – 40,45, 33,15 

і 25,56 % відповідно (р1˂0,05).  

Віддалені результати в підгрупі ІІС були також найгіршими (порівняно з 

хворими ІІА і ІІВ підгруп), оскільки лише глибина ПК утримувалася півроку. 
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Індекс ефективності лікування відразу, через 6 і 12 місяців склав за даними: 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 глибини ПК – 25,18, 21,52 і 15,89 % відповідно 

(р1˂0,001). 

При порівнянні індекса ефективності лікування, отриманого в підгрупі 

ІВ, з такими в підгрупах ІА і ІС відразу після терапії виявлено ліпші результати 

за всіма показниками в підгрупі ІВ, ніж у ІА, особливо за індексом РВІ (на 4,79 

%), та ніж у ІС за ним же (на 7,1 %). Між підгрупами ІА і ІС виявлено 

достовірну перевагу підгрупи ІА за всіма індексами з найбільшими 

розбіжностями за ЧС (на 2,67 %). 

Співставленням індекса ефективності лікування, досягнутого в підгрупах 

ІІВ, ІІА і ІІС відразу після терапії, визначено ліпші результати в підгрупі ІІВ, 

ніж у ІІА, за всіма показниками, особливо за РВІ (на 6,96 %), та, ніж у підгрупі 

ІІС. Виявлено значну перевагу підгрупи ІІА над ІІС за всіма індексами. 

Значна різниця між підгрупами І групи за клінічними показниками 

визначалася у віддалені терміни спостереження. Індекс ефективності лікування 

в підгрупі ІВ був вищим від такого в підгрупі ІА за даними: 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 

глибини ПК –  на 1,17 і 3,97 % через 6 і 12 місяців відповідно. Ефективність 

терапії в підгрупі ІВ була вищою від такої в підгрупі ІС через півроку і рік за 

показниками: 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 глибини ПК – на 4,74 і 10,05 % відповідно. 

При порівнянні індекса ефективності лікування в підгрупах ІС та ІА через 6 і 12 

місяців виявлена значна перевага підгрупи ІА за показниками: 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 глибини ПК – на 3,57 і 6,08 % через півроку і рік відповідно.  

Ще більшу різницю встановлено між підгрупами ІІ групи. Індекс 

ефективності лікування в підгрупі ІІВ був вищим від такого в підгрупі ІІА за 

даними: 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 глибини ПК – на 5,08 і 5,59 % через 6 і 12 місяців 
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відповідно. При цьому індекс ефективності лікування в підгрупі ІІВ був вищим 

від такого в підгрупі ІІС через півроку і рік за показниками: 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 

глибини ПК – на 5,15 і 8,31 % відповідно. При порівнянні індекса ефективності 

лікування в підгрупах ІІС та ІІА між собою через 6 і 12 місяців спостерігалася 

суттєва перевага підгрупи ІІА за даними: 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 глибини ПК – на 0,07 і 

2,72 % відповідно. 

Отже, отримані нами клінічні дані засвідчили позитивний вплив 

використаних способів лікування, особливо за протоколом В, у якому 

додатково було застосовано ФДТ. На рентгенограмах визначалося ущільнення 

кісткової тканини пародонта завдяки зменшенню явищ остеопорозу в 

міжкоміркових відростках. 

Унаслідок комплексної терапії значно змінювався вміст КЛЖК у ротовій 

рідині, який ми досліджували до, після і через 6 місяців в основних і 

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

підгрупах його вдалося втримати впродовж півроку. Кількість С3 і С6 знизилася 

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

позитивних віддалених результатів досягти не вдалося. Рівень С4 зменшився в 

усіх хворих, проте лише в ІІВ підгрупі досягнуте утримувалося. Показник Сn 

достовірно знижувався з утриманням результату 6 місяців у всіх хворих. АІ 

вірогідно зменшився в В і С підгрупах, проте тривалий результат зафіксовано 

лише в ІВ підгрупі. Показник ІзоСn суттєво знизився в ІВ і ІІВ підгрупах і 

утримався півроку, а в ІІС – лише відразу після терапії. 

У ІВ підгрупі досягнуті завдяки лікуванню рівні КЛЖК мали істотну 

перевагу над такими ж у ІС підгрупі, утримуючись півроку за показниками С2, 

С3, С6, Сn, АІ та ІзоСn (р2˃0,05). Індекс ефективності лікування відразу і через 6 

місяців становив за показниками: С2 – 32,45 (p1=0,001) і 29,26 (p1˂0,05) %; С3 – 

40,86 (p1˂0,05) і 40,32 (p1˂0,01) %; С4 – 81,00 і 73,00 (p1˂0,001) %; С6 – 27,27 
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(p1˂0,001) і 22,73 (p1=0,001) %; Сn – 20,17 і 19,54 (p1˂0,001) %; АІ – 65,94 і 62,66 

(p1˂0,001) % та ІзоСn – 22,39 (p1˂0,05) і 17,91 (p1˃0,05) % відповідно. 

У хворих ІІВ підгрупи, як і ІВ, досягнуті рівні КЛЖК мали значну 

перевагу над такими в ІІА і ІІС підгрупах, утримуючись півроку за кількістю С2, 

С3, С4, С6, Сn та ІзоСn (р2˃0,05). Індекс ефективності лікування відразу і через 6 

місяців становив за показниками: С2 – 287,88 і 248,48 (p1˂0,001) %; С3 – 57,05 і 

50,67 (p1≤0,001) %; С4 – 78,95 і 76,08 (p1˂0,001) %; С6 – 51,52 (p1˂0,001) і 33,33 

(p1˂0,01) %; Сn – 25,35 і 25,00 (p1≤0,001) %; АІ – 91,25 і 88,84 (p1˂0,001) % та 

ІзоСn – 25,68 (p1=0,001) і 21,62 (p1˃0,05) % відповідно. 

Після лікування отримані у хворих ІС підгрупи рівні КЛЖК значно 

поступалися таким же в ІВ підгрупі, утримуючись півроку лише за рівнями С3, 

С6, Сn та ІзоСn (р2˃0,05). Індекс ефективності лікування відразу та через 6 

місяців склав за даними: С2 – 21,93 (p1˂0,01) і 2,14 (p1˃0,05) %; С3 – 30,00 

(p1=0,05) і 20,53 (p1˃0,01) %; С4 – 67,62 (p1˂0,001) і 38,10 (p1˂0,01) %; С6 – 19,05 

(p1˂0,01) і 9,52 (p1˃0,05) %; Сn – 17,98 (p1˂0,01) і 15,50 (p1˂0,05) %; АІ – 53,61 і 

28,33 (p1˂0,001) % та ІзоСn – 13,64 і 4,55 (p1˃0,05) % відповідно. 

У ІІС підгрупі, як і в ІС, отримані показники КЛЖК вагомо поступалися 

аналогічним ІІВ підгрупи, утримуючись півроку лише за концентрацією С2 та 

Сn (р2˃0,05). Індекс ефективності лікування відразу та через 6 місяців становив 

за показниками: С2 – 180,95 і 100,00 (p1˂0,001) %; С3 – 53,87 (p1˂0,001) і 33,00 

(p1˂0,01) %; С4 – 73,79 і 46,12 (p1˂0,001) %; С6 – 47,06 (p1˂0,001) і 26,47 

(p1˂0,05) %; Сn – 17,40 і 14,06 (p1˂0,05) %; АІ – 86,49 і 69,19 (p1˂0,001) % та 

ІзоСn – 19,18 (p1˂0,01) і 4,11 (p1˃0,05) % відповідно. 

Співставляючи індекс ефективності лікування ІС і ІВ підгруп відразу 

після лікування і через 6 місяців за кількістю КЛЖК ми спостерігали 

достовірну перевагу на користь ІВ підгрупи з найбільшою різницею за 

показниками С4 – на 13,38 і 34,9 % і АІ – на 12,33 і 34,33 % відповідно.  

Аналогічна ситуація спостерігалася й у хворих ІІ групи – максимальна 

відмінність на користь ІІВ підгрупи відразу була за рівнем С2 – 106,93 % і Сn – 

7,95 % та через 6 місяців – за кількістю С2 – 148,48 % і С4 – 29,96 %. 
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Отже, ефективність комплексного лікування за вмістом КЛЖК виявилася 

значно вищою у хворих основних ІВ і ІІВ підгруп порівняно з контрольними ІС 

і ІІС підгрупами, що свідчить про вираженішу протимікробну дію ФДТ, ніж 

гелю Метрогіл-дента. 

Під впливом терапії відбувалися також зміни кількості цитокінів у ІВ, ІІВ, 

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

знижувався титр ІЛ-1β, а ІЛ-6 – лише у ІВ і ІІВ підгрупах; рівень ІЛ-10 істотно 

зростав в 1,70 (р˂0,05) і 1,85 (р˂0,001) раза в підгрупах ІВ і ІІВ та несуттєво – в 

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

Індекс ефективності лікування у І групі в підгрупі ІВ відразу становив за 

вмістом: ІЛ-1β – 33,51 (p1˂0,001), ІЛ-6 – 39,32 та ІЛ-10 – 69,86 (p1˂0,05) %, а в 

підгрупі ІС відповідно 20,87 (p1=0,001), 27,08 та 31,58 (p1˃0,05) %. 

У ІІ групі в підгрупі ІІВ індекс ефективності лікування склав за кількістю 

ІЛ-1β, ІЛ-6 та ІЛ-10 – 35,01 (p1=0,001), 35,11 (p1˂0,05) та 84,87 (p1=0,001) % 

відповідно, а в підгрупі ІІС – 21,14 (p1˂0,001), 25,08 та 46,34 (p1>0,05) % 

відповідно.  

При порівнянні індекса ефективності лікування в ІВ і ІС підгрупах 

виявлено однозначну перевагу на боці ІВ підгрупи, особливо за кількістю ІЛ-10 

– на 38,28 %. У ІІ групі цей індекс був вищим у підгрупі ІІВ 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 мікробний чинник, послаблює 

навантаження на імунну систему, та з імунокоригуючим впливом Апілаку [6]. 

Завдяки комплексному лікуванню у всіх підгрупах зазнавали суттєвих 

змін й інші біохімічні показники. Так, рівень ОМБ370 знижувався в ІВ підгрупі в 

1,89 (р1˂0,001) раза, ІІВ – у 2,04 (р1˂0,01). Однак утримати досягнуте 12 місяців 

вдалося тільки в ІВ, ІІВ і ІА підгрупах. Концентрація ОМБ430 вірогідно 

зменшувалася у всіх лікованих, проте в підгрупах ІВ і ІІВ досягнуте зниження в 

1,46 і 1,64 (р1˂0,001) раза утримувалося рік, а в підгрупах ІА, ІІА та ІС – лише 
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півроку. Кількість ОМБ530 істотно знижувалися лише в підгрупах ІВ і ІІВ – у 

1,57 і 1,70 (р1˂0,001) раза та утримувалася впродовж року. При цьому вміст 

МСМ254 переконливо зменшувався у всіх підгрупах, зокрема, у ІВ – в 1,40 

(p1˂0,01) раза, а ІІВ – в 1,55 (p1˂0,001). Достовірно утримати досягнуте півроку 

вдалося в ІС підгрупі, а рік – у підгрупах ІА та ІВ (p2˃0,05). Активність СОД 

значно зростала у всіх хворих, зокрема, у підгрупі ІВ – в 1,24 раза, ІІВ – в 1,34 

(p1˂0,001). І лише в них отримано суттєві позитивні віддалені результати: у ІВ – 

12 місяців і в ІІВ – 6 (p2˃0,05). 

Завдяки комплексній терапії за протоколом В у І підгрупі вдалося 

утримати досягнуте півроку і рік за рівнем усіх фракцій ОМБ і МСМ254 та 

активністю СОД (р2˃0,05). У них індекс ефективності лікування відразу, через 6 

і 12 місяців був за кількістю: ОМБ356 – 43,16 (p1˂0,01), 34,74 і 31,05 (p1˂0,05) %; 

ОМБ370 – 46,96 (p1˂0,001), 38,46 (p1˂0,01) і 38,06 (p1=0,001) %; ОМБ430 – 31,28 

(p1˂0,05), 27,37 і 24,02 (p1˃0,05) %; ОМБ530 – 36,11 (p1˂0,001), 30,56 (p1˂0,01) і 

27,78 (p1˃0,05) %; МСМ254 – 28,36 (p1˂0,01), 18,80 (p1˂0,05) і 16,37 (p1˃0,05) % 

та активністю СОД – 23,61 (p1˂0,001), 14,16 (p1˂0,01) і 12,71 (p1˂0,05) % 

відповідно.  

Терапія, застосована в ІІВ підгрупі, була найдієвішою, бо утрималася 

півроку і рік за вмістом усіх пулів ОМБ та півроку за активністю СОД (р2˃0,05).  

Індекс ефективності лікування відразу, через 6 і 12 місяців становив за рівнем: 

ОМБ356 – 48,13 (p1˂0,01), 39,18 і 33,21 (p1˂0,05) %; ОМБ370 – 50,94, 40,94 

(p1˂0,01) і 36,88 (p1˂0,001) %; ОМБ430 – 39,01, 29,60 і 27,80 (p1˂0,05) %; ОМБ530 

– 41,30, 34,78 і 30,43 (p1˂0,001) %; МСМ254 – 35,64, 21,16 (p1≤0,001) і 19,31 

(p1˂0,05) % та активністю СОД – 34,39 (p1˂0,001), 23,94 і 22,47 (p1≤0,01) % 

відповідно. 

Лікування хворих ІА підгрупи виявилося дещо гіршим, ніж ІВ, проте 

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

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

цій підгрупі індекс ефективності лікування відразу, через 6 і 12 місяців після 

терапії становив за кількістю: ОМБ356 – 30,16 (p1˂0,001), 22,75 і 16,40 (p1˂0,01) 
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%; ОМБ370 – 38,37 (p1˂0,001), 28,16 (p1˂0,01) і 24,08 (p1˂0,05) %; ОМБ430 – 25,56 

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

МСМ254 – 27,29 (p1˂0,01), 17,16 (p1˂0,05) і 13,89 (p1˃0,05) % та активністю СОД 

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

Результати комплексної терапії в ІІА підгрупі утримувалися рік лише за 

рівнем ОМБ530 (р2˃0,05). Індекс ефективності лікування відразу, через 6 і 12 

місяців був за концентрацією: ОМБ356 – 40,67 (p1˂0,001), 22,01 (p1˂0,05) і 13,43 

(p1˃0,05) %; ОМБ370 – 44,03, 32,39 (p1˂0,001) і 27,04 (p1˂0,01) %; ОМБ430 – 32,44 

(p1˂0,01), 20,44 і 15,11 (p1˃0,05) %; ОМБ530 – 26,27, 17,78 і 11,11 (p1˃0,05) %; 

МСМ254 – 31,27 (p1˂0,001), 14,96 і 13,35 (p1˃0,05) % та активністю СОД – 33,26 

(p1˂0,01), 15,89 і 14,64 (p1˃0,05) % відповідно. 

Дія комплексного лікування осіб в ІС підгрупі виявилася найменш 

ефективною: досягнуте утримувалося півроку за рівнем ОМБ430 і МСМ254 та рік 

за вмістом ОМБ356 і ОМБ530 (р2˃0,05). Індекс ефективності лікування відразу, 

через 6 і 12 місяців був за кількістю: ОМБ356 – 22,51, 19,37 (p1˂0,01) і 11,51 

(p1˃0,05) %; ОМБ370 – 30,74 (p1˂0,001), 19,26 (p1˂0,01) і 14,75 (p1˂0,05) %; 

ОМБ430 – 17,68 (p1˂0,05), 9,94 і 3,31 (p1˃0,05) %; ОМБ530 – 17,14, 5,71 і 2,86 

(p1˃0,05) %; МСМ254 – 22,46 (p1˂0,01), 10,82 і 6,14 (p1˃0,05) % та активністю 

СОД – 14,25 (p1˂0,01), 2,46 і 1,67 (p1˃0,05) % відповідно. 

У ІІС підгрупі вдалося утримати рівень ОМБ530 упродовж року (р2˃0,05). 

Індекс ефективності лікування відразу, через 6 і 12 місяців склав за вмістом: 

ОМБ356 – 37,97 (p1˂0,001), 15,79 (p1˂0,05) і 11,65 (p1˃0,05) %; ОМБ370 – 42,81 

(p1˂0,01), 30,94 (p1˂0,05) і 24,69 (p1˃0,05) %; ОМБ430 – 28,13 (p1˂0,001), 15,18 

(p1˂0,01) і 8,48 (p1˃0,05) %; ОМБ530 – 24,44, 13,33 і 6,67 (p1˃0,05) %; МСМ254 – 

28,11 (p1=0,001), 10,85 і 9,12 (p1˃0,05) % та активністю СОД – 32,01 (p1=0,001), 

12,63 і 9,01 (p1˃0,05) % відповідно. 

Порівнюючи індекс ефективності лікування відразу після лікування у І 

групі, ми встановили ліпші результати в підгрупі ІВ, ніж у ІА, особливо за 

рівнем ОМБ530 – на 13,25 %, та ніж у ІС, найбільше – за вмістом ОМБ356 – на 

20,65 %. При співставленні індекса ефективності лікування відразу після терапії 
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підгруп ІС і ІА виявлено достовірну різницю на користь ІА, а найбільше – за 

концентрацією ОМБ430 (на 7,88 %). 

Оцінюючи відмінність індекса ефективності лікування відразу після 

терапії в ІІА, ІІВ і ІІС підгрупах виявлено ліпші результати в підгрупі ІІВ, ніж у 

ІІА, найбільше – за концентрацією ОМБ356 – на 7,46 %, та, ніж у ІІС, 

максимально – за рівнем ОМБ530 – на 16,86 %. Співставленням індекса 

ефективності лікування відразу після терапії в підгрупах ІІА і ІІС, найбільшу 

різницю на користь ІІА підгрупи помічено за вмістом ОМБ430 – на 4,31 %. 

У віддалених термінах спостереження визначалася суттєвіша відмінність 

між підгрупами І групи. Індекс ефективності лікування через півроку і рік у 

підгрупі ІВ був вищим, ніж у ІА, за всіма показниками, особливо за рівнем 

ОМБ530 – на 16,27 і 16,35 % відповідно, та, ніж у ІС, найбільше – за тим ж 

показником – на 24,85 і 24,92 % відповідно. Індекс ефективності лікування за 

всіма даними був вищим у ІА підгрупі порівняно з ІС, проте найбільша різниця 

через 6 і 12 місяців простежувалася за показником ОМБ370 – на 8,9 і 9,33 % 

відповідно.  

Між підгрупами ІІ групи через півроку і рік виявлялася ще більша 

відмінність. Індекс ефективності лікування в підгрупі ІІВ був вищим, ніж у ІІА 

за всіма показниками, особливо за рівнем ОМБ356 – на 17,17 % і 19,78 % 

відповідно, та, ніж у підгрупі ІІС, найбільше – за ним же – на 23,39 % через 6 

місяців і вмістом ОМБ530 – на 23,76 % через 12 місяців. Індекс ефективності 

лікування за всіма параметрами був вищим також у ІІА підгрупі, ніж у ІІС, із 

найбільшою різницею за рівнем ОМБ356 – на 6,22 % через півроку і ОМБ430 – на 

6,63 % через рік. Отримані нами дані підтверджуються роботами інших 

науковців [136, 184]. 

Регуляція метаболічних порушень сприяла досягненню стабілізації 

хвороби. Зокрема, в основній групі, у якій застосовували метод ФДТ, 

стабілізація ГП через рік спостерігалася у 96 % і 94 % хворих, тоді як у 

порівняльній групі – у 86 % і 82 % пролікованих, а в групі контролю – лише у 

77,5 % і 72,5 %  хворих І і ІІ підгруп відповідно.  
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Підсумовуючи, констатуємо, що застосування всіх трьох способів 

лікування хворих на ГП виявилося успішним, оскільки був дотриманий 

принцип комплексного підходу до терапії. При використанні традиційного 

лікування у хворих контрольних ІС і ІІС підгруп ми спостерігали суттєве 

поліпшення клінічної картини та лабораторних показників у найближчі терміни 

спостереження. При лікуванні хворих порівняльних підгруп ІА і ІІА ми вперше 

поєднали місцеву механічну терапію – обробку ПК дрібноалмазними 

ультразвуковими інструментами та апаратом Vector із місцевою 

медикаментозною – нанесенням на ясна протизапального гелю Генгігель, а 

також із загальним медикаментозним впливом препарату Апілак. Результатом 

цього стало достовірне поліпшення більшості клінічних та лабораторних 

показників не лише в найближчі терміни, а й збереженням їх півроку. 

Додаткова обробка ПК методом ФДТ у хворих основних ІВ і ІІВ підгруп 

дозволила досягти найліпших результатів, що вказує на його високу 

ефективність, бо завдяки згубному впливу на пародонтопатогени ФДТ сприяє 

нормалізації мікрофлори ротової порожнини. Вагоме поліпшення всіх 

досліджуваних клінічних і лабораторних показників у цих підгрупах було 

зафіксовано навіть через рік після лікування, що свідчить про стійку 

стабілізацію хвороби. Про значний вплив ФДТ не лише на мікробний чинник, а 

й на прискорення остеогенезу зі зростанням щільності кісткових структур 

щелеп, поліпшення мікроциркуляції та кисневого забезпечення в пародонті в 

експерименті й клініці вказують багато дослідників [75, 126, 168, 200]. Інші 

науковці засвідчують також зменшення рівня прозапальних цитокінів у разі 

агресивного пародонтиту під дією ФДТ [284]. 

Застосування в місцевому медикаментозному лікуванні препарату на 

основі гіалуронової кислоти Генгігель сприяло відновленню барʼєрних функцій 

епітелію ясен, оскільки вона здатна звʼязувати активні компоненти хімічних 

речовин і токсинів та попереджувати проникнення мікроорганізмів, вірусів і 

токсинів у тканини пародонта, стабілізуючи міжклітинну речовину [146], 

проявляючи протизапальну дію та очевидно сприяючи посиленню місцевого 
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АО захисту. Про позитивний вплив Генгігелю на зниження проникності судин і 

поліпшення мікроциркуляції та насиченості тканин киснем, зменшення рівня 

імуноглобулінів у ротовій рідині зазначають також інші науковці [11, 18, 91]. 

Нами вперше встановлена його місцева АО дія.  

Пероральне використання препарату на основі бджолиного маточного 

молочка Апілак, який як суміш біологічно активних речовин (вітамінів, макро- і 

мікроелементів, амінокислот тощо), сприяв нормалізації перебігу метаболічних 

процесів в організмі [29]. Нами підтверджена імуномоделююча дія препарату 

Апілак, а також вперше виявлена ще й його АО дія. Схема комплексного 

лікування хворих на ГП, лікованих за протоколом В, наведена на рисунку 1. 

Отримані дані дозволяють рекомендувати розроблений нами спосіб 

комплексного лікування хворих на ГП із застосуванням ФДТ для широкого 

впровадження в практику. 
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Рис. 1. Схема комплексного етіопатогенетичного лікування хворих на ГП із застосуванням методу ФДТ. 
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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 

пародонтита. 

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 
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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 в 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, у яких виключили зі схеми лікування 

фотодинамотерапію, воно було ефективнішим, ніж при традиційному способі, 

проте достовірне поліпшення більшості показників спостерігалося лише 

півроку. 
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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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