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АНОТАЦІЯ 

Вівчаренко ТІ. Оптимізація фармакотерапії генералізованого 

пародонтиту у хворих на артеріальну гіпертензію. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія (14 – медичні науки). Підготовка 

здійснювалася в Івано-Франківському національному медичному 

університеті МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету, Івано-Франківськ, 2019. 

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; Мельничук ГМ, Рожко ММ, Ерстенюк ГМ, 2012; Цепов ЛМ, 

Михеева ЕА, 2012; Соколова ІІ, 2014; Силенко ЮІ, 2014) 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 з найпоширеніших хронічних захворювань людини є артеріальна 

гіпертензія (Кваша ОО, Казмірук ВІ, 2010; Сіренко ЮМ, 2018).  

Серцево-судинна патологія і зниження мінеральної щільності кісткової 

тканини – є взаємопов’язаними процесами. Атеросклеротичні зміни 
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прогресують разом із зниженням мінеральної щільності кісткової тканини, а 

це ускладнює перебіг та лікування обох патологій – генералізованого 

пародонтиту та артеріальної гіпертензії. 

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 зі загальноприйнятою 

методикою лікування.  

5. На основі отриманих даних обґрунтувати та оцінити ефективність та 

безпечність використання запропонованого лікувально-профілактичного 

комплексу. 

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.  
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Результати. Через 4 міс терапії у хворих 1-ї підгрупи показники індексу 

знизились у 3,28 раза, у хворих 2-ї підгрупи – в 4,45 раза, у пацієнтів 3-ї 

підгрупи - в 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, а  в пацієнтів зі вдосконаленою схемою терапії – на 

40,66% (p<0,001), тобто у хворих на артеріальну гіпертензію лікування 

генералізованого пародонтиту перебігає складніше.  

Через 12 міс у пацієнтів з 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 основної групи, котрі 

отримували загальноприйняте лікування індекс РМА знизився в 1,84 раза, 

порівняно 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 основної групи 

підвищила вміст фосфору в сироватці крові на 4,9 %;  у пацієнтів 

контрольної групи – 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 

основної та контрольної груп, відповідно (p<0,001).  



5 

 

У хворих основної групи на фоні загальноприйнятої схеми лікування 

через 12 міс після початку лікування рівень загального кальцію в сироватці 

крові знижувався, а в пацієнтів контрольної групи – залишились 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 показали, що у хворих на генералізований 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 на 20,9 % (p<0,001), у той час як у пацієнтів 3 підгрупи – на 2,3 % 

(p<0,05).   

Через 12 міс терапії у хворих основної групи 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. 

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 через 12 міс 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, 
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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 генералізованим пародонтитом: у 

першій підгрупі показники цитокіну були вищі в 1,4 раза, порівняно з 

контрольною групою (3-я підгрупа); у другій підгрупі рівень ФНП-α був 

вищий в 1,6 раза, порівняно з аналогічними пацієнтами контрольної групи (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 

ефективніше знижувала активність ІЛ-1β в сироватці крові: у пацієнтів 

контрольної групи в 2 рази,  у хворих основної групи – у 2,2 раза. 

Через 12 міс проведеного лікування спостерігали що загальноприйнята 

схема лікування суттєво не впливала на активність прозапальнх 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 

основної групи й аналогічно з (10,6±0,42) до (4,4±0,15) пг/мл (р<0,001) у 

пацієнтів контрольної групи. 

Удосконалена схема лікування у хворих на генералізований пародонтит 

та тлі артеріальної гіпертензії є ефективнішою у 4,3 раза (p<0,001), а в 

пацієнтів без артеріальної гіпертензії у 2,3 раза, порівняно з 

загальноприйнятою схемою терапії. 

У хворих основної групи, 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 - в 1,2 раза та в 1,7 раза, 

відповідно (р<0,001).  



7 

 

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, кількість ІЛ-6 у хворих із 

генералізованим пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії знизився на 

28,5 % на фоні загальноприйнятої схеми терапії та на 54,8 % - удосконаленій 

схемі, а в пацієнтів із генералізованим пародонтитом без артеріальної 

гіпертензії – на 26,9% та 57,6 %, відповідно (p<0,001). 

      Наукова новизна отриманих результатів: доповнено наукові дані про 

клініко-лабораторні особливості перебігу генералізованого пародонтиту ІІ ст. 

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» (№ UA/3541/01/01 від 21.04.2015 

до 21.04.2020), «Пентоксифілін» (№ UA/7189/01/01 від 20.09.2017)  та 

електрофорез з кальцію глюконату (№ UA/14306/01/01 від 20.03.2015 

до 20.03.2020). Уперше лікувально-профілактичний комплекс застосовано для 

комплексного лікування генералізованого пародонтиту та підтверджено 

більшу ефективність, у порівнянні зі 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). 
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 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 у сироватці крові був 

меншим на 20,9 % у пацієнтів без артеріальної гіпретензії 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 

вищим у 7,82 раза, у порівнянні зі здоровими і в 5,21 раза в 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 з 

здоровими (р<0,001). 

 Порівняльний аналіз отриманих даних після лікування генералізованого 

пародонтиту на тлі артеріальної гіпертензії вказує на більшу 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). 

 Запропонована схема лікування генералізованого пародонтиту на тлі 

артеріальної гіпертензії впроваджена у стоматологічну практику лікувальних 

закладів. 

 Практичне значення одержаних результатів. Отримані в процесі 

спостереження результати дали змогу патогенетично обґрунтувати підходи до 

лікування генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну гіпертензію 
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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 з 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). 

 

ANNOTATION 

Vivcharenko Tetiana Ihorivna. Optimization of pharmacotherapy of 

generalized periodontitis in patients with hypertension. - Qualifying scientific work 

on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences in specialty 

14.01.22 - stomatology (14 - Medical Sciences). The training was carried out at the 

Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 

Ivano-Frankivsk, 2019. 

The defense will be held at the Specialized Scientific Council of the Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2019. 

Actuality of theme. Periodontal disease is an extremely important problem 

today, which is associated with the significant spread of this pathology among the 

able-bodied population (Danilevsky MF, Borisenko AV, 2008; Melnychuk GM, 

Rozhko MM, Ersteniuk GM, 2012; Tsepov LM, Mikheeva EA, 2012; Sokolova II, 

2014; Markov AV, 2016) and this is caused by the presence of inflammatory-

dystrophic process in the periodontium, impaired function of the dento-jaw 

apparatus, which in turn leads to deterioration of digestion and metabolic 

processes, infection and sensitization of the organism, formation of the organism 

source (Danilevsky MF, Borisenko AV, 2008). 
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The prevalence of generalized periodontitis, depending on the age of the 

patients and region, reaches 40-100 % according to current epidemiological studies 

(Biloklitskaya GF, Kopchak OV, 2017) among able-bodied population, among 

whom 30-40% have hypertension (Kvasha OO, Kazmiruk VI, 2010; Gubina NV, 

2014; Sirenko YM, 2018). 

Arterial hypertension is one of the most common chronic human diseases 

(Kvasha OO, Kazmiruk VI, 2010; SirenkoYМ, 2018). According to the World 

Health Organization for 2014, hypertension causes 17 million deaths a year and 

shortens patients by 5 years. 

Cardiovascular pathology and reduction of bone mineral density are 

interrelated processes. Atherosclerotic changes progress along with a decrease in 

bone mineral density, which complicates the course and treatment of both 

pathologies - generalized periodontitis and hypertension. 

The impetus in the development of modern periodontology was the discovery 

of the mechanism of destruction of the bone tissue of the cellular process, as well 

as determining the role in the processes of systemic disorders of the structural and 

functional state of the skeletal bone tissue. The decrease in bone mineral density of 

the skeleton is characterized by the progression of dystrophic-resorptive processes 

throughout the body, which are also observed in periodontal tissues - namely, 

resorption of the interdental bone membranes, inconsistency of the processes of 

restoration of bone structures. The destructive processes of the cellular process in 

patients with generalized periodontitis on the background of reduction of bone 

mineral density is enhanced bone resorption, which is not compensated by the 

necessary bone formation, which must be taken into account in the treatment of 

this disease. 

Therefore, in our opinion, it is relevant to study the possibility of correction 

among pathological factors of periodontal diseases of disorders of mineral 

metabolism as a component of complex treatment of patients with generalized 

periodontitis combined with hypertension, which is the purpose of this study. 
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The aim of the study. Improving the effectiveness of treatment of 

generalized periodontitis in patients with arterial hypertension by correction of 

calcium-phosphorus metabolism, study of clinical course features and optimization 

of pharmacotherapy. 

Objectives of the study: 

1. To establish clinical features of the course of generalized periodontitis in 

patients with hypertension. 

2. To study the status of phosphorus and calcium metabolism in patients with 

generalized periodontitis on the background of hypertension. 

3. To identify markers of inflammatory process in the serum of patients with 

generalized periodontitis and hypertension; 

4. Based on the study of the features of the course of generalized periodontitis 

on the background of hypertension to optimize pharmacotherapy of generalized 

periodontitis with the use of calcium and vitamin D3, angioprotectors in 

combination with conventional treatment. 

5. Based on the data obtained, substantiate and evaluate the effectiveness and 

safety of use of the proposed treatment and prevention complex. 

Research Methods: Clinical data for periodontal status assessment 

(periodontal tissue examination, Green-Vermilion index, PMA index, depth 

determination of periodontal pockets, CPITN index, determination of Entin's tooth 

mobility), complaint analysis, medical history and life history; laboratory (levels of 

total and ionized calcium and serum phosphorus); enzyme immunoassay (TNF-α, 

IL-1β, IL-6); orthopantomography; statistical to determine the reliability of the 

results obtained. 

Results. After 4 months of therapy in patients of 1 subgroup, index values 

decreased 3.28 times, in patients 2 subgroups - 4.45 times, in patients 3 subgroups 

- 4.23 times, and in patients 4 subgroups - 6.17 respectively (p <0.001). At 4 

months of therapy in patients without hypertension, the PMA index was 

significantly lower compared to patients in the main group: the effectiveness of 

therapy against the conventional scheme was 37.33 % (p <0.001) higher, and in 
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patients with advanced therapy - 40.66 % (p <0.001), in patients with hypertension, 

treatment of generalized periodontitis is more difficult. 

After 12 months in patients with generalized periodontitis without 

hypertension, PMA data were significantly 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). 

The proposed scheme of treatment after 4 months in patients of the main 

group increased the amount of phosphorus in the serum by 4.9 %; in control 

patients - by 10.5 % (p <0.001). 

12 months after the start of treatment in patients of the first 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 the main group on the background of the conventional treatment 

regimen 12 months after the start of treatment, the level of total calcium in the 

serum decreased, and in the patients of the control group remained unchanged. 

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 first 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 
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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 

influence of the proposed scheme of treatment with calcium and vitamin D3 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 inflammation 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 inflammatory process in patients with 

generalized periodontitis and arterial hypertension was more pronounced compared 

with patients with generalized periodontitis: in the first 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 significant effect on the activity of proinflammatory cytokines, 

while the proposed regimen clearly led to a reduction in the intensity of 

inflammation 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. 

At 12 months after treatment, IL-6 serum levels remained almost unchanged 

in patients of the first subgroup and decreased by 31.1 % in patients of the second 

subgroup (p <0.001). 
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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). 

Scientific novelty of the obtained results: scientific data on clinical and 

laboratory features of the course of generalized periodontitis in patients on the 

background of arterial hypertension of the II century were supplemented. 

Deterioration of indices of Green-Vermillion, PMA, SPITN and radiological 

disturbance of cortical plate integrity, resorption of interdental septa were revealed. 

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

preparations «Ca-D3 NIKOMED» (№ UA/3541/01/01 from  21.04.2015 

till 21.04.2020), «Pentoxifylline» (№ UA/7189/01/01 from 20.09.2017)  and 

calcium gluconate electrophoresis (№ UA/14306/01/01 from 20.03.2015 till 

20.03.2020). For the first time, the treatment-and-prophylactic complex was 

applied for the complex treatment of generalized periodontitis and the efficacy was 

confirmed in comparison with the conventional treatment regimen. 

Indicators of calcium-phosphorus metabolism in generalized periodontitis of 

II century are studied. against hypertension of the second century. and quantitative 

changes in serum proinflammatory cytokines (TNF-α, IL-1β, IL-6). 

It was found that the inflammatory process in the tissues of the gums in 

patients with arterial hypertension is more difficult than in patients with normal 

blood pressure; their PMA index was higher by 24 % (p <0.001). 

In patients with generalized periodontitis and hypertension, the serum 

phosphorus content is 13 % lower (p<0.001) than in healthy subjects. Compared to 

healthy subjects, total serum calcium content was lower by 20.9 % in patients 

without arterial hypertension and by 25.2 % in patients with arterial hypertension 
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(p <0.001), similarly less was ionized calcium by 53.7 % and 64.1 %, respectively 

(p <0.001). 

At the same time, the amount of TNF-α was studied in patients with 

generalized periodontitis and hypertension and it was found that TNF-α content 

was 7.82 times higher, compared to healthy and 5.21 times in patients with 

generalized periodontitis without hypertension - (p<0.001). The level of 

interleukin-1β in patients with generalized periodontitis is 11.72 times higher, 

compared with healthy patients, and in patients with arterial hypertension - 15.38 

times higher (p <0.001). IL-6 activity was 5.51-fold higher (p<0.001) in patients 

with generalized periodontitis and hypertension, and 4.59-fold higher in patients 

without arterial hypertension (p<0.001). 

Comparative analysis of the data obtained after the treatment of generalized 

periodontitis on the background of hypertension indicates a greater effectiveness of 

the proposed regimen compared to the conventional one after 4 months and 12 

months of therapy. In particular, the decrease in the activity of proinflammatory 

cytokines in the serum after one year of receiving the proposed regimen: TNF-α - 

2.54 times, IL-1β - 2.95 times and IL-6 - 1.92 times (p<0.001) and positive 

dynamics of calcium-phosphorus balance (increase of phosphorus by 24.5 %, total 

calcium by 15.4 % and ionized calcium by 19.1 %) (p<0.001). 

The scheme of treatment of generalized periodontitis on the background of 

arterial hypertension is introduced in the dental practice of medical institutions. 

The practical significance of the results obtained. Observations obtained in 

the course of the observation made it possible to substantiate pathogenetic 

approaches to the treatment of generalized periodontitis in patients with arterial 

hypertension by including calcium, vitamin D and angioprotective agents in 

conventional therapy. 

The simplicity, availability, absence of adverse reactions and high clinical 

efficacy make it possible to recommend the proposed treatment regimen for 

patients with generalized periodontitis on the background of arterial hypertension 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота 

ЕД - ендотеліальна дисфункція  
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МЩКТ - мінеральна щільность кісткової тканини  

ПОЛ – пероксидне окислення ліпідів 

ПТГ - паратгормон 

РНК – рибонуклеїнова кислота 

ФК - функціональний клас 

ФНП-α – фактор некрозу пухлин α 

циклічний АМФ – циклічний аденозинмонофосфат 

ЦНС – центральна нервова система 

РМА індекс - папілярно-маргінально-альвеолярний  індекс 

CI – зубний камінь 

СРІТN індекс - комунальний чи загальний ( типу спільний, об’єднаний) 

індекс потреби в лікуванні хвороб пародонта (Community Periodontal Index of 

Тreatment Needs) 

DI – зубний наліт 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Захворювання пародонта є надзвичайно важливою 

проблемою на сьогоднішній час, що пов’язано з значним поширенням цієї 

патології серед працездатної групи населення [2, 20, 26, 46, 89, 91, 135] 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, 

утворення джерела хроніосепсису в організмі [46, 54]. 

Поширеність генералізованого пародонтиту, залежно від віку 

обстежуваних хворих та регіону, досягає 40-100% відповідно до сучасних 

епідеміологічних досліджень [2, 20, 26, 79, 87, 111, 117, 126, 135] у 

працездатного населення, серед якого в 30-40% наявна артеріальна 

гіпертензія [122].  

Артеріальна гіпертензія – одне з найпоширеніших хронічних 

захворювань людини) [122]. 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 (МЩКТ) скелета характеризується 

прогресуванням дистрофічно-резорбтивних процесів у цілому організмі, які  

спостерігаються і в тканинах пародонта - а саме резорбція міжзубних 
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кісткових перетинок, неузгодженість процесів відновлення кісткових 

структур. В основі деструктивних процесів коміркового відростка у хворих 

на генералізований пародонтит на фоні зниження МЩКТ лежить посилене 

розсмоктування кістки, яке не компенсується необхідним кісткоутворенням, 

що необхідно враховувати при лікуванні даного захворювання. 

На даний час тривають пошук і оцінка ефективності методів 

комплексного лікування генералізованого пародонтиту в осіб із порушеними 

процесами ремоделювання кісткової тканини. Оскільки некоригована 

артеріальна гіпертензія сприяє резорбтивним процесам у кістках (у тому 

числі в 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). 

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: 

6. Встановити клінічні особливості перебігу генералізованого пародонтиту 

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

генералізованим пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії. 

8. Визначити маркери запального процесу в сироватці крові хворих на 

генералізований пародонтит та артеріальну гіпертензію; 

9. 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 зі загальноприйнятою 

методикою лікування.  

10. На основі отриманих даних 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.   

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. 
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 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 з 

кальцію глюконату. Уперше лікувально-профілактичний комплекс 

застосовано для комплексного лікування ГП та підтверджено більшу 

ефективність у порівнянні зі 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 в тканинах ясен у хворих з артеріальною 

гіпертензією перебігає важче, ніж у пацієнтів з нормальним артеріальним 

тиском; індекс РМА у 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 у сироватці крові був 

меншим на 20,9 % у пацієнтів без артеріальної гіпретензії 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 

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 у 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). 
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 Порівняльний аналіз отриманих даних після лікування генералізованого 

пародонтиту на тлі артеріальної гіпертензії вказує на більшу ефективність 

запропонованої схеми лікування, порівняно з загальноприйнятою через 4 

місяці та 12 місяців 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). 

 Запропонована схема лікування генералізованого пародонтиту на тлі 

артеріальної гіпертензії впроваджена у стоматологічну практику лікувальних 

закладів. 

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 

Дз та ангіопротекторів. 

Простота, доступність, відсутність побічних реакцій та висока клінічна 

ефективність дають змогу рекомендувати запропоновану схему лікування 

хворим з 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 Івано-Франківського 

національного медичного університету (11.04.2019 р.); терапевтичного 

відділення університетської клініки Івано-Франківського національного 
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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 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. 
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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. 

Публікації.  За темою дисертації опубліковано 7 наукових робіт, серед 

них – 5 статей у фахових виданнях, 1 патент України на корисну модель, 1 

теза з міжнародною участю.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена 

державною мовою на 170 сторінках друкованого тексту, із них 114 сторінок 

основного тексту. Дисертація містить такі роділи: вступ, огляд літератури, 

матеріали та методи дослідження, розділ власних досліджень, обговорення та 

узагальнення отриманих результатів,висновки, практичні рекомендації, 

список використаних джерел (із них кирилицею - 140, латиницею - 58). 

Роботу ілюстровано 15 таблицями, 28 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ Й АРТЕРІАЛЬНА 

ГІПЕРТЕНЗІЯ: ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ, КЛІНІЧНИЙ 

ПЕРЕБІГ І ТАКТИКА ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА (ЛІТЕРАТУРНИЙ 

ОГЛЯД) 

 

1.1. Етіопатогенетичні компоненти виникнення, перебігу та лікування 

генералізованого пародонтиту й артеріальної гіпертензії.     

Проблема захворювань пародонта є надзвичайно важливою на 

сьогоднішній час, що пов’язано з значним поширенням цієї патології серед 

працездатної групи населення [2, 20, 26, 46, 89, 91, 135]. Медична і соціальна 

гострота проблеми зумовлена наявністю запально-дистрофічного процесу  в 

пародонті та порушенням функції зубощелепного апарату, що, у свою чергу, 

призводить до погіршення травлення й обмінних процесів, інфікування та 

сенсибілізації організму, утворення джерела хроніосепсису в організмі [46, 

54]. 

Поширеність генералізованого пародонтиту, залежно, від віку 

обстежуваних хворих та регіону досягає, 40-100% відповідно до сучасних 

епідеміологічних досліджень [2, 20, 26, 79, 87, 111, 117, 126, 135]. Утрата  

зубів  унаслідок  пародонтиту  в  4-5  разів  більша,  ніж  унаслідок  карієсу  

та  його ускладнень [52, 58, 83]. 

Генералізований пародонтит – це дистрофічно-запальний процес, який 

виникає внаслідок екзо- й ендогенних чинників. При даній патології 

вражаються такі анатомічні структури як коміркова кістка, періодонтальна 

зв’язка, цемент кореня зуба, які за даними сучасних досліджень,  вимагають 

тривалого часу для відновлення [2, 26, 41, 46, 89, 92, 135]. Дане захворювання 

є поліетіологічним, оскільки  розвитку та прогресуванню його сприяють як 

місцеві, так і загальні чинники [41, 42, 83, 136]. До місцевих чинників можна 

віднести мікробний фактор, дефекти зубних рядів і травматичну оклюзію, 
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аномалії прикусу й положення окремих зубів, несановану ротову порожнину 

(каріозні порожнини, стан пломб у пришийковій ділянці та контактних 

пунктів), аномалії анатомічної будови тканин ясен (мілкий присінок ротової 

порожнини, висота прикріплення вуздечок губ, язика), судинні порушення, 

шкідливі звички  [7, 33, 71, 81, 89, 90, 92, 103, 175]. 

До загальних факторів належать нейротрофічні й судинні порушення, 

ендокринна патологія, порушення обміну речовин, гіповітамінози, патологія 

системи травлення, серцево-судинної системи, захворювання нирок, 

ревматизм, хвороби крові, імунологічні захворювання та ін. [6, 35, 112, 149, 

177, 188]. Виявлені зв’язки між генералізованим пародонтитом і 

особливостями фенотипу [5].  

Установлено, що одним з основних факторів розвитку патології тканин 

пародонта є судинні порушення, які виявляються як у пародонтальних 

тканинах, так і в цілій судинній системі, і сприяють розвитку дегенеративних 

та дистрофічних змін пародонта [27, 33, 36, 75, 137, 138]. Існує пряма 

залежність між ступенем ушкодження судин пародонта та глибиною 

деструкційного процесу його тканин [27, 93]. Патоморфологічні методи 

дослідження свідчать про суттєві зміни судинної стінки артерій пародонта: 

периваскулярний склероз, потовщення судинних стінок, звуження просвіту 

аж до кальцинації. Існує прямий кореляційний зв’язок між поширеністю 

атеросклерозу, гіпертонічної хвороби і патологією пародонта в осіб віком 

понад 40 років [27, 190]. 

Порушення периферійної мікроциркуляції є одним із важливих 

механізмів хронічного генералізованого пародонтиту. В основі 

мікроциркуляторної патології лежить єдиний медіаторний процес, який має 

вплив на всі ланки мікроциркуляції, що перебувають у зв’язку та 

взаємозалежності [27, 35, 36, 51, 114, 138, 167]. При ГП підвищується 

проникливість мікросудин (капіляр і венул). Внутрішньосудинні зміни 

проявляються уповільненням чи прискоренням кровоплину, реологічними 
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змінами крові, тромбоутворенням, тканинною гіпоксією, набряком та 

некрозом, а також склеротичним змінам тканин [27, 36, 75, 79]. 

У хворих на генералізований пародонтит наявні виражені зміни в 

прекапілярній, капілярній та артеріальній ланках мікроциркуляції, що 

призводить до гіпоксії, порушення обміну і дистрофічних змін у тканинах 

пародонта [27, 75, 79, 138]. На початку розвитку генералізованого 

пародонтиту патологічні зміни наявні лише в окремих ділянках 

мікроциркуляторної сітки пародонта і мають зворотний характер. При 

сприятливих умовах зміни структур пародонта на початковому етапі можуть 

закінчитися адаптивним відновленням. Проте при продовженні дії 

патологічних процесів у тканинах пародонта виникають морфологічні зміни 

судин різного ступеня тяжкості, у результаті чого порушуються основні 

механізми, забезпечуючі транскапілярний обмін та трофіку тканин пародонта 

[27, 36, 57, 138]. Зменшується кількость колагенових структур базальної 

мембрани, змінюється структура стінок капілярів, а саме потовщується та 

ущільнюється їхній базальний шар, внутрішньоклітинно відкладається 

фібрин [27, 47, 138].   

ОМ Бабай [3] проводив дослідження напівтонких зрізів слизової 

оболонки ясен у хворих на генералізований пародонтит і виявив значне 

ниткоподібне стоншування епітеліального пласту; сосочки власної пластинки 

слизової оболонки ясен були представлені пухкою сполучною тканиною, 

містили значну кількість кровоносних капілярів, що розташовувались майже 

біля поверхні епітеліального пласту ( це, напевно, сприяло підвищенню 

кровоточивості ясен). На ділянках стоншеного епітелію розташовувався 

міжклітинний набряк, формувалась деструкція і загибель клітин 

поверхневого, зернистого, шипуватого і базального шарів. 

ЛЮ Щербатих та ЮМ Гольдберг [139] вивчали особливості 

гемодинаміки у хворих на генералізований пародонтит, який перебігає на тлі 

артеріальної гіпертензії та визначили що у хворих із поєднаною патологією 

спостерігається прогресування мікроциркуляторних порушень за рахунок 



30 

 

запального компоненту у тканинах пародонта та системного характеру 

ураження мікроциркуляторного русла при артеріальній гіпертензії. 

Іншим важливим етіологічним чинником генералізованого пародонтиту 

є інфекційний фактор і незадовільна гігієна ротової порожнини [7, 22, 26, 30, 

72]. Утворення зубного нальоту (біоплівки) є одним із найважливіших 

механізмів персистування бактерій у ротовій порожнині. Біоплівка – це 

скупчення мікроорганізмів, прикріплених до поверхні або один до одного, 

занурених у матрикс з екстрацелюлярних полімерних речовин [26, 76, 102]. 

Позаклітинний матрикс, що складається з екзополісахаридів і виділяється 

мікробами, виконує необхідні функції для їхньої життєдіяльності. Біоплівка, 

зокрема, захищає від зовнішніх впливів мікроорганізми та створює необхідні 

умови для їхнього розмноження, виконує захисну функцію.  

Установлено, що бактерійна біоплівка, незалежно від макроорганізму, 

має власну систему мікроциркуляції [191]. Керований рух рідини 

забезпечується системою канальців різного діаметру, яка виконує розподіл 

між різними штамами бактерій поживних речовин, кисню, метаболічного 

обміну [26, 30, 41, 102, 128].  

Над’ясенна біоплівка складається, переважно з грампозитивних 

мікроорганізмів: Streptococcus sanguinis, Streptococcus mutans, Streptococcus 

mitis, Streptococcus salivarius, Lactobacilli; у той час як під’ясенна – із 

грамнегативних: Aggregatibacer (Actinobacillus) actinomycetem comitans, 

Tannerella forsythia, Campylobacter spp., Fusobacterium nucleatum, 

Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola [77]. Створюються високі 

концентрації метаболітів ( кислоти, аміак, пероксид водню, оксиданти та ін.), 

які впливають як на видовий склад усередині мікроколонії, так і на організм 

у цілому [7, 26, 60, 63, 64, 102, 128]. Продукти життєдіяльності патогенної 

мікрофлори активують секрецію цитокінів, простагладинів, гідролітичних 

ензимів, які викликають деструкцію тканин пародонта [26, 30, 33,  45, 128].  

Проникнення бактерій у пародонт – етап колонізації -  відбувається 

шляхом їхньої транслокації з бляшки в тканини ясен із наступним 
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інфікуванням тканин пародонта: подолання захисних бар’єрів ротової 

порожнини і тканин пародонта [55]. Перебіг даного етапу залежить як від 

агресивного мікробного впливу, так і від відповіді макроорганізму на 

пародонтопатогенне бактерійне проникнення.  Під час проникнення бактерій 

в організм вони блокують роботу захисних систем організму, продукуючи 

токсини. Виділення ендотоксину пародонтогенними мікроорганізмами 

призводить до пошкодження клітин пародонта та їхнього 

сполучнотканинного матриксу [7, 12,  26, 33, 81].  

Патогенні бактерії виділяють ферменти (колагеназа, протеїназа, 

кератиназа, фосфоліпаза, нейрамінідаза), які відіграють особливу роль у 

руйнуванні тканин пародонта [163]. Унаслідок ушкодження тканинних 

компонентів виділяються кінін, тромбін, фібриноген, активовані фракції 

комплементу, і саме ці речовини є хемотаксичними цілями для діяльності 

макрофагів, моно- та полінуклеарів, а також інших клітинних факторів 

захисту організму, що призводить до виникнення запалення. Унаслідок цього 

виникає стаз та вихід формених елементів крові з судинного русла, 

підвищення осмотичного тиску; виникає набряк та затримка води, у ділянці 

запалення розвивається ацидоз, накопичення молочної кислоти та продуктів 

метаболізму. Порушення обмінних процесів призводить до активації 

перекисного окислення ліпідів, що зумовлює руйнування мембран клітин [26, 

41, 78].  

Інтенсивність запальної реакції великою мірою визначається 

спроможністю макроорганізму протистояти впливу на нього патогенної 

мікрофлори [59, 61]. Ось чому важлива роль відводиться стану факторів 

неспецифічного і специфічного захисту [73, 96, 107, 117, 131]. Унаслідок 

стимуляції нейтрофілів у них відбувається спалах окисних реакцій, які 

чинять бактерицидну дію. Гранули нейтрофілів містять низькомолекулярні 

катіонні поліпептиди й білки, лактоферин, лізоцим, гідролази, які 

дегідратують ліпіди, полісахариди та білки бактерій. Викид протеаз, 
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пептидази, оксидаз, дезоксирибонуклеази і ліпази спричиняє деструкцію 

мікроорганізмів [59, 117, 184].  

Проте ферменти, що вивільнились лейкоцитами, проявляють руйнівну 

дію на мікроорганізми; колагеназа та протеза спричиняють руйнацію 

сполучнотканинного волоконного каркасу пародонта, кератаза руйнує 

епітеліальні структури, а поверхневі структури клітин - нейрамінідаза. 

Перелічені  ферменти належать до матриксних металопротеїназ, оскільки 

відповідають за руйнування екстрацелюлярних молекул основної речовини 

[21, 33,  78, 117, 161, 162, 169]. Насьогодні відомо близько 15-18 

представників цієї родини. 

Активовані нейтрофіли продукують цілий ряд цитокінів, які 

підтримують інтенсивність відповіді організму на патогенний чинник, проте 

є потенційно цитотоксичними для сусідніх клітин. Через підвищене 

утворення прозапальних цитокінів виникає дисбаланс між прозапальними та 

протизапальними цитокінами [21, 25, 78, 107].  

АА Адамчик і співавтори [1] вивчали імунологічний статус пацієнтів 

при лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту та стверджують, що 

флора, присутня при генералізованому пародонтиті продукує поліклональні 

мітогени, які змінюють клітинні реакції за рахунок дисбалансу регуляторних 

субпопуляцій Т-лімфоцитів, що, у свою чергу, провокує продукцію 

імуноглобулінових білків, паралізуючих фагоцитоз. 

Центральною ланкою патогенезу хвороб пародонта є запальні медіатори  

[196]. Одним із провідних медіаторів ініціації патологічного процесу є 

інтерлейкін-1 (ІЛ-1) - ендогенний піроген, лімфоцитактивуючий фактор, який 

має 2 форми - ІЛ-1α і ІЛ-1β [13, 23, 25, 48, 94, 138, 146, 164], що кодуються 

різними генами. Молекулярна маса ІЛ-1  складає 17,5 КD. Інтерлейкін-1 

продукується активованими макрофагами, а також може синтезуватися 

лімфоцитами, макрофагами, фібробластами, ендотеліальними, гліальними 

клітинами, фібробластами, кератиноцитами [138]. До спонтанного синтезу 

ІЛ-1 клітини організму не здатні, а продукується він у відповідь на інфекцію, 
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дію мікробних токсинів, цитокінів, системи комплементу, запальних агентів. 

Значення ІЛ-1 у запальній відповіді є надзвичайно важливим. ІЛ-1 стимулює 

вироблення адгезивних молекул ендотеліальними клітинами і сприяє  

активному прикріпленню гранулоцитів та моноцитів із наступною їхньою 

мобілізацією в запальне вогнище. У фібробластах ІЛ-1 індукує синтез 

колагенази, стимулює кісткову резорбцію, затримує утворення колагену і 

кісткової тканини [25, 138]. При прогресуванні генералізованого пародонтиту 

рівень ІЛ-1 в ясенній рідині та тканинах ясен зростає [25, 138].  

Інтерлейкін-1β ініціює та регулює запальні, імунні процеси, активує 

нейтрофіли, Т- і В-лімфоцити, стимулює синтез білків гострої фази, 

цитокінів, простагландинів. Гіперпродукція інтерлейкіну-1β на місцевому 

рівні призводить до руйнування кісткової тканини при ревматоїдному 

артриті; на системному рівні – до катастрофічного порушення гемодинаміки і 

часто до смертельного випадку[192].  Підвищення рівня інтерлейкіну-1β 

спостерігається при панкреатиті, вірусному гепатиті, хворобі Крона, 

туберкульозі та інших захворюваннях.  

ІЛ-1β має  здатність ініціювати процес синтезу інших цитокінів: ФНП-α, 

ФНП-β, ІЛ-2, ІЛ-3, ІЛ-5, ІЛ-6, ІЛ-7, ІЛ-8  [23, 25, 110, 114, 133, 138, 182]. 

Численні прозапальні ефекти ІЛ-1β здійснює в синергізмі з ФНП-α та 

ІЛ-6, впливає на гемопоез, бере участь у неспецифічному протиінфекційному 

захисті [25, 94, 110, 114, 138]. 

Інтерлейкін-6 (ІЛ-6) продукується макрофагами, ендотеліальними, 

епідермальними та мікрогліальними клітинами, Т- і В-лімфоцитами,  

фібробластами, остеоцитами, хондроцитами та є мультифункціональним 

цитокіном [192]. ІЛ-6 ініціює утворення В-клітин, тучних клітин, продукує  

лімфоїдні і нелімфоїдні клітини, контролює гострофазну запальну відповідь і 

гемопоез тобто він є і про-, і протизапальним цитокіном [8, 23, 25, 48, 94, 

110]. ІЛ-6 має вплив  на процес дозрівання антитілопродукуючих клітин із В-

лімфоцитів. 
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Однією з основних функцій інтерлейкіну-6 є регуляція процесів 

дозрівання антитілапродукуючих клітин і продукції імуноглобулінів. 

Інтерлейкін-6 бере участь в активації Т-лімфоцитів, індукує синтез багатьох 

госторофазних білків (фібриногену, α-антихімотрипсину, кислого 

глікопротеїну, гаптоглобіну, С-реактивного білка), може здійснювати 

гормоноподібну дію на печінку [9, 25, 34, 138]. Інтерлейкін-6 відіграє 

ключову роль в розвитку запального процесу та імунної відповіді на 

інфекцію чи пошкодження тканин. Підвищений рівень інтерлейкіну-6 

спостерігається при багатьох патологічних станах: артрит, гломерулонефрит, 

псоріаз, запальні процеси кишки, злоякісна мієлома, лімфома, лейкемія, при 

травмах, ішемії, опіках. Інтерлейкін-6 є одним із головних медіаторів 

пошкодження тканин. 

Збільшення кількості прозапальних цитокінів та імуноглобулінів у 

тканинах пародонта спричиняє деструктивні зміни в них. Підвищений вміст 

ІЛ-1, ІЛ-6 і ФНП-α провокує процеси і біохімічні реакції, які руйнують 

пародонт. ІЛ-1 і ФНП-α активують остеокласти, ІЛ-1 посилює синтез 

колагеназ, ІЛ-6 активує утворення Ig G шляхом диференціації В-клітин на 

плазматичні клітини, який сприяє роботі комплементу [192]. Посилений 

синтез IL-6 та IL-8 відіграє важливу роль у патогенезі запалення і резорбції 

кісткової тканини, а до розвитку автоімунних порушень призводить хронічне 

пригнічення продукування ІЛ-2 і ІЛ-2R [ 9, 23, 25, 138, 179, 182]. 

ФНП-α  - є одним із головних цитокінів запальної відповіді, який 

продукується активованими макрофагами, моноцитами, натуральними 

кілерами. Активація макрофагів загалом відбувається завдяки 

ліпополісахаридним стінкам бактерій та ендотоксинам, які посилюють його 

продукцію. На моноцити та макрофаги ФНП-α діє ендокринно, паракринно 

та автокринно. ФНП-α хемотаксично впливає на моноцити та нейтрофіли, 

може індукувати апоптоз [ 23, 25, 189]. 

Основі прояви біологічної активності ФНП-α - це вибіркова 

цитотоксичність до пухлиноподібних клітин, участь у регуляції запального 
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процесу: активує ендотелій, сприяє адгезії лейкоцитів до ендотелію, активує 

гранулоцити, лімфоцити, моноцити, індукує продукування інших 

прозапальних цитокінів, стимулює проліферацію фібробластів, активує 

ангіогенез та остеобласти, індукує продукування протеаз [23, 25, 121, 138 ]. 

ГФ Білоклицька [9] вивчала зміни цитокінового профілю в пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом і виявила вірогідне збільшення вмісту 

прозапальних цитокінів (ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-1β та ФНП-α) у пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом. Вона розглядала збільшення вмісту 

прозапальних цитокінів поряд із зниженням протизапальних цитокінів  при 

генералізованому пародонтиті як один із патогенетичних механізмів 

запально-дистрофічного процесу у тканинах пародонта. 

Сучасні підходи до лікування захворювань пародонта базуються на 

знанні основних ланок патогенезу даного захворювання [82, 84, 98, 99, 180]. 

Комплексне лікування захворювань пародонта включає терапевтичні 

лікувальні заходи, хірургічні, ортодонтичні, фізіотерапевтичні та 

ортопедичні методи. Основною метою комплексного лікування пацієнтів із 

захворюваннями пародонта є тривала стабілізація патологічного процесу в 

тканинах пародонта, ліквідація запального процесу, усунення або зменшення 

патологічної рухомості зубів і травматичної оклюзії [37, 39, 40,  50, 66, 101, 

108, 113, 116, 129, 132].   

Терапевтичні заходи повинні включати місцеву та загальну терапію. ЕО 

Бабаян [4] довів, що одним з основних елементів успішного лікування 

парадонтиту є ефективна підтримуюча терапія. Сеанси підтримуючого 

лікування включають обстеження пацієнта, вибір методу лікування та 

визначення інтервалів між наступними візитами, а також проведення 

комплексу лікувально-профілактичних заходів , які дозволяють досягнути 

стабілізації патологічного процесу та попередити виникнення рецидиву 

захворювання.  

 Місцеве лікування полягає в знятті зубних відкладень (механічне 

видалення над’- і під’ясенних зубних відкладень, грануляційної тканини) 
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[49], навчанні правильного догляду та підтримання гігієни ротової 

порожнини, ліквідації  запального процесу в тканинах пародонта, усуненні 

передчасних контактів методом вибіркового пришліфування твердих тканин 

зубів, проведенні місцевої протизапальної терапії  [10, 39, 40, 130].  

Загальні заходи лікування генералізованого пародонтиту включають 

прийом протизапальних, імуностимулюючих  препаратів, коригування рівня 

вітамінів [39, 40]. 

Комплексне лікування захворювань пародонта базується на етіотропній, 

патогенетичній та симптоматичній терапії [4, 11, 15,16, 74, 97, 101, 108, 109, 

115, 119, 120, 142].  

На сьогоднішній день у вигляді локальної терапії використовують 

антибактеріальні, антисептичні, протизапальні та знеболюючі препарати [37, 

67, 95, 152].  

Медикаменти для місцевої терапії генералізованого пародонтиту можна 

використовувати в різних лікарських формах у вигляді  полоскань, ірригацій, 

ротових ванночок, інстиляцій у пародонтальні кишені, ін’єкцій, а також 

уведення лікарських препаратів за допомогою фізіотерапевтичних методів 

[100,108,109]. Медикаментозне лікування має на меті антибактеріальну і 

протизапальну терапію для відновлення гомеостазу і стимуляції процесів 

регенерації [37, 108, 119, 123]. З антисептиків широко використовуються 

хлоргексидин, пероксид водню, деквалінію хлорид (декамін), фуразолідон та 

ін. Ураховуючи те, що при генералізованому пародонтиті в ротовій 

порожнині наявні анаероби (ротові трихомонади, гриби та інші 

мікроогранізми), потрібно підбирати активні антисептики проти даної 

мікрофлори. У зв’язку з цим у пародонтології часто використовується 

метронідазол, який впливає на анаеробну флору шляхом пригнічення її 

життєдіяльності. Використання метронідазолу дає позитивний ефект при 

лікуванні захворювань пародонта [85]. Можливе поєднання комбінованих 

препаратів на основі метронідазолу і хлоргексидину – гель «Метрогіл-

Дента». Ефективність цього протимікробного комбінованого препарату 
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зумовлена наявністю антибактеріальних компонентів – метронідазолу та 

хлоргексидину [31, 32].  

Метронідазол є похідним нітроімідазолу і володіє протипрозойною та 

протибактеріальною діями. Активний проти анаеробних бактерій, які 

спричиняють хвороби пародонта: Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia, Prevotella denticola, Fusobacterium fusiformis, Wolinella recta, 

Eikenella corrodens, Borrelia vincenti,  Bacteroides melaninogenicus, 

Selenomonas spp [85]. 

Хлоргексидин є антисептиком з бактерицидною дією. Він проявляє 

активність проти широкого кола вегетативних форм грамнегативних та 

грампозитивних мікроорганізмів, ліпофільних вірусів, дріжджів, 

дерматофітів. Руйнування та загибель бактеріальної клітини зумовлена дією  

хлоргексидину: катіони при дисоціації зв’язуються з негативними групами, 

наявними на стінці бактерій.  

При застосуванні препарату місцево - нанесення на ясна - концентрація  

метронідазолу в ділянці ясен стає значно вищою, ніж при його пероральному 

застосуванні, при  місцевому застосуванні рівень системної абсорбції 

метронідазолу є значно нижчим, ніж у випадку перорального застосування 

препарату. 

Проте ОО Биктимерова [8] для лікування генералізованого пародонтиту 

легкої та середньої важкості проводила зняття зубних відкладень та 

орошення пародонтальних кишень розчином хлоргексидину 0,05%, при 

цьому виявили, що через 6 місяців після лікування клінічні показники у 

хворих залишились на тому ж рівні, що і до лікування, а в слині зменшилася 

кількість імуноглобуліну А. 

Ураховуючи те, що вагоме місце в розвитку генералізованого 

пародонтиту посідають судинні порушення, важливим етапом лікування є 

покращення мікроциркуляції, зменшення гіпоксії та метаболічних розладів, 

дегенеративних змін тканин і зменшення запальної реакції [27, 105, 106].   
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Позитивна дія на судини пародонта була відзначена ІН Середюком 

(2005) при використані пентоксифіліну. Висока терапевтична ефективність 

даного препарату зумовлена тим, що він має судинорозширюючу дію 

шляхом розслаблення гладких м'язів  артеріол,  інгібування ферменту 

фосфодиестерази з наступним накопиченням циклічного 

аденозинмонофосфату (цАМФ), знижує в’язкість крові, покращує 

мікроциркуляцію. Унаслідок цього збільшується кровотік і покращується 

оксигенація тканин, знижується адгезія та агрегація тромбоцитів. 

Пентоксифілін підвищує рівень АТФ в еритроцитах, збільшує їхній 

енергетичний потенціал, покращує еластичність і знижує деформування 

еритроцитів. Пентоксифілін має протизапальну та цитопротекторну дію, 

інгібуючи утворення цитокінів (основним чином ФНП-α), заодно знижує 

активність нейтрофілів.  

Фізичні методи лікування також широко впроваджені для лікування 

генералізованого пародонтиту. В останні роки запропоновано застосування 

нових фізичних чинників – струм надтональної частоти, флюктуруючі 

струми, магнітотерапію, озонотерапію,  які зменшують запалення та 

покращують мікроциркуляцію [ 18, 19, 56]. 

Вагоме місце в терапії генералізованого пародонтиту посідають 

електрофорез, вакуум електрофорез.  

 Під час використання електрофорезу дія постійного струму 

поєднується з впливом лікарських засобів, тому дія електрофорезу повинна 

розглядатись як комплекс, який складається з дії гальванічного струму та 

іонів або частинок лікарських речовин, що вводяться за його допомогою та 

зберігають свою фармакологічну дію [56]. 

Важливим етапом комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту є підтримуюча терапія, що дозволяє добитися максимальної 

стабілізації патологічного процесу в тканинах пародонта, та знизити 

негативний вплив генералізованого пародонтиту на перебіг загальної 
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соматичної патології (серцево-судинні захворювання, захворювання 

шлунково-кишкового тракту, ендокринні захворювання)  [29]. 

Оскільки генералізований пародонтит тісно пов'язаний з кістково-

щелепними структурами, які залежать від остеопоротичних і остеофіброзних 

змін, залежних від кальцієво-фосфорних взаємозв’язків, доцільно розглядати 

особливості їхнього метаболізму в здоровому організмі та в умовах 

пародонтиту, що є предметом нашого дослідження. 

Артеріальна гіпертензія – одне з найпоширеніших хронічних 

захворювань людини [122]. 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. 

Артеріальна гіпертензія – це синдром, для якого характерно стабільне 

підвищення систолічного артеріального тиску більше як на 10 мм рт. ст. і/або 

діастолічного до рівня - 90 мм рт. ст. і вище, констатований не менше ніж 

двократним вимірюванням артеріального тиску в різні дні протягом 

декількох тижнів [70, 86, 118 ]. 

Артеріальна гіпертензія поділяється на есенціальну та вторинну або 

симптоматичну (при захворюваннях нирок, центральної нервової системи, 

ендокринній патології тощо).  

При цьому артеріальна гіпертензія є провідним модифікованим 

фактором ризику серцево-судинних, церебро-васкулярних і ниркових 

ускладнень, вона також потенціює дію інших факторів ризику, що значно 

погіршує прогноз і обґрунтовує важливість її своєчасного виявлення, 

раннього початку лікування зі швидким досягненням цільових значень 

артеріального тиску і стабілізацією показника на оптимальному рівні. Це 

дозволяє не просто контролювати рівень артеріального тиску, але і знизити 

ризик серцево-судинних ускладень (інсульту, інфаркту міокарда, серцевої 

недостатності), загальну смертність [118, 125, 134, 155, 156]. 

Основними етіопатогенетичними факторами в розвитку артеріальної 

гіпертензії є спадкова схильність, підвищена активність симпато-адреналової 
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системи та системи ренін-ангіотензин → ІІ-альдостерон, ендотеліальна 

дисфункція [127]. Ендотеліальна дисфункція (ЕД) відіграє важиву роль у 

патогенезі багатьох захворювань [35, 127]. Ендотелій –  це тонкий шар 

клітин, що вистилає внутрішню поверхню судин і здатний до синтезу 

біологічно активних речовин. Ендотелій виконує наступні функції: секреція 

вазоактивних медіаторів, модуляція факторів проліферації, синтез та 

інгібування факторів фібринолізу й агрегації тромбоцитів, продукування про- 

і протизапальних чинників [35, 127]. При артеріальній гіпертензії і 

порушенні функції чи структури ендотелію виникає зміна рівня  біологічно 

активних речовин, які він продукує: агрегантів, коагулянтів, 

вазоконстрикторів; а ренінангіотензивна система впливає на всю серцево-

судинну систему. Насьогодні доведено значення дисфункції ендотелію в 

патогенезі артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності [35, 68, 125, 127]. 

Функціональний стан ендотелію визначається загальним станом організму: 

ендотеліальні клітини чутливі до вільних радикалів, цитокінів, циркулюючих 

імунних комплексів, які є пошкоджувальними чинниками.  

У людини розвиток артеріальної гіпертензії в значній мірі залежить від 

адаптаційної здатності клітин, що формують функціональні елементи 

серцево-судинної системи. Стан клітин, недостатність їхньої функціональної 

відповіді ініціюють таким чином зміни в системі нейрогуморальної регуляції 

кровообігу.  

У здорової людини концентрація кальцію в плазмі крові становить 2,2-

2,6 ммоль/л. Нестача кальцію в їжі призводить до підвищення артеріального 

тиску, у той же час дієта з підвищеним вмістом кальцію викликає зниження 

артеріального тиску до нормальних величин. Даний факт пояснюється тим, 

що при високому вмісті кальцію в їжі спостерігається зниження судинної 

проникності, підвищення активності Са2+-АТФ-ази і Na+-К+-АТФ-ази та 

зменшення вмісту внутрішньоклітинного кальцію [14, 24, 28, 104]. 

Тісно пов'язаний з обміном кальцію фосфор, який є важливим 

елементом кістки. Алкалоз та прийом вуглеводів знижують вміст фосфору в 
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сироватці крові на 10-15 мг/л, а прийом фосфору підвищує його рівень у 

плазмі  [24, 28, 43, 44, 104]. 

Регуляція фосфорного гомеостазу здійснюється, переважно, нирками. 

Профільтрований у клубочках фосфор, в основному, реабсорбується в 

проксимальних канальцях, а при зменшенні фільтрувального навантаження 

реабсорбція в проксимальних канальцях зростає. Виділення фосфору з сечею 

в нормі відображає його вживання з їжею, але затримка або виділення 

надлишкової кількості визначається станом ниркових механізмів  [24, 28, 

104].  

Обмін фосфору і кальцію тісно пов'язані [153, 197]. Деякі автори 

вважають що оптимальним для засвоєння з їжі кальцію і фосфору є 

співвідношення 1:1-1,5. 

Порушене кальцієво-фосфорне співвідношення може бути причиною як 

розвитку артеріальної гіпертензії, так і однією з патогенетичних змін 

структури пародонта, а отже і генералізованого пародонтиту.  

НВ Губіна [43] вивчила особливості динаміки фосфорно-кальцієвого 

гомеостазу  та довела, що у хворих на артеріальну гіпертензію ІІ-ІІІ виявлено 

порушення фосфорно-кальцієвого гомеостазу, на що вказував підвищений 

рівень паратгормону та кальцитоніну, гіпокальціємія, гіперфосфатемія, у 

міру зниження швидкості клубочкової фільтрації та збільшення 

мікроальбумінурії, що є фактором прогресування ураження нирок при 

артеріальній гіпертензії.             

Окремими дослідженнями, проведеними в клініці артеріальних 

гіпертензій КЗ «Івано-Франківський обласний кардіологічний центр»  на 

кафедрі клінічної фармакології та фармакотерапії Івано-Франківського 

національного медичного університету показано, що існує тісний 

кореляційний зв'язок між ступенем і стадією артеріальної гіпертензії та 

порушенням кальцієво-фосфорного обміну, діяльністю прищитоподібних і 

щитоподібної залоз, а також із величиною остеопорозу, остеосклерозу й 
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остеопенії в пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з суглобовою 

патологією [43, 80]. 

Виходячи з того, що половина пацієнтів з артеріальною гіпертензією не 

знають про свій підвищений артеріальний тиск, половина з них при лікуванні 

не досягають цільових значень артеріального тиску, не виключено, що 

генералізований пародонтит має свої особливості перебігу у хворих з 

артеріальною гіпертензією, вивчення яких і стало метою даного дослідження 

– удосконалити лікування генералізованого пародонтиту у хворих на 

артеріальну гіпертензію. 

 

1.2. Роль кальцію і фосфору сироватки крові в патогенезі 

генералізованого пародонтиту й артеріальної гіпертензії 

Кісткова складова пародонта у випадках патологічних змін 

(остеопорозу, остеомоляції і т.п.) відіграє важливу роль в етіопатогенезі 

генералізованого пародонтиту [53, 69, 110]. 

У кістковій та хрящових тканинах організму людини є близько 99 % 

кальцію, який знаходиться у вигляді кристалів гідроксиапатиту, що є 

основним депо кальцію в організмі, а решта - у м’яких тканинах та 

позаклітинній рідині [14, 24, 28, 140, 159, 160]. Ураховуючи те, що основна 

маса кальцію знаходиться в кістках, зміни його рівня в сироватці крові 

безпосередньо пов’язані з утворенням чи резорбцією кісток скелета [24, 28, 

53, 158, 168]. Однією з важливих констант гомеостазу є концентрація іонів 

кальцію в сироватці крові.  

Кальцій – унікальний елемент живої матерії, який відіграє важливу роль 

у життєдіяльності людини. Саме кальцій є посередником і регулятором 

різноманітних метаболічних процесів і функцій клітин [14, 17, 24, 28, 104, 

178]. Кальцій і його сполуки відіграють важливу роль у скороченні скелетних 

і серцевого м’язів, у внутрішньоклітинній секреції, передачі збудження  в 

синапсах, генерації потенціалів дії в певних збудливих структурах, при 

підтриманні необхідної рівноваги між збудженням і гальмуванням у корі 
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головного мозку. Тому кальцій впливає на перекисне окислення ліпідів 

(ПОЛ), транспортування іонів через мембрану  клітини, активність різних 

груп ферментів, бере участь у регулюванні клітинного та гуморального 

імунітету, гемодинаміки й мікроциркуляції, має відношення до агрегатного 

стану крові, глікогенолізу та глюконеогенезу, секреції гормонів, обміну йоду, 

бере участь у процесах росту та формування кісток, впливає на мінералізацію 

кісткової тканини, забезпечує функціонування гіпоталамо-гіпофізарної 

системи  [17, 24, 28,  69, 104, 140, 144]. 

50% кальцію в сироватці крові та в позаклітинній рідині знаходиться в 

іонізованій формі – це біологічно активна фракція. Приблизно 40 % 

знаходиться в зв’язаному з білками стані, в основному, з альбумінами 

(біологічно інертний кальцій, який виступає у «запасній» ролі для швидкої 

трансформації в іонізований кальцій при необхідності) [147]. Комплекси з 

фосфатними та цитратними іонами досягають близько 10 %.  

АІ Булгакова [17] проводила дослідження мікроелементного складу 

пацієнтів із генералізованим пародонтитом і встановила, що кількісний склад 

макро- та мікроелементів ротової рідини змінювався - зменшувалась 

кількість міді, кальцію, заліза, цинку, магнію та марганцю.  

Одною з ключових ланок патогенезу артеріальної гіпертензії є 

порушення регуляції обміну екстра- та інтрацелюлярного кальцію [36]. 

Встановлений позитивний кореляційний зв'язок між базальним рівнем 

кальцію й артеріальним тиском. В еритроцитах хворих із підвищеним рівнем 

артеріального тиску виявлено зменшення зв’язування кальцію з 

внутрішньоклітинною поверхнею целюлярної мембрани, що ще і 

супроводжується підвищенням проникності клітин для натрію. Підвищений 

рівень кальцію в крові на фоні зниження концентрації магнію сприяє 

зростанню артеріального тиску, розвитку гіпертрофії лівого шлуночка, 

збільшенню периферичного судинного опору [104].  

Іонізований кальцій є стабілізатором клітинних мембран, вторинним 

месенджером й індуктором трансмісії генів. Іонізований кальцій забезпечує 
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передачу сигналу з рецепторів на внутрішньоклітинні структури і регулює 

багато інших клітинних функцій [28, 104]. Особливе місце кальцій займає у 

процесах збудження та скорочення гладком’язових клітин судин і 

кардіоміоцитів, а сила м’язового скорочення і його тривалість визначаються 

концентрацією кальцію в клітинах. 

Фосфор, вміст якого становить 1 % від маси тіла, є важливим для 

функціонування організму. У крові фосфор знаходиться у вигляді трьох 

фракцій: іонізований, зв’язаний із білками та зв’язаний із комплексонами 

(кальцієм, магнієм та натрієм). Обмін кальцію та фосфору тісно пов’язані 

між собою [24, 28, 104, 143, 144, 174]. 80 % загальної кількості фосфору 

міститься в кістковій тканині у вигляді кристалів гідроксиапатиту, 10 % 

знаходиться в м’язах і 10 % – в інших тканинах та рідинах організму. Фосфор 

є важливим компонентом клітинних мембран, входить до складу нуклеїнових 

кислот (ДНК, РНК), фосфоліпідів, фосфорних ефірів вуглеводів, вітамінів і 

коферментів. Фосфор активує всмоктування іонів кальцію в кишці людини, 

впливає на регуляцію кислотно-основного стану організму. Необхідною 

умовою мінералізації кісткової тканини є концентрація фосфору в крові 

людини в межах норми (0,87-1,45 ммоль/л) [24, 28, 104, 140, 144, 145]. 

Відомо, що кальцій і фосфор впливають на метаболізм кісткової 

тканини, яка, у свою чергу, відіграє важливу роль у підтримці сталої 

концентрації кальцію та фосфору в сироватці крові [28, 104, 110, 150]. 

Кісткова тканина складається з органічного й неорганічного 

компонентів і є динамічною, метаболічно активною системою [24, 28, 110, 

140]. Остеоїд - органічна частина кістки утворена колагеновою матрицею та 

неколагеновими білками. Колаген І типу становить понад 95 % від 

загального об’єму остеоїду. Міцність та еластичність кісткової тканини 

забезпечують колагени, які також підтримують адгезію, проліферацію й 

диференціацію клітин з остеобластним фенотипом та беруть участь у 

процесах мінералізації кісткової тканини. Близько 10-15 % органічного 

матриксу кістки становлять неколагенові білки. Неколагенові білки 
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поділяються на чотири групи: протеоглікани (глікозаміноглікани), які 

забезпечують консолідацію колагенових волокон та їхній зв’язок разом із 

кристалами мінералів; білки, які забезпечують міжклітинну взаємодію: 

тромбоспондин, кістковий сіалопротеїн, остеопонтин, фібронектин; 

остеокальцин, найбільш специфічний білок кісткової тканини стимулятор 

ремоделювання й маркер швидкості утворення кісткової тканини, який 

синтезується остеобластами; білки, що стимулюють ріст кістки, і 

синтезуються остеобластами та збільшують їхню кількість  (тромбоцитарний 

фактор росту, інсуліноподібний фактор росту-1, фактор росту фібробластів, 

трансформуючий фактор росту) [24, 28, 110, 140]. 

Гідроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2- неорганічний компонент. Мінеральну 

основу тканин зуба складають кристали різних апатитів. Основним є 

гідроксиапатит, який спочатку осідає у вигляді солі гідроксифосфату кальцію 

на органічній матриці та після цього перетворюється на кристали апатиту. 

Аморфний фосфат кальцію може становити близько 60 % мінерального 

компонента кістки, який виступає в ролі мобільного резерву кальцію та 

фосфору і є обмінним фондом, що забезпечує потреби в них цілого організму 

людини. Цілісність кісткової тканини при механічному навантаженні 

забезпечується мінеральним компонентом, що виконує роль депо іонів і 

факторів росту та залишається метаболічно стійким при умовах, що 

відповідають нормі [24, 28, 138, 140]. 

Остеобласти, остеокласти та остеоцити складають клітинний склад 

кістки. Основною функцією остеокластів є резорбція кісткового матриксу    

[14, 24, 28, 137, 138, 140, 165, 170]. На активацію остеокластів мають вплив 

прозапальні цитокіни -  ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-6. Остеобласти виконують наступні 

функції: синтез колагену та формування колагенових волокон, синтез 

неколагенових білків, синтез ферментів, а саме лужної фосфатази, 

колагенази, активатора плазміногену. Остеобласти трансформуються в 

остеоцити, які є найбільш численними клітинами кісткової тканини і 

включені в міжклітинний матрикс та підтримують структуру кісткової 
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тканини людини. Функціями остеоцитів є: стимуляція синтезу колагену та 

глікозаміногліканів, участь в обміні речовин (білковому, водному, 

мінеральному), кісткової тканини та формування нової кістки [24, 28, 140]. 

Безперервний процес перебудови кістки підтримує структурну цілісність 

скелета. Ще в утробі матері починається кісткове ремоделювання, яке триває 

протягом усього життя людини [24, 28, 69, 157,181]. 

Ремоделювання кісткової тканини відіграє ключову роль у гомеостазі 

кістки і метаболічних процесів організму [154, 176]. Це постійний 

фізіологічний процес, основна функція якого – оновлення кісткових 

структур, адаптація до механічних навантажень, а також підтримання 

мінерального обміну кальцію та фосфору [12, 24, 28, 38, 104, 140]. Процес 

ремоделювання контролюється гормонами, цілим рядом локальних 

біологічно активних речовин, представлених поліпептидними факторами 

росту та цитокінами [62, 166].  

Рівень ремоделювання щорічно охоплює від 2 до 10 % кісткової маси 

[181]. Формування лакуни резорбції в компактній кістці розміром близько 

100 мкм триває близько 30 діб, а в губчастій кістці цей процес - 40-50 діб. 

Заміщення резорбованих ділянок кістковою тканиною відбувається в 

середньому 90 діб [28, 38, 69, 137], а повний цикл ремоделювання 

закінчується протягом 120-140 діб.  

Для новоутворення кісткової тканини в ділянках резорбції і мінералізації 

необхідна достатня кількість поступлення кальцію [181]. Кісткова тканина – 

це депо кальцію і в той же час кальцій визначає міцність кісток, виконуючи 

структурну функцію. 

У дитячому і юнацькому віці процеси кісткоутворення переважають над 

процесами резорбції. Найвищий показник кісткової маси досягається 

організмом в 25-30 років. Роль цього періоду в формуванні кісткової маси 

важко переоцінити. Із віком у людини змінюються наступні параметри 

ремоделювання кістки: подовжується час, необхідний для завершення 

утворення одної ремоделюючої одиниці, зменшується кількість остеобластів, 
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що призводить до зниження інтенсивності цього процесу у фізіологічних 

умовах. Процес резорбції в організмі людини починає переважати над 

процесом кісткоутворення після 40 років, що призводить до поступового 

зниження маси та міцності кісткової тканини [69, 134]. 

АВ Марков [88] досліджував регенераторні властивості стовбурових 

клітин коміркової кістки у хворих на генералізований пародонтит та дослідив 

різке пригнічення регенераторного потенціалу кісткової тканини. 

Регуляція метаболізму кальцію в організмі визначається його вмістом         

в їжі, концентрацією паратгормону кальцитоніну, транспортом       у стінці 

кишки та реабсорбцією кальцію в нирках,  також активністю Са2+-АТФ-ази і 

проникністю клітинних мембран для цього іона та ступенем зв’язування з 

внутрішньоклітинними структурами [24, 28,  104, 141, 148, 151, 171]. 

Концентрація іонів Са2+ в сироватці крові – це жорстка константа, при зміні 

якої включаються механізми, які відновлюють його рівновагу, зокрема, 

паратгормон, кальцитонін, похідні вітаміну Д (1,25-

дигідроксихолекальциферол). 

Вітамін Д3  – природна форма вітаміну Д. Найважливішою функцією 

вітаміну Д є регулювання метаболізму кальцію та фосфатів, що сприяє 

правильній мінералізації і росту скелета, відіграє важливу роль в абсорбції 

кальцію і фосфатів із кишки, та транспорті мінеральних солей і в процесі 

кальцифікації кісток, регулює виведення кальцію і фосфатів нирками. 

Вітамін D стимулює обидва процеси кісткового ремоделювання – резорбції 

та кісткоутворення.  Концентрація іонів кальцію впливає на ряд важливих 

біохімічних процесів, що зумовлюють підтримку тонусу м’язів скелетної 

мускулатури, беруть участь у проведенні нервового збудження та впливають 

на згортання крові.  За участю вітаміну D  відбувається регуляція запальних 

реакцій та імунної відповіді організму [65, 104, 110, 140, 183].  

Недостатнє надходження кальцію в організм призводить до активації 

процесу резорбції кісткової тканини, що супроводжується підвищенням рівня 
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паратгормону, зменшенням кісткової маси, погіршенням якості кістки, і є 

фактором ризику для розвитку остеопенії, остеопорозу та ін. [28, 104, 134].  

ГФ Білоклицька та ЛМ Панченко [12] досліджували регенераторний 

потенціал кіткової тканини у хворих на генералізований пародонтит ІІ, ІІ-ІІІ 

ступенів та визначили, що відтворення кісткової маси щелеп у пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом знижений у 17,5 раза, порівняно зі здоровими 

пацієнтами. 

Усі етапи обміну кальцію та фосфору (всмоктування, депонування, 

розподіл всередині організму, виведення) регулюються за допомогою 

кальційрегулюючих гормонів: паратиреоїдного гормону, кальцитоніну й 

кальцитріолу [24, 28, 104, 171]. Кальцієві рецептори знаходяться в багатьох 

органах: нирках, мозку,  гіпофізі, прищитоподібних залозах, кістковому 

мозку, С-клітинах ЩЗ, кишці, шкірі. Кальцієві рецептори є чутливими до 

будь-яких змін  вмісту рівня кальцію в сироватці крові та позаклітинній 

рідині [24, 28, 104, 140]. Між рівнем іонізованого кальцію крові та 

концентрацією кальційрегулюючих гормонів є тісний взаємозв’язок [28, 104]. 

Кальцій виступає сигналом власної регуляції та є об’єктом контролю 

гомеостазу: позитивним - для кальцитоніну, негативним - для паратгормону. 

Найважливішими біологічними ефектами впливу  паратгормону є його 

гіперкальціємічна й гіпофосфатемічна дія, а також здатність збільшувати 

утворення активного метаболіту вітаміну Д нирками [104]. Паратгормон 

зумовлює активацію дії остеокластів, що ведуть до руйнування кісткової 

тканини, тимчасового блокування роботи остеобластів, підвищення 

остеолітичної дії остеоцитів, підвищення розчинності гідроксиапатитів та 

активності колагенази остеокластів [173]. Гормон забезпечує посилення 

транспорту іонів кальцію й фосфору з кістковї тканини в кров, підвищення 

всмоктування іонів кальцію в дистальних ниркових канальцях, зменшення 

всмоктування фосфатів у проксимальних відділах нефрона, підвищення в 

нирках активності 1α-гідроксилази, під впливом якої відбувається посилення 

всмоктування кальцію та фосфору в кишці - нирковий синтез кальцитріолу. 
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Пригнічення утворення лужної фосфатази та колагену забезпечує 

паратиреоїдний гормон [193]. 

Кальцитонін є функціональним антагоністом паратгормону, адже 

виконує протилежний вплив на рівень кальцію в сироватці крові людини                  

[183, 186]. Кальцитонін спричиняє зниження концентрації кальцію та 

фосфору в сироватці крові, блокує резорбцію кісткової тканини: відбувається 

первинне пригнічення активності остеокластів й інгібування проліферації та 

диференціювання попередників остеокластів; сприяє активізації остеоцитів 

та остеобластів, відповідальних за побудову кісткової тканини. Кальцитонін 

виконує функції протилежні функціям паратгормону: зумовлює надходження 

кальцію в кістки, зупиняє розпад колагену, пригнічує моторику шлунка, 

секрецію гастрину та всмоктування кальцію з голодної кишки, підвищує 

виділення кальцію, фосфатів, натрію нирками, пригнічує активність 1α-

гідроксилази, що призводить до зниження утворення в нирках 1,25-

дигідроксихолекальциферолу [104, 140]. 

В організмі підтримується постійна концентрація іонів кальцію в крові 

за рахунок постійної різнонаправленої дії паратгормону та кальцитоніну 

[172]. Дія кальцитоніну є довготривалою на обмін кальцію та щільність 

кісткової тканини, а дія паратгормону є екстреною стосовно регуляції рівня 

кальцію в рідинах організму людини. Вагоме місце посідають гормони 

щитоподібної залози в метаболізмі кісткової тканини [28, 104]. Гормони 

щитоподібної залози сприяють остеобластів та остеокластів, беруть активну 

участь у кістковому ремоделюванні. 

Для оцінки стану кісткової системи організму використовують 

характеристику кальцій-фосфорного обміну та кальційрегулюючих гормонів, 

визначення маркерів кісткоутворення і резорбції кісткової тканини, 

мінеральної щільності кістки [24, 28,  104, 140, 194, 198]. 

Із викладеного видно, що кісткова структура пародонта залежна від 

великої кількості біологічно активних речовин, гормонів, кількості макро- і 

мікроелементів, які з віком і в силу різних причин можуть змінювати свою 
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значимість і функціональність. Не виключено, що свої особливості на обмін і 

кількість структур кісткової частини парадонта вносить підвищений 

артеріальний тиск, який може порушувати кровопостачання пародонта, 

«вимивати» кальцій із складу кістки і виводити його з організму. 

Тому метою даного дослідження було знайти патогенетичні складові 

виникнення генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну 

гіпертензію, установити особливості його клінічного перебігу та інших змін в 

обміні Са в категорії пацієнтів, які підлягають високому серцево-судинному 

ризику і провести безпечну й ефективну корекцію захворювання пародонта в 

них. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА  МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Характеристика об’єктів клінічних спостережень та схеми лікування 

хворих 

Дисертаційна робота виконувалась з Івано-Франківському національну 

медичному університеті протягом 2016-2019 років на базі кафедри 

стоматології післядипломної освіти. В основі дисертаційної роботи лежить 

аналіз власних досліджень, отриманих у результаті комплексного 

обстеження, лікування та спостереження 100 хворих 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. Вік пацієнтів коливався від 35 до 54 років, у середньому 

(46,2±0,55) років. Розподіл хворих представлений на рис. 2.1. 

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. 
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17 здорових людей середнього віку (40,65±1,39) років склали групу для 

визначення контрольних цифр досліджуваних показників.   
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Рис. 2.1. Розподіл хворих на основну та контрольні групи в 

спостереженні 
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Хворі на артеріальну гіпертензію спочатку 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. 

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 (основна група) 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 пацієнтів сягав цільових цифр 139-120/ 89-70 мм рт.ст. 

Обстеження хворих на генералізований пародонтит включало клінічні, 

рентгенологічні, лабораторні та імуноферментні методи дослідження. 

Клінічні та рентгенологічні методи дослідження проводили на базі кафедри 

терапевтичної стоматології (завідувач кафедри д.мед.н., професор Герелюк 

В.І.),  центру стоматології університетської клініки Івано-Франківського 

національного медичного університету (завідувач центру стоматології 

університетської клініки – к.мед.н., доц. Кривенький Т.П.). Лабораторні 

методи дослідження – визначення рівня загального та іонізованого кальцію, 

фосфору в сироватці крові - проводили у «Центрі біоелементології» Івано-

Франківського національного медичного університету (директор д.біол.н., 

професор Ерстенюк Г.М.), імуноферментні методи дослідження – визначення 

вмісту фактору некрозу пухлин альфа (ФНП- α), інтерлейкіну-1β (ІЛ-1β) та 

інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) у сироватці крові - у міжкафедральній науковій 

лабораторіії ІФНМУ (завідувач лабораторії д.мед.н., доцент Герич П.Р.). 
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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 Данилевський 

[46]. 

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 і артеріальну гіпертензію ІІ стадії 3 

ступеня та ІІІ стадії, порушеннями ритму серця, серцевою недостатністю ІІІ-

IV функціональним класом, 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 є 

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 «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 
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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 місяці, сумарно 4 

курси на рік; 

 - Електрофорез з кальцію глюконатом (№ UA/14306/01/01 від 

20.03.2015 до 20.03.2020) 10 сеансів.  

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 
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фільтрувального паперу чи марлі, замочених 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 добу. 

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. 

 

2.2. Клінічні методи обстеження 

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. 

Для визначення глибини пародонтальних кишень використовували 

градуйований ґудзикуватий пародонтологічний зонд. Його розташовували 

вздовж довгої осі зуба перпендикулярно до ясенного краю й оцінювали 
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глибину його занурювання від емалево-цементної межі до дна кишені. 

Виконували 6 замірів глибини пародонтальних кишень : три з вестибулярної 

та три з оральної/піднебінної сторін.  

Стан гігієни ротової порожнини визначали за допомогою спрощеного 

індексу гігієни ротової порожнини за Грін-Вермільйон [46]. Для обчислення 

даного індексу досліджували вестибулярні поверхні 16, 11, 26 зубів та 

оральну поверхню 46, 31, 36 зубів. Критерії оцінки індексу Грін-Вермільйон: 

Зубний наліт (DI) 

0 – відсутній;  

1 – вкриває 1/3 поверхні коронки зуба; 

2 – вкриває 2/3 поверхні зуба; 

3 – вкриває більше ніж 2/3 поверхні зуба. 

 Зубний камінь (СІ): 

0 – не виявлений; 

1 – вкриває 1/3 поверхні коронки зуба; 

2 – над'ясенний камінь вкриває 2/3 коронки зуба, під'ясенний 

камінь у вигляді окремих конгломератів; 

3 – над'ясенний камінь вкриває 2/3 коронки зуба і (або) 

під'ясенний зубний камінь вкриває пришийкову частину зуба. 

Для обчислення вираженості стану гігієни ротової порожнини 

користувалися формулою 2.1.: 

OHI-S = ∑ DI/n + ∑ CI/n,                                                                          [2.1.] 

де ∑  — сума значень, DI—зубний наліт, CI—зубний камінь,  n — 

кількість обстежених зубів (6). Інтерпретація результатів: 

Стан гігієни : 0 – 0,6 – добрий; 

                       0,7 – 1,6 – задовільний; 

                       1,7 – 2,5 – незадовільний; 

                       >2,6 – поганий. 

Папілярно-маргінально-альвеолярний  індекс РМА (за I Schour i M 

Massler, у модифікації Parma) [46] використовували з метою виявлення 
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запальних змін у м’яких тканинах пародонта. Використовували розчин 

Шиллера-Писарєва [46], яким обробляли слизову оболонку ясен: ділянки 

слизової оболонки, які мали запальний процес зафарбовувались у 

коричневий колір – це пояснюється наявністю глікогену в ділянках 

запалення; слизова оболонка ясен без запального процесу зафарбовувалась у 

світло-жовтий колір. Отримані дані оцінювали за наступними критеріями:  

запалення відсутнє – 0 балів; 

запалення ясенного сосочка ( Р) – 1 бал; 

запалення ясенного краю ( М) – 2 бали; 

запалення альвеолярних ясен (А) – 3 бали. 

Для обчислення індексу РМА використовували формулу 2.2.: 

індекс РМА = ( ∑ / 3* число зубів) *100% ,                                           [2.2.] 

Після підрахунку формули 2.2 оцінювали ступінь гінгівіту: до 25 % - 

легкий ступінь, 25-50 % - середній ступінь, >50 % тяжкий ступінь гінгівіту.  

Комунальний індекс потреби в лікуванні хвороб пародонта (Community 

Periodontal Index of Тreatment Needs, CPITN) визначали наступним способом: 

у кожному секстанті реєстрували стан пародонта одного зуба (17/16, 11, 

26/27, 37/36, 31, 46/47). Із молярів вибирали один із найтяжчим станом. 

Критерії оцінки : 

0 балів - клінічно здоровий пародонт; 

1 бал - кровоточивість при зондуванні;  

2 бали - пародонтальна кишеня завглибшки до 3 мм, кровоточивість, 

під’ясенний зубний  камінь; 

3 бали - глибина кишені від 3,5 до 5,5 мм;  

4 бали - глибина кишені понад 6 мм. 

Кожний  секстант  оцінювали за одним найтяжчим  критерієм 

необхідності лікування. Використовували формулу 2.3. для обчислення: 

CРІTN  =  сума балів досліджених зубів / число досліджених зубів  [2.3.], 

Інтерпретація результатів: 

0 – лікування не потрібне; 
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1 – слід покращити гігієну ротової порожнини; 

2 – потребує проведення курсу професійної гігієни; 

3 – показана місцева протизапальна терапія; 

4 – показане комплексне лікування. 

Визначення рухомості зубів проводили за ДА Ентіним [46]:                 І 

ступінь – зуб відхиляється у вестибулярно-оральному (присінково-

язиковому) напрямку в межах ширини його різального краю (1-2 мм);                  

ІІ ступінь – окрім зазначеної при І ступені, спостерігається рухомість у 

медіально-дистальному напрямку; ІІІ ступінь – окрім зазначених переміщень, 

зуб рухомий також у вертикальному напрямку. 

Інструментальні методи дослідження включали комп’ютерну 

ортопантомографію (Verviewepocs 3D (Morita, Японія) – для дослідження 

стану кісткової тканини коміркового відростка пацієнтів.  Доза променевого 

навантаження складала 0.35 мкЗв. Проводилась оцінка форми та висоти 

міжкоміркових перетинок, наявність остеопорозу, вид і ступінь резорбції, 

стан періодонтальної щілини. Динаміку змін у пародонті визначали ступенем 

прогресування деструктивних змін за характером контурів зон резорбції, 

наявності остеопорозу, стану кортикальних пластинок та періодонтальної 

щілини. 

 

2.3 Лабораторні методи дослідження 

Забір крові для лабораторних досліджень проводили натще. Не 

допускався гемоліз і тривалий венозний стаз. Сироватка була відділена від 

еритроцитів протягом 40 хв після забору зразків. Зразки зберігалися 

замороженими протягом 12 міс при температурі не більше мінус 40°С. 

Заморожені зразки були розморожені і ретельно перемішані до однорідної 

консистенції. Зразки не піддавались повторним циклам замороження та 

розмороження. 

Визначення неорганічного фосфору в сироватці крові проводили за 

допомогою набору реактивів для визначення неорганічного фосфору в 
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біологічних рідинах без депротеїнування (VIS-варіант) (ТОВ НВП «Філісіт-

Діагностика», Україна, м. Дніпро, реєстраційний номер 2217/2003). Принцип 

методу полягає в тому, що неорганічний фосфор утворює з молібденовою 

кислотою в сильно кислому середовищі фосфомолібденову кислоту, яка 

відновлюється в присутності заліза в молібденову синю. Білки, які 

осаджуються індикаторним реагентом, розчиняються при додаванні 

стабілізатора – тристаноламіну. Оптична щільність реакційного розчину 

пропорційна концентрації неорганічного фосфору в пробі. 

Дослідження проводили згідно рекомендації виробника.  

Розрахунок концентрації фосфору проводили за формулою 2.4.:  

 

С= Едосл/ Екал *1,615 (5)                                         [2.4.], 

 

де 1,615(5) - концентрація фосфору в калібрувальному розчині, ммоль/л 

(мг%); 

Едосл - оптична щільність дослідної проби, од. опт. щільності; 

Екал - оптична щільність калібрувальної проби, од. опт. щільності;  

С– концентрація фосфору в дослідній пробі, ммоль/л (мг%). 

Референтні межі вмісту фосфору в сироватці крові для дорослих 12-60 років 

складає 0,87  -  1,45  ммоль/л (2,7  -  4,5  мг%).  

Визначення вмісту загального кальцію (Са) у сироватці крові проводили 

набором реактивів для фотометричного визначення загального кальцію в 

біологічних рідинах (ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика» Україна, м. Дніпро, 

реєстраційний номер 2217/2003). Принцип методу полягає в тому, що іони 

кальцію в лужному середовищі реагують з о-крезолфталеїн-комплексоном і 

утворюють кольоровий комплекс. Інтенсивність забарвлення комплексу 

фіолетового кольору пропорційна концентрації кальцію в дослідній пробі. 

Аналіз проводили згідно рекомендацій виробника. 

 Розрахунок результатів концентрації кальцію проводили за формулою 

[2.5.]: 
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С= Едосл/ Екал *2,5(10)                                           [2.5.],  

де 2,5(10) – концентрація кальцію в калібрувальному розчині, ммоль/л(мг%); 

Едосл – оптична щільність дослідної проби, од. оптичної щільності; 

Екал – оптична щільність калібрувальної проби, од. оптичної щільності; 

С – концентрація кальцію в дослідній пробі, ммоль/л (мг%). 

Референтні межі (сироватка або плазма) для людей 18-60 років складає 

8,6-10,0 мг/100мл (мг%) або 2,15-2,50 ммоль/л. 

Визначення вмісту іонізованого кальцію проводили, використовуючи 0,1 

мл сироватки; 1 мл Н2О; 0,1 мл 2М розчину NaOH; 10 мг індикатора 

мурексиду. Титрували 0,005 N розчином трилону Б із рожевого до 

бузковофіолетового. Розрахунок проводили за формулою:  

ССа
2+

 = Стр(Н) * Vтр./Vсир                                            [2.6.]. 

У сироватці здорових людей вміст іонізваного кальцію становить 0,92-

1,1 ммоль/л. 

Визначення фактору некрозу пухлини альфа (ФНП-α) у сироватці крові 

проводили набором реактивів АО «Вектор-Бест» (Росія, Новосибірська 

область, с. Кольцово; REF А-8756). Набір реагентів розрахований для 

кількісного визначення вмісту ФНП-α в сироватці крові людини методом 

твердофазного імуноферментного аналізу.  

Метод визначення заснований на твердофазному імуноферментному 

аналізі з застосуванням антитіл до ФНП-α. У лунках при додаванні 

дослідного зразка сироватки крові під час першої інкубації проходить 

зв’язування ФНП-α з моноклональними антитілами, іммобілізованими на 

внутрішній поверхні лунок. Незв’язаний матеріал видаляється за допомогою 

відмивки. Під час другої інкубації зв’язаний ФНП-α взаємодіє з коньюгатом 

№1 (біотинільовані антитіла до ФНП-α людини). Незв’язаний коньюгат №1 

видаляється за допомогою відмивки. На третій стадії зв’язаний коньюгат №1 

взаємодіє з коньюгатом №2 (стрептавідин-пероксидаза хріну). Під час 

інкубації з розчином тетраметилбензидину відбувається зафарбовування 
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розчину в лунках. Ступінь зафарбування прямо пропорційна концентрації 

ФНП-α в дослідних пробах. 

Після визначення оптичної щільності розчину в лунках на основі графіку 

для калібрування розраховується концентрація ФНП-α в дослідних пробах. 

Перед проведенням аналізу компоненти набору і дослідні зразки 

сироватки крові витримували при температурі 18-25°С протягом 30 хв. 

У кожний флакон із контрольними зразками і зразками для калібрування 

вносили по 0,7 мл розчину для відновлення контрольного і калібрувального 

зразків. Витримували до повного розчинення вмісту, після чого ретельно 

перемішували.  

У всі лунки планшету вносили по 100 мкл розчину для розведення 

зразків. У відповідні лунки в дублях вносили по 100 мкл кожного зразку для 

калібрування і по 100 мкл контрольного зразку. Час внесення зразків не 

перевищував 15 хв. Після цього планшет заклеювали плівкою і інкубували 

протягом 120 хв при струшуванні на шейкері при температурі 37±1°С і 700 

об/хв. Після закінчення інкубації знімали липку плівку і розташовували 

планшет в ємкість із дезінфікуючим розчином. За допомогою промивного 

обладнання промивали лунки планшету 5 разів розчином для промивання, 

чергуючи аспірацію та негайне заповнення лунок кожного стрипу. У кожну 

лунку вносили не менше 350 мкл рідини в процесі кожного циклу 

промивання. Час між заповненням і випорожненням лунок було не менше 30 

сек. Після закінчення промивання залишки вологи з лунок ретельно 

видаляли, постукуючи перевернутим планшетом по фільтрувальному паперу.  

Після цього у всі лунки вносили по 100 мкл коньюгату №1 (для внесення 

коньюгату №1 використовували ванночку для реагенту і одноразові 

наконечники, які входили в склад набору). Планшет заклеювали плівкою та 

інкубували протягом 60 хв при струшуванні на шейкері при температурі 

37±1°С і 700 об/хв. Після закінчення інкубації за допомогою промивного 

обладнання промивали лунки планшету 5 разів розчином для промивання, 

чергуючи аспірацію та негайне заповнення лунок кожного стрипу. У кожну 
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лунку вносили не менше 350 мкл рідини в процесі кожного циклу 

промивання. Час між заповненням і випорожненням лунок було не менше 30 

сек. Після закінчення промивання залишки вологи з лунок ретельно 

видаляли, постукуючи перевернутим планшетом по фільтрувальному папері. 

Потім у всі лунки вносили по 100 мкл коньюгату №2 (для внесення 

коньюгату №2 використовували ванночку для реагенту і одноразові 

наконечники, які входили в склад набору). Заклеювали планшет плівкою та 

інкубували протягом 30 хв при струшуванні на шейкері при температурі 

37±1°С і 700 об/хв. Після закінчення інкубації за допомогою промивного 

обладнання промивали лунки планшету 5 разів розчином для промивання, 

чергуючи аспірацію та негайне заповнення лунок кожного стрипу. У кожну 

лунку вносили не менше 350 мкл рідини в процесі кожного циклу 

промивання. Час між заповненням і випорожненням лунок було не менше 30 

сек. Після закінчення промивання залишки вологи з лунок ретельно видаляли 

постукуючи перевернутим планшетом по фільтрувальному паперу. Потім 

вносили у всі лунки по 100 мкл розчину тетраметилбензидину плюс та 

інкубували в захищеному від світла місці протягом 25 хв при температурі від 

18 до 25°С (для внесення розчину тетраметилбензидину плюс 

використовували ванночку для реагенту і одноразові наконечники, які 

входили в склад набору). Вносили у всі лунки з такою ж швидкістю та в такій 

же послідовності, як розчин тетраметилбензидину плюс, по 100 мкл стоп-

реагенту.  

Вимірювали величину оптичної щільності розчинів у лунках стрипів на 

спектрофотометрі вертикального сканування в двохвильовому режимі: при 

основній довжині хвилі 450 нм і довжині хвилі порівняння в діапазоні 620-

655 нм. Вимірювання проводили через 2-3 хв після закінчення реакції.  

Час між закінченням реакції та вимірюванням оптичної щільності не 

перевищував 10 хв. 

Після цього будували в лінійних координатах калібрувальний графік 

залежності оптичної щільності від концентрації ФНП-α в калібрувальних 
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зразках (пг/мл). Визначали вміст ФНП-α в контрольному зразку і 

аналізованих пробах по графіку для калібрування. 

Визначення інтерлейкіну-1β проводили набором АО «Вектор-Бест» 

(Росія, Новосибірська область, с. Кольцово; REF А-8766). Набір реагентів 

Інтерлейкін-1β-ІФА-БЕСТ передбачений для визначення концентрації 

інтерлейкіну-1β у сироватці крові людини методом твердофазного 

імуноферментного аналізу.  

Інтерлейкін-1β належить до ключових прозапальних цитокінів і являє 

собою поліпептид з молекулярною масою 17 кДа. Інтерлейкін-1β в 

основному продукується макрофагами і фагоцитами, а також лімфоцитами, 

фібробластами, епітеліальними клітинами.  

Метод визначення інтерлейкіну-1β заснований на твердофазному 

імуноферментному аналізі з застосуванням моноклональних антитіл до 

інтерлейкіну-1β. У лунках при додаванні дослідного зразка під час першої 

інкубації проходить зв’язування інтерлейкіну-1β із моноклональними 

антитілами, іммобілізованими на внутрішній поверхні лунок. Незв’язаний 

матеріал видаляється за допомогою відмивки. Зв’язаний інтерлейкін-1β 

взаємодіє з коньюгатом №1 під час другої інкубації (біотинільовані антитіла 

до інтерлейкіну-1β людини). Незв’язаний коньюгат №1 видаляється за 

допомогою відмивки. На третій стадії зв’язаний коньюгат №1 взаємодіє під 

час інкубації з коньюгатом №2 (стрептавідин-пероксидаза хрону). 

Незв’язаний коньюгат №2 видаляється за допомогою відмивки. Під час 

інкубації з розчином тетраметилбензидину проходить зафарбовування 

розчину в лунках. Ступінь зафарбування пропорційна концентрації 

інтерлейкіну-1β  у дослідних пробах. 

Після визначення оптичної щільності розчину в лунках на основі графіку 

для калібрування розраховували концентрацію інтерлейкіну-1β у дослідних 

пробах. 

Перед проведенням аналізу компоненти набору і дослідні зразки 

сироватки крові витримували при температурі 18-25°С протягом 30 хв. 
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У кожний флакон із контрольними зразками і зразками для калібрування 

вносили по 0,7 мл розчину для відновлення контрольного і калібрувального 

зразків. Витримували до повного розчинення вмісту, після чого ретельно 

перемішували.  

У всі лунки планшету вносили по 100 мкл розчину для розведення 

зразків. У відповідні лунки в дублях вносили по 100 мкл кожного зразку для 

калібрування і по 100 мкл контрольного зразку. В інші лунки вносили в 

дублях по 100 мкл зразків сироватки крові, які аналізуються. Час внесення 

зразків не перевищував 15 хв. Після цього планшет заклеювали плівкою та 

інкубували протягом 120 хв при струшуванні на шейкері при температурі 

37±1°С і 700 об/хв. Після закінчення інкубації знімали липку плівку і 

розташовували планшет в ємкість із дезінфікуючим розчином. За допомогою 

промивного обладнання промивали лунки планшету 5 разів розчином для 

промивання, чергуючи аспірацію та негайне заповнення лунок кожного 

стрипу. У кожну лунку вносили не менше 350 мкл рідини в процесі кожного 

циклу промивання. Час між заповненням і вимиванням лунок було не менше 

30 секунд. Після закінчення промивання залишки вологи з лунок ретельно 

видаляли постукуючи перевернутим планшетом по фільтрувальному папері.  

Після цього у всі лунки вносили по 100 мкл коньюгату №1 ( для 

внесення коньюгату №1 використовували ванночку для реагенту і одноразові 

наконечники). Планшет заклеювали плівкою та інкубували протягом 60 хв 

при струшуванні на шейкері при температурі 37±1°С і 700 об/хв. Після 

закінчення інкубації за допомогою промивного обладнання промивали лунки 

планшету 5 разів розчином для промивання, чергуючи аспірацію та негайне 

заповнення лунок кожного стрипу. У кожну лунку вносили не менше 350 мкл 

рідини в процесі кожного циклу промивання. Час між заповненням і 

вимиванням лунок було не менше 30 сек. Після закінчення промивання 

залишки вологи з лунок ретельно видаляли, постукуючи перевернутим 

планшетом по фільтрувальному папері. Потім у всі лунки вносили по 100 

мкл коньюгату №2 ( для внесення коньюгату №2 використовували ванночку 
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для реагенту і одноразові наконечники). Заклеювали планшет плівкою та 

інкубували протягом 30 хв при струшуванні на шейкері при температурі 

37±1°С і 700 об/хв. Після закінчення інкубації за допомогою промивного 

обладнання промивали лунки планшету 5 разів розчином для промивання, 

чергуючи аспірацію та негайне заповнення лунок кожного стрипу. У кожну 

лунку вносили не менше 350 мкл рідини в процесі кожного циклу 

промивання. Час між заповненням і випорожненням лунок було не менше 30 

сек. Після закінчення промивання залишки вологи з лунок ретельно 

видаляли, постукуючи перевернутим планшетом по фільтрувальному паперу. 

Потім вносили у всі лунки по 100 мкл розчину тетраметилбензидину плюс та 

інкубували в захищеному від світла місці протягом 25 хв при температурі 18-

25°С ( для внесення розчину тетраметилбензидину плюс використовували 

ванночку для реагенту і одноразові наконечники, які входили в склад 

набору). Уносили у всі лунки з такою ж швидкістю та в такій же 

послідовності, як розчин тетраметилбензидину плюс, по 100 мкл стоп-

реагенту. Струшували планшет і при цьому вміст лунок зафарбовувався в  

жовтий колір.  

Вимірювали величину оптичної щільності розчинів у лунках стрипів на 

спектрофотометрі вертикального сканування в двохвильовому режимі: при 

основній довжині хвилі 450 нм і довжині хвилі порівняння в діапазоні 620-

655 нм. Вимірювання проводили через 2-3 хв після закінчення реакції.  

Час між закінченням реакції та вимірюванням оптичної щільності не 

перевищував 10 хв. 

Після цього будували в лінійних координатах калібрувальний графік 

залежності оптичної щільності від концентрації інтерлейкіну-1β у 

калібрувальних зразках (пг/мл). Визначали вміст інтерлейкіну-1β у 

контрольному зразку і аналізованих пробах по графіку для калібрування. 

Визначення інтерлейкіну-6 проводили набором АО «Вектор-Бест» 

(Росія, Новосибірська область, с. Кольцово; REF А-8768). Набір реагентів 

Інтерлейкін-6-ІФА-БЕСТ передбачений для визначення концентрації 
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інтерлейкіну-6 у сироватці крові людини методом твердофазного 

імуноферментного аналізу. 

Інтерлейкін-6 являє собою глікопротеїн із молекулярною масою 21-28 

кДа. Інтерлейкін-6 є плейотропним цитокіном із широким діапазоном 

біологічної активності: регулює імунну відповідь, гострофазну відповідь, 

запальний процес, онкогенез, гемопоез.  

     Метод визначення інтерлейкіну-6 заснований на твердофазному 

імуноферментному аналізі з застосуванням моноклональних антитіл до 

інтерлейкіну-6. У лунках, при додаванні дослідного зразка, під час першої 

інкубації проходить зв’язування інтерлейкіну-6 із моноклональними 

антитілами, які іммобілізовані на внутрішній поверхні лунок. Незв’язаний 

матеріал видаляється за допомогою відмивки. Зв’язаний інтерлейкін-6 

взаємодіє з коньюгатом №1 під час другої інкубації (біотинільовані антитіла 

до інтерлейкіну-6 людини). Незв’язаний коньюгат №1 видаляється за 

допомогою відмивки. На третій стадії зв’язаний коньюгат №1 взаємодіє при 

інкубації з коньюгатом №2 ( стрептавідин-пероксидаза хріну). Незв’язаний 

коньюгат №2 видаляється за допомогою відмивки. Під час інкубації з 

розчином тетраметилбензидину відбувається зафарбовування розчину в 

лунках. Ступінь зафарбування пропорційна концентрації інтерлейкіну-6 у 

дослідних пробах. 

Після визначення оптичної щільності розчину в лунках на основі графіку 

для калібрування розраховували концентрацію інтерлейкіну-6 у дослідних 

пробах. 

Перед проведенням аналізу компоненти набору і дослідні зразки 

сироватки крові витримували при температурі 18-25°С протягом 30 хв. 

У кожний флакон із контрольними зразками і зразками для калібрування 

вносили по 0,7 мл розчину для відновлення контрольного і калібрувального 

зразків. Витримували до повного розчинення вмісту, після чого ретельно 

перемішували.  
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У всі лунки планшету вносили по 100 мкл розчину для розведення 

зразків. У відповідні лунки в дублях вносили по 100 мкл кожного зразку для 

калібрування і по 100 мкл контрольного зразку. В інші лунки вносили в 

дублях по 100 мкл зразків сироватки крові, які аналізуються. Час внесення 

зразків не перевищував 15 хв. Після цього планшет заклеювали плівкою та 

інкубували протягом 120 хв при струшуванні на шейкері при температурі 

37±1°С і 700 об/хв. Після закінчення інкубації знімали липку плівку і 

розташовували планшет в ємкість із дезінфікуючим розчином. За допомогою 

промивного обладнання промивали лунки планшету 5 разів розчином для 

промивання, чергуючи аспірацію та негайне заповнення лунок кожного 

стрипу. У кожну лунку вносили не менше 350 мкл рідини в процесі кожного 

циклу промивання. Час між заповненням і вимиванням лунок було не менше 

30 сек. Після закінчення промивання залишки вологи з лунок ретельно 

видаляли постукуючи перевернутим планшетом по фільтрувальному паперу.  

Після цього у всі лунки вносили по 100 мкл коньюгату №1 (для внесення 

коньюгату №1 використовували ванночку для реагенту і одноразові 

наконечники, які входили до складу набору). Планшет заклеювали плівкою 

та інкубували протягом 60 хв при струшуванні на шейкері при температурі 

37±1°С і 700 об/хв. Після закінчення інкубації за допомогою промивного 

обладнання промивали лунки планшету 5 разів розчином для промивання, 

чергуючи аспірацію та негайне заповнення лунок кожного стрипу. У кожну 

лунку вносили не менше 350 мкл рідини в процесі кожного циклу 

промивання. Час між заповненням і вимиванням лунок було не менше 30 сек. 

Після закінчення промивання залишки вологи з лунок ретельно видаляли, 

постукуючи перевернутим планшетом по фільтрувальному папері. Потім у 

всі лунки вносили по 100 мкл коньюгату №2 (для внесення коньюгату №2 

використовували ванночку для реагенту і одноразові наконечники, які 

входили до складу набору). Заклеювали планшет плівкою та інкубували 

протягом 30 хв при струшуванні на шейкері при температурі 37±1°С і 700 

об/хв. Після закінчення інкубації за допомогою промивного обладнання 



69 

 

промивали лунки планшету 5 разів розчином для промивання, чергуючи 

аспірацію та негайне заповнення лунок кожного стрипу. У кожну лунку 

вносили не менше 350 мкл рідини в процесі кожного циклу промивання. Час 

між заповненням і вимиванням лунок було не менше 30 сек. Після закінчення 

промивання залишки вологи з лунок ретельно видаляли, постукуючи 

перевернутим планшетом по фільтрувальному паперу. Потім вносили у всі 

лунки по 100 мкл розчину тетраметилбензидину плюс та інкубували в 

захищеному від світла місці протягом 25 хв при температурі 18-25°С (для 

внесення розчину тетраметилбензидину плюс використовували ванночку для 

реагенту і одноразові наконечники, які входили до складу набору). Вносили у 

всі лунки з такою ж швидкістю та в такій же послідовності, як розчин 

тетраметилбензидину плюс, по 100 мкл стоп-реагенту.  

Вимірювали величину оптичної щільності розчинів у лунках стрипів на 

спектрофотометрі вертикального сканування в двохвильовому режимі: при 

основній довжині хвилі 450 нм і довжині хвилі порівняння в діапазоні 620-

655 нм. Вимірювання проводили через 2-3 хв після закінчення реакції.  

Час між закінченням реакції та вимірюванням оптичної щільності не 

перевищував 10 хв. 

Після цього будували в лінійних координатах калібрувальний графік 

залежності оптичної щільності від концентрації інтерлейкіну-6 у 

калібрувальних зразках (пг/мл). Визначали вміст інтерлейкіну-6 у 

контрольному зразку і аналізованих пробах по графіку для калібрування. 

 

2.4. Статистичні методи дослідження 

Для формування баз даних і 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 виконувалась із використанням ліцензованих пакетів 
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статистичного аналізу Microsot Excel та Statistica 7.0, зокрема програм 

описової статистики. 

Статистичну обробку отриманих результатів проводили, ураховуючи 

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. Про 

напрям зв’язку свідчив знак «-» - зв’язок зворотний, або «+» - прямий 

зв’язок. Про силу зв’язку судили за наступними градаціями: r = 0,3 - слабкий, 

r = 0,3-0,5 - помірний, r = 0,5-0,7 - значний, r = 0,7-0,9 - сильний, r = 0,9 - 0,99 

- дуже сильний. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ 

У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ 

 

 

3.1. Стан тканин пародонта у хворих на генералізований 

пародонтит на тлі артеріальної гіпертензії за клініко-рентгенологічними 

показниками. 

Серед основних скарг хворих (табл.3.1), які були представлені хворими 

на генералізований пародонтит, що перебігав на тлі артеріальної гіпертензії, 

були кровоточивість і відчуття свербіння ясен, що зазначили 54,29 %. 

Пацієнти з генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії мали 

аналогічні скарги, проте їх відмітили тільки 20,0 % пацієнтів, відповідно 

(рис.3.1).  

Таблиця 3.1 

Скарги хворих на генералізований пародонтит 

 

Скарги 

Хворі 

ОГ (хворі на ГП 

та АГ) n=70 

КГ (пацієнти з ГП 

без АГ) n=30 

Абс. % Абс. % 

Кровоточивість ясен  38 54,29 6 20,0 

Набряк ясен 19 27,14 6 20,0 

Свербіж і/чи печіння в яснах 20 28,57 5 16,67 

Біль в яснах 28 40,0 8 26,67 

Рухомість зубів 39 55,71 10 33,33 

Неприємний запах із рота 33 47,14 7 23,30 

Примітки: ОГ – основна група, 

 КГ – контрольна група. 
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Неприємний запах із рота, виникнення проміжків між зубами та їхню 

рухомість зазначили 47,14 % хворих із генералізованим пародонтитом та 

артеріальною гіпертензією, у той час такі ж скарги відмітили тільки 23,3 % 

пацієнтів із генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії. 

Скарги на кровоточивість ясен виникали у хворих основної групи (54,29 %), 

при вживанні їжі та чищенні зубів. Виникнення спонтанних ясенних 

кровотеч особливо турбувало пацієнтів з артеріальною гіпертензією, при 

випадкових підйомах артеріального тиску, які тут же ж контролювались 

підвищенням доз антигіпертензивних засобів кардіологом.  

 

 

 Рис.3.1.Порівняльний аналіз скарг хворих на генералізований 

пародонтит, що перебігав на тлі артеріальної гіпертензії,  та пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії (% ). 

 

Перед кожним стоматологічним прийомом проводили визначення 

артеріального тиску всіх хворих та при необхідності рекомендували хворим 

звернутись до кардіолога (рис. 3.2). 
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Під час огляду виявляли симптоматичний хронічний катаральний 

гінгівіт: ясна були ціанотичного кольору, пастозні; з ознаками запалення 

ясенних сосочків, маргінальних ясен, коміркової частини ясен, які нещільно 

охоплювали шийки зубів, мали змінений рельєф. Наявні немінералізовані та 

мінералізовані (над- та під’ясенний зубний камінь) зубні відкладення. 

 

 

Рис.3.2. Вимірювання артеріального тиску хворого перед початком 

стоматологічного прийому. 

 

Пародонтальні кишені виявляли у хворих обох груп глибиною 3-5 мм із 

незначною кількістю серозного ексудату, що відповідало генералізованому 

пародонтиту ІІ ступеня. При рентгенологічному дослідженні виявляли 

порушення цілісності кортикальної пластинки, деструкцію міжзубних 

перетинок до ½ довжини коренів зубів, остеопороз, як горизонтальну, так і 

вертикальну резорбцію міжкоміркових перетинок з утворенням кісткових 
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кишень (рис.3.3). Скарги на рухомість зубів переважно відмічали хворі ОГ, 

що складало 55,71 % та 33,33 %, відповідно, у порівнянні з КГ.   

У 17 здорових обстежених пацієнтів ясна були блідо-рожевого кольору, 

без видимих патологічних змін, щільно охоплювали шийки зубів, зубо-

ясенне прикріплення було не порушене. У деяких випадках виявлялись 

немінералізовані зубні відкладення в незначних кількостях.  

 

 

Рис.3.3. Панорамний знімок пацієнта (індивідуальна карта 

стоматологічного хворого № 41) із генералізованим пародонтитом ІІ ступеня, 

хронічного перебігу. 

 

Визначення гігієнічного стану ротової порожнини в пацієнтів обох груп 

показало: при опитуванні хворих, чи користуються вони додатковими 

засобами для підтримання гігієни ротової порожнини, лише 22 % обох груп 

використовували зубну нитку та ополіскувачі для ротової порожнини; 

міжзубними йоржиками не користовувався ніхто, натомість пацієнти 

відмічали про використання жувальної гумки та зубочисток. Даний факт 

пояснювався недостатніми знаннями та вміннями у використанні даних 
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засобів, їхньою високою вартістю. Таким чином, аналіз гігієнічного індексу у 

хворих виявляє недостатні знання про гігієну ротової порожнини, що 

свідчить про відсутність профілактики та попередження стоматологічних 

захворювань.  

Стан догляду за ротовою порожнино оцінювали за індексом Грін-

Вермільйон (табл. 3.2).  

Якщо у здорових показник індексу Грін-Вермільйон інтерпретували як 

задовільний рівень гігієни ротової порожнини, то у всіх хворих на 

генералізований пародонтит  - як поганий рівень гігієни. 

Індекс РМА використовується для оцінки запального процесу ясен [46]. 

Відомо, що при запальному процесі в яснах обмежене постачання кисню та 

субстратів у тканини, унаслідок чого порушується тканинне дихання, 

посилюється анаеробний гліколіз, відбувається зниження рН середовища, 

виникає ацидоз, що активує появу медіаторів запалення [46]. Стан запального 

процесу у тканинах ясен хворих на генералізований пародонтит та 

артеріальну гіпертензію представлений індексом РМА в табл. 3.3. Як видно з 

таблиці, запальний процес в тканинах ясен у хворих з артеріальною 

гіпертензією перебігає яскравіше, ніж у пацієнтів з нормальним артеріальним 

тиском; індекс РМА у них був вищим на 24 % (p<0,001). 

Таблиця 3.2 

Індекс Грін-Вермільйон у хворих на генералізований пародонтит, що 

перебігав на тлі артеріальної гіпертензії  

 

Показник 

Підгрупи хворих 

1  (n=34) 

 

2 (n=36) 

 

3  (n=15) 

 

4 (n=15) 

 

Здорові 

 (n=17) 

Індекс Грін-

Вермільйон 

(бали) 

3,1±0,11* 3,1±0,13* 

 

3,0±0,17* 3,2±0,22* 1,2±0,10 

Примітки: * - достовірність різниці даних між показниками хворих кожної 

підгрупи (p<0,001) і здорових осіб. 
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Отже в пацієнтів із генералізованим пародонтитом був виявлений 

гінгівіт тяжкого ступеня, проте у хворих з артеріальною гіпертензією 

генералізований пародонтит, за показником індексу РМА перебігав важче 

(р<0,001). 

 

Таблиця 3.3 

Показники індексу РМА у хворих на генералізованим пародонтит та 

артеріальну гіпертензію 

 

Показник 

Підгрупи хворих 

1  (n=34) 

 

2 (n=36) 

 

3  (n=15) 

 

4 (n=15) 

 

Здорові  

(n=17) 

РМА (%) 74,1±1,68* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

 

72,6±1,96* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,001 

 

59,9±1,68* 

 

59,9±1,30* 

 

1,3±0,80 

Примітки: * - різниця даних між показниками хворих різних підгруп і 

здорових людей, (p<0,001). 

 

Між індексом РМА та рівнем гігієни ротової порожнини (індекс Грін-

Вермільйон) виявили сильний кореляційний зв'язок (r = 0,9428, p<0,001).     

(рис. 3.4). 

Для визначення потреби в лікуванні захворювань тканин пародонта 

застосовували індекс СРІТN (табл. 3.4).  

Для оцінки цього індексу використовували три чинники: наявність чи 

відсутність кровоточивості ясен; наявність над- чи під’ясенного каменю і 

пародонтальних кишень. 

Згідно отриманих результатів індексу СРІТN, усім пацієнтам із 

генералізованим пародонтитом необхідна місцева протизапальна терапія 
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лікування, усі хворі одинаково потребують стоматологічної допомоги, 

незалежно від величини артеріального тиску, оскільки  всі страждають на 

генералізований пародонтит ІІ ступеня. 

 

 

Рис.3.4. Пряма кореляційна залежність між ступенем запального процесу 

у тканинах пародонта та індексом Грін-Вермільйон у хворих на 

генералізований пародонтит та артеріальну гіпертензію. 

 

Таблиця 3.4 

Показники індексу СРІТN у хворих на генералізований пародонтит, що 

перебігає на тлі артеріальної гіпертензії  

 

 

Показник 

Підгрупи хворих 

1  (n=34) 

 

2 (n=36) 

 

3  (n=15) 

 

4 (n=15) 

 

Здорові 

(n=17) 

Індекс 

СРІТN, 

(бали) 

2,6±0,06* 

 

2,7±0,06* 

 

2,6±0,11* 

 

2,6±0,08* 

 

0,1±0,02 

Примітки: * - різниця даних між показниками у хворих основної і 

контрольної груп та здорових осіб (p<0,001). 
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3.2.  Показники кальцієво-фосфорного обміну та хронічного 

запалення у хворих на генералізований пародонтит на тлі артеріальної 

гіпертензії 

Стан тканин пародонта тісно залежить від кількості кальцію і фосфору в 

кістковій тканині, що, безумовно, пов’язано з кількістю цих елементів у 

сироватці крові. Рівень фосфору в сироватці крові у хворих на 

генералізований пародонтит усіх підгруп дослідження був достовірно 

зниженим (табл.3.5), на відміну від здорових, де показник був у межах норми 

і становив (1,14±0,05) ммоль/л. 

Таблиця 3.5 

Кількість фосфору в сироватці крові хворих на генералізований 

пародонтит  

 

Показник 

Підгрупи хворих 

1  (n=34) 

 

2 (n=36) 

 

3  (n=15) 

 

4 (n=15) 

 

Здорові 

(n=17) 

Фосфор 

(ммоль/л) 

0,60±0,014* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

 

0,61±0,022* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,05 

 

0,69±0,010* 

 

 

0,67±0,013* 

 

1,14± 

0,044 

Примітки: * - різниця даних між показниками в підгрупах хворих та здорових 

осіб (p<0,001). 

 

Із таблиці 3.5 видно, що 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 у пацієнтів без артеріальної 

гіпертензії (p<0,001). Очевидно, періодичні підвищення артеріального тиску 

у хворих з артеріальною гіпертензією сприяють вимиванню з кісткової 

тканини фосфору і виведенню його з організму, як і спазмовані періодично 
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судини порушують його засвоєння, на що вказує зменшена його кількість у 

сироватці крові на 13 % (p<0,001).  

Кореляційний зв'язок між ступенем запального процесу тканин ясен 

(індексом РМА) та рівнем фосфору в сироватці крові є дуже сильним                      

(r = 0,9955, р<0,001) (рис.3.5). 

 

 

Рис.3.5. Пряма кореляційна залежність між ступенем запального процесу 

у тканинах пародонта та кількістю фосфору в сироватці крові у хворих на 

генералізований пародонтит та артеріальну гіпертензію. 

 

Аналогічні зміни були одержані при вивченні вмісту загального та 

іонізованого кальцію в сироватці крові у хворих на генералізований 

пародонтит та артеріальну гіпертензію (табл.3.6). У здорових показники були 

в межах норми.  

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). 
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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). 

Таблиця 3.6 

Показники загального та іонізованого кальцію в сироватці крові хворих 

на генералізований пародонтит 

 

Показник 

Підгрупи хворих 

1  (n=34) 

 

2 (n=36) 

 

3  (n=15) 

 

4 (n=15) 

 

Здорові 

5 

(n=17) 

Кальцій 

(ммоль/л) 

 

1,77±0,024* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

 

1,75±0,024* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,001 

1,85±0,017* 

 

1,85±0,016* 

 

2,34± 

0,031 

Іонізова-

ний 

кальцій 

(ммоль/л) 

0,36±0,004* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

 

0,34±0,004* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,001 

 

0,44±0,008* 

 

0,43±0,008* 

 

0,95± 

0,008 

Примітки: * - різниця даних між показниками в підгрупах хворих та здорових 

осіб (p<0,001). 

 

Із таблиці 3.6 видно, що в більшій мірі підвищений артеріальний тиск 

впливає на кількість іонізованого кальцію в сироватці крові: у порівнянні зі 

здоровими у хворих на генералізований пародонтит з артеріальною 

гіпертензією що була в 2,79 раза нижчою, у пацієнтів без артеріальної 

гіпертензії – у 2,2 раза (р<0,001). 
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Отримані дані співпадають із результатами НВ Губіної [43], де 

встановлено, що з прогресуванням артеріальної гіпертензії в пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією ІІ та ІІІ ст. рівень фосфору та кальцію, як 

загального так й іонізованого, прогресуюче знижується.  

Проведене визначення кореляційних зв'язків між ступенем запального 

процесу тканин ясен (індексом РМА) та рівнем загального та іонізованого 

кальцію в сироватці крові встановило між ними дуже сильний зв'язок, 

відповідно (r = 0,9962, р<0,001) (рис.3.6) та (r =0,9944, р<0,001) (рис.3.7). 

 

 

Рис.3.6. Пряма кореляційна залежність між ступенем запального процесу 

в тканинах пародонта та рівнем загального кальцію в сироватці крові у 

хворих на генералізований пародонтит та артеріальну гіпертензію. 

 

Визначення вмісту прозапальних цитокінів у сироватці крові та 

контроль їхнього рівня після проведеного лікування є надзвичайно важливим 

етапом у діагностиці та визначенні ефективності лікування.  

Рівень активності запального процесу за кількістю ФНП-α і вмістом ІЛ-

1β, ІЛ-6  у пацієнтів із генералізованим пародонтитом до лікування 

представлені в таблиці 3.7.  
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Рис.3.7. Пряма кореляційна залежність між ступенем запального процесу 

в тканинах пародонта та кількістю іонізованого кальцію в сироватці крові у 

хворих на генералізований пародонтит та артеріальну гіпертензію. 

 

Як видно з табл. 3.7, у пацієнтів із генералізованим пародонтитом 

виражений запальний процес – вміст прозапальних цитокінів у рази був 

вищим у хворих на генералізований пародонтит, ніж у здорових людей. 

Артеріальна гіпертензія теж суттєво впливала на вираженість запалення в 

парадонті. 

Кількість ФНП-α у хворих на генералізований пародонтит з 

артеріальною гіпертензією була вищою в 7,82 раза, у порівнянні з здоровими, 

і лише в 5,21 раза в пацієнтів із генералізованим пародонтитом з 

артеріальною гіпертензією (p<0,001). 

Більше  всіх прозапальних факторів зазнавав змін інтерлейкін-1β. Якщо 

в здорових рівень даного показника становив (1,79±0,07) ммоль/л, то в 

пацієнтів із генералізованим пародониттом був в 11,72 раза більшим, а у 

хворих з артеріальною гіпертензією - у 15,38 раза вищим (p<0,001). 

Представлені дані активності прозапальних цитокінів у сироватці крові 

наглядно підтверджуються (рис.3.8). 
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Таблиця 3.7 

Показники активності запального процесу в сироватці крові хворих на 

генералізований пародонтит на тлі артеріальної гіпертензії 

 

Показники 

Підгрупи хворих 

1  (n=34) 

 

2 (n=36) 3  (n=15) 4 (n=15) Здорові 

(n=17) 

ФНП-α 

(пг/мл) 

16,5±0,73* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

 

17,0±0,95* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,001 

 

11,0±0,33* 

 

11,3±0,41* 

 

2,1±0,59 

ІЛ-1β 

(пг/мл) 

27,7±0,60* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

 

27,1±0,64* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,001 

 

21,1±0,69* 

 

 

21,0±0,48* 

 

1,8±0,07 

 

 

 

ІЛ-6 (пг/мл) 13,0±0,58* 

р1-3<0,01 

р1-4<0,01 

 

12,6±0,71* 

р2-3<0,05 

р2-4<0,05 

 

10,8±0,46* 

 

 

10,6±0,58* 

 

2,3±0,46 

Примітки: * - різниця даних між показниками в здорових та в підгрупах 

хворих (p<0,001). 

 

Найменше реагував із досліджуваних цитокінів у хворих на 

генералізований пародонтит  вміст        ІЛ-6 сироватки крові 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 в 4,59 раза порівняно зі здоровими (р<0,001), що очевидно пов'язано з 

мультифункціональністю даного фактора – із про- і протизапальними його 

впливами.  
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Рис.3.8. Показники активності запального процесу в сироватці крові хворих 

основної та контрольної груп 

При визначенні кореляційного зв'язку між рівнем загального кальцію та 

кількістю ФНП-α встановлено зворотний зв'язок (r=0,9124, р<0,001) (рис.3.7); 

між активністю ІЛ-1β та рівнем іонізованого кальцію - зворотний 

кореляційний зв'язок (r=0,9786, р<0,001) (рис.3.8);  між активністю ІЛ-6 та 

індексом РМА виявлена пряма кореляційна залежність (r=0,9992, р<0,001) 

(рис.3.9). 

 

Рис.3.9. Зворотний кореляційний зв'язок між рівнем загального кальцію 

та кількістю ФНП-α у хворих на генералізований пародонтит та артеріальну 

гіпертензію (r=0,9124, р<0,001). 
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Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок, що у хворих на 

генералізований пародонтит, який перебігає на тлі артеріальної гіпертензії, 

показники прозапальних цитокінів були вищими, а рівні фосфору, загального 

та іонізованого кальцію були нижчими, у порівнянні з пацієнтами з 

генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії, тобто 

артеріальна гіпертензія ускладнює перебіг генералізованого пародонтиту та 

інтенсивність запального процесу, який має місце при ньому, вмішується в 

мінеральний обмін, особливо кальцію та фосфору, таких важливих для 

структури пародонта та кісткової тканини загалом. 

 

 

Рис.3.10. Зворотний кореляційнй зв'язок між рівнем іонізованого 

кальцію сироватки крові та кількістю ФНП-α у хворих на генералізований 

пародонтит на тлі артеріальної гіпертензії (r=0,9786, р<0,001).  
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Рис.3.11. Прямий кореляційнй зв'язок між активністю ІЛ-6 сироватки 

крові та індесом РМА у хворих на генералізований пародонтит та 

артеріальну гіпертензію (r=0,9992, р<0,001).  
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РОЗДІЛ 4 

 

ВПЛИВ ЛІКУВАННЯ НА ПЕРЕБІГ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО 

ПАРОДОНТИТУ І ЙОГО ПАТОГЕНЕТИЧНІ КОМПОНЕНТИ: 

КАЛЬЦІЙ, ФОСФОР У СИРОВАТЦІ КРОВІ ТА АКТИВНІСТЬ 

СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ  

 

4.1. Клініко-рентгенологічна картина у хворих на генералізований 

пародонтит на тлі артеріальної гіпертензії 

Повторні візити та оцінку результатів різних видів лікування  хворих на 

генералізований пародонтит на тлі артеріальної гіпертензії і без неї 

проводили через 4 та 12 міс.  

Через 4 міс після проведеного лікування 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.  

Пародонтальні кишені так і залишились глибиною 3-5 мм із незначною 

кількістю серозного ексудату, що відповідало генералізованому пародонтиту 

ІІ ступеня. При рентгенологічному дослідженні виявляли порушення 

цілісності кортикальної пластинки, деструкцію міжзубних перегородок до ½ 

довжини коренів зубів у пацієнтів обох груп, явищ остеопорозу у хворих ОГ, 

котрі отримували вдосконалену схему лікування не спостерігали. 

Індекс Грін-Вермільйон через 4 міс після початку лікування 

покращувався  у всіх підгрупах пацієнтів: у всіх визначили задовільний стан 

гігієни ротової порожнини, окрім пацієнтів 4-ї підгрупи, у котрої стан гігієни 

був добрим (рис.4.1). 
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Рис. 4.1. Динаміка змін індексу Грін-Вермільйон у досліджуваних 

групах хворих протягом лікування. 

 

Через 12 міс ми спостерігали достовірне прогресуюче покращення 

результатів індексу Грін-Вермільон у всіх підгрупах та інтерпретували їх як 

добрий стан гігієни (табл.4.1). 

Результати індексу Грін-Вермільйон свідчать про те, що навчання та 

контроль дотримання рівня гігієни ротової порожнини є важливим протягом 

усього періоду лікування та завдяки цьому можна отримати покращення 

рівня гігієнічного стану ротової порожнини у хворих. Також слід зазначити, 

що пацієнтам із важчим перебігом захворювання слід рекомендувати 

ретельніший догляд за станом ротової порожнини. 

Дані індексу РМА через 4 міс після початку лікування покращились у 

хворих ОГ та КГ та інтерпретувались як легкий ступінь гінгівіту (табл.4.2). 

Через 4 міс терапії у хворих на генераізований пародонтит та 

артеріальну гіпертензію, котрі отримували загальноприйняте лікування (1-а 
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підгрупа), показники індексу знизились у 3,28 раза, а у хворих 2-ої підгрупи, 

при лікуванні за вдосконаленою схемою – у 4,45 раза (р<0,001).  

 

Таблиця 4.1 

Показники індексу Грін-Вермільйон (бали) у хворих до, під час та після 

проведеного лікування 

 

Показник 

індексу 

Підгрупи хворих 

1  (n=34) 

 

2 (n=36) 

 

3  (n=15) 

 

4 (n=15) 

 

Здорові  

(n=17) 

До 

лікування 

3,1±0,11* 3,1±0,13* 

 

3,0±0,17* 3,2±0,22* 1,2±0,10 

4 міс 

 

0,8±0,04* 

р1<0,001 

0,7±0,05* 

р3<0,001 

0,8±0,63* 

р5<0,01 

0,6±0,10* 

р7<0,001 

0,3±0,09 

 

12 міс 0,5±0,05* 

р2<0,001 

0,5±0,04* 

р4<0,01 

0,5±0,06* 

р6<0,001 

0,5±0,07* 

р8<0,001 

0,1±0,03 

 

Примітки: * - різниця даних між показниками в здорових та хворих у 

підгрупах протягом терміну лікування (p<0,001); 

р1 – різниця даних між показниками хворих 1 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р2 – різниця даних між показниками хворих 1 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р3 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р4 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р5 – різниця даних між показниками пацієнтів 3 підгрупи до лікування та 

через 4 міс терапії; 

р6 – різниця даних між показниками пацієнтів 3 підгрупи до лікування та 

через 12 міс терапії; 

р7 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи до лікування та 

через 4 міс терапії; 

р8 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи до лікування та 

через 12 міс терапії. 

 

Через 12 міс лікування індекс РМА наближався до здорових, і 

відповідно, у 6,02 та 9,55 раза зменшився від вихідних даних (р<0,001). 
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Таблиця 4.2 

Вплив лікування  на величину індексу РМА у хворих із генералізованим 

пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії та без неї (%) 

Показник 

індексу 

Підгрупи хворих 

1 (n=34) 2 (n=36) 

 

3 (n=15) 

 

4 (n=15) 

 

Здорові  

(n=17) 

До лікування 74,1±1,68* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

72,6±1,96* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,001 

59,9±1,68* 

 

59,9±1,30* 

 

1,3±0,80 

4 міс 22,6±2,58* 

р1-3<0,01 

р1-4<0,001 

р1<0,001 

16,3±0,99* 

р2-4<0,001 

р3<0,001 
 

14,2±0,58* 

р3-4<0,001 

р5<0,001 

 

9,7±0,74* 

р7<0,001 

 

0 

12 міс 

 

 

12,3±0,82* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

р2<0,001 

7,6±0,37* 

р2-4<0,05 

р4<0,001 

8,4±0,37* 

р3-4<0,001 

р6<0,001 

5,9±0,56* 

р8<0,001 

 

0 

Примітки: * - різниця даних між показниками в здорових та хворих у 

підгрупах, p<0,001; 

р1 – різниця даних між показниками хворих 1 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р2 – різниця даних між показниками хворих 1 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р3 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р4 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р5 – різниця даних між показниками пацієнтів 3 підгрупи до лікування та 

через 4 міс терапії; 

р6 – різниця даних між показниками пацієнтів 3 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р7 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи до лікування та 

через 4 міс терапії; 

р8 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії. 

 

У пацієнтів без артеріальної гіпертензії через 4 міс на фоні базової 

терапії інтенсивність запалення знизилась у 4,23 раза, а в пацієнтів з 

удосконаленою схемою терапії - у 6,17 , відповідно (р<0,001).  
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Рис.4.2. Динаміка змін індексу РМА протягом лікування в основній та 

контрольній групах. 

 

У хворих на генераліований пародонтит, що перебігав на тлі 

артеріальної гіпертензії, лікованих загальноприйнятою схемою протягом 4 

міс, індекс РМА був достовірно вищий в 1,38 раза, порівняно з хворими цієї 

ж групи, котрі отримували лікування за вдосконаленою схемою (p<0,05). 

Аналогічна ситуація спостерігалась і в КГ: пацієнти, котрі отримували 

лікування за  загальноприйнятою схемою, мали в 1,46 раза достовірно вищі 

результати, аніж пацієнти з удосконаленою схемою терапії (p<0,001). 

На 4-му міс терапії в пацієнтів без артеріальної гіпертензії індекс РМА 

був достовірно нижчим, у порівнянні з хворими ОГ: 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 
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артеріальну гіпертензію лікування генералізованого пародонтиту проходить 

складніше.  

Через 12 міс терапії індекс РМА продовжував знижуватись у всіх 

підгрупах та інтерпретувався як легкий ступінь гінгівіту (рис.4.2). 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 з удосконаленою методикою лікування 

– в 1,29 раза нижчим (р<0,001). 

Якщо порівнювати результати лікування через 4 міс та 12 міс 

спостереження, то видно ефективність терапії за цей час: у хворих ОГ, котрі 

отримували загальноприйняте лікування індекс РМА знизився в 1,84 раза, 

порівняно результатами на 4-у місяці терапії, а хворі, які отримували 

вдосконалену схему лікування – зниження показників у 2,15 раза  (р<0,001). 

Пацієнти КГ із запропонованою методикою лікування також мали 

достовірно нижчі показники (в 1,43 раза), порівняно з пацієнтами КГ, котрі 

отримували загальноприйняту схему терапії (р<0,001). 

З отриманих даних можна зробити висновок, що вдосконалена схема 

лікування більш ефективна в плані зменшення інтенсивності запального 

процесу в тканинах пародонта, у порівнянні з застосуванням 

загальноприйнятої схеми лікування, що особливо доцільно у хворих із 

генералізованим пародонтитом та артеріальною гіпертензією, оскільки в них 

запальний процес є більш виражений. 

Кореляційний зв'язок між ступенем запального процесу тканин ясен 

(індексом РМА) та індексом Грін-Вермільйон є сильним (r = 0,7219, р<0,001) 

(рис.4.3). 
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Рис.4.3. Пряма кореляційна залежність між ступенем запального процесу 

у тканинах пародонта та індексом Грін-Вермільйон у хворих на 

генералізований пародонтитит та артеріальну гіпертензію (r=0,7219). 

 

4.2. Вплив лікування пацієнтів із генералізованим пародонтитом 

на тлі артеріальної гіпертензії на рівень кальцію, фосфору та 

показники хронічного запалення у сироватці крові 

Через 4 міс від початку лікування (табл.4.3) рівень фосфору в сироватці 

крові хворих обох груп, котрі отримували загальноприйняту схему лікування 

залишився майже незмінним. 

Запропонована нами схема лікування у хворих ОГ кількість фосфору в 

сироватці крові збільшилась на 4,9 %;  у пацієнтів КГ – на 10,5 % (р<0,001). 

Рівень фосфору в сироватці крові пацієнтів ОГ був на 11 % вищим на тлі 

запропонованої терапії, у порівнянні з загальноприйнятою схемою (табл.4.3). 

У хворих ОГ, на тлі лікування загальноприйнятою схемою, рівень 

фосфору в сироватці крові був нижчим в 1,1 раза ніж у пацієнтів КГ, які 

отримували терапію з аналогічною схемою лікування; а у хворих ОГ, які 

отримували запропоновану схему лікування показники були нижчими в 1,16 

раза відповідно (р<0,001). 
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Таблиця 4.3 

Динаміка змін показника вмісту фосфору сироватки крові хворих на 

генералізований пародонтит на тлі артеріальної гіпертензії та без  неї 

протягом різних термінів лікування (ммоль/л) 

 

Вміст 

фосфору 

Підгрупи хворих 

1 (n=34) 

 

2 (n=36) 

 

3 (n=15) 

 

4 (n=15) 

 

Здорові  

(n=17) 

До 

лікування 

0,57±0,014* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

0,57±0,022* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,05 

0,69±0,010* 

 

 

0,67±0,013* 

 

1,14± 

0,044 

4 міс 0,58±0,013* 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

0,64±0,021* 

р2-3<0,01 

р2-4<0,05 

р2<0,05 

0,71±0,009* 

р3-4<0,05 

 

 

0,74±0,012* 

р5<0,001 

1,16± 

0,043 

12 міс 0,62±0,011* 

р1-2<0,001 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

р1<0,05 

0,71±0,019* 

р2-4<0,001 

р3<0,05 

 

0,74±0,008* 

р3-4<0,05 

р4<0,05 

0,79±0,011* 

р6<0,01 

1,17± 

0,044 

Примітки: * - різниця даних між показниками в здорових та хворих у 

підгрупах, p<0,001; 

р1 – різниця даних між показниками хворих 1 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р2 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р3 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р4 – різниця даних між показниками пацієнтів 3 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р5 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи до лікування та 

через 4 міс терапії; 

р6 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії. 

 

Через 12 міс після початку лікування у хворих ОГ, котрі отримували 

загальноприйняту схему лікування, рівень фосфору в сироватці крові зріс на 

8,7 %, порівняно з вихідними даними, а у хворих з удосконаленою схемою 

лікування - на 24,5 % (рис.4.4).  
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Рис.4.4. Вміст фосфору в сироватці крові хворих на генералізований 

пародонтит протягом спостереження під впливом лікування. 

 

Рівень фосфору в сироватці крові в пацієнтів КГ: у третій підгрупі рівень 

фосфору в сироватці крові зріс на 7,2 %, і у четвертій підгрупі – на 17,9 %, 

відповідно. 

У пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі загальноприйнятої 

схеми (3 підгрупа), рівень фосфору в сироватці крові був вищим на 19,3 %, 

ніж  у хворих з артеріальною гіпертензією (p<0,001), а на фоні 

запропонованої схеми лікування – лише на 11,2 %. 

Проведена фармакотерапія і фізіотерапевтичні методи лікування, 

очевидно, сприяли покращенню структури кістки, змінюючи кальцієво-

фосфорне співвідношення в сторону збільшення кількості фосфору та 

кальцію в сироватці крові (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4 

Вплив лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі 

артеріальної гіпертензії на вміст загального кальцію сироватки крові до 

початку лікування, через 4 та 12 міс (ммоль/л) 

Вміст 

загально-

го 

кальцію 

Підгрупи хворих 

 

1 (n=34) 

 

 

2 (n=36) 

 

 

3 (n=15) 

 

 

4 (n=15) 

 

 

Здорові 

 (n=17) 

До ліку-

вання 

1,77±0,024* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

1,75±0,024* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,001 

1,85±0,017* 

 

1,85±0,016* 

 

2,34± 

0,031 

4 міс 1,77±0,022* 

р1-2<0,01 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

1,85±0,023* 

р2-4<0,01 

р1<0,01 

1,85±0,012* 

р3-4<0,01  

 

1,95±0,016* 

р3<0,001 

2,36± 

0,021 

12 міс 1,73±0,021* 

р1-2<0,001 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

2,02±0,023* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,01 

р2<0,001 

1,85±0,013* 

р3-4<0,001  

 

2,12±0,018* 

р4<0,001 

 

2,35± 

0,023 

Примітки: * - різниця даних між показниками в здорових та хворих у 

підгрупах, p<0,001; 

р1 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р2 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р3 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи до лікування та 

через 4 міс терапії; 

р4 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії. 

 

Вміст загального кальцію в сироватці крові через 4 міс після початку 

лікування у хворих обох груп залишився на тому ж рівні, що і до початку 

лікування, але оскільки у хворих із генералізованим пародонтитом на тлі 

артеріальної гіпертензії перебіг захворювання був важчим, кількість 

загального кальцію була нижчою на 4,5 %, порівняно з пацієнтами КГ 

(рис.4.5).  
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Рис.4.5. Динаміка змін кількості загального кальцію в сироватці крові 

протягом лікування у хворих на генералізований пародонтит на тлі 

артеріальної гіпертензії та без неї. 

 

Запропонована терапія достовірно підвищувала вміст загального 

кальцію в сироватці крові – на 5,7 % і 5,4 % у пацієнтів ОГ та КГ, відповідно 

(p<0,001).  

Через 12 міс після початку лікування рівень загального кальцію в 

сироватці крові у хворих ОГ на фоні загальноприйнятої схеми лікування 

знижувався, а в пацієнтів КГ – залишився без змін, що свідчить про те, що 

пацієнти з артеріальною гіпертензією та генералізованим пародонтитом ІІ ст. 

повинні одержувати препарати кальцію та вітаміну Д3 протягом тривалого 

періоду (12 міс). 

У хворих усіх підгруп, котрі отримували запропоновану схему терапії 

спостерігали підвищення рівня загального кальцію в сироватці крові. Так у 
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хворих ОГ  показник рівня загального кальцію виріс на 15,4 %; порівняно з 

вихідними даними, а у хворих КГ (4 підгрупа) – на 14,6 %; (обидва p<0,001). 

Під впливом загальноприйнятого лікування генералізованого пародонтиту 

фактично змін із боку вмісту загального кальцію не виявлено. 

Порівнюючи отримані результати після проведеного лікування  хворих 

на генералізований пародонтит з артеріальною гіпертензією та без неї, 

виявили, що у хворих на артеріальну гіпертензію рівень загального кальцію в 

сироватці крові не досягає нормальних величин і, навіть, є достовірно 

нижчим, порівняно з пацієнтами без супутньої патології. Нашим 

дослідженням показано що артеріальна гіпертензія суттєво погіршує 

клінічний перебіг генералізованого пародонтиту і впливає на кальцієво-

фофорний баланс сироватки крові. Треба думати, що пацієнтам з 

артеріальною гіпертензією потрібно постійно кожних 3-4 міс контролювати 

рівень загального кальцію сироватки крові і проводити тривалу терапію 

препаратами кальцію. 

Проведений аналіз та оцінка рівня іонізованого кальцію в сироватці 

крові хворих через 4 міс після початку лікування показали, що у хворих на 

генералізований пародонитит на тлі артеріальної гіпертензії 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) (табл.4.5).  

Цікавим і підтверджуючим наше положення, що пацієнтам із 

генералізованим пародонтитом до лікувального комплексу треба вводити 

препарати кальцію і вітаміну Д3, є одержані дані про вплив двох різних схем 

лікування на кількість іонізованого кальцію в сироватці крові. 
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Таблиця 4.5 

Динаміка змін показників рівня іонізованого кальцію в сироватці крові 

у хворих на генералізований пародонтит, поєднаний з артеріальною 

гіпертензією та без неї, в залежності від терміну лікування та схеми, яка 

використовувалась (ммоль/л) 

Показник 

іонізова-

ного 

кальцію 

Підгрупи хворих 

1 (n=34) 

 

2 (n=36) 

 

3 (n=15) 

 

4 (n=15) 

 

Здорові  

(n=17) 

До 

лікування 

0,36±0,004* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

0,34±0,004* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,001 

0,44±0,008* 

 

0,43±0,008* 

 

0,95± 

0,008 

4 міс 0,35±0,005* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

0,37±0,004* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,001 

р2<0,001 

0,45±0,009* 

р3-4<0,001 

 

0,52±0,010* 

р4<0,001 

 

0,96± 

0,010 

12 міс 0,34±0,004* 

р1-2<0,001 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

р1<0,001 

0,42±0,006* 

р2-3<0,05 

р2-4<0,001 

р3<0,001 

 

0,45±0,009* 

р3-4<0,001 

 

0,61±0,012* 

р5<0,001 

 

0,96± 

0,015 

Примітки: * - різниця даних між показниками в здорових та хворих у 

підгрупах (p<0,001); 

р1 – різниця даних між показниками хворих 1 підгрупи до лікування та через 

12 міс терапії; 

р2 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р3 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р4 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи до лікування та 

через 4 містерапії; 

р5 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії. 

 

Уже через 4 міс терапії в пацієнтів контрольної групи запропонований 

комплекс збільшив кількість даного елемента в сироватці крові на 20,9 % 

(p<0,001), у той час як загальноприйнята схема лікування – на 2,3 % (p<0,05).  

Очікуваними були результати лікування пацієнтів основної групи, адже на 
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фоні супутнього захворювання, де перебіг генералізованого пародонтиту був 

важчим,  показники хворих були достовірно нижчими (р<0,001). У першій 

підгрупі (лікованих загальноприйнятою методикою) рівень іонізованого 

кальцію був достовірно нижчим в 1,3 раза, порівняно з третьою підгрупою 

(р<0,001). У другій підгрупі – лікованих запропонованою схемою -  показник 

рівня іонізованого кальцію був нижчим в 1,2 раза, порівняно з четвертою 

підгрупою (р<0,001) (рис.4.6). 

 

 

Рис.4.6. Динаміка змін показників іонізованого кальцію в сироватці 

крові протягом спостереження в пацієнтів із генералізованим пародонтитом. 

 

Через 12 міс після початку лікування у хворих основної група на тлі 

загальноприйнятої схеми лікування спостерігали подальше незначне 

зниження рівня іонізованого кальцію в сироватці крові,  а очевидне 
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покращення спостерігали у хворих обох підгруп, котрі отримували 

запропоновану нами схему лікування.  

Через 12 міс удосконаленої терапії у хворих на генералізований 

пародонтит та артеріальну гіпертензію кількість іонізованого кальцію в 

сироватці крові збільшилась на 23,5 %, а в пацієнтів контрольної групи – на  

41,8 %, відповідно, порівняно з показниками до лікування. У пацієнтів 

контрольної групи, котрі лікувались за запропонованою схемою, був вищий 

рівень іонізованого кальцію в сироватці крові, в 1,5 раза (р<0,001),  порівняно 

з хворими основної групи, які отримували аналогічну терапію і це зрозуміло, 

адже генералізований пародонтит у пацієнтів, лікованих вдосконаленою 

нами препаратами  Са2+, вітаміном Д3, пентоксифіліном, без артеріальної 

гіпертензії, яка погіршує перебіг, змінює засвоювання кальцію у хворих на 

генералізований пародонтит. 

Оцінка рівня прозапальних цитокінів у сироватці крові 

продемонструвала суттєві зміни їхнього вмісту й активності. 

Кількість прозапального цитокіну ФНП-α через 4 міс зменшилася у всіх 

підгрупах.  

Але суттєво значимі зміни відбулися на 12-у міс терапії (табл.4.6) 

перебігу генералізованого пародонтиту на фоні клінічної ефективності 

відзначали, що кількість ФНП-α під впливом запропонованої схеми 

лікування препаратами кальцію та вітаміну Д3 у хворих з артеріальною 

гіпертензією зменшилась через 12 міс 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) (рис.4.9). 
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Таблиця 4.6 

Вплив лікування на кількість ФНП-α в сироватці крові хворих із 

генералізованим пародонтитом та артеріальною гіпертензією (пг/мл) 

 

Показник 

ФНП-α 

Підгрупи хворих 

1 (n=34) 

 

2 (n=36) 

 

3 (n=15) 

 

4 (n=15) 

 

Здорові 

(n=17) 

До 

лікування 

16,5±0,73* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

17,0±0,95* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,001 

11,0±0,33* 

 

11,3±0,41* 

 

2,1± 

0,59 

4 міс 12,5±0,55* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

р1<0,001 

11,2±0,47* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,001 

р3<0,001 

8,8±0,38* 

р3-4<0,01 

р6<0,001 

6,9±0,35* 

р8<0,001 

2,1± 

0,60 

12 міс 12,6±0,51* 

р1-2<0,001 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

р2<0,001 

6,8±0,29* 

р2-4<0,001 

р4<0,001 

р5<0,001 

7,4±0,31* 

р3-4<0,001 

р7<0,01 

 

3,84±0,37 

р4-5<0,05 

р9<0,001 

 

 

2,0± 

0,59 

Примітки: * - різниця даних між показниками в здорових осіб та хворих у 

підгрупах (p<0,001). 

р1 – різниця даних між показниками хворих 1 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р2 – різниця даних між показниками хворих 1 підгрупи до лікування та через 

12 міс терапії; 

р3 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р4 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи до лікування та через 

12 міс терапії; 

р5 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р6 – різниця даних між показниками пацієнтів 3 підгрупи до лікування та 

через 4 міс терапії; 

р7 – різниця даних між показниками пацієнтів 3 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р8 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи до лікування та 

через 4 міс терапії; 

р9 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії. 

 

За даними показника вмісту ФНП-α,  запальний процес у хворих із 

генералізованим пародонтитом та артеріальною гіпертензією був 

вираженіший, порівняно з пацієнтами з генералізованим пародонтитом: у 
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першій підгрупі показники цитокіну були вищі в 1,4 раза, у порівнянні 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). 

 

 

Рис.4.9. Кількість ФНП-α в сироватці крові під час спостереження у 

хворих на генералізований пародонтит з/та без артеріальної гіпертензії під 

впливом різних лікувальних комплексів. 

 

Через 12 міс у всіх пацієнтів з генералізованим пародонтитом відмітили 

зниження рівня прозапального цитокіну ФНП-α в сироватці крові, незалежно 

від терапії, яка була призначена та повернення його в межі норми. Вміст 

ФНП-α в сироватці крові пацієнтів КГ із запропонованою схемою лікування 

нижча в 1,8 раза, порівняно з хворими ОГ та аналогічною схемою терапії 

(р<0,001). 
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Кореляційний зв'язок між ступенем запального процесу тканин ясен 

(індексом РМА) та ФНП-α є сильним (r = 0,8869, р<0,001) (рис.4.7); між 

рівнем іонізованого кальцію в сироватці крові та ФНП-α  - також сильним (r 

= 0,7351, р<0,001) 

 

 

Рис.4.7. Пряма кореляційна залежність між ступенем запального процесу 

у тканинах пародонта та ФНП-α у хворих на генералізований пародонтит та 

артеріальну гіпертензію (r=0,8869). 

 

Рис.4.8. Пряма кореляційна залежність між кількістю іонізованого 

кальцію у сироватці крові та ФНП-α у хворих на генералізований пародонтит 

та артеріальну гіпертензію (r=0,7351). 
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Через 4 міс після початку лікування рівень ІЛ-1β у сироватці крові 

знизився у всіх підгрупах (табл.4.7). Загальноприйнята схема лікування 

призводила до зниження кількості ІЛ-1β  в 1,4 раза у хворих ОГ, а в пацієнтів 

КГ – в 1,5 раза (р<0,001). 

Таблиця 4.7 

Динаміка вмісту ІЛ-1β після лікування у хворих із генералізованим 

пародонтитом та артеріальною гіпертензією (пг/мл) 

Показник 

ІЛ-1β 

Підгрупи хворих 

1 (n=34) 

 

2 (n=36) 

 

3 (n=15) 

 

4 (n=15) 

 

Здорові 

  (n=17) 

До 

лікування 

27,7±0,60* 

р1-3<0,001 

р1-4<0,001 

27,1±0,64* 

р2-3<0,001 

р2-4<0,001 

21,1±0,69* 

 

 

21,0±0,48* 

 

1,8±0,07 

 

4 міс 20,3±0,65* 

р1-2<0,001 

р1-3<0,001 

 р1<0,001 

12,5±0,38* 

р2-3<0,05 

р2-4<0,01 

р3<0,001 

14,0±0,57* 

р3-4<0,001 

р6<0,001 

10,6±0,42* 

р8<0,001 

1,7±0,10 

12 міс 19,9±0,67* 

р1-2<0,001 

р1-3<0,001 

 р2<0,001 

4,6±0,20* 

р2-3<0,001 

р4<0,001 

 

10,2±0,49* 

р3-4<0,001 

р7<0,001 

 

4,4±0,15* 

р9<0,001 

р10<0,001 

 

1,7±0,12 

Примітки: * - різниця даних між показниками в хворих у підгрупах та 

здорових осіб (p<0,001); 

р1 – різниця даних між показниками хворих 1 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р2 – різниця даних між показниками хворих 1 підгрупи до лікування та через 

12 міс терапії; 

р3 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р4 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р6 – різниця даних між показниками пацієнтів 3 підгрупи до лікування та 

через 4 міс терапії; 

р7 – різниця даних між показниками пацієнтів 3 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р8 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи до лікування та 

через 4 міс терапії; 

р9 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи до лікування та 

через 12 міс терапії; 

р10 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії. 
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Удосконалена схема лікування ефективніше знижувала вміст ІЛ-1β   в 

сироватці крові: у пацієнтів КГ у 2 рази,  у хворих ОГ – у 2,2 раза (табл. 4.7). 

Через рік від початку лікування спостерігали аналогічні зміни рівня ІЛ-

1β, як  і ФНП-α, тобто загальноприйнята схема лікування суттєво не впливала 

на активність прозапальнх цитокінів, у той час як запропонована схема чітко 

привела до зменшення інтенсивності запалення і це наглядно було показано 

при порівнянні одержаних показників на 4-у міс та 12-у міс терапії, із 

(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 (рис.4.11). 

Отже вдосконалена схема лікування у хворих на генералізований 

пародонтит на тлі артеріальної гіпертензії (ОГ) показала кращі резульати, 

адже є ефективнішою в 4,3 раза (p<0,001), а в пацієнтів без артеріальної 

гіпертензії у 2,3 раза, порівняно з загальноприйнятою схемою терапії. 

Проведене визначення кореляційних зв'язків між  рівнем загального Са 

сироватки крові та рівнем інтерлейкіну-1β встановило між ними сильний 

зв'язок (r = 0,8031, р<0,001) (рис.4.10). 

 

 

Рис.4.10. Пряма кореляційна залежність кількістю загального кальцію в 

сироватці крові та ІЛ-1β у хворих з генералізованим пародонтитом на тлі 

артеріальної гіпертензії (r=0,8031). 
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Через 4 міс після початку лікування у хворих усіх підгруп кількість   ІЛ-

6 зменшилася. У хворих ОГ, у залежності від лікування, яке проводилось, 

отримали наступні результати: у хворих, котрі отримували загальноприйняту 

схему – рівень інтерлейкіну знизився в 1,4 раза; у хворих, які отримували 

запропоновану схему лікування, рівень прозапального цитокіну знизився в 

1,5 раза. 

Аналогічні тенденції в процесі лікування протягом 4 міс і 12 міс 

відзначали при вивченні активності ІЛ-6, тобто вищу прозапальну 

ефективність запропонованої терапії, у порівнянні з загальноприйнятою. 

 

Рис.4.11. Кількість ІЛ-1β у сироватці крові хворих із генералізованим 

пародонтитом з та без артеріальної гіпертензії в процесі лікування. 

 

Під впливом загальноприйнятої схеми лікування в пацієнтів КГ рівень 

ІЛ-6 у сироватці крові знизився в 1,2 раза та в 1,7 раза в пацієнтів, котрі 

отримували вдосконалену схему лікування (р<0,001) (табл.4.8). На цьому 

етапі спостерігали, що в пацієнтів без артеріальної гіпертензії рівень ІЛ-6 у 

сироватці крові був достовірно нижчим, порівняно з хворими з 

генералізованим пародонтитом та артеріальною гіпертензією (р<0,001). 
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Таблиця 4.8 

Рівень ІЛ-6 у хворих у сироватці крові до початку, під час та після 

проведеного лікування,  пг/мл 

 

Показник 

ІЛ-6 

Підгрупи хворих  

Здорові  

(n=17) 
1 (n=34) 

 

2 (n=36) 

 

3 (n=15) 

 

4 (n=15) 

 

До 

лікування 

13,0±0,58* 

р1-3<0,01 

р1-4<0,01 

12,6±0,71* 

р2-3<0,05 

р2-4<0,05 

10,8±0,46* 

 

 

10,6±0,58* 

 

2,3±0,46 

4 міс 9,4±0,41* 

р1-2<0,05 

р1-4<0,001 

р1<0,001 

8,2±0,34* 

р2-4<0,01 

р3<0,001 

8,9±0,31* 

р3-4<0,001 

р5<0,01 

6,3±0,45* 

р7<0,001 

2,3±0,43 

12 міс 9,3±0,37* 

р1-2<0,001 

р1-4<0,001 

р2<0,001 

5,7±0,22* 

р2-4<0,01 

р4<0,001 

7,9±0,27* 

р3-4<0,001 

р6<0,05 

 

4,5±0,32* 

р8<0,01 

 

2,2±0,42 

Примітки: * - різниця даних між показниками у хворих у підгрупах та 

здорових осіб (p<0,001). 

р1 – різниця даних між показниками хворих 1 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р2 – різниця даних між показниками хворих 1 підгрупи до лікування та через 

12 міс терапії; 

р3 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи до лікування та через 

4 міс терапії; 

р5 – різниця даних між показниками хворих 2 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р6 – різниця даних між показниками пацієнтів 3 підгрупи до лікування та 

через 4 міс терапії; 

р7 – різниця даних між показниками пацієнтів 3 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії; 

р8 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи до лікування та 

через 4 міс терапії; 

р9 – різниця даних між показниками пацієнтів 4 підгрупи через 4 та 12 міс 

терапії. 

 

Через 12 міс після лікування рівень ІЛ-6 у сироватці крові залишився 

майже без змін у хворих ОГ, котрі отримували загальноприйняту схему 

терапії, після застосування вдосконаленої схеми лікування рівень 

прозапального цитокіну знизився на 31,1 %. 
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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 місяці 

лікування (p<0,001). 

Порівняно з вихідними даними, кількість ІЛ-6 у хворих із 

генералізованим пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії знизився на 

28,5 % на фоні загальноприйнятої схеми терапії та на 54,8 % - удосконаленій 

схемі, а в пацієнтів із генералізованим пародонтитом без артеріальної 

гіпертензії – на 26,9 % та 57,6 %, відповідно (p<0,001) (рис.4.13). 

 

 

Рис.4.13. Активність ІЛ-6 у сироватці крові хворих на генералізований 

пародонтит на тлі артеріальноїгіпертензії та без неї  під час лікування. 

 

Проведене визначення кореляційних зв'язків між  рівнем фосфору 

сироватки крові та рівнем інтерлейкіну-6 встановило між ними сильний 

зв'язок (r = 0,7576, р<0,001) (рис.4.12). 
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Рис.4.12.  Пряма кореляційна залежність кількістю фосфору у сироватці 

крові та ІЛ-6 у хворих із генералізованим пародонтитом на тлі артеріальної 

гіпертензії (r=0,7576). 

 

Проведене визначення кореляційних зв'язків між рівнем інтерлейкіну-6 

та ступенем запалення тканин ясен у сироватці крові та встановлено що між 

ними є дуже сильний зв'язок (r = 0,9234, р<0,001). 

 

 

Рис.4.14. Пряма кореляційна залежність між ступенем запального 

процесу в тканинах ясен та ІЛ-6 у хворих із генералізованим пародонтитом 

на тлі артеріальної гіпертензії (r=0,8031). 
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Визначення кореляційних зв'язків між рівнем інтерлейкіну-6 і кількістю 

іонізованого та загального кальцію в сироватці крові зображена на рис 4.15 

та 4.16: встановлено сильний зв'язок (r = 0,8179, р<0,001) й дуже сильний 

зв'язок (r = 0,9967, р<0,001), відповідно.  

  

Рис.4.15. Пряма кореляційна залежність між ІЛ-6 та кількістю 

іонізованого кальцію у сироватці крові у хворих із генералізованим 

пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії (r=0,8179). 

 

 

Рис.4.16. Пряма кореляційна залежність між ІЛ-6 та кількістю 

загального кальцію у сироватці крові у хворих із генералізованим 

пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії (r=0,9967). 
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Підсумовуючи отримані дані в процесі проведеного спостереження, слід 

зазначити, що вдосконалена схема лікування була більш ефективною: адже у 

хворих, котрі отримували вдосконалену схему лікування результати після 

вивчення виявились кращими: рівень фосфору, загального та іонізованого 

кальцію в сироватці крові були вищими, у порівнянні  з хворими, котрі 

отримували загальноприйняту схему лікування. Що ж стосується 

прозапальних цитокінів – то у хворих, що отримували вдосконалену схему 

лікування рівень ІЛ-1β, ІЛ-6 та ФНП-α в сироватці крові повернувся до 

норми.  

Включення в схему лікування вазодилататора сприяло зниженню 

запальних проявів в пародонті. Це зумовлено тим, що наявна виражена 

антиагрегаційна, ангіопротекторна та судинорозширююча дії, під його 

впливом відбувається поліпшення мікроциркуляції. Також відбувається 

гальмування агрегації тромбоцитів і еритроцитів, підвищується їхня 

гнучкість, пригнічується тромбоутворення, знижується концентрація 

фібриногену в плазмі і підсилюється фібриноліз, зменшується в’язкість і 

поліпшуються реологічні властивості крові. Спостерігається слабка 

міотропна, судинорозширювальна дії, знижується загальний периферичний 

судинний опір, поліпшуюється оксигенація тканин. Саме тому в тканинах 

пародонта знижується рівень гіпоксії, покращуються окисно-відновні 

процеси, що сприяють зниженню запального процесу та рівня прозапальних 

цитокінів у крові.  

Призначення кальцієвмісного препарату сприяло налагодженню 

регуляції обміну кальцію та фосфору. Адже відбувається поповнення нестачі 

кальцію та вітаміну Д3 в організмі людини. Використання кальцію та 

вітаміну Д3 перешкоджає продукування паратиреоїдного гормону, який 

стимулює кісткову резорбцію. 
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114 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Захворювання пародонта є актуальною проблемою на сьогоднішній 

день, адже в організмі хворих наявний запально-дистрофічний процесу  в 

пародонті, що призводить до порушення функції зубощелепного апарату, 

погіршення травлення й обмінних процесів, інфікування та сенсибілізації 

організму, утворення джерела хроніосепсису  [2, 20, 26, 46, 89, 91, 135].  

У залежності від віку та регіону поширеність даної патології досягає 40-

100 % відповідно до сучасних епідеміологічних досліджень [2, 20, 26, 79, 87, 

111, 117, 126, 135] у працездатного населення, а серед них також в 30-40% 

наявна артеріальна гіпертензія [122]. 

Генералізований пародонтит є дистрофічно-запальним процесом, який є 

поліетіологічним [41, 42, 83, 136]. Нейротрофічні та судинні порушення, 

ендокринна патологія, порушення обміну речовин, гіповітамінози, патологія 

системи травлення, серцево-судинної системи, захворювання нирок, 

ревматизм, хвороби крові, імунологічні захворювання та інші відносять до 

загальних факторів [6, 35, 112, 149, 177, 188].  

Одним із вагомих факторів виникнення захворювання є судинні 

порушення і вони сприяють розвитку дегенеративних та дистрофічних змін 

пародонта [27, 33, 36, 75, 137, 138]. Досліджено наявність пряму залежності 

між ступенем ушкодження судин пародонта та глибиною деструктивного 

процесу його тканин [27, 93]. Зміни в судинах мають різний характер: з 

уповільненням чи прискоренням кровоплину, реологічними змінами крові, 

тромбоутворенням, тканинною гіпоксією, набряком та некрозом, склерозом 

тканин [27, 36, 75, 79]. Сучасні методи дослідження встановили наявність 

змін судинної стінки артерій пародонта: периваскулярний склероз, 

потовщення судинних стінок, звуження просвіту аж до кальцинації. 

Встановлено прямий кореляційний зв’язок між поширеністю атеросклерозу, 

артеріальної гіпертензії й патологією пародонта в осіб віком понад 40 років 

[27, 190]. 
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Артеріальна гіпертензія є одним з найпоширеніших хронічних 

захворювань людини [122]. 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. 

На сьогоднішній день є актуальним питання підвищення ефективності 

комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих із  

порушеними процесами ремоделювання кісткової тканини на тлі 

артеріальної гіпертензії, адже некоригована артеріальна гіпертензія сприяє 

резорбтивним процесам у кістках (у тому числі в щелепах та пародонті). 

Під час проведення спостереження нами було обстежено 117 пацієнтів 

віком від 35 до 54 років, у середньому (46,2±0,55) років:  100 хворих на 

хронічний генералізований пародонтит ІІ ступеня та 17 здорових осіб з 

інтактним пародонтом. 70 хворих страждали генералізованим пародонтитом 

ІІ ступеня в поєднанні з артеріальною гіпертензією та складали основну 

групу, контрольна група  - 30 пацієнтів із хронічним генералізованим 

пародонтитом без соматичної патології.  

Хворі на артеріальну гіпертензію спочатку 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. 

Хворі з артеріальною гіпертензією 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 

пацієнтів сягав цільових цифр 139-120/ 89-70 мм рт.ст. 
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Перед початком спостереження всі учасники підписали письмову згоду 

на обстеження та лікування. 

Розподіл хворих здійснювали наступним чином:  

1-а підгрупа – включала 34 хворих, котрі страждали генералізованим 

пародонтитом ІІ ступеня на тлі артеріальної гіпертензії ІІ стадії та 

отримували загальноприйняту методику лікування; 

2-а підгрупа – складалась з 36 хворих, котрі страждали генералізованим 

пародонтитом ІІ ступеня на тлі артеріальної гіпертензії ІІ стадії та 

отримували вдосконалену методику лікування; 

3-я підгрупа – 15 пацієнтів із генералізованим пародонтитом ІІ ступеня 

та отримували загальноприйняту методику лікування; 

4-а підгрупа – 15 пацієнтів із генералізованим пародонтитом ІІ ступеня 

та отримували вдосконалену методику лікування. 

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 із використанням порошкоструменевого апарату «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.  Особливу 

увагу приділяли 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.  
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Гель «Метрогіл-дента» (Джонсон і Джонсон, Україна) 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.  

Запропонована схема лікування хворих базувалась на включенні в 

загальноприйняту схему лікування наступних препаратів:«Са-Д3 НІКОМЕД» 

(Такеда Нікомед АС, Норвегія); «Пентоксифілін» 100 мг (ЗАТ «Технолог», м. 

Умань, Черкаської обл., Україна); електрофорез із кальцію глюконатом 10 

сеансів.  

Серед основних скарг хворих, які були представлені хворими на 

генералізований пародонтит, що перебігав на тлі артеріальної гіпертензії, 

були кровоточивість і відчуття свербіння ясен, що зазначили 54,29 %. 

Пацієнти з генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії мали 

аналогічні скарги, проте їх відмітили тільки 20,0 % пацієнтів.  

Неприємний запах із рота, виникнення проміжків між зубами та їхню 

рухомість зазначили 47,14 % хворих з генералізованим пародонтитом та 

артеріальною гіпертензією, у той час такі ж скарги відмітили тільки 23,3 % 

пацієнтів із генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії. 

Скарги на кровоточивість ясен виникали, в основному у хворих основної 

групи (54,29 %), при вживанні їжі та чищенні зубів. Виникнення спонтанних 

ясенних кровотеч особливо турбувало пацієнтів з артеріальною гіпертензією, 

при випадкових підйомах артеріального тиску, які тут же ж контролювались 

підвищенням доз антигіпертензивних засобів кардіологом.  

Під час огляду виявляли симптоматичний хронічний катаральний 

гінгівіт: ясна були ціанотичного кольору, пастозні; з ознаками запалення 

ясенних сосочків, маргінальних ясен, коміркової частини ясен, які нещільно 

охоплювали шийки зубів, мали змінений рельєф. Наявні немінералізовані та 

мінералізовані (над- та під’ясенний зубний камінь) зубні відкладення. 
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Аналогічні клінічні дані були отримані ГФ Білоклицькою та ОВ 

Копчаком [11] при обстеженні та лікуванні хворих із генералізованим 

пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії та в ІА Горбачовою, ЛЮ 

Орєховою і ЮА Сичевою [35]. 

Саме мікроциркуляторні порушення є важливими в механізмі розвитку 

хронічного генералізованого пародонтиту. В основі мікроциркуляторної 

патології лежить медіаторний процес, який контролюється, в основному, 

прозапальними цитокінами, такими як ІЛ-1β, ФНП-α, ФНП-β, ІЛ-2, ІЛ-3, ІЛ-

5, ІЛ-6, ІЛ-7, ІЛ-8, який має вплив на всі ланки мікроциркуляції, що 

перебувають у зв’язку та взаємозалежності [27, 35, 36, 51, 114, 138, 167]. При 

генералізованому пародонтиті підвищується проникливість мікросудин 

(капілярів і венул). Саме через ці патогенетичні ланки відбуваються наступні 

зміни: уповільнення чи прискорення кровоплину, реологічними змінами 

крові, тромбоутворення, тканинна гіпоксією, набряк та некроз, а також 

склеротичні зміни тканин [27, 36, 75, 79]. 

Пародонтальні кишені виявляли у хворих обох груп глибиною 3-5 мм із 

незначною кількістю серозного ексудату, що відповідало генералізованому 

пародонтиту ІІ ступеня. При рентгенологічному дослідженні виявляли 

порушення цілісності кортикальної пластинки, деструкцію міжзубних 

перегородок до ½ довжини коренів зубів, остеопороз, як горизонтальну, так і 

вертикальну резорбцію міжкоміркових перетинок з утворенням кісткових 

кишень. Скарги на рухомість зубів, переважно, відмічали хворі ОГ, що 

складало 55,71 % та 33,33 %, відповідно, у порівнянні з КГ.   

Визначення гігієнічного стану ротової порожнини в пацієнтів обох груп 

показало: при опитуванні хворих, чи користуються вони додатковими 

засобами для підтримання гігієни ротової порожнини, лише 22 % обох груп 

використовували зубну нитку та ополіскувачі для ротової порожнини; 

міжзубними йоржиками не користовувався ніхто, натоміть пацієнти 

відмічали про використання жувальної гумки та зубочисток. Даний факт 

пояснювався недостатніми знаннями та вміннями у використанні даних 
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засобів, їхньою високою вартістю. Таким чином, аналіз гігієнічного індексу у 

хворих виявив недостатні знання про гігієну ротової порожнини, що свідчить 

про відсутність профілактики та попередження стоматологічних 

захворювань.  

Стан догляду за ротовою порожниною здорових - індекс Грін-

Вермільйон - інтерпретували як задовільний рівень гігієни ротової 

порожнини, то у всіх хворих на ГП  - як поганий рівень гігієни. Такі ж дані 

були отримані ААБессмертним та ЮЮ Яровим [7] під час проведеного 

дослідженння рівня гігієни порожнини рота в пацієнтів з генералізованим 

пародонтитом ІІ ступеня. 

ЛЮ Щербатих та ЮМ Гольденберг [139] вивчали перебіг 

генералізованого пародонтиту ІІ ступеня тяжкості на тлі гіпертонічної 

хвороби ІІ стадії з урахуванням індексних показників і виявили, що за всіма 

параметрами прояви пародонтиту у хворих із гіпертонічною хворобою не 

відрізнялись від таких у хворих на ізольований пародонтит. 

Отримані дані нашого дослідження вказують, що запальний процес у 

тканинах ясен у хворих з артеріальною гіпертензією перебігає яскравіше, ніж 

у пацієнтів з нормальним артеріальним тиском, індекс РМА у них був вищим 

на 24 % (p<0,001). Отже, у пацієнтів із генералізованим пародонтитом був 

виявлений гінгівіт тяжкого ступеня, а у хворих з артеріальною гіпертензією 

генералізований пародонтит, за показником індексу РМА перебігав важче 

(р<0,001). КС Непорада та ін. [102] при проведенні клінічного обстеження 

пацієнтів із генералізованим пародонтитом ІІ ст. отримали такі ж дані 

індексу РМА. 

За результатами індексу СРІТN, усі хворі одинаково потребують 

стоматологічної допомоги, незалежно від величини артеріального тиску, 

оскільки  всі страждають на генералізований пародонтит ІІ ступеня. 

Стан тканин пародонта тісно залежить від кількості кальцію і фосфору в 

кістковій тканині, що безумовно тісно пов’язано з кількістю цих елементів у 

сироватці крові. Нами встановлено, що рівень фосфору в сироватці крові у 
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хворих на генералізовани пародонтит усіх підгруп дослідження був 

достовірно зниженим, на відміну від здорових, де показник був у межах 

норми і становив (1,14±0,05) ммоль/л.  

У всіх пацієнтів із генералізованим пародонтитом та артеріальною 

гіпертензією вміст фосфору в сироватці крові був нижчий, ніж у здорових, в 

1,95 раза і в 1,68 раза у пацієнтів без артеріальної гіпертенезії (p<0,001). 

Очевидно, періодичні підвищення артеріального тиску у хворих з 

артеріальною гіпертензією сприяють вимиванню з кісткової тканини 

фосфору і виведенню його з організму, як і спазмовані періодично судини 

порушують його засвоєння, на що вказує зменшена його кількість у сироваті 

крові на 13 % (p<0,001).  

Аналогічні зміни були одержані при вивченні вмісту загального та 

іонізованого кальцію в сироватці крові у хворих на  генералізований 

пародонтит та артеріальну гіпертензію. У пацієнтів із генералізованим 

пародонтитом суттєво змінювався баланс кальцію: у порівнянні з здоровими 

вміст загального кальцію у сироватці крові був меншим на 20,9 % у пацієнтів 

без артеріальної гіпертензії і на 25,2 % у хворих на артеріальну гіпертнзію 

(p<0,001), аналогічно менше було й іонізованого кальцію - на 53,7 % і 64,1 %,  

відповідно (p<0,001). Тобто, у хворих із підвищеним артеріального тиску 

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). Подібні  дані в слині 

встановлені АІ Булгаковою та АШ Галікеєвою [17] при проведенні 

визначення вмісту мікроелементного статусу в пацієнтів із генералізованим 

пародонтитом. 

Аналогічно підвищений артеріальний тиск впливає на кількість 

іонізованого кальцію в сироватці крові: у порівнянні зі здоровими у хворих 
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на генералізований пародонтит з артеріальною гіпертензією його вміст був у 

2,79 раза нижчим, у пацієнтів без артеріальної гіпертензії – у 2,2 раза 

(р<0,001). Отримані дані співпадають з результатами НВ Губіної [43], де 

встановлено, що з прогресуванням артеріальної гіпертензії в пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією ІІ та ІІІ ст. рівень фосфору та кальцію, як 

загального так й іонізованого, прогресуюче знижувався.  

Підвищений вміст прозапальних цитокінів у пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом та у хворих із генералізованим пародонтитом 

на тлі артеріальної гіпертензії свідчив про яскравий перебіг запального 

процесу. 

Кількість ФНП-α сироватки крові у хворих на генералізований 

пародонтит з артеріальною гіпертензією була вищою у 7,82 раза, у 

порівнянні з здоровими, і ув 5,21 раза в пацієнтів із генералізованим 

пародонтитом без артеріальної гіпертензії (p<0,001). 

ГМ Мельничук спільно з АМ Політун, ЛЄ Ковальчук та ГМ Ерстенюк 

[97] у спільному дослідженні алгоритму виникнення й розвитку 

генералізованого пародонтиту та пародонтозу також отримали дані про 

підищений вміст  ФНП-α  в сироватці крові в пацієнтів із генералізованим 

пародонтитом. 

Але найбільше з усіх прозапальних факторів зазнавав змін інтерлейкін-

1β: якщо у здорових рівень його кількість становила (1,79±0,07) ммоль/л, то в 

пацієнтів із генералізованим пародонтитом була в 11,72 раза більшою, а у 

хворих з артеріальною гіпертензією - у 15,38 раза вищою (p<0,001).  

Найменше реагував із досліджуваних цитокінів у хворих на 

генералізований пародонтит  вміст        ІЛ-6 сироватки крові: у хворих на 

генералізований пародонтит з артеріальною гіпертензією його кількість була 

вищою в 5,51 раза (р<0,001), а в пацієнтів без артеріальної гіпертензії - у 4,59 

раза, порівняно зі здоровими (р<0,001).  

ГФ Білоклицька разом із АМ Воробйовою та ОВ Копчаком 

досліджували зміни цитокінового профілю в сироватці крові в пацієнтів з 
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генералізованим пародонтитом, проте отримані ними дані перевищують дані 

нашої роботи в два рази [9]. 

ЮБ Різник та СС Різник [114] вивчали дисфункції ендотелію судин 

мікроциркуляторного русла пародонта та виявили, як і в нашому 

дослідженні, підвищений вміст прозапальних цитокінів ротової рідини ФНП-

α, ІЛ-1β та ІЛ-6 у хворих на генералізований пародонтит І та ІІ ступенів.  

Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок, що у хворих на 

генералізований пародонтит, який перебігає на тлі артеріальної гіпертензії, 

показники вмісту прозапальних цитокінів були вищими, а рівні фосфору, 

загального та іонізованого кальцію були нижчими, у порівнянні з пацієнтами 

із генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії, тобто 

артеріальна гіпертензія ускладнює перебіг генералізованого пародонтиту та 

збільшує інтенсивність запального процесу, який має місце при ньому, 

вмішується в мінеральний обмін, особливо кальцію та фосфору, таких 

важливих для структури пародонта та кістки загалом. 

ГФ Білоклицька [9] вивчала зміни цитокінового профілю в пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом і виявила вірогідне збільшення вмісту 

прозапальних цитокінів (ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-1β та ФНП-α) у пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом. Збільшення вмісту прозапальних цитокінів 

поряд із зниженням протизапальних цитокінів  є одним із патогенетичних 

механізмів запально-дистрофічного процесу в тканинах пародонта. 

Повторні візити та оцінку результатів різних видів лікування  хворих на 

генералізований пародонтит на тлі артеріальної гіпертензії і без неї 

проводили через 4 та 12 міс. 

Через 4 міс після проведеного лікування хворі зауважили зменшення 

кровоточивості та неприємних відчуттів в яснах, неприємного запаху із 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 
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ущільнення слизової оболонки, яка поступово набувала блідо-рожевого 

кольору.  

Пародонтальні кишені, так і залишились глибиною 3-5 мм із незначною 

кількістю серозного ексудату, що відповідало генералізованому пародонтиту 

ІІ ступеня. При рентгенологічному дослідженні виявляли порушення 

цілісності кортикальної пластинки, деструкцію міжзубних перегородок до ½ 

довжини коренів зубів у пацієнтів обох груп; явищ остеопорозу у хворих 

основної групи, котрі отримували вдосконалену схему лікування не 

спостерігали. 

Індекс Грін-Вермільйон через 4 міс після початку лікування 

покращувався  у всіх підгрупах пацієнтів: у всіх визначили задовільний стан 

гігієни ротової порожнини, окрім пацієнтів підгрупи 4, у котрої стан гігієни 

був добрим, оскільки перебіг захворювання був легшим у хворих підгруп 3 і 

4, а лікування хворих 4-ї підгрупи було вдосконаленим і ефективним. 

Через 12 міс спостерігали достовірне прогресуюче покращення 

результатів індексу Грін-Вермільон у всіх підгрупах та інтерпретували їх як 

добрий стан гігієни, що свідчать про те, що навчання та контроль дотримання 

рівня гігієни ротової порожнини є важливим протягом усього періоду 

лікування та завдяки цьому можна отримати покращення рівня гігієнічного 

стану ротової порожнинив хворих. Також слід зазначити, що пацієнтам із 

важчим перебігом захворювання слід рекомендувати ретельніший догляд за 

станом ротової порожнини. 

ОО Біктімерова разом із ТЛ Рединовою та АЮ Зоріним [8] досліджували 

вплив традиційної схеми лікування генералізованого пародонтиту та 

виявили, що через 6 міс після її застосування клінічні показники залишились 

на тому ж рівні, що і до лікування, що збігається з отриманими даними в 

нашому спостереженні. 

Через 4 місяці після початку лікування індекс РМА покращився у 

хворих обох груп та інтерпретувався як легкий ступінь гінгівіту. У хворих на 

генералізований пародонтит та артеріальну гіпертензію, котрі отримували 
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загальноприйняте лікування (підгрупа 1) індекс зменшився у 3,28 раза, а у 

хворих 2-ї підгрупи, на лікуванні за вдосконаленою схемою – у 4,45 раза 

(р<0,001). Отже на фоні базової терапії в пацієнтів без артеріальної 

гіпертензії через 4 міс інтенсивність запалення знизилась у 4,23 раза, а в 

пацієнтів з удосконаленою схемою терапії - у 6,17 раза (р<0,001).  

У хворих на генералізований пародонтит, що перебігав на тлі 

артеріальної гепертензії, лікованих загальноприйнятою схемою протягом 4 

міс, індекс РМА був достовірно вищий в 1,38 раза, порівняно з хворими цієї 

ж групи, котрі отримували лікування за вдосконаленою схемою (p<0,05). 

Аналогічна ситуація спостерігалась і в контрольній групі: пацієнти, котрі 

отримували лікування за  загальноприйнятою схемою, мали в 1,46 раза 

достовірно вищі результати, аніж пацієнти з удосконаленою схемою терапії 

(p<0,001). 

На 4-у міс терапії в пацієнтів без артеріальної гіпертензії індекс РМА 

був достовірно нижчим, у порівнянні з хворими ОГ: 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 

відбувається складніше.  

НВ Булкіна, ЛВ Лукіна та ЛЮ Островська [19] у пацієнтів  із 

генералізованим пародонтитом через 10 діб після використання традиційної 

схеми лікування відзначали зниження індекса РМА до 9,66 %, проте через 6 

місяців спостерігали збільшення індексу РМА до 21,54 %. 

У нашому дослідженні через 12 міс терапії індекс РМА продовжував 

знижуватись у всіх підгрупах та інтерпретувався як легкий ступінь гінгівіту. 

У пацієнтів із генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії він 

був достовірно нижчим, аніж у хворих, котрі страждали артеріальною 

гіпертензією: на тлі загальноприйнятої схеми лікування індекс був нижчим в 

1,45 раза, а в пацієнтів з удосконаленою методикою лікування – в 1,29 раза 

нижчим (р<0,001), ніж до лікування. 
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Якщо порівнювати результати лікування через 4 міс та 12 міс 

спостереження, то видно ефективність терапії за цей час: у хворих основної 

групи, котрі отримували загальноприйняте лікування, індекс РМА знизився в 

1,84 раза, порівняно результатами на 4-у місяці терапії, а хворі, які 

отримували вдосконалену схему лікування – зниження показників у 2,15 раза  

(р<0,001). 

Тобто удосконалена схема лікування є більш ефективною в плані 

зменшення інтенсивності запального процесу в тканинах пародонта, у 

порівнянні з застосуванням загальноприйнятої схеми лікування, що особливо 

доцільно у хворих із генералізованим пародонтитом та артеріальною 

гіпертензією, оскільки в них запальний процес є більш виражений і перебіг 

захворювання важчий. 

Загальноприйнята схема лікування через 4 міс від початку лікування не 

вплинула на рівень фосфору в сироватці крові хворих обох груп. У хворих 

основної групи кількість фосфору в сироватці крові збільшилась на 4,9 %;  у 

пацієнтів контрольної групи – на 10,5 % (р<0,001), а рівень фосфору в 

сироватці крові пацієнтів основної групи був на 11 % вищим на тлі 

запропонованої терапії, у порівнянні з загальноприйнятою схемою. 

Через 12 міс після початку лікування у хворих ОГ, котрі отримували 

загальноприйняту схему лікування, рівень фосфору в сироватці крові зріс на 

8,7 %, порівняно з вихідними даними, а у хворих з удосконаленою схемою 

лікування - на 24,5 %. Рівень фосфору в сироватці крові в пацієнтів КГ: у 

третій підгрупі рівень фосфору в сироватці крові зросла на 7,2 %, і в 

четвертій підгрупі – на 17,9 %, відповідно.  

Тобто в пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі 

загальноприйнятої схеми (підгрупа 3) рівень фосфору в сироватці крові був 

вищим на 19,3 %, ніж  у хворих з АГ (p<0,001), а на фоні запропонованої 

схеми лікування – лише на 11,2 %.  

Проведена фармакотерапія і фізіотерапевтичні методи лікування, 

очевидно, сприяли покращенню структури кістки, змінюючи кальцієво-
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фосфорне співвідношення в сторону збільшення кількості фосфору та 

кальцію в сироватці крові. 

Через 4 міс під впливом запропонованої схеми терапії достовірно 

підвищувалась кількість загального кальцію в сироватці крові – на 5,7 % і 5,4 

% у пацієнтів ОГ та КГ, відповідно (p<0,001). Через 12 міс після початку 

лікування рівень загального кальцію в сироватці крові у хворих ОГ на фоні 

загальноприйнятої схеми лікування знижувався, а в пацієнтів КГ – залишився 

без змін, що свідчить про те, що пацієнти з артеріальною гіпертензією і  

генералізованим пародонтитом ІІ ст. повинні одержувати препарати кальцію 

та вітаміну Д3 протягом тривалого періоду (12 міс). 

У хворих усіх підгруп, котрі отримували запропоновану схему терапії 

спостерігали підвищення рівня загального кальцію в сироватці крові. Так у 

хворих ОГ  показник рівня загального кальцію виріс на 15,4 %; порівняно з 

вихідними даними, а у хворих КГ (підгрупа 4) – на 14,6 % (обидва p<0,001). 

Під впливом загальноприйнятого лікування генералізованого пародонтиту 

фактично змін із боку вмісту загального кальцію не спостерігали. Слід 

зауважити, що у хворих на артеріальну гіпертензію рівень загального 

кальцію в сироватці крові не досягає нормальних величин і, навіть, є 

достовірно нижчим, порівняно з пацієнтами без супутньої патології. Нашим 

дослідженням показано що артеріальна гіпертензія суттєво погіршує 

клінічний перебіг генералізованого пародонтиту і впливає на кальцієво-

фофорний баланс сироватки крові. І тільки запропонована схема у хворих на 

генералізований пародонтит з артеріальною гіпертензією змінювала кількість 

іонізованого кальцію в сироватці крові. 

Цікавим і підтверджуючим наше положення, що пацієнтам із 

генералізованим пародонтитом до лікувального комплексу треба вводити 

препарати кальцію і вітаміну Д3 є одержані дані про вплив двох різних схем 

лікування на кількість іонізованого кальцію в сироватці крові. Уже через 4 

міс терапії в пацієнтів КГ запропонований комплекс збільшив кількість 

даного елемента в сироватці крові на 20,9 % (p<0,001), у той час як 
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загальноприйнята схема лікування – на 2,3 % (p<0,05). І очікуваними були 

результати лікування пацієнтів ОГ, адже на фоні супутнього захворювання, 

де перебіг генералізованого пародонтиту був важчим,  показники хворих 

були достовірно нижчими (р<0,001). У першій підгрупі (лікованих 

загальноприйнятою методикою) рівень іонізованого кальцію був достовірно 

нижчим в 1,3 раза, порівняно з третьою підгрупою (р<0,001). У другій 

підгрупі – лікованих запропонованою схемою -  показник рівня іонізованого 

кальцію був нижчим в 1,2 раза, порівняно з четвертою підгрупою (р<0,001). 

Незначне зниження рівня іонізованого кальцію в сироватці крові 

спостерігали через 12 міс після початку лікування у хворих ОГ на тлі 

загальноприйнятої схеми лікування,  а очевидне покращення спостерігали у 

хворих обох підгруп, котрі отримували запропоновану нами схему лікування.  

Через 12 міс удосконаленої терапії у хворих на генералізовний 

пародонтит з артеріальною гіпертензією кількість іонізованого кальцію в 

сироватці крові збільшилась на 23,5 %, а в пацієнтів КГ – на  41,8 %, 

відповідно, порівняно з показниками до лікування. 

У пацієнтів КГ, котрі лікувались за запропонованою схемою, був вищий 

рівень іонізованого кальцію в сироватці крові в 1,5 раза (р<0,001),  порівняно 

з хворими ОГ, які отримували аналогічну терапію. І це зрозуміло, адже 

генералізований пародонтит у пацієнтів, лікованих схемою, удосконаленою 

нами препаратами  Са2+, вітаміном Д3, пентоксифіліном, без артеріальної 

гіпертензії, яка погіршує перебіг, змінює засвоювання кальцію у хворих на 

генералізований пародонтит. 

На ефективність запропонованої терапії вказує зменшення інтенсивності 

запалення за даними кількості прозапальних цитокінів. Запальний процес у 

хворих із генералізованим пародонтитом та артеріальною гіпертензією був 

вираженіший, порівняно з пацієнтами з генералізованим пародонтитом за 

даними величини ФНП-α.  Через 4 міс терапії кількість ФНП-α зменшилася у 

всіх підгрупах, а через 12 міс лікування хворих із генералізованим 

пародонтитом на фоні артеріального тиску відзначали, що кількість ФНП-α 
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під впливом запропонованої схеми лікування препаратами кальцію та 

вітаміну Д3 зменшилась у 2,5 раза (р<0,001), порівнюючи з вихідними 

даними, а в пацієнтів із генералізованим пародотитом 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, відповідно, ніж 

до лікування (р<0,001).  

Зменшення вмісту прозапального цитокіну ФНП-α в сироватці крові 

відмітили через 12 міс у всіх пацієнтів із генералізованим пародонтитом, 

незалежно від терапії, яка була призначена, та повернення їх в межі норми. 

Кількість ФНП-α в сироватці крові пацієнтів КГ із запропонованою схемою 

лікування була нижчою в 1,8 раза, порівняно з хворими ОГ та аналогічною 

схемою терапії (р<0,001). 

Рівень ІЛ-1β у сироватці крові через 4 міс після початку лікування 

знижувався у всіх підгрупах. Загальноприйнята схема лікування призводила 

до зниження кількості ІЛ-1β  в 1,4 раза у хворих ОГ, а в пацієнтів КГ – в 1,5 

раза (р<0,001). Удосконалена схема лікування ефективніше знижувала 

кількість ІЛ-1β  у сироватці крові: у пацієнтів КГ у 2 рази,  у хворих ОГ – у 

2,2 раза. 

Через рік від початку лікування спостерігали аналогічні зміни кількості 

ІЛ-1β, як  і ФНП-α, тобто загальноприйнята схема лікування суттєво не 

впливала на вміст прозапальнх цитокінів, у той час як запропонована схема 

чітко вела до зменшення інтенсивності запалення і це наглядно було при 

порівнянні одержаних показників на 4 міс та 12 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. 

Запропонована схема лікування у хворих на генералізований пародонтит 

на тлі артеріальної гіпертензії (ОГ) показала кращі резульати, адже є 

ефективнішою в 4,3 раза (p<0,001), а в пацієнтів без артеріальної гіпертензії у 

2,3 раза, порівняно з загальноприйнятою схемою терапії. 
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Аналогічні тенденції в процесі лікування протягом 4 міс і 12 міс 

відзначали при вивченні активності ІЛ-6, тобто вищу протизапальну 

ефективність запропонованої терапії, у порівнянні з загальноприйнятою. 

У хворих ОГ, у залежності від лікування, яке проводилось, отримали 

наступні результати ІЛ-6 через 4 міс: у хворих, котрі отримували 

загальноприйняту схему – рівень інтерлейкіну знизився в 1,4 раза; у хворих, 

які отримували запропоновану схему лікування, рівень прозапального 

цитокіну знизився в 1,5 раза. Під впливом загальноприйнятої схеми 

лікування в пацієнтів КГ рівень ІЛ-6 в сироватці крові знизився в 1,2 раза та в 

1,7 раза в пацієнтів, котрі отримували вдосконалену схему лікування 

(р<0,001). На цьому етапі спостерігали, що в пацієнтів без артеріальної 

гіпертензії рівень ІЛ-6 у сироватці крові був достовірно нижчим, порівняно з 

хворими з генералізованим пародонтитом та артеріальною гіпертензією 

(р<0,001). 

Через 12 міс терапії загальноприйнятою схемою рівень ІЛ-6 у сироватці 

крові залишився майже без змін у хворих ОГ, а після застосування 

вдосконаленої схеми лікування рівень прозапального цитокіну знизився на 

31,1 % (р<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 кількість ІЛ-6 у хворих із 

генералізованим пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії знизився на 

28,5 % на фоні загальноприйнятої схеми терапії та на 54,8 % - за 

удосконаленою схемою, а в пацієнтів із генералізованим пародонтитом без 

артеріальної гіпертензії – на 26,9 % та 57,6 %, відповідно (p<0,001). 

Отже вдосконалена схема лікування була більш ефективною: адже у 

хворих, котрі отримували вдосконалену схему лікування, результати після 

проведення дослідження виявились кращими: рівні фосфору, загального та 

іонізованого кальцію в сироватці крові були вищими, у порівнянні  з 
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хворими, котрі отримували загальноприйняту схему лікування. Що ж 

стосується прозапальних цитокінів – то у хворих, що отримували 

вдосконалену схему лікування, рівень ІЛ-1β, ІЛ-6 та ФНП-α в сироватці крові 

повернувся до норми.  

Проте, слід відмітити, що в пацієнтів із генералізованим пародонтитом ІІ 

ступеня отримані результати після проведеного спостереження та лікування 

були кращими, у порівнянні з отриманими даними хворих на генералізований 

пародонтит та артеріальну гіпертензію, що свідчить, що соматична патологія 

ускладнює перебіг генералізованого пародонтиту у хворих. Отримані 

результати у хворих із генералізованим пародонтитом ІІ ступеня без 

загальносоматичної патології наближались до рівня здорових осіб вже на 6-у 

місяці терапії вдосконаленою схемою лікування. 

Вважаємо, що включення в схему лікування вазодилататора сприяло 

зниженню запальних проявів в пародонті та покращенню мікроциркуляції. 

Саме тому в тканинах пародонта знижується рівень гіпоксії, покращуються 

окисно-відновні процеси, сприяючи зниженню запального процесу та рівня 

прозапальних цитокінів у крові.  

Призначення кальцієвмісного препарату та вітаміну Д3 сприяло 

налагодженню регуляції обміну кальцію та фосфору, поповненню нестачі 

кальцію та вітаміну Д3 в організмі людини. Використання кальцію та 

вітаміну Д3 перешкоджає продукуванню паратиреоїдного гормону, який 

стимулює кісткову резорбцію. Вітамін Д3 збільшує експресію 

протизапальних цитокінів та зменшує утворення прозапальних цитокінів, 

таких як ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-12[110], що веде до зниження запальної 

реакції в тканинах пародонта. 
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ВИСНОВКИ 

 

У виконаній 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 

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 в 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 зі здоровими і в 5,21 

раза в пацієнтів із генералізованим пародонтитом без артеріальної 

гіпертензії – (p<0,001). Рівень інтерлейкіну-1β у пацієнтів із 
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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 у 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 та за кількістю 

фосфору в сироватці крові та у 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 їх 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 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 у 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 
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динаміку кальцієво-фосфорного балансу (підвищення рівня фосфору на 

24,5 %, загального кальцію на 15,4 % та іонізованого кальцію на 19,1 % 

(р<0,001). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

1. Для підвищення ефективності лікування генералізованого 

пародонтиту ІІ ступеня у хворих з артеріальною гіпертензією ІІ стадії 

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 з 

кальцію глюконату 10 сеансів (через добу) на коміркову частину ясен 

протягом 10 хв (0,8мА), один курс. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТА СТОМАТОЛОГІЧНОГО ХВОРОГО 

РОЗДІЛ 1  

(Паспортна частина) 

1. Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________ 

2. Стать:    чол.     жін. 

3. Дата народження: число_____________місяць__________________ рік__________ 

4. Місце проживання _______________________________________________________ 

5. Професія________________________________________________________________ 

6. Алергологічний анамнез__________________________________________________ 

7. Перенесені та супутні захворювання ________________________________________ 

8. Група дослідження __________________ 

РОЗДІЛ 2  

9. Скарги_________________________________________________________________ 

10. Анамнез захворювання ___________________________________________________ 

11. Прикус_________________________________________________________________ 

 

Індексна оцінку стану тканин пародонта 

 

  

Дата огляду 
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(бали) 
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Лабораторні показники 

 

 

 

 

Дата 

забору 

крові  

Отримані результати  

 

Загальний 

Са 

(ммоль/л) 

 

Іонізований  

Са 

(ммоль/л) 

 

Фосфор 

(ммоль/л) 

 

ФНП-α 

(пг/мл) 

 

Інтерлейкін-1β 

(пг/мл) 

 

Інтерлейкін 6 

(пг/мл) 
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