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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Захворювання пародонта є надзвичайно 
важливою проблемою на сьогоднішній час, що пов’язано з значним 
поширенням цієї патології серед працездатної групи населення 
(Данилевський МФ, Борисенко АВ, 2008; Цепов ЛМ, Михеева ЕА, 2012; 
Мельничук ГМ, Рожко ММ, Ерстенюк ГМ, 2012; Соколова ІІ, 2014; 
Марков АВ, 2016) і це зумовлено наявністю запально-дистрофічного 
процесу в пародонті, порушенням функції зубощелепного апарату, 
що, у свою чергу, призводить до погіршення травлення й обмінних 
процесів, інфікування та сенсибілізації організму, утворення джерела 
хроніосепсису в організмі (Данилевський МФ, Борисенко АВ, 2008).

Поширеність генералізованого пародонтиту, залежно від віку 
обстежуваних хворих та регіону досягає, 40-100 % відповідно до сучасних 
епідеміологічних досліджень (Білоклицька ГФ, Копчак ОВ, 2017) у 
працездатного населення, серед якого в 30-40 % наявна артеріальна 
гіпертензія (Кваша ОО, Казмірук ВІ, 2010; Губіна НВ, 2014; Сіренко ЮМ, 
2018).  

Одним із найпоширеніших хронічних захворювань людини є 
артеріальна гіпертензія (Кваша ОО, Казмірук ВІ, 2010; Сіренко ЮМ, 
2018;). За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2014 рік, 
артеріальна гіпертензія обумовлює 17 млн смертей за рік і вкорочує 
життя пацієнтів на 5 років.

Серцево-судинна патологія і зниження мінеральної щільності 
кісткової тканини є взаємопов’язаними процесами. Атеросклеротичні 
зміни прогресують разом із зниженням мінеральної щільності кісткової 
тканини, а це ускладнює перебіг та лікування обох патологій – 
генералізованого пародонтиту та артеріальної гіпертензії.

Поштовхом у розвитку сучасної пародонтології стало відкриття 
механізму деструкції кісткової тканини коміркового відростка, а 
також визначення ролі в процесах системних порушень структурно-
функціонального стану кісткової тканини скелета. Зниження мінеральної 
щільності кісткової тканини скелета характеризується прогресуванням 
дистрофічно-резорбтивних процесів у цілому організмі, які 
спостерігаються і в тканинах пародонта – а саме резорбція міжзубних 
кісткових перетинок, неузгодженість процесів відновлення кісткових 
структур. В основі деструктивних процесів коміркового відростка у 
хворих на генералізований пародонтит на фоні зниження мінеральної 
щільності кісткової тканини лежить посилене розсмоктування кістки, 
яке не компенсується необхідним кісткоутворенням, що необхідно 
враховувати при лікуванні даного захворювання.
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На даний час тривають пошук і оцінка ефективності методів 
комплексного лікування генералізованого пародонтиту в осіб із 
порушеними процесами ремоделювання кіст кової тканини. Оскільки 
некоригована артеріальна гіпертензія сприяє резорбтивним процесам у 
кістках (у тому числі, у щелепах та пародонті), особливо доцільним є 
вивчення стану кісток лицевого черепа і кальцієво-фосфорного обміну, 
пов’язаного з формуванням кістки та її резорбції.

Тому, на наш погляд, є актуальним вивчення можливості корекції 
серед патологічних факторів захворювань пародонта порушень 
мінерального обміну як складової комплексного лікування хворих на 
генералізований пародонтит, поєднаний з артеріальною гіпертензією, що 
і визначило мету даного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи 
кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського 
національного медичного університету «Клінічна ефективність 
комплексного лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту 
у населення екологічно несприятливих регіонів» (держреєтрація 
№0118U004144). Автор є виконавцем фрагменту роботи.

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування 
генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну гіпертензію 
шляхом корекції кальцієво-фосфорного обміну, вивчення особливостей 
клінічного перебігу та оптимізації фармакотерапії. 

Завдання дослідження:
1. Встановити клінічні особливості перебігу генералізованого 

пародонтиту у хворих на артеріальну гіпертензію.
2. Вивчити стан фосфорного і кальцієвого обміну в пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії.
3. Визначити маркери запального процесу в сироватці крові хворих 

на генералізований пародонтит та артеріальну гіпертензію.
4. На основі вивчення особливостей перебігу генералізованого 

пародонтиту на тлі артеріальної гіпертензії оптимізувати фармакотерапію 
генералізованого пародонтиту з застосуванням препаратів кальцію і 
вітаміном Д3, ангіопротекторами в поєднанні з загальноприйнятою 
методикою лікування. 

5. Обґрунтувати та оцінити ефективність та безпечність використання 
запропонованого лікувально-профілактичного комплексу.

Об’єкт дослідження: особливості перебігу хронічного 
генералізованого пародонтиту ІІ ступеня на тлі артеріальної гіпертензії 
ІІ стадії. 
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Предмет дослідження: ефективність використання запропонованого 
лікувально-профілактичного комплексу в лікуванні хворих на 
генералізований пародонтит на тлі артеріальної гіпертензії, на підставі 
вивчення клінічних, рентгенологічних, біохімічних, імуноферментних 
показників.

Методи дослідження: клінічні дані для оцінки пародонтального 
статусу (огляд тканин пародонта, індекс Грін-Вермільйон, індекс 
РМА, визначення глибини пародонтальних кишень, індекс СРІТN, 
визначення рухомості зубів за Ентіним), аналіз скарг, анамнезу хвороби 
і життя; лабораторні (рівень загального та іонізованого кальцію і 
фосфору сироватки крові); імуноферментні (ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-6); 
ортопантомографія; статистичні для визначення вірогідності отриманих 
результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові 
дані про клініко-лабораторні особливості перебігу генералізованого 
пародонтиту у хворих на тлі артеріальної гіпертензії ІІ ст.

Виявлено погіршення показників індексів Грін-Вермільйона, 
РМА, СPITN та рентгенологічного порушення цілісності кортикальної 
пластинки, резорбцію міжзубних перегородок. 

Розроблено лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого 
входять препарати «Са-Д3 НІКОМЕД», «Пентоксифілін» та електрофорез 
із кальцію глюконатом. Уперше лікувально-профілактичний комплекс 
застосовано для комплексного лікування генералізованого пародонтиту 
та підтверджено більшу ефективність, у порівнянні з загальноприйнятою 
схемою лікування.

Вивчено показники кальцієво-фосфорного обміну при 
генералізованому пародонтиті ІІ ст. на тлі артеріальної гіпертензії ІІ ст. та 
кількісні зміни прозапальних цитокінів (ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-6) у сироватці 
крові.

Виявлено що запальний процес у тканинах ясен у хворих з 
артеріальною гіпертензією перебігає важче, ніж у пацієнтів із нормальним 
артеріальним тиском; індекс РМА в них був вищим на 24 % (p<0,001).

У хворих на генералізований пародонтит та артеріальну гіпертензію 
вміст фосфору в сироватці крові на 13 % нижчий (p<0,001), ніж у 
здорових. Порівняно зі здоровими, вміст загального кальцію в сироватці 
крові був меншим на 20,9 % у пацієнтів без артеріальної гіпертензії та на 
25,2 % у хворих на артеріальну гіпертензію (p<0,001), аналогічно менше 
було й іонізованого кальцію – на 53,7 % і 64,1 %, відповідно (p<0,001).

Поряд із тим вивчено кількість ФНП-α у хворих на генералізований 
пародонтит та артеріальну гіпертензію та виявлено, що вміст ФНП-α був 
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вищим у 7,82 раза, у порівнянні зі здоровими і в 5,21 раза – у пацієнтів із 
генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії – (p<0,001). 
Рівень інтерлейкіну-1β в пацієнтів із генералізованим пародонтитом в 
11,72 раза більший, у порівнянні зі здоровими, а у хворих з артеріальною 
гіпертензією – у 15,38 раза вищий (p<0,001). У хворих на генералізований 
пародонтит та артеріальну гіпертензію активність ІЛ-6 вища в 5,51 раза 
(р<0,001), а в пацієнтів без артеріальної гіпертензії – вища у 4,59 раза, 
порівняно зі здоровими (р<0,001).

Порівняльний аналіз отриманих даних після лікування 
генералізованого пародонтиту на тлі артеріальної гіпертензії вказує 
на високу ефективність запропонованої схеми лікування, порівняно 
з загальноприйнятою через 4 міс та 12 міс терапії. Зокрема, зниження 
активності прозапальних цитокінів у сироватці крові через рік прийому 
запропонованої схеми терапії: ФНП-α – у 2,54 раза, ІЛ-1β – у 2,95 раза та 
ІЛ-6 – в 1,92 раза (р<0,001) та позитивна динаміка кальцієво-фосфорного 
балансу (підвищення рівня фосфору на 24,5%, загального кальцію на 
15,4 % та іонізованого кальцію на 19,1 % (р<0,001).

 Практичне значення одержаних результатів. Отримані в процесі 
спостереження результати дали змогу патогенетично обґрунтувати 
підходи до лікування генералізованого пародонтиту у хворих на 
артеріальну гіпертензію шляхом включення до загальноприйнятої терапії 
препаратів кальцію, вітаміну Д3 та ангіопротекторів.

Простота, доступність, відсутність побічних реакцій та висока 
клінічна ефективність дають змогу рекомендувати запропоновану схему 
лікування хворим із генералізованим пародонтитом на тлі артеріальної 
гіпертензії (Вівчаренко ТІ, Рожко ММ Спосіб комплексного лікування 
генералізованого пародонтиту у пацієнтів з гіпертонічною хворобою. 
Патент на корисну модель №117612 Україна, МПК (2017.01) А61В 1/00 
А61В 1/24 (2006.01) А61С 17/00, № u 2017 01616; опубл. 26.06.2017, 
Бюл. 12).

Впровадження отриманих результатів. Результати дисертаційної 
роботи впроваджено в лікувальну практику кафедри терапевтичної 
стоматології Івано-Франківського національного медичного університету 
(02.04.2018 р.); кафедри ортопедичної стоматології стоматології Івано-
Франківського національного медичного університету (11.04.2019 р.); 
терапевтичного відділення університетської клініки Івано-Франківського 
національного медичного університету (05.04.2019 р.); консультативно-
поліклінічного відділення ДУ «Інститут стоматології та щелепно-
лицевої хірургії НАМН України» (03.04.2018 р.); стоматологічного 
відділу Тернопільського національного медичного університету 
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ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України (02.04.2019 р.); терапевтичного 
відділення Івано-Франківської обласної стоматологічної поліклініки 
(11.04.2018 р.); терапевтичного відділення Івано-Франківської міської 
стоматологічної поліклініки (06.04.2018 р.); терапевтичного відділення 
Університетського стоматологічного центру Харківського національного 
медичного університету МОЗ України (13.02.2019 р.). 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на 
кафедрі терапевтичної стоматології Івано-Франківського національного 
медичного університету (03.04.2018 р.); кафедрі ортопедичної 
стоматології Івано-Франківського національного медичного університету 
(17.04.2019 р.); кафедрі стоматології Харківського національного 
медичного університету МОЗ України (28.03.2019 р.); кафедрі 
терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (23.01.2019 р.); 
кафедрі стоматології ННІ ПО Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (23.05.2019 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 
працею здобувача. Внесок автора полягає в проведенні патентно-
інформаційного пошуку, аналізу й узагальнення літератури, з’ясуванні 
актуальності, сформуванні мети й завдань дисертаційної роботи, 
виборі методів дослідження. Самостійно проведений збір матеріалу для 
лабораторних і спеціальних обстежень хворих, проведений аналіз, оцінка 
та узагальнення результатів клінічних, лабораторних, імунологічних, 
рентгенологічних досліджень. На основі отриманих даних дисертантом 
обґрунтовано вибір методів лікування, проведений статичний аналіз 
отриманих результатів, написана дисертаційна робота.

Разом із науковим керівником проведений вибір напрямку та 
формування мети дослідження, обговорені отримані результати, 
сформулювані висновки, підготовані наукові праці до друку. У друкованих 
роботах разом із співавторами участь здобувача є визначальною, 
матеріали та висновки належать здобувачу.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаціної 
роботи були викладені та обговорені на науково-практичній конференції 
з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» 
VIII стоматологічному форумі «Медвін: стоматологія 2019» (м. Івано-
Франківськ, 2019 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 7 наукових робіт, 
серед них – 5 статей у фахових наукових виданнях, 1 патент України на 
корисну модель, 1 теза з міжнародною участю. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена українською 
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мовою на 170 сторінках машинописного тексту (основний текст роботи 
становить 114 сторінок) і складається з вступу, огляду літератури, 
опису матеріалів і методів дослідження, розділів власних досліджень, 
аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних 
рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Список джерел 
літератури включає 198 праць, із них 140 кирилицею, 58 – латиницею. 
Робота ілюстрована 15 таблицями та 28 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Дисертаційна робота 
виконувалась в Івано-Франківському національну медичному університеті 
протягом 2016-2019 років на базі кафедри стоматології післядипломної 
освіти. Під час дослідження нами було обстежено, проведено лікування 
та клінічне спостереження за 100 хворими на хронічний генералізований 
пародонтит, із них 70 хворих страждали хронічним генералізованим 
пародонтитом ІІ ступеня в поєднанні з артеріальною гіпертензією ІІ 
стадії, 30 пацієнтів – із хронічним генералізованим пародонтитом без 
артеріальної гіпертензії, і 17 здорових осіб відповідного віку та статі 
віком від 35 до 54 років, середній вік (46,2±0,55) років. 

Основну групу (ОГ) складали 70 хворих із генералізованим 
пародонтитом та артеріальною гіпертензією, котрих було поділено на 
2 підгрупи, у залежності від виду лікування. Перша підгрупа включала 
34 хворих, котрі отримували лікування артеріальної гіпертензії та 
генералізованого пародонтиту за загальноприйнятим методом. Друга 
підгрупа складалася з 36 хворих, котрим до загальноприйнятого методу 
обох захворювань включали запропоновану терапію. Контрольну групу 
(КГ) складали 30 пацієнтів, які страждали генералізованим пародонтитом 
ІІ ступеня і також були розподілені на аналогічні 2 підгрупи (по 15 
пацієнтів, у залежності від виду лікування): третя підгрупа пацієнтів 
була лікована за загальноприйнятим методом, четверта підгрупа – із 
додаванням до основної терапії запропонованих методів лікування.

17 здорових людей середнього віку (40,65±1,39) років склали групу 
для визначення контрольних цифр досліджуваних показників. 

Перед початком дослідження хворі на артеріальну гіпертензію були 
обстежені і стаціонарно проліковані на базі КЗ «Івано-Франківський 
обласний клінічний карділогічний центр» і приймали індивідуально 
призначену антигіпертензивну терапію, після чого знаходилися на 
амбулаторному лікуванні в центрі стоматології університетської клініки 
Івано-Франківського національного медичного університету.
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Усі хворі підписали письмову згоду на обстеження та лікування 
відповідно до протоколу клінічного дослідження, схваленого комісією 
з питань біоетики Івано-Франківського національного медичного 
університету.

Хворі з артеріальною гіпертензією ОГ приймали щоденно 
сечогінний засіб індапаміду 1,5 мг/добу, блокатор рецепторів 
ангіотензину ІІ валсартан 80-160 мг/добу, блокатор кальцієвих 
каналів амлодипін 5-10 мг/добу та α і β адреноблокатор карведилол, 
антиліпідемічний засіб розувастатин 10-20 мг/добу. За допомогою 
такої комплексної терапії артеріальний тиск у хворих сягав цільових 
цифр 139-120/ 89-70 мм рт.ст.

Обстеження хворих на генералізований пародонтит включало 
клінічні, рентгенологічні, лабораторні та імуноферментні методи 
дослідження. 

Діагноз захворювань тканин пародонта встановлювали за 
результатами анамнезу, клінічного стоматологічного обстеження та даних 
загальноприйнятих додаткових методів обстеження. При постановці 
діагнозу захворювань пародонта користувалися класифікацією МФ 
Данилевського (1994).

Критеріями включення в дослідження були: хворі на генералізований 
пародонтит ІІ ступеня з артеріальною гіпертензією ІІ стадії 2 ступеня та 
без артеріальної гіпертензії.

Критеріями виключення при проведенні дослідження були: 
хворі на генералізований пародонтит ІІІ ступеня й артеріальної 
гіпертензії ІІ стадії 3 ступеня та ІІІ стадії, порушеннями ритму серця, 
серцевою недостатністю ІІІ-IV ФК, наявність супутньої патології, 
яка не передбачена протоколом і може змінити фармакокінетику і 
фармакодинаміку препаратів, що застосовуватимуться в дослідженні 
(ниркова недостатність, печінкова недостатність, ендокринна патологія 
тощо), а також впливати на інтерпретацію даних; наявність у хворих 
психічної патології, яка може впливати на комплайєнс між хворим та 
лікарем; наявність у хворих онкопатології; непереносимість хворими 
препаратів, що застосовуватимуться в дослідженні; відмова хворих від 
участі в дослідженні. 

Загальноприйнята схема лікування генералізованого пародонтиту 
була наступною: зрошення ротової порожнини розчинами антисептичних 
засобів (0,1 % розчин хлоргексидину біглюконату), видалення м’якого 
зубного нальоту, ультразвукове видалення над’ясенних та під’ясенних 
зубних відкладень, використання гелю «Метрогіл-дента». Професійну 
гігієну проводили з використанням порошкоструменевого апарату 
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«Satelec AirMax» (Франція), а також механічного й ультразвукового 
способів видалення мікробної біологічної плівки та каменю за допомогою 
апарату «UDS-L» («Woodpecker», Китай). Процедуру завершували 
шліфуванням і поліруванням пришийкових та контактних поверхонь 
зубів.  Особлива увага приділялась засобам гігієни ротової порожнини. 
Було проведено індивідуальне навчання дотримування гігієни ротової 
порожнини з подальшим постійним контролем. Навчання включало в 
себе вибір та використання зубних щіток, особливості техніки чищення 
зубів, вибір та використання міжзубних йоршиків та зубної нитки. 

Гель «Метрогіл-дента» (Джонсон і Джонсон, Україна; № 
UA/2871/01/01 від 20.03.2015 до 20.03.2020) наносили на ясна 2 рази на 
добу протягом 7-10 діб. Після нанесення гелю протягом 15 хв пацієнтам 
не можна було полоскати рот та приймати їжу. 

Санація ротової порожнини полягала в заміні неповноцінних пломб, 
усуненні каріозних порожнин, відновленні контактних пунктів. 

Усунення оклюзійної травми проводили методом вибіркового 
пришліфовування зубів, використовуючи при цьому артикуляційний 
папір різної товщини. 

Запропонована схема лікування хворих базувалась на включенні в 
загальноприйняту схему лікування наступних препаратів:

-  «Са-Д3 НІКОМЕД» (Такеда Нікомед АС, Норвегія; № UA/3541/01/01 
від 21.04.2015 до 21.04.2020); 1 таблетка містить кальцію карбонату 
1250 мг, що еквівалентно 500 мг кальцію, холекальциферолу (вітаміну 
D3) – 5 мкг (200 МО), що відповідає холекальциферолу концентрату 
2,20 мг;) по 2 таблетки на добу (зранку та ввечері, протягом 12 міс); 

- «Пентоксифілін» 100 мг; (ЗАТ «Технолог», м. Умань, Черкаської 
обл., Україна; № UA/7189/01/01 від 20.09.2017) по 1 таблетці 3 рази на 
добу, протягом 30 діб; препарат призначали курсами 1 раз на три міс, 
сумарно 4 курси на рік;

- Електрофорез із кальцію глюконатом (№ UA/14306/01/01 від 
20.03.2015 до 20.03.2020) 10 сеансів (по 10 хв на сеанс, 10 процедур через 
день).

Електрофорез здійснювали місцево на ділянку ураженого парадонта 
за допомогою апарату ГЕ-5-03, ГР-2 (СРСР), із кальцію глюконатом 
10 сеансів, гальванічний струм підводили за допомогою електродів 
та гідрофільних прокладок. Між електродною прокладкою і шкірою 
накладали шар фільтрувального паперу чи марлі, змочених 10% розчином 
глюконату кальцію. Іони глюконату кальцію вводили з катоду. Підведений 
до пацієнта струм дозувався до щільності 0,1тА/см2, із тривалістю впливу 
по 10 хв на сеанс, 10 процедур через день.
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Обстеження хворих та забір крові проводили перед початком 
лікування, на 4-у міс та через 12 міс після початку терапії.

Протягом усього періоду спостереження проводили лікувально-
профілактичні заходи генералізованого періодонтиту. Усі отримані дані 
під час перебігу дослідження фіксували та порівнювали з попередніми 
отриманими результатами. 

При кожному візиті пацієнта контролювали артеріальний тиск, 
частоту серцевих скорочень. При відхиленнях від цільових меж 
артеріального тиску чи пульсу хворий був консультований кардіологом.

Суб’єктивне обстеження хворих включало вивчення анамнезу життя 
і захворювання, скарг, шкідливих звичок, соціальних та професійних 
умов життя, перенесених та супутніх захворювань, спадковості. Ретельна 
увага приділялась тривалості захворювання, характеристиці перебігу, 
частоті загострень та об’єму лікувальної роботи (якщо така проводилась). 

Об’єктивне обстеження починалось з огляду обличчя: симетричність, 
пропорційність, колір обличчя, наявність елементів ураження. Під час 
огляду присінка ротової порожнини звертали увагу на його глибину, 
вуздечки губ (місце прикріплення, щільність, характер гребеня, 
вираженість схилів, розмір діастем) та язика. Під час огляду ясен 
оцінювали їхній колір, рельєф, консистенцію, контур і розташування 
краю, розміри, а також болючість, наявність кровоточивості тощо. 
Проводили визначення глибини пародонтальних кишень, індексу гігієни 
ротової порожнини за Грін-Вермільйон (1964), індекс РМА (за I Schour i 
M Massler, 1948 (у модифікації Parma, 1960), комунальний індекс потреби 
в лікуванні хвороб пародонта (Community Periodontal Index of Тreatment 
Needs, CPITN), рухомості зубів за ДА Ентіним (1957). 

Лабораторними методами дослідження проводили визначення 
неорганічного фосфору в сироватці крові, вмісту загального кальцію (Са) 
та іонізованого кальцію сироватки крові. 

Для визначення рівня запального процесу в сироватці крові 
досліджували фактор некрозу пухлини альфа (ФНП-α), інтерлейкін-1β та 
інтерлейкін-6 у сироватці крові. 

Для статистичної обробки матеріалу на всіх етапах дослідження 
було використано варіаційно-статистичний метод аналізу отриманих 
результатів на персональному комп’ютері на основі програми Microsoft 
Excel (розрахунок відносних величин, їхніх похибок). Частина завдань 
розробки даних виконували з використанням ліцензованих пакетів 
статистичного аналізу Microsot Excel та Statistica 7.0, зокрема, програм 
описової статистики.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили, ураховуючи 
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середню арифметичну величину (М), середнє квадратичне відхилення 
(σ), середню похибку (m). Ступінь достовірності (Р) отриманих 
результатів визначали за t-критерієм Ст’юдента. Кореляційний зв’язок 
визначає ступінь вираженості зв’язку між варіаційними рядами, які є 
рівноправними в причинному значенні. Характер та вираженість зв’язку 
оцінювали за коефіцієнтом кореляції Пірсона. 

Результати власних досліджень та їх обговорення. Зважаючи на 
мету та завдання дисертаційної роботи, шляхом аналізу літературних та 
патентних даних ми отримали наступні результати. 

Перед початком лікування встановили, що в пацієнтів із 
генералізованим пародонтитом був виявлений гінгівіт тяжкого ступеня, 
проте у хворих з артеріальною гіпертензією генералізований пародонтит, 
за показником індексу РМА перебігав важче, адже індекс РМА у них був 
вищим на 24 % (р<0,001).

Рівень фосфору в сироватці крові у хворих на генералізований 
пародонтит усіх підгруп дослідження був достовірно зниженим, на 
відміну від здорових, де показник був у межах норми: у всіх пацієнтів 
із генералізованим пародонтитом та артеріальною гіпертензією вміст 
фосфору в сироватці крові нижчий, ніж у здорових, в 1,95 раза і в 1,68 
раза в пацієнтів без артеріальної гіпертензії (p<0,001). 

У хворих на генералізований пародонтит суттєво змінювався баланс 
кальцію: у порівнянні з здоровими вміст загального кальцію в сироватці 
крові був меншим на 20,9 % у пацієнтів без артеріальної гіпертензії і на 
25,2 % у хворих на артеріальну гіпертензію (p<0,001), аналогічно менше 
було й іонізованого кальцію – на 53,7 % і 64,1 %, відповідно (p<0,001).

Тобто, у хворих із підвищеним артеріальним тиском вміст загального 
кальцію в сироватці крові був нижчим в 1,33 раза, а в пацієнтів із 
генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії в 1,26 раза у 
порівнянні з даними здорових (р<0,001), а в пацієнтів із генералізованим 
пародонтитом без артеріальної гіпертензії вміст загального кальцію 
в сироватці крові був вищим на 5,7 %, іонізованого – на 29,4 %, ніж у 
хворих на артеріальну гіпертензію (р<0,001).

Підвищені рівні артеріального тиску в більшій мірі впливають 
на кількість іонізованого кальцію в сироватці крові: у порівнянні зі 
здоровими у хворих на генералізований пародонтит з артеріальною 
гіпертензією були в 2,79 раза нижчою, у пацієнтів без артеріальної 
гіпертензії – у 2,2 раза (р<0,001).

Вивчення рівня активності запального процесу визначали за 
кількістю ФНП-α і вмістом ІЛ-1β, ІЛ-6: кількість ФНП-α у хворих 
на генералізований пародонтит з артеріальною гіпертензією була 
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вищою в 7,82 раза, у порівнянні з здоровими, і в 5,21 раза в пацієнтів 
із генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії (p<0,001); 
інтерлейкін-1β в пацієнтів із генералізованим пародонтитом був в 11,72 
раза більшим, а у хворих з артеріальною гіпертенією – у 15,38 раза 
вищим, порівняно зі здоровими (p<0,001); у хворих на генералізований 
пародонтит з артеріальною гіпертензією активність ІЛ-6 була вищою в 
5,51 раза (р<0,001), а в пацієнтів без артеріальної гіпертензії – вищою у 
4,59 раза, порівняно зі здоровими (р<0,001).

Через 4 міс терапії у хворих 1-ї підгрупи показники індексу 
знизились у 3,28 раза, у хворих 2-ї підгрупи – у 4,45 раза, у пацієнтів 3-ї 
підгрупи – у 4,23 раза, а в пацієнтів 4-ї підгрупи – у 6,17 раза, відповідно 
(р<0,001). На 4-у міс терапії в пацієнтів без артеріальної гіпертензії індекс 
РМА був достовірно нижчим, у порівнянні з хворими основної групи: 
ефективність терапії на тлі загальноприйнятої схеми була на – 37,33 % 
(p<0,001) більшою, у пацієнтів з удосконаленою схемою терапії – на 
40,66 % (p<0,001), тобто у хворих на артеріальну гіпертензію лікування 
генералізованого пародонтиту перебігає складніше. 

Через 12 міс у пацієнтів із генералізованим пародонтитом без 
артеріальної гіпертензії дані індексу РМА були достовірно нижчі, 
аніж у хворих, котрі страждали артеріальною гіпертензією: на тлі 
загальноприйнятої схеми лікування індекс був нижчим в 1,45 раза, а в 
пацієнтів зі вдосконаленою методикою лікування – в 1,29 раза нижчим 
(р<0,001).

Порівнюючи результати лікування через 4 міс та 12 міс спостереження, 
видно ефективність терапії за цей час: у хворих ОГ, котрі отримували 
загальноприйняте лікування індекс РМА знизився в 1,84 раза, порівняно 
з результатами на 4-у місяці терапії, а хворі, які отримували вдосконалену 
схему лікування – зниження показників у 2,15 раза (р<0,001).

Запропонована схема лікування через 4 міс у хворих ОГ підвищила 
вміст фосфору в сироватці крові на 4,9 %; у пацієнтів КГ – на 10,5 % 
(р<0,001). 

Через 12 міс після початку лікування у хворих першої підгрупи 
рівень фосфору в сироватці крові зріс на 8,7 %, порівняно з вихідними 
даними, а у хворих другої підгрупи – на 24,5 %, у третій підгрупі – на 
7,2 %, а у четвертій підгрупі – на 17,9 %. 

Запропонована терапія достовірно підвищувала кількість загального 
кальцію в сироватці крові через 4 міс лікування – на 5,7 % і 5,4 % у 
пацієнтів ОГ та КГ, відповідно (p<0,001). 

У хворих основної групи на фоні загальноприйнятої схеми лікування 
через 12 міс після початку лікування рівень загального кальцію в сироватці 
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крові знижувався, а в пацієнтів контрольної групи – залишився без змін.
У хворих усіх підгруп, котрі отримували запропоновану схему 

терапії спостерігали підвищення рівня загального кальцію в сироватці 
крові: у хворих першої підгрупи показник рівня загального кальцію 
виріс на 15,4 %, порівняно з вихідними даними, а у хворих четвертої 
підгрупи – на 14,6 % (p<0,001).

Через 4 міс після початку лікування вміст іонізованого кальцію 
в сироватці крові показав, що у хворих на генераліований пародонтит 
з артеріальною гіпертензією після загальноприйнятої схеми лікування 
рівень іонізованого кальцію суттєво не змінювався, а в пацієнтів, котрі 
отримували запропоновану схему лікування, кількість іонізованого 
кальцію зросла на 8,8% (p<0,001). У пацієнтів 4-ї підгрупи кількість 
даного елемента в сироватці крові зросла на 20,9 % (p<0,001), у той час 
як у пацієнтів 3-ї підгрупи – на 2,3 % (p<0,05). 

Через 12 міс терапії у хворих ОГ на тлі загальноприйнятої схеми 
лікування спостерігали подальше незначне зниження рівня іонізованого 
кальцію в сироватці крові. Через 12 міс удосконаленої терапії у хворих 
на генералізований пародонтит з артеріальною гіпертензією кількість 
іонізованого кальцію в сироватці крові збільшилась на 23,5 %, а в пацієнтів 
контрольної групи – на 41,8 %, відповідно, порівняно з показниками до 
лікування.

Оцінка рівня прозапальних цитокінів у сироватці крові 
продемонструвала суттєві зміни їхнього вмісту й активності.

На 12 міс терапії відзначали, що вміст ФНП-α під впливом 
запропонованої схеми лікування препаратами кальцію та вітаміну Д3 
у хворих з артеріальною гіпертензією зменшилась у 2,5 раза (р<0,001), 
у порівнянні з початком лікування, а в пацієнтів із генералізованим 
пародонтитом без артеріальної гіпертензії, де інтенсивність запалення 
була меншою – у 2,9 раза (р<0,001). Загальноприйнята схема лікування, 
відповідно, була менш ефективною, оскільки кількість ФНП-α 
зменшилась в 1,3 раза і 1,48 раза, ніж до лікування (р<0,001). 

За даними величини ФНП-α, запальний процес у хворих із 
генералізованим пародонтитом та артеріальною гіпертензією був 
вираженіший, порівняно з пацієнтами з ГП: у першій підгрупі показники 
цитокіну були вищі в 1,4 раза, порівняно з КГ (3-я підгрупа); у другій 
підгрупі рівень ФНП-α був вищий в 1,6 раза, порівняно з аналогічними 
пацієнтами КГ (4-а підгрупа).

Загальноприйнята схема лікування призводила до зниження кількості 
ІЛ-1β в 1,4 раза у хворих основної групи через 4 міс терапії, а в пацієнтів 
контрольної групи – в 1,5 раза (р<0,001). Удосконалена схема лікування 
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ефективніше знижувала активність ІЛ-1β у сироватці крові: у пацієнтів 
КГ в 2 рази, у хворих ОГ – у 2,2 раза.

Через 12 міс проведеного лікування спостерігали, що 
загальноприйнята схема лікування суттєво не впливала на активність 
прозапальних цитокінів, у той час як запропонована схема чітко вела до 
зменшення інтенсивності запалення і це наглядно було при порівнянні 
одержаних показників на 4-у міс та 12-у міс терапії з (12,5±0,38) до 
(4,6±0,20) пг/мл (р<0,001) у хворих ОГ й аналогічно з (10,6±0,42) до 
(4,4±0,15) пг/мл (р<0,001) у пацієнтів КГ.

Удосконалена схема лікування у хворих на генералізований 
пародонтит на тлі артеріальної гіпертензії є ефективнішою у 4,3 раза 
(p<0,001), а в пацієнтів без артеріальної гіпертензії в 2,3 раза, порівняно 
з загальноприйнятою схемою терапії.

У хворих ОГ, у залежності від лікування, яке проводилось, отримали 
наступні результати через 4 міс лікування: у хворих першої підгрупи – 
рівень ІЛ-6 знизився в 1,4 раза, а у хворих другої підгрупи – в 1,5 раза; у 
пацієнтів третьої та четвертої підгруп – у 1,2 раза та в 1,7 раза, відповідно 
(р<0,001). 

Через 12 міс після лікування рівень ІЛ-6 у сироватці крові залишився 
майже без змін у хворих першої підгрупи, а у хворих другої підгрупи - 
знизився на 31,1 % (p<0,001).

У пацієнтів третьої підгрупи рівень ІЛ-6 знизився на 11,2 %, а в 
пацієнтів четвертої підгрупи – на 28,6 %, порівняно з отриманими даними 
на 4-у міс лікування (p<0,001). 

Порівняно з вихідними даними, вміст ІЛ-6 у хворих із генералізованим 
пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії знизився на 28,5 % на фоні 
загальноприйнятої схеми терапії та на 54,8 % –  при удосконаленій схемі, а 
в пацієнтів із генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії 
– на 26,9 % та 57,6 %, відповідно (p<0,001).

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі вирішено науково-практичне завдання, суть 
якого полягало в підвищенні ефективності лікування генералізованого 
пародонтиту у хворих з артеріальною гіпертензією шляхом розробки 
лікувально-профілактичного комплексу з застосуванням препаратів, які 
впливають на патогенетичні ланки розвитку захворювання.

1. Вивчено, що клінічно генералізований пародонтит у хворих 
на артеріальну гіпертензію перебігав тяжче за скаргами хворих та 
індексною оцінкою стану пародонта: більш часта кровоточивість і 
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відчуття свербіння ясен (на 34,29 %), ніж у пацієнтів із генералізованим 
пародонтитом без артеріальної гіпертензії; неприємний запах із рота, 
виникнення проміжків між зубами (на 23,84 %); виникнення спонтанних 
ясенних кровотеч у хворих з артеріальною гіпертензією; рухомість 
зубів (на 22,38 %). Запальний процес у тканинах ясен у хворих на 
генералізований пародонтит з артеріальною гіпертензією перебігає 
яскравіше, ніж у пацієнтів із нормальним артеріальним тиском; індекс 
РМА у них був вищим на 24 % (p<0,001).

2. Встановлено що у хворих на генералізований пародонтит та 
артеріальну гіпертензію вміст фосфору в сироватці крові на 13 % нижчий 
(p<0,001), ніж у здорових. У пацієнтів із генералізованим пародонтитом 
суттєво змінювався баланс кальцію: порівняно зі здоровими вміст 
загального кальцію в сироватці крові був меншим на 20,9 % у пацієнтів без 
артеріальної гіпертензії і на 25,2 % у хворих на артеріальну гіпертензію 
(p<0,001), аналогічно менше було й іонізованого кальцію – на 53,7 % і 
64,1 %, відповідно (p<0,001).

3. Рівень ФНП-α у хворих на генералізований пародонтит та 
артеріальну гіпертензію був вищим у 7,82 раза, у порівнянні з 
здоровими і в 5,21 раза – у пацієнтів із генералізованим пародонтитом 
без артеріальної гіпертензії – (p<0,001). Рівень інтерлейкіну-1β в 
пацієнтів із генералізованим пародонтитом був в 11,72 раза більшим, 
у порівнянні зі здоровими, а у хворих з артеріальною гіпертензією – у 
15,38 раза вищим (p<0,001). У хворих на генералізований пародонтит 
та артеріальну гіпертензію активність ІЛ-6 була вищою в 5,51 раза 
(р<0,001), а в пацієнтів без артеріальної гіпертензії – вищою в 4,59 раза, 
порівняно зі здоровими (р<0,001).

4. Встановлено, що розроблена схема лікування генералізованого 
пародонтиту на тлі артеріальної гіпертензії була ефективнішою, 
порівняно з загальноприйнятою через 4 місяці терапії, про що свідчать 
нижчі результати індексу РМА в 1,12 раза, у 7,02 - за кількістю фосфору 
в сироватці крові та в 5,71 раза загального кальцію, кількість ФНП-α – 
в 1,4 раза, ІЛ-1β – в 2,02 раза й ІЛ-6 – в 1,26 раза (р<0,001). Клінічно 
хворі зауважили зменшення кровоточивості та неприємних відчуттів 
в яснах, неприємного запаху з рота; зуби стабілізувались та знизилась 
їхня рухомість. Під час огляду спостерігали покращення стану тканин 
пародонта: зменшення набряку та запальних явищ; зниження ознак 
симптоматичного гінгівіту; відзначали ущільнення слизової оболонки, 
яка поступово набувала блідо-рожевого кольору. При рентгенологічному 
дослідженні явищ остеопорозу у хворих не спостерігали.

5. Розроблена схема лікування є ефективною і безпечною для 
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лікування генералізованого пародонтиту ІІ ступеня на тлі артеріальної 
гіпертензії ІІ стадії, порівняно з загальноприйнятою. Встановлено 
клінічне покращення стану ясен та зменшення запального процесу в них, 
стабілізація зубів та зменшення рухомості, рентгенологічно – відсутність 
явищ остеопорозу. Індекс Грін-Вермільон у всіх підгрупах інтерпретували 
як добрий стан гігієни, індекс РМА в 9,55 раза нижчий, порівняно з 
результатами до лікування. Виявили зниження активності прозапальних 
цитокінів у сироватці крові, зокрема, ФНП-α – у 2,54 раза, ІЛ-1β – у 2,95 
раза та ІЛ-6 – у 1,92 раза (р<0,001) та позитивну динаміку кальцієво-
фосфорного балансу (підвищення рівня фосфору на 24,5 %, загального 
кальцію на 15,4 % та іонізованого кальцію на 19,1 % (р<0,001).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для підвищення ефективності лікування генералізованого 
пародонтиту  ІІ ст. у хворих з артеріальною гіпертензією ІІ ст. 
рекомендується застосування лікувально-профілактичного комплексу, 
який включає: гель «Метрогіл-дента», «Са-Д3 НІКОМЕД», 
«Пентоксифілін»; електрофорез з кальцію глюконатом. 

2. «Са-Д3 НІКОМЕД» рекомендуємо приймати по 2 таблетки на добу 
(зранку та ввечері) протягом 12 місяців, після їди.

3. Для покращення мікроциркуляції рекомендуємо приймати: 
«Пентоксифілін» по 1 таблетці 3 рази на добу, протягом 30 діб. Курсами 
1 раз на три місяці, сумарно 4 курси на рік. 

4. У лікувальний комплекс рекомендуємо включати електрофорез із 
кальцію глюконатом 10 сеансів (через добу) на коміркову частину ясен 
протягом 10 хв (0,8мА), один курс.
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АНОТАЦІЯ
Вівчаренко ТІ. Оптимізація фармакотерапії генералізованого 

пародонтиту і хворих на артеріальну гіпертензію. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія, Івано-Франківський 
національний медичний університет, 2019.

Дисертація робота присвячена вивченню особливостей перебігу 
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хронічного генералізованого пародонтиту ІІ ступеня у хворих віком 
35-54 років на тлі артеріальної гіпертензії ІІ стадії. Встановлено, що 
інтенсивність запальних процесів у тканинах пародонта є вищою у 
хворих, які страждають артеріальною гіпертензією, що підтверджено 
даними стоматологічних індексів та рівнями прозапальних цитокінів 
сироватки крові. На підставі отриманих результатів клінічного 
перебігу генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну 
гіпертензію розроблено лікувально-профілактичний комплекс. Клінічні 
спостереження та аналіз отриманих результатів свідчать про високу 
ефективність застосування запропонованих комплексів, що дозволяють 
рекомендувати їх для використання в практичній стоматології.

Ключові слова: генералізований пародонтит, артеріальна 
гіпертензія, лікувально-профілактичний комплекс.

АННОТАЦИЯ
Вивчаренко ТИ. Оптимизация фармакотерапии генерализованного 

пародонтита у больных артериальной гипертензией. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.22 «Стоматология», Ивано-Франковский 
национальный медицинский университет, 2019.

Диссертация работа посвящена изучению особенностей течения 
хронического генерализованного пародонтита II степени у больных 
в возрасте 35-54 лет на фоне артериальной гипертензии II стадии. 
Установлено, что интенсивность воспалительных процессов в тканях 
пародонта выше у больных, страдающих артериальной гипертензией, 
что подтверждено данными стоматологических индексов и уровнями 
провоспалительных цитокинов сыворотки крови. На основании 
полученных результатов клинического течения генерализованного 
пародонтита у больных артериальной гипертензией разработан лечебно-
профилактический комплекс. Клинические наблюдения и анализ 
полученных результатов свидетельствуют о высокой эффективности 
применения предложенных комплексов, позволяют рекомендовать их 
для использования в практической стоматологии.

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, артериальная 
гипертензия, лечебно-профилактический комплекс.
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ANNOTATION
Vivcharenko TI. Optimization of pharmacotherapy of generalized 

periodontitis and hypertension patients. – Manuscript.
Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences in specialty 

14.01.22 – stomatology, Ivano-Frankivsk National Medical University, 2019.
The dissertation is devoted to the study of the features of the course 

of chronic generalized periodontitis II degree in patients aged 35-54 years 
against the background of stage II hypertension. The intensity of in ammatory 
processes in periodontal tissues was found to be higher in patients suffering from 
arterial hypertension, as con rmed by dental index data and proin ammatory 
cytokine serum levels. On the basis of the results of the clinical course of 
generalized periodontitis in patients with arterial hypertension developed a 
therapeutic and prophylactic complex. Clinical observations and analysis of 
the obtained results indicate the high ef ciency of the use of the proposed 
complexes, allowing them to be recommended for use in practical dentistry.

After 12 months in patients with generalized periodontitis without 
hypertension, PMA data were signi cantly lower than in patients with 
hypertension: the index was lower by 1.45 times compared to conventional 
treatment, and in patients with advanced methods 1.29 times lower (p <0.001).

Comparing the results of treatment after 4 months and 12 months of 
observation, it shows the effectiveness of therapy during this time: in patients 
in the main group receiving conventional treatment, the PMA index decreased 
1.84 times compared with the results at 4 months of therapy, and patients who 
received an improved treatment regimen - a decrease of 2.15 times (p <0.001).

12 months after the start of treatment in patients of the  rst subgroup, 
the level of phosphorus in the serum increased by 8.7 %, compared with 
baseline data, and in patients of the second subgroup - by 24.5%, in the third 
subgroup - by 7.2 %, and in the fourth subgroup - by 17.9 %.

In patients of all subgroups receiving the proposed treatment regimen, 
an increase in the level of total calcium in the serum was observed: in the 
patients of the  rst subgroup the indicator of the level of total calcium 
increased by 15.4 %, compared to the baseline data, and in the patients of the 
fourth subgroup - by 14.6 % (p <0.001).

After 12 months of therapy in patients of the main group on the background 
of the conventional treatment regimen, there was a further slight decrease in 
the level of ionized calcium in the serum. After 12 months of advanced therapy 
in patients with generalized periodontitis with hypertension, the amount of 
ionized calcium in the serum increased by 23.5 %, and in patients in the control 
group - by 41.8 %, respectively, compared with indicators before treatment.

At 12 months of therapy it was noted that the amount of TNF-α under the 
in uence of the proposed scheme of treatment with calcium and vitamin D3 
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in patients with hypertension decreased by 12 months 2.5 times (p <0.001), 
compared with the beginning of treatment, and in patients with generalized 
periodontitis without hypertension, where the intensity of in ammation 
was lower - 2.9 times (p <0.001). The conventional treatment regimen was, 
therefore, less effective as the amount of TNF-α decreased 1.3-fold and 1.48-
fold than before treatment (p <0.001).

According to the TNF-α values, the in ammatory process in patients 
with generalized periodontitis and arterial hypertension was more pronounced 
compared with patients with generalized periodontitis: in the  rst subgroup, 
cytokine parameters were 1.4 times higher than in the control group (3 
subgroups); in the second subgroup, TNF-α levels were 1.6-fold higher than in 
the control group (4 subgroups).

After 12 months of treatment, it was observed that the conventional 
treatment regimen had no signi cant effect on the activity of proin ammatory 
cytokines, while the proposed regimen clearly led to a reduction in the intensity 
of in ammation and this was clearly compared to the results obtained at 4 
months and 12 months of therapy with (12.5±0.38) to (4.6±0.20) pg / ml 
(p <0.001) in patients of the main group and similarly (10.6 ± 0.42) to 
(4.4±0.15) pg / ml (p <0.001) in control patients.

Improved treatment regimens for patients with generalized periodontitis 
and hypertension were 4.3 times more effective (p <0.001), and 2.3 times 
higher in patients without arterial hypertension compared with conventional 
therapy.

Patients of the main group, depending on the treatment, received the 
following results after 4 months of treatment: in patients of the  rst subgroup - 
the level of IL-6 decreased 1.4 times and in patients of the second subgroup - 1.5 
times; in patients of the third and fourth subgroups - 1.2 times and 1.7 times, 
respectively (p <0.001).

At 12 months after treatment, IL-6 serum levels remained almost 
unchanged in patients of the  rst subgroup and decreased by 31.1 % in patients 
of the second subgroup (p <0.001).

In patients of the third subgroup, the level of IL-6 decreased by 11.2 %, 
and in patients of the fourth subgroup - by 28.6 % compared with the data 
obtained at the 4th month of treatment (p <0.001).

Compared with the baseline data, the number of IL-6 in patients with 
generalized periodontitis on the background of arterial hypertension decreased 
by 28.5 % against the background of the conventional treatment regimen and 
by 54.8 % - the improved scheme, and in patients with generalized periodontitis 
without hypertension - by 26.5 % and 57.6 %, respectively (p <0.001).

Key words: generalized periodontitis, hypertension, the treatment and 
prevention complex.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ІЛ – інтерлейкін
КГ – контрольна група
КЗ – комунальний заклад
ОГ – основна група
МЩКТ – мінеральна щільность кісткової тканини 
ФК – функціональний клас
ФНП-α – фактор некрозу пухлин α
РМА індекс – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс
СРІТN індекс – комунальний чи загальний (типу спільний, 

об’єднаний) індекс потреби в лікуванні хвороб пародонта (Community 
Periodontal Index of Тreatment Needs)
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