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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ГП – генералізований пародонтит 
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ПК – пародонтальна кишеня 
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папілярно-маргінально-альвеолярний індекс у 
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sIgA – секреторний імуноглобулін А 

ТNFα – тумор некротичнй фактор α 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Генералізований пародонтит (ГП) є важкою та 

поширеною патологією пародонта. Він перебігає роками з періодами ремісій 

і загострень [24, 35, 71, 90, 237]. На сьогодні це захворювання залишається 

актуальною проблемою тому, що може призвести до значного порушення 

функції зубо-щелепної системи через резорбцію кісткової тканини, 

руйнування утримуючого апарату зубів [109, 141, 192, 195, 207]. 

Захворювання пародонта часто виникають у молодому віці, можуть 

прогресувати та виявляти шкідливий вплив на стан низки органів і систем 

організму людини в цілому [101, 108, 113, 130, 139].  

У патогенезі ГП наявний комплекс змін, що розвиваються послідовно 

або виникають паралельно та перебігають у тканинах пародонта. Перебіг і 

загострення ГП може бути наслідком складних взаємозв’язків між 

мікрофлорою й організмом людини [118, 205, 243, 288]. Характер перебігу 

визначається особливостями анатомічної будови й функцією 

пародонтального комплексу, його складових тканин, інфекцій ротової 

порожнини і зубної бляшки, станом резистентності макроорганізму. За 

останні роки з’явилось багато робіт, присвячених проблемі патології 

пародонта. Проведено велику кількість досліджень із патогенезу, етіології, 

епідеміології й ефективності комплексної терапії [3, 19, 54, 138, 254, 286]. 

Неабияке значення в патогенезі захворювання має порушення 

мікроциркуляторного русла тканин пародонта. Важливе значення в розвитку 

захворювання мають також порушення системи гомеостазу, що виникають 

унаслідок змін у судинній стінці [50, 55, 57, 70, 106, 114]. 

Проаналізувавши дані літературних джерел, ми дійшли висновку, що 

незважаючи на численні методи лікування даного захворювання, у 

стоматології є низка медикаментозних середників, що мають 

антибактеріальну, імунокоригуючу, десенсибілізуючу, протизапальну дію, 
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які можуть викликати побічні дії після проведеної терапії [35, 60, 61, 80, 112, 

161]. Тому проблема ефективного лікування ГП залишається актуальною.  

У всьому світі серед науковців постійно проводиться пошук 

різноспрямованих засобів лікування, які могли б покращити клініко-

функціональний ефект від стандартної терапії. На нашу думку, пошук та 

вдосконалення клінічних підходів до підготовки та лікування хворих на ГП є 

виправданим [72, 79, 84, 158, 168, 171, 179]. 

Останнім часом набула широкого використання та довела свою 

ефективність у медичній практиці методика синглетно-кисневої терапії (СКТ) [4, 

7, 8, 29, 44]. Терапевтична дія синглетного кисню забезпечує активацію 

біохімічних та біофізичних процесів в організмі; зниження протромбінового 

індексу, рівня фібриногену, збільшення часу згортання крові; відновлення 

іонної проникності мембрани клітин; поліпшення регенеративних та 

обмінних процесів у тканинах, зменшення запального процесу у вогнищі 

запалення, скорочення термінів загоєння, зменшення гнійно-запального 

процесу; поліпшення кровообігу, зниження сенсибілізації організму, 

іммуномодуляцію Т- та В-систем організму та стимуляцію секреторного Ig А 

(sIg А); відновлення слизових оболонок, підвищення рівня гемоглобіну, 

прискорення термінів розсмоктування запальних інфільтратів; нормалізацію 

рівня білірубіну, холестерину, беталіпопротеїдів та лужної фосфатази, 

зниження протеазоруйнівної активності нейтрофілів та посилення їхньої 

бактерицидної активності при вторинних імунодефіцитах [8, 44, 274, 276]. 

На сьогодні залишається мало дослідженим питання впливу СКТ на 

перебіг ГП. Часто для лікування цього захворювання призначають 

медикаментозні середники, які можуть викликати побічні ефекти. Отже, 

виникає необхідність вивчати перебіг ГП із використанням СКТ, враховуючи 

особливості патогенезу даного захворювання. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи 

кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський 
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національний медичний університет» «Оптимізація комплексного лікування 

патології пародонта, тканин зубів у стоматологічних хворих та при супутній 

патології» (державний реєстраційний номер 0114U000905). 

Дисертант є виконавцем фрагменту зазначеної науково-дослідної теми. 

Мета дослідження: підвищити ефективність комплексного  лікування 

хворих на генералізований пародонтит шляхом застосування синглетно-

кисневої терапії. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити клінічно-лабораторні показники перебігу генералізованого 

пародонтиту І-ІІ ступенів розвитку. 

2. Вивчити маркери запального процесу та імунного захисту у хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку. 

3. Дослідити стан мікрофлори пародонтальних кишень у хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку. 

4. Розробити спосіб місцевого та загального застосування синглетно-

кисневої терапії для лікування хворих на генералізований пародонтит І-ІІ 

ступенів розвитку та виявити її вплив на досліджувані показники. 

5. Вивчити віддалені результати розробленого способу комплексного 

лікування хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку та 

ефективність синглетно-кисневої терапії в якості підтримуючої терапії. 

Об’єкт дослідження: генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку. 

Предмет дослідження: клінічні, рентгенологічні, мікробіологічні, 

імуноферментні показники, їх динаміка під впливом комплексного лікування 

хворих на ГП. 

Методи дослідження: клінічні методи обстеження хворих, 

рентгенографічний – із метою визначення стану кісткової тканини та ступеня 

розвитку ГП (ортопантомографія); ультразвукова ехоостеометрія – для визначення 

щільності кісткової тканини, мікробіологічний – для визначення стану мікрофлори 

вмісту пародонтальних кишень; імунологічні – для визначення стану місцевого та 

загального імунітету; цитологічний – для оцінки стану тканин слизової оболонки 
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ротової порожнини; статистичний – для визначення вірогідності отриманих 

результатів; 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані 

про клінічні та лабораторні особливості перебігу ГП, що виражаються в 

погіршенні показників індексів гігієни Грін-Вермільйона (ІГ), 

пародонтального індексу (ПІ), папілярно-маргінально-альвеолярного індексу 

(РМА), індексу кровоточивості (ІК) у наближені та віддалені терміни 

спостереження. 

Уточнено дані про несприятливі зміни якісного та кількісного складу 

мікрофлори пародонтальних кишень (ПК) у хворих на ГП. Уперше отримані 

дані про те, що СКТ не чинить помітного прямого впливу на стан мікрофлори ПК 

у хворих на ГП.  

Уточнено наукові дані щодо вмісту С-реактивного білка (С-РБ) у 

ротовій рідині та сироватці крові, лізоциму в ротовій рідині, рівня 

інтерлейкіну-2 (ІЛ-2), тумор некротичного фактору-α (TNF-α) та 

інтерлейкіну-4 (ІЛ-4) у сироватці крові, які підтверджують високий ступінь 

запальної реакції у хворих на ГП. 

Уперше доведено ефективність запропонованого способу лікування, 

який сприяє нормалізації імунного стану: зниження рівнів ІЛ-2 і TNF-α, 

підвищення рівня ІЛ-4 у сироватці крові, зниження вмісту С-РБ у ротовій 

рідині та сироватці крові, підвищення кількості лізоциму в ротовій рідині. 

Запропоновано новий спосіб місцевого та загального застосування СКТ 

для лікування хворих на ГП, який полягає в застосуванні на фоні традиційної 

терапії СКТ усередину та шляхом інгаляцій по 12 сеансів, що забезпечує 

тривалу ремісію (до 88,0%). (Патент України № u201007649, опубл. 

25.01.2011), (Патент України № u201214753, опубл. 10.07.2013). 

Уперше розроблено алгоритм місцевого й загального застосування 

СКТ, вивчено та науково обгрунтовано отримані безпосередні та віддалені 

результати даного способу комплексного лікування хворих на ГП та 

ефективність СКТ в якості підтримуючої терапії, що сприяє покращенню 
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показників неспецифічного імунітету, нормалізації імунного стану та 

показників запалення, цей спосіб впроваджено в практичну стоматологію. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в процесі 

дослідження результати сприяють вибору оптимального методу 

комплексного лікування хворих на ГП. 

Розроблена нами схема лікувальння хворих на ГП має виражений 

позитивний вплив на низку важливих патогенетичних ланок перебігу та 

прогресування генералізованого пародонтиту, що чітко підтверджує потребу 

раннього виявлення цієї патології та раннього початку її терапії.  

Простота, доступність, висока клінічна ефективність, відсутність 

побічних реакцій і ускладнень дозволяють рекомендувати розроблену схему 

лікування хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку в 

повсякденну клінічну практику (Пат. України на корисну модель №81642, 

МПК А61К 9/12. Спосіб комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту з використанням синглетно-кисневої інгаляції / Довганич О.В., 

Герелюк В.І., Нейко Н.В. – №u201214753; заявл. 24.12.2012; опубл. 

10.07.2013, Бюл. № 13.). 

Впровадження отриманих результатів. Результати досліджень 

впроваджені в клінічну практику ортопедичного та хірургічного відділення 

Центру стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», терапевтичного відділення Івано-

Франківської міської стоматологічної поліклініки, в клінічну стоматологічну 

практику ЦМЛ м. Борислава, поліклінічного відділення смт. Войнилів, КЗ 

«Калуська районна лікарня Калуської районної ради», терапевтичного 

відділення Калуської стоматологічної поліклініки, стоматологічну практику 

Комунальної районної лікарні м. Заліщики, центральної районної лікарні 

Надвірнянського району, Київської міської клінічної лікарні № 12, у клінічну 

практику Державного закладу центральної стоматологічної поліклініки 

Міністерства охорони здоров’я, в лікувальний процес кафедри терапевтичної 

стоматології Львівського національного медичного університету імені 
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Данила Галицького, інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, 

кафедри стоматолоії, кафедри терапевтичної стоматології Вінницького 

національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 

Матеріали дисертації включені до циклу лекцій та використовуються 

при проведенні практичних занять на кафедрі ортопедичної стоматології 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», на кафедрі 

стоматології ФПО, ДУ «КДМУ імені С. І. Георгієвського», на кафедрі 

щелепно-лицевої хірургії Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. 

Шупика, на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хирургії  

«ПВНЗ Київського медичного університету УАНМ».  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 

працею здобувача. Внесок автора полягає в проведенні патентно-

інформаційного пошуку, аналізі наукової літератури, вибору методів 

дослідження. Самостійно здійснено клінічно-лабораторні обстеження хворих, 

формування груп хворих, проведено аналіз, оцінку та узагальнення 

результатів клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень. 

Обгрунтовано методи лікування. Дисертантом проведена статистична 

обробка результатів досліджень, сформульовані висновки, практичні 

рекомендації, оформлено дисертаційну роботу. 

Усі розділи дисертаційної роботи написані особисто. Провідною є 

участь здобувача в наукових роботах, опублікованих у співавторстві. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

оприлюднені на: міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

технології щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології» (м. Івано-

Франківськ, 2010); обласній науково-практичній конференції «Вчені 

Прикарпаття – сталому розвитку краю» (м. Івано-Франківськ, 2012); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Медична наука в практику 

охорони здоров’я» (Полтава, 2012); міжнародній науково-практичній 

конференції  «Гофунговские чтения» (Харків, 2015); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній 
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стоматології» (м. Івано-Франківськ, 2015); міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – 

прогрес медицини майбутнього» (Київ, 2015), XIX міжнародний медичний 

конгрес студентів і молодих вчених, присвячений пам'яті ректора, члена-

кореспондента НАМН України, професора Л. Я. Ковальчука, (Тернопіль, 

2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових робіт, серед 

них – 5 статей у фахових виданнях, 8 тез у матеріалах міжнародних і 

всеукраїнських конференцій, конгресів та з’їздів. Дисертант є співавтором 3 

патентів України на корисну модель, 1 інформаційного листа та 1 методичної 

рекомендації. 
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РОЗДІЛ 1 

 

КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА 

ТА ЛІКУВАННЯ СУЧАСНИМИ МЕТОДАМИ З ЗАСТОСУВАННЯМ 

СИНГЛЕТНО-КИСНЕВОЇ ТЕРАПІЇ 

(огляд літератури) 

 

1.1. Імунний статус ротової порожнини та стан мікробіоценозу у 

хворих на генералізований пародонтит 

Захворювання пародонта є однією з найпоширеніших патологій 

щелепно-лицевої ділянки, яка призводить до втрати зубів і до повного 

руйнування зубо-щелепної системи [71, 91, 92, 107, 121]. Визначальну роль в 

етіології ГП відіграє стан специфічної та неспецифічної резистентності, що 

зумовлює рівень місцевого імунітету ротової порожнини [32]. 

Сьогодні доволі вагомого значення надається виявленню механізмів 

взаємозв’язку між станом імунної системи людини та активністю ГП [123]. 

Імунологічні зміни при пародонтиті характеризуються порушеннями у 

взаємодії факторів неспецифічної резистентності організму, пригніченням 

імунної відповіді, а також депресією автономної системи місцевого імунітету 

з дисбалансом показників цитокінів та активністю антигенпрезентуючих 

клітин [71, 91, 229]. Важливо підкреслити, що показники, які характеризують 

дані ланки гомеостазу організму людини, можуть слугувати критеріями 

контролю якості лікувально-реабілітаційних заходів у комплексному 

лікуванні хворих на ГП, а також факторами прогнозування перебігу 

захворювання. Адекватна оцінка стану хворого на ГП у сучасних умовах 

передбачає комплексне обстеження, що включає, крім традиційних клінічних 

методів, також біохімічні та імунологічні дослідження для об'єктивізації 

стану хворого на ГП, а також випереджувальне прогнозування наступної 

активації запального процесу та аналізу ефективності лікувальних заходів. 

Виявлення особливостей порушення тієї чи іншої ланки імунної відповіді 
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при різних клінічних проявах ГП дасть змогу розробити диференційовані 

схеми лікування цього захворювання. 

Одним із найважливіших імунологічних факторів, що зумовлюють 

імунітет ротової порожнини, є антитіла, насамперед, секреторний 

імуноглобулін А (sIgA) [42, 43]. Механізм дії sIgA на мікроорганізми полягає 

в тому, що він активує комплемент, який призводить до лізису 

мікроорганізмів,  а також перешкоджає адгезії алергенів, бактерій та їх 

токсинів до епітеліальних клітин, заважаючи колонізації слизової оболонки, 

нейтралізує віруси. Більшість вітчизняних і закордонних дослідників довели, 

що недостатність sІgА за ГП здатна призводити до активації патогенних 

мікроорганізмів [169, 197, 248, 257]. 

Гуморальні фактори місцевого захисту ротової порожнини представлені 

бактерицидними речовинами, лізоцимом і лактоферином, інтерфероном, 

інгібіторами протеїназ, комплементом [42, 43]. Наукові дослідження свідчать, 

що основними джерелами лізоциму є нейтрофіли, макрофагальні клітини, 

екзокринні залози [223]. Розщеплюючи полісахаридну частину клітинної 

мембрани, викликаючи лізис бактерій, регулюючи хемотаксис нейтрофілів і 

продукцію ними токсичних кисневих радикалів, збільшуючи швидкість 

поглинання бактерій і проліферацію лімфоцитів, лізоцим регулює інтенсивність 

запальних реакцій і впливає на фагоцитоз, що є вкрай важливим для розвитку й 

пролонгації фази ремісії перебігу ГП [46]. Біологічна роль лізоциму не 

обмежується антибактеріальною дією: для нього характерна участь у 

імунологічних, захисних реакціях організму, процесах регенерації і загоєнні ран 

у ротовій порожнині. Станом на сьогодні доведено, що в разі ГП 

спостерiгається суттєве зниження рiвня лiзоциму [37, 123], проте залишається 

не вивченою динамiка даного показника під впливом нових схем терапії. 

Реагування імунної системи у хворих на ГП характеризується активацією 

факторів вродженого імунітету – клітин макрофагально-фагоцитарного ряду на 

місцевому рівні та вираженою недостатністю факторів набутого імунітету за 
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рахунок зниження імуноглобулінів класу А як на місцевому, так і на 

системному рівні [30, 35, 43, 228]. 

Отже, встановлено, що розвиток ГП супроводжується суттєвими змінами 

стану імунних механізмів захисту ротової порожнини, що проявляються в 

місцевих змінах складу клітин крові ясен, у тому числі кількісного 

співвідношення популяцій і субпопуляцій лімфоцитів, а також вмісту 

імуноглобулінів та цитокінів у слині [31, 42, 43]. Ці зміни варіюють, залежно 

від ступеня пошкодження пародонта, й відображають процеси місцевого 

запалення та активації імунних механізмів захисту: переважання клітин, які 

мігрували у вогнище поліморфноядерних та мононуклеарних лейкоцитів, 

підвищена активність фагоцитів у спонтанному НСТ-тесті, зростання вмісту 

прозапальних цитокінів, перш за все, ФНП- та ІЛ-1ß; збільшене число Т-

лімфоцитів із маркером хелперів – CD4 +, зростання концентрації в слині 

імуноглобулінів IgG та IgA, а також цитокінів із профілем підтримки 

гуморальної (ІЛ-4) імунної відповіді. Водночас низка показників свідчить 

про наявну за ГП недостатність місцевих механізмів імунітету: пригнічений 

показник поглинальної активності фагоцитів, знижену здатність до активації 

кисневого метаболізму в індукованому НСТ-тесті, низьку концентрацію 

секреторних імуноглобулінів sIgA [17, 25, 31, 37, 76, 125]. 

Як відомо, показником функціонального стану В-лімфоцитів є вміст у 

біологічних рідинах імуноглобулінів. Стосовно вмісту IgА у випадку ГП 

деякими дослідженнями виявлено збільшення вмісту даного класу 

імуноглобулінів у ротовій рідині [248, 289]. Наявні дослідження, де 

констатовано підвищення вмісту IgА при близьких до норми показниках IgG 

[2, 48, 248, 289, 290]. Деякі автори вказують на підвищення обох класів 

імуноглобулінів (IgА та IgG) у разі ГП. При прогресуванні ГП більшість 

авторів відмічають зниження рівнів імуноглобулінів ротової рідини на фоні 

депресії В-системи імунної відповіді [248, 257, 260, 289].  

Останнім часом виявлено низку фізіологічних параметрів, які беруть 

участь у порушенні саногенетичних процесів при формуванні та подальшому 
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прогресуванні запального процесу в ротовій порожнині. Більшість праць у 

цьому напрямку сфокусовано на цитокіни, які не мають прямого впливу на 

патогенні мікроорганізми, а найімовірніше викликають зміни в клітинах у 

вогнищі ураження [248, 257].  

Одну з ключових ролей у процесі перебігу запального процесу при ГП 

відіграє ІЛ-4. Цей лімфокін продукується Т-клітинами (Th 2) і є фактором 

диференціації Т- i В-лімфоцитів. IЛ-4 слугує кофактором проліферації 

недиференцiйованих В-лімфоцитів, а також індукує в цих клітинах синтез 

IgE та IgG [248]. Дисрегуляція секреції IЛ-4 є ключовою в розвитку ГП, що 

підтверджується низкою досліджень, якими доведено, що мононуклеари 

периферійної крові хворих на ГП мають посилену відповідь на 

рекомбінантний IЛ-4 порівняно з відповіддю мононуклеарів здорових 

донорів. Відомим є й факт збільшення синтезу IgE у відповідь на стимуляцію 

IЛ-4, що призводить до посилення IgE-стимульованого синтезу цитокинів 

(IЛ-4, IЛ-5, IЛ-6) тучними клітинами. Проте, головним напрямком дії IЛ-4 є 

здійснення регуляції утворення широкого спектру цитокінового каскаду: 

обмеження синтезу макрофагами прозапальних IЛ-1b, IЛ-6, IЛ-8, IЛ-12, TNF-

α, утворення високоактивних метаболітів кисню, оксиду азоту, що є особливо 

актуальним при оцінці балансу між процесами ремісії та ГП [248, 260, 261, 

271, 289].  

Відомо, що протизапальний інтерлейкін ІЛ-4 стримує деструктивно-

запальний процес у пародонті та зменшує остеопороз. Якщо ІЛ-4 

виробляється досить, він пригнічує синтез ТNFα, ІЛ-1β, ІNF-. Достовірне 

зниження вмісту ІЛ-4 у крові хворих на ГП свідчить про прогресування 

патологічного процесу в пародонті, вказує зниження активності 

гуморального імунітету [42, 43, 248, 289]. 

У наукових працях відмічено, що в патогенезі становлення ГП бере 

участь ТNFα [142, 247], який відіграє одну з ключових ролей у розвитку ГП, 

шляхом підсилення запальних реакції та стимуляції секреції слизу через 

активацію епітеліальних клітин, моноцитів, макрофагоцитів і нейтрофілів. На 
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думку J. Ortaldo і співавт. ТNFα належить до родини літичних факторів 

імунної системи. Встановлено, що додавання антитіл до ТNFα зменшує 

пригнічувальну дію макрофагоцитів на продукцію бактеріальної ДНК. 

Ультраструктурний аналіз виявив, що інгібування росту мікроорганізмів 

може частково реверсувати при одночасному додаванні ТNFα і 

моноклональних антитіл до ІFN-γ, що підкреслює роль останнього як 

медіатора протимікробної дії ТNFα. Це твердження є вкрай важливим для 

розуміння умов активації вірусно-бактеріального компоненту в процесах 

генерації запальної відповіді при ГП, оскільки за умови дефіциту ІFN-γ 

високі рівні ТNF-α не здатні впливати на елімінацію збудника [43, 248, 289]. 

Взаємодія клітин імунної системи між собою здійснюється як за 

рахунок безпосередніх міжклітинних контактів, так і шляхом секреції безлічі 

розчинних білкових чинників, званих лімфокінами. Одним із найбільш 

важливих і добре вивчених лімфокінів, що беруть участь у процесі розвитку 

й посилення імунної відповіді, є інтерлейкін-2 (IЛ-2). Він індукує 

проліферацію В-лімфоцитів, активує цитотоксичні Т-лімфоцити, стимулює 

природні кілери і генерує лімфокін-активовані кілери [14, 289]. 

Науковцями встановлено, що IЛ-2 стимулює синтез і секрецію низки 

інших лімфокінів: IЛ-4, IЛ-6, гамма-інтерферону, колоній-стимулюючих 

факторів, фактору некрозу пухлин (TNF-α). ІЛ-2 є важливим прозапальним 

цитокіном, який стимулює проліферацію та диференціювання активованих Т-

лімфоцитів в ефекторні Th-лімфоцити або цитотоксичні Т-клітини. Він може 

стимулювати великі гранулярні лімфоцити, макрофагоцити і В-клітини й 

секретується Т-лімфоцитами CD4+, а також Т-клітинами деяких інших 

субпопуляцій лімфоцитів. [238, 239, 244]. 

Доведено, що у хворих на ГП зростає кількість прозапальних цитокінів 

та знижується кількість протизапальних, а між ними існує сильний 

взаємозв’язок. Зростання продукції прозапальних цитокінів, які є 

регуляторами запальної реакції на всіх рівнях, є відповіддю на запальні та 

деструктивні зміни в тканинах пародонта. Ці зміни виникають у результаті 
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довготривалого запального процесу. При хронічному ГП вміст цитокінів є в 

прямій залежності від ступеня запального процесу в пародонті [239].  

На початкових стадіях патологічний процес у тканинах пародонта 

перебігає у формі гострого ексудативного запалення з поєднанням явищ 

альтерації, ексудації та проліферації [48], але при цьому не відбувається 

пошкодження тканин і відновлення гомеостазу, тому що процес набуває 

ознак хронічного запалення. Такий процес виникає внаслідок тривалої дії 

мікрофлори на тканини пародонта, що призводить до порушень імунної 

системи з відповідними морфологічними змінами тканин у зоні запалення 

[70], внаслідок цього виникають деструктивні зміни в періодонті та 

альвеолярній кістці. При пародонтиті запалення втрачає свою біологічну 

доцільність як захисно-пристосувальна реакція. Результат захворювання 

залежить від загальної реактивності організму вцілому і визначається 

компенсаторними можливостями тканин пародонта, станом захисних 

функціональних механізмів опорного апарату зуба [69]. 

ГП – це дистрофічно-запальний процес, що виникає внаслідок дії 

екзогенних і ендогенних факторів [30, 32, 62]. До них відносять місцеві 

фактори впливу умовно-патогенної та специфічної мікрофлори зубної 

бляшки на фоні зниження реактивності місцевого імунітету ротової 

порожнини [12, 278, 279], анатомо-топографічні особливості ротової 

порожнини [3, 30, 92], травматична оклюзія, порушення функції жування 

[105, 149], а також вплив загальних факторів таких, як: емоційний стрес і 

психоемоційне навантаження, недостатнє поступлення в організм вітамінів, 

макро- і мікроелементів [61, 161, 162], супутня патологія тощо. 

У виникненні та перебігу ГП важлива роль належить зубному нальоту, 

зубному каменю та мікроорганізмам. У бактеріальній бляшці й 

пародонтальній кишені наявна велика кількість аеробних та анаеробних 

мікроорганізмів, які мають різні пародонтопатогенні властивості. У хворих 

на ГП виявлено скупчення мікроорганізмів у епітелії пародонтальної кишені 

(ПК) й поодинокі мікробні тіла в сполучній тканині без ознак колонізації, 
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наявне збільшення кількості лімфоцитів, нейтрофілів, фібробластів, що 

вказує на їхню роль у процесах деструкції. Бактерії виявляються в епітелії та 

сполучній тканині незалежно від ступеня деструкції. У ділянках, де є велика 

втрата колагену, наявні численні вогнища запалення [30, 32, 50, 62]. 

У ротовій порожнині вегетує велика кількість мікроорганізмів, які 

можуть стати причиною інфікування різних органів та систем усього 

орнанізму. На думку вчених, ГП є іфекційним захворюваннм, яке спричинене 

бактеріями, з їхнім негативним впливом на періодонтальну зв’язку та 

кісткову тканину. У діагностиці та лікуванні запальних захворювань 

пародонта великого значення набувають мікробіологічні дослідження [74, 75, 

78, 79]. 

На сьогодні доведено, що зубні відкладення є провідним чинником у 

розвитку ГП. Стан гігієни ротової порожнини відіграє важливу роль у 

виникненні захворювань пародонта, тому в плані лікування слід передбачати 

професійну гігієну та застосування засобів, спрямованих на поліпшення 

показників пародонтальних індексів, усунення симптомів захворювання, 

нормалізацію стану тканин пародонта [1, 2, 22, 23, 24]. 

За даними А. І. Грудянова [84, 85, 86] та інших дослідників  склад 

мікрофлори ротової порожнини впливає на розвиток хронічних запальних 

захворювань пародонта, на характер перебігу запального процесу, а також 

відображає соматичний стан хворого, недостатність його імунної та 

ендокринної систем [76, 78, 79, 80, 81]. Учені пропонують використання ПЛР 

(полімеразну ланцюгову реакцію) для того, щоб точно проаналізувати склад 

мікрофлори пародонтальних кишень. Це дає змогу правильно підібрати 

метод лікування, а також визначити етіологічні фактори запальних уражень 

пародонта. 

Пусковим механізмом у виникненні захворювань пародонта є один із 

етіологічних чинників – мікрофлора в поєднанні з ослабленням захисних сил 

організму. Це може бути основою хронізації патологічного процесу в 

тканинах пародонта [62, 76, 79, 84]. Незважаючи на фізіологічну роль 
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нормальної мікрофлори, яка є багатофункціональною частиною тіла людини, 

впродовж багатьох років вона розглядалася як причина розвитку хвороб 

мікробного походження. Одним із завдань мікробіології, що розкриває 

причинно-наслідкові зв'язки в пародонтології, залишається вивчення 

властивостей мікроорганізмів, які можуть бути потенційними збудниками 

захворювань органів ротової порожнини [236, 266, 269, 279, 286].  

Контроль мікрофлори шляхом видалення бактеріальної бляшки, зубних 

вікладень із поверхні коренів зубів – одна з ланок патогенетичного лікування 

захворювань пародонта. За даними різних авторів відомо, що механічне 

видалення зубної бляшки зменшує запальний процес у тканинах пародонта 

[22, 23, 24, 26, 45, 64, 75]. 

Кровоточивість ясен частіше асоціюється з активацією 

пародонтопатогенів, а кількість бактерій знаходиться в тісному взаємозв’язку 

з підвищеним рівнем С-реактивного білка (С-РБ) [30, 204, 255, 277]. С-РБ 

може виступати зв’язуючим елементом між місцевим запальним процесом та 

системною відповіддю макроорганізму. Дослідження С-РБ у сироватці крові 

широко застосовують у клінічній практиці, його відносять до «головних» 

білків гострої фази. Концентрація цього білка при бактеріальній інфекції, при 

пошкодженнях тканин стрімко зростає, тоді як у здорової людини рівень С-

РБ знаходиться в слідових кількостях [255, 277]. Рівень С-РБ ініціюють 

антигени бактеріальної, вірусної, грибкової, пухлинної природи. Вважається, 

що синтез С-РБ відбувається в гепатоцитах під дією цитокінів «першого 

покоління», які мають прозапальні властивості [260, 261]. Функція С-РБ – 

знищення чинників у вогнищах ураження та відновлення порушень функції. 

Дослідження показали, що С-РБ є не тільки маркером запалення, але його 

зростання в сироватці крові може свідчити про розвиток серцево-судинних 

захворювань. Тому він відіграє важливу роль у патогенезі процесів 

судинного ураження [38]. При ГП також підвищується рівень С-РБ. Ступінь 

збільшення цього маркера залежить від тяжкості захворювання, від маси тіла, 

віку, а також рівня холестерину в крові. Вчені вказують на зменшення його 
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рівня відразу після лікування ГП, а також через шість місяців після 

проведеного курсу лікування [28, 32, 117, 225]. 

Отже, ГП є багатофакторним захворюванням, при якому зубна бляшка 

ініціює розвиток захворювання. На перебіг і прогресування ГП впливають 

багато різних факторів, у тому числі й системні, імунологічні, соціальні, 

генетичні та багато інших. Досить часто імунологічні порушення поєднані з 

активацією мікрофлори, що може призвести до захворювань пародонта. 

 

1.2. Сучасні підходи до комплексних методів лікування захворювань 

пародонта 

Комплексне лікування захворювань пародонта включає терапевтичні, 

хірургічні, ортодонтичні, фізіотерапевтичні та ортопедичні заходи. Основна 

мета комплексного лікування пацієнтів із захворюваннями пародонта 

спрямована на тривалу стабілізацію патологічного процесу в тканинах 

пародонта, усунення запалення, патологічної рухомості зубів, травматичної 

оклюзії, прогресування дистрофічних змін кісткової тканини коміркових 

відростків.  

Терапевтичні заходи повинні базуватися на місцевій і загальній терапії 

[128, 140, 143, 148]. Місцеве лікування включає: зняття зубних відкладень; 

навчання правильному догляду та  підтриманню гігієни ротової порожнини; 

зняття запального процесу в тканинах пародонта; усунення передчасних 

контактів методом вибіркового пришліфування твердих тканин зубів; 

проведення місцевої протизапальної та імуностимулюючої терапії. Загальні 

заходи включають імуностимулювальну терапію, вітамінотерапію та ін. 

Отже, комплексне лікування захворювань пародонта об’єднує етіотропну, 

патогенетичну і симптоматичну терапію. Найперше слід виконати низку 

заходів, спрямованих на механічне видалення над’- і під’ясенних зубних 

відкладень, грануляційної тканини з використанням місцевої 

медикаментозної терапії. Метою місцевого лікування ГП є усунення 

місцевих подразників,  ліквідація запального процесу, усунення основних 
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симптомів захворювання. У хворих на ГП рівень гігієни є незадовільним, 

тому професійна гігієна ротової порожнини та підбір індивідуальних засобів 

гігієни є обов’язковим етапом лікування. Професійну гігієну рекомендовано 

здійснювати за допомогою ультразвукового наконечника і спеціально 

адаптованих насадок для видалення твердих зубних відкладень. Найкращих 

результатів можна досягнути, поєднавши ручний і механічний скейлінг. Для 

початкової та підтримувальної терапії можна використовувати модернізовану 

ультразвукову систему – «Vector», для якісної професійної гігієни та 

лікування з урахуванням мінімальної інвазивності та атравматичності для 

пародонтальних тканин, зручність та простота у використанні [36, 202]. 

За даними літератури, медикаментозні засоби для місцевої терапії 

можна використовувати у вигляді полоскання, ірригацій, ротових ванночок, 

інстиляцій у пародонтальні кишені, лікувальних пов’язок, ін’єкцій, а також 

вводити лікувальні середники з допомогою фізіотерапевтичних методів [156, 

157, 158, 162, 163]. Засоби для медикаментозної терапії призначають із 

метою антибактеріальної і протизапальної дії, для відновлення гомеостазу, 

для стимуляції процесів регенерації [102, 140, 141, 143]. Медикаментозні 

засоби для місцевої терапії застосовують під час проведення первинного 

пародонтологічного огляду, при цьому слід враховувати індивідуальний 

підхід до кожного пацієнта та не забувати про безпечність та ефективність 

препаратів.  

Ураховуючи, що ГП є мультифакторним захворюванням у комплексній 

терапії захворювань пародонта надають перевагу лікарським засобам, які 

здатні суттєво впливати на різні етіологічні та патогенетичні ланки 

захворювання. Медикаментозне лікування захворювань тканин пародонта є 

частиною комплексної терапії. 

В етіотропній терапії хвороб пародонта першорядним є усунення 

мікробної бляшки і контроль її утворення за допомогою місцевих 

медикаментозних середників – антисептиків. Важливиим етапом місцевого 

лікування ГП залишається антибактеріальна терапія. З антисептиків широко 
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застосовують хлоргексидин, декамін, етоній, фуразолідон, перекис водню, 

розчин хлораміну та ін. Однак, деякі з них мають недостатню 

антибактеріальну ефективність і побічні дії, подразнюючу дію, можуть 

забарвлювати зуби, пломби і слизову оболонку, викликати неприємний смак і 

розлад смакової чутливості, десквамацію епітелію ротової порожнини. Крім 

того, є антисептики не активні по відношенню до грибів [193, 210, 215].  

Одну з груп антисептиків становлять детергенти – четвертинні амонієві 

основи з високою поверхневою активністю, які утворюють багато піни, 

механічно очищуючи поверхню. До детергентів відносять 0,01% розчин 

мірамістину – антисептик із вираженими антимікробними властивостями 

щодо анаеробної та аеробної інфекцій, дріжджоподібних грибів, деяких 

вірусів. Це один із найдієвіших антисептиків, що стимулює 

імунокомпетентні клітини, сприяючи репарації та регенерації тканин [156, 

157, 158, 162, 163]. Клінічний досвід застосування антисептика широкого 

спектру дії 0,01% розчину «Мірамістин» для впровадження в практику 

лікарів-парадонтологів. «Мірамістин» випускається у формі 0,01% розчину, 

що містить бензил-диметил амоній хлорид, моногідрат-катіонна поверхнево-

активна речовина інші патогенні гриби. 

Рекомендовано використовувати «Мірамістин» у вигляді пов'язки, що 

накладається на ясна і шийки зубів. Перевага цього методу полягає в 

тривалості впливу препарату на вогнище ураження. Лікувальна бактерицидна 

пов'язка являє собою композицію з 0,01% розчину препарату Мірамістину і 

стоматологічного цементу для тимчасової фіксації «Ортофікс-Аква».  

Установлено, що частота виявлення ротових трихомонад асоціюється з 

виникненням ГП із торпідним перебігом [142, 200, 233, 236]. У людини 

паразитує три види трихомонад. У зв’язку з цим часто в пародонтології 

застосовують препарат трихопол (метронідазол), який має здатність 

пригнічувати анаеробну флору в ясенних кишенях. Використання трихополу 

дає позитивний ефект при лікуванні захворювань пародонта. Можливе 

використання комбінованих препаратів на основі метронідазолу і 
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хлоргексидину – гель «Метрогіл Дента», «Мірафен – Дента». «Метрогіл 

Дента» володіє антипротозойними та антианаеробними  властивостями за 

рахунок взаємодії відновленої нітрогрупи з ДНК мікроорганізмів, пригнічує 

синтез компонентів мікробних клітин, викликає загибель мікроорганізмів. 

Хлоргексидин, який входить до складу гелю «Метрогіл Дента», також є 

детергентом і за молекулярною будовою – представником бігуанідів, має 

широкий спектр дії щодо грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, 

дріжджових форм, деяких вірусів. Дія хлоргексидину зумовлена тим, що 

катіони при дисоціації зв’язуються з негативними групами, що наявні в 

стінці бактерій і викликають руйнування та загибель бактеріальних клітин. 

Гель «Метрогіл Дента» добре дифундує в м’які тканини, має високу 

плинність, водорозчинний. Він повністю заповнює пародонтальну кишеню, 

має прийнятні органолептичні властивості [67, 83, 142]. 

І. А. Горбачова та співавтори [67] висвітлюють загальносоматичні 

аспекти патогенезу та лікування ГП. На основі результатів даних досліджень 

встановлено, що механізми запалення тканин пародонта відбуваються за 

участю імунної системи, вільнорадикальної агресії, підтримуються 

дефіцитом мінерального обміну і, зокрема, таких мікроелементів, як: Zn, Cu, 

Fe. Однотипність змін у тканинах пародонта під впливом різних причин 

зумовлює необхідність використання універсальних терапевтичних підходів, 

зокрема: корекції імунної та антиоксидантної систем і поповнення 

мінералодефіциту. ГП характеризується також імунологічними 

порушеннями, тому для його лікування застосовують також імунотропні 

засоби для місцевої дії на тканини пародонта [86]. 

На думку В. І. Герелюка [54, 55, 56, 57, 58] важливе значення при 

комплексному лікуванні ГП має вплив терапевтичних заходів на 

мікроциркуляцію ясен і обмін ліпідів. Доведено, що застосування текому 

знижує вміст ліпопротеїдів у яснах, нормалізує активність макрофагоцитів, 

знижує адгезивні властивості ендотеліоцитів капілярів, моноцитів та 

нейтрофілів крові, що зумовлює покращення стану мікроциркуляції в яснах, 
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продовжує тривалість ремісії та сприяє стабілізації патологічного процесу в 

тканинах пародонта. За дослідженнями автора впродовж останніх років, 

привертає увагу участь ліпідів і їхніх медіаторів у виникненні та в перебігу 

захворювань пародонта. У плазмі крові ліпіди циркулюють у вигляді 

ліпопротеїдів низької і високої густини. При електронній мікроскопії судин 

мікроциркуляторного русла вільних ясен і міжзубних сосочків людей в нормі 

виявлено, що ендотелій містить малу кількість ендоцитозних везикул. Через 

ендотеліоцити капілярів мікроциркуляторного русла у сполучну тканину 

ясен проникає незначна кількість макромолекулярних речовин. При 

хронічному ГП відбувається ураження мембран ендотеліоцитів із 

припиненням везикулоутворення. Везикули в ендотеліоцитах містять 

ліпопротеїди низької густини. Ендоцитозний транспорт ліпопротеїдів низької 

густини у вогнище хронічного запалення співпадає з їхньою появою в 

зубоясенній рідині [59]. 

При вивченні впливу препарату текому на вміст простагландину Е2 

(ПГЕ2) і лейкотрієну В4 (ЛТВ4) у слині та ясенній крові після проведеного 

лікування ГП було доведено, що цей лікувальний засіб знижує вміст 

прозапальних продуктів арахідонової кислоти в слині та ясенній крові. 

Превентивне застосування текому продовжує тривалість ремісії та викликає 

стабілізацію патологічного процесу [55]. Автор довів, що медичний препарат 

теком, який містить велику кількість ейкозапентаєнової та докозагексаєнової 

кислот, має вплив на ліпопротеїни в яснах та ясенній рідині, знижує їхній 

вміст. При застосуванні текому в комплексному лікуванні ГП відбувається 

покращення стану мікроциркуляції завдяки зниженню адгезивних 

властивостей ендотеліоцитів капілярів [52]. 

Ученими встановлено, що стимулятори регенерації використовуються 

для прискорення відновних процесів. Якісними стимуляторами регенерації є 

безбілкові препарати, які виготовляють із крові великої рогатої худоби [152, 

161, 162]. До таких препаратів відносять «Солкосерил». «Солкосерил» 

біологічно та хімічно стандартизований діалізат крові молочних телят, не 
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містить білків та антигенів. Цей препарат активує транспорт кисню та 

поживних речовин і сприяє їхній утилізації, стимулює синтез АТФ, підвищує 

споживання кисню клітиною, посилює проліферацію пошкоджених клітин та 

прискорює процеси ранозагоєння. «Солкосерил» сприяє збільшенню запасів 

високоенерговмісних фосфатів, посилює внутрішньоклітинний енергообмін, 

стимулює регенерацію клітин, прискорює відновлення тканин, створює 

умови, які сприяють синтезу колагена, сприяє реваскуляризації ішемізованих 

тканин, має цитопротекторний та мембраностабілізуючий ефект. До складу 

«Солкосерил дентальної адгезивної пасти» входить місцевий анестетик 

полідоканол, що має швидку й довготривалу знеболювальну дію. Паста 

щільно прилипає до слизової оболонки та захищає від різних подразників, 

утворивши захисну плівку [161, 162, 163]. 

Відомо, що вітамін С впливає на утворення колагену та підтримує 

щільність судинної стінки [88, 91, 107, 266]. Призначають його разом з 

вітаміном Р, який стабілізує проникність капілярів, підвищує окисно-відновні 

процеси в організмі та сприяє накопиченню аскорбінової кислоти в тканинах. 

0,5% розчин рутину (вітамін Р) застосовують у поєднанні з 5% розчином 

аскорбінової кислоти у вигляді аплікацій чи інстиляцій у пародонтальні 

кишені. Можливе використання 1% розчину галаскорбіну – комплексу 

натрієвих солей галової та аскорбінової кислот. Вітамін РР – нікотинова 

кислота використовується особами з захворюваннями судин, спазмами судин 

головного мозку і та інш. При пародонтиті на тлі супутньої патології – 

гіпертонічна хвороба, серцево-судинні захворювання та інш. – 

рекомендовано призначати вітамін Е [60, 61, 201]. 

Таким чином, літературні дані вказують, що лікування хронічних 

процесів при захворюваннях пародонта є недоцільним без попереднього 

усунення мікробного фактора та без застосування імуностимулюючих чи 

імуномодулюючих препаратів [24, 111]. 
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1.3. Застосування методу синглетно-кисневої терапії в медицині та 

стоматології 

Застосування медикаментозних засобів відкрило нову епоху в 

медицині, проте лікарі зіткнулися зі зворотним боком – виникненням 

численних побічних реакцій, особливо при застосуванні антибіотиків. Зросла 

чисельність змішаних інфекцій, може виникати резистентність мікрофлори 

до медикаментозних середників, а також дизбактеріози, кандидози, зниження 

стимуляції імунітету [152, 153, 155, 156, 157].  Ураховуючи численні побічні 

ефекти, доцільно переосмислити звичайні підходи до лікування ГП. 

Актуалізуються немедикаментозні методи боротьби з інфекційними 

агентами, які позбавлені вищеперелічених недоліків і можуть якщо не 

замінити, то обмежити вживання лікарських засобів, впливаючи на різні 

ланки патологічного процесу [157]. До таких методів можна віднести 

озонотерапію, фотодинамотерапію та синглетно-кисневу терапію (СКТ). 

Синглетний кисень є різновидністю молекулярного кисню, молекула 

якого перебуває в збудженому стані, характеризується надлишковою 

енергією, а тому володіє підвищеною реакційною здатністю. Йому, разом з 

іншими активними формами кисню (пероксидом водню, супероксид-аніоном, 

радикалами гідроксилу та пероксинітрилу), відводиться важлива роль у 

розвитку багатьох фізіологічних і патологічних процесів [7, 116, 217]. За 

участю синглетного кисню відбувається окиснення різноманітних 

біомолекул (передусім, нуклеїнових кислот, ліпідів, амінокислотних 

залишків метіоніну, гистидину, триптофану, які формують функціональні 

центри білків), що лежить в основі інактивації мікроорганізмів у лізосомах 

фагоцитів, а також вільнорадикальних процесів пошкодження тканинних 

структур організму при запаленні. Синглетний кисень продукується низкою 

біологічних систем організму (при каталізованому пероксидазою окисненні 

іонів галогенів, у процесах ліпоксигеназного і циклооксигеназного окиснення 

довголанцюгових ненасичених жирних кислот, мікросомального окиснення) 

[217]. 
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Уперше синглетний кисень був виявлений у 1924 році як активна 

форма кисню [99, 129, 217]. Схема утворення синглетного кисню 

відбувається наступним чином: поглинаючи квант енергії, пігмент 

фотосенсибілізатор переходить у синглетний, а потім у триплетний 

збуджений стан. Під впливом синглетного кисню відбувається активація 

лізоциму, що призводить до розщеплення мукопептидів клітинної стінки 

бактерій, активація протеолітичних і гідролітичних ферментів, які 

перетравлюють мікроорганізми. Однак, синглетний кисень є 

високореактивною речовиною з коротким періодом розпаду, але внаслідок 

цього утворюються вторинні тривало існуючі активні компоненти, які 

створюють лікувальну основу синглетно-кисневої терапії [29, 93, 94, 99]. 

Установлення біологічної ролі синглетного кисню зумовило розвиток 

нового напрямку в лікуванні різноманітних захворювань, які 

супроводжуються дисбалансом вільнорадикальних процесів і 

антиоксидантного захисту тканин організму, що одержав назву синглетно-

кисневої терапії (СКТ) [5, 217]. За кордоном, і в нашій країні також, 

розроблені апарати, які під впливом жорсткого ультрафіолету індукують 

перетворення атмосферного кисню в синглетний стан. Молекула кисню в 

синглетному стані існує обмежений час, а далі відновлюється до звичайного 

стану, що супроводжується випроміненням електромагнітних хвиль 

ультрафіолетового діапазону. Вважають, що під впливом цієї вивільненої 

енергії активується ланцюг біохімічних і біофізичних процесів, спрямований 

на нормалізацію обмінних і окислювальних процесів у тканинах організму. У 

зв’язку з цим активні форми кисню застосовуються при різноманітних 

захворюваннях внутрішніх органів, хворобах обміну речовин [5, 7, 8], а 

також у стоматології – для лікування карієсу зубів, пульпітів, періодонтитів, 

періімплантитів [15, 18, 20, 40, 47, 77, 80, 116, 157]. 

Ураховуючи те, що синглетний кисень є однією зі сполук, продукція 

яких індукується мембранною НАДФ·Н-оксидазою при контакті фагоцитів із 

мікроорганізмами (так званий «дихальний вибух») і забезпечує їхній кілінг у 
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фагосомі [258, 289], саме пряма протимікробна дія розглядається в якості 

одного з можливих пояснень терапевтичного ефекту СКТ, яка є одним із 

сучасних методів лікування захворювань різних систем організму людини, 

зокрема, і стоматологічної патології [93, 94, 217]. 

СКТ є новим методом кисневої терапії на основі застосування 

синглетно-кисневих сумішей (СКС). Поступлення в організм людини 

синглетно-кисневих сумішей може здійснюватися шляхом інгаляцій, 

прийому активованої води, водних розчинів, коктейлів, пінок. При цьому 

відбуваються такі біофізичні та біохімічні процеси: стабілізація аеробного 

обміну, поліпшення кровообігу та тканинного дихання, стимуляція 

регенеративних і зменшення запальних процесів, підвищення імунітету [4, 5, 

7, 8]. Крім цього, ряд авторів вказують на необхідність поєднання СКТ із 

медикаментозними середниками і фізіотерапією [4, 5, 7, 8, 93, 94, 217]. 

Основними показаннями до застосування СКТ є: патологія органів 

травлення, захворювання опорно-рухового апарату, захворювання органів 

дихання та периферійної нервової системи. Найбільш важливими 

результатами дії СКТ є: відновлення антиоксидантної системи, нормалізація 

потенціалу клітинних мембран, покращення засвоєння кисню тканинами, 

поліпшення реологічних властивостей крові, імуномодуляція Т- і В- систем 

імунітету та стимулювання sIgA, корекція ендотеліальної дисфункцї [4, 5, 8, 

217]. 

Протипоказання до СКТ: загальні – злоякісні новоутворення, системні 

захворювання крові, кровотечі і схильність до них, атеросклероз судин 

головного мозку, захворювання серцево-судинної системи в стадії 

декомпенсації, виснаження хворого, гострі психічні розлади, гострі запальні 

та інфекційні захворювання [217]. 

Позитивні результати лікування при застосуванні СКТ отримано у 

хворих із раком прямої кишки, виразкової хвороби дванадцяти палої кишки, 

бронхіальної астми, в акушерстві та гінекології, при лікуванні цукрового 

діабету [4, 5, 6, 7, 8, 9, 93, 94, 217]. За даними досліджень, автори довели 
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позитивні результати лікування гастроентереологічної патології при 

застосуванні СКТ. Отримані результати вказують, що включення СКТ у 

комплекс лікування хворих із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки 

забезпечує покращення даних ПОЛ та зростання активності системи 

антиоксидантного захисту [4, 5, 7, 8]. Включення альтану та синглетно-

кисневої терапії при комплексному лікуванні хворих із гастродуоденопатіями 

дозволяє досягнути позитивної динаміки рівня прозапальних цитокінів і 

стабілізацію процесів перекисного окислення ліпідів [20]. Доведено 

позитивний вплив комплексного лікування хворих на хронічний 

некалькульозний холецистит при використанні артишоку і СКТ. Указано, що 

СКТ відновлює антиоксидантний захист: підвищується активність 

церулоплазміну та насиченість трансферину залізом, нормалізуються 

процеси перекисного окиснення ліпідів: знижуються рівні активних 

продуктів тіобарбітурової кислоти і дієнових кон’югатів. Протизапальна дія 

СКТ доведена достовірним зниженням і нормалізацією прозапальних 

цитокінів ІЛ-1β і ТНФ-α в жовчі, підвищенням вмісту протизапального 

цитокіну ІЛ-10 у сироватці крові [7, 8, 9]. 

М. М. Семотюк [211] вказує на переваги застосування СКТ у 

комплексному лікуванні бронхіальної астми. Зокрема, у хворих відбувається 

нормалізація активності дихальних ферментів і тиску в малому колі 

кровообігу, клінічних показників і якості життя. 

У наукових працях А. І. Дацуна [94, 95] описано про проведення 

передопераційного гамма-опромінення на фоні СКТ із застосуванням 

ентеросорбції, що дозволяє отримати позитивні клінічні результати і 

відсутність негативних змін показників периферійної крові у хворих із 

первинно-операбельним раком прямої кишки.  

Результати досліджень С. О. Остафійчук [184] засвідчують позитивний 

вплив використання СКТ в акушерстві та гінекології. Зокрема, встановлено 

врівноваження процесів прооксидантно-антиоксидантної системи, достовірні 

зміни кількісного вмісту сироваткового білка в зоні швидких 
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посттрансферинів, де локалізуються IgG та IgA, зменшення гіпопротеїнемії, 

що вказує на позитивний вплив СКТ на гуморальну ланку імунітету у 

вагітних жінок із пізніми гестозами. Автор наголошує на переваги 

застосування СКТ такі, як: відсутність токсичної та алергічної дії, 

непереносимості, шкідливого впливу на плід.  

Доведено позитивний вплив та переваги застосування СКТ у 

комплексному лікуванні цукрового діабету. СКТ у таких хворих сприяла 

прискоренню їхньої реабілітації за наявності хронічних ускладнень 

цукрового діабету, зменшенню чи нормалізації метаболічних зрушень, 

усуненню мікроциркуляторних змін, зниженню рівня глюкози крові [44]. 

У стоматології відомі роботи Н. В. Бушма [39, 40] про методику 

профілактики карієсу зубів із використанням підвищеної концентрації озоно-

кисневої суміші. В експерименті на щурах автор доводить, що запропонована 

ним методика запобігає підвищенню активності кислої фосфатази в пульпі 

різців, підвищує вміст кальцію та активність лізоциму в ротовій рідині. Ця 

методика полягає у використанні високих концентрацій озоно-кисневої 

суміші з застосуванням апарату «Бозон-С» перед герметизацією фісур 

постійних зубів. Біохімічні дослідження ротової рідини в дітей довели 

антимікробну, протизапальну й антиоксидантну дію запропонованої 

методики. Зокрема, за даними автора, збільшується активність каталази в 

1,76 раза, лізоциму – в 1,81 раза, зменшується активність уреази в 2,65 раза і 

еластази на 38,5% від групи порівняння, поліпшується мінералізуюча 

здатність пульпи і функціональний стан мікрокапілярного русла ясен.  

О. В. Дєньга та співвавтори [100]  проводили обробку фісур зубів перед 

проведенням процедури герметизації високими концентраціями озоно-

кисневої суміші для того, щоб досягти стерильності. Вони встановили, що 

озон має високу проникність і володіє антибактеріальними властивостями. 

Оцінюючи результати проведених досліджень, можна зробити висновки, що 

озоно-киснева суміш створює стресову активацію функціонування пульпи 

молочних зубів, завдяки цьому реалізуються механізми пульпи, що 
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пришвидшують ремінералізацію, поліпшуються біохімічні властивості 

ротової рідини, нормалізується рівень неспецифічної резистентності ротової 

порожнини. Експериментальне дослідження показало, що використання 

озоно-кисневої суміші запобігає розвитку каріозного процесу в щурів, які 

знаходилися на карієсогенній дієті. Карієсопрофілактична ефективність 

обробки озоном пов’язана з його вираженими бактерицидними 

властивостями. Крім того, запропонований метод запобігав на тлі 

карієсогенного раціону підвищенню активності кислої фосфатази в пульпі 

різців, зниженню активності лізоциму в слизовій оболонці щоки та вмісту 

калію в ротовій рідині тварин [39]. 

За результатами наукових досліджень, доведено ефективність 

дезінфекції препарованої поверхні зуба для виготовлення вінірів озоно-

кисневою сумішшю перед їхньою фіксацією. Запропонована методика сприяє 

активації функціонування пульпи зубів, на що вказує зменшення її 

електрозбудливості, зменшення електропровідності твердих тканин зубів і 

електричного імпедансу емаль-дентин. Автор рекомендує при препаруванні 

зубів для виготовлення вінірів двічі обробляти відпрепаровані поверхні зубів 

озоново-кисневою сумішшю (10 мг/л). При цьому попереджується 

виникнення гіперчутливості зубів, ясенної рецесії, поліпшується гігієнічний 

стан ротової порожнини, зменшується мікробне обсіменіння, підвищується 

неспецифічний захист і знижується ступінь дисбіозу [39, 47, 77, 124]. 

І. В. Безрукова та співавтори [20] пропонують використовувати 

озонований розчин хлориду натрію для медикаментозної оборобки кореневих 

каналів при лікуванні періодонтитів. Результати клініко-лабораторних 

обстежень свідчать про те, що цей розчин хлориду натрію сприяє значному 

зниженню вмісту анаеробної мікрофлори в кореневих каналах та має 

виражені знеболюючі властивості.  

Відомо, що каріозний процес на початкових стадіях розвитку може 

мати зворотний характер. Однак неможливо передбачити, яке ураження може 

ремінералізуватися, а яке ні. Використання озону разом із препаратами фтору 
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та при поліпшенні індивідуальної гігієни дає хороші результати. Завдяки 

такій комбінації можна досягти 99% ремінералізації уражених ділянок [77]. 

Незважаючи на велику кількість методів лікування захворювань 

пародонта, проблема залишається не вирішеною і сьогодні. Побічна дія та 

алергічні реакції на антибіотики спонукають до пошуків нових способів 

лікування ГП. Медичні якості озонотерапії дуже схожі на дію антибіотиків. 

Але озон відрізняється від антибіотиків за трьома такими моментами: навіть 

у великих дозах озон не має негативної дії на організм людини, немає 

звикання мікроорганізмів до озону, озон має протизапальну дію на тканини 

пародонта [18]. 

Аналіз літературних джерел засвідчує, що розвиток ГП 

супроводжується суттєвими порушеннями стану імунних механізмів захисту 

ротової порожнини, які проявляються в змінах складу клітин крові, у тому числі 

кількісного співвідношення популяцій і субпопуляцій лімфоцитів, а також 

вмісту в слині імуноглобулінів та цитокінів. 

Базуючись на даних літератури, перелічені вище механізми місцевого й 

загального імунітету без сумніву є вагомими у виникненні та перебігу 

дистрофічно-запальних уражень пародонта. Проте ще залишаються 

запитання стосовно імунологічної резистентності. 

Незважаючи на наявність різних способів терапії та величезного 

переліку медикаментозних препаратів, які застосовуються в лікуванні ГП, 

проблема лікування ГП ще потребує подальшого вдосконалення та 

залишається актуальною, оскільки великий відсоток хворих на ГП мають  

алергічні реакції на лікарські засоби, що вимагає від лікаря пошуку інших схем 

лікування ГП із метою стабілізації патологічних змін у тканинах пародонта. 

Однак ми вважаємо, що ця гіпотеза потребує перевірки. У зв’язку з цим 

одним із завдань нашого дослідження є вивчення впливу збагаченої 

синглетним киснем пароводяної суміші й води, генерованої апаратом «МІТ-

С» (ТОВ «НДІ Медінтех», Київ, Україна), на життєздатність представників 

мікрофлори пародонтальних кишень пацієнтів хворих на ГП. 
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Існує безліч прикладів застосування СКТ у гастроентерології, 

гематології, ендокринології, імунології, дерматології, нефрології, 

пульмонології, кардіології [5, 6, 7, 8]. У науковій літературі є дані про 

доцільність використання СКТ за умов виразкової хвороби, 

гастродуоденопатій, гепатитів, хронічних колітів і ентероколітів [211]. 

Однак, даних про ефективність застосування СКТ при лікуванні хворих на 

ГП нами не знайдено. 

Отже, ГП є досить поширеним захворюванням, зумовленим багатьма 

етіологічними факторами і патогенетичними механізмами. Тому постає 

питання про детальне вивчення клініко-рентгенологічних особливостей 

перебігу ГП. Не менш важливим на сьогодні вважається вивчення 

особливостей показників запалення і стану імунної системи у хворих на ГП. 

Актуальним залишається питання лікування ГП, в якості підтримуючої 

терапії.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Характеристика об’єктів клінічних спостережень 

Об’єктом дослідження були 140 пацієнтів, хворих на ГП хронічного 

перебігу I та IІ ступенів розвитку, які знаходилися на амбулаторному 

лікуванні в центрі стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет». Обстеження включало 

клінічні, рентгенологічні, імунологічні, мікробіологічні методи дослідження. 

Клінічні, лабораторні, рентгенологічні – проводилися на базі терапевтичного 

відділення центру стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (завідувач центру 

стоматології – Кривенький Т. П.). Мікробіологічні дослідження та 

визначення лізоциму в ротовій рідині були проведені на базі кафедри 

мікробіології, вірусології та імунології в бактеріологічній лабораторії (зав. 

каф. – д. мед. н., проф., Куцик Р. В.). Імунологічні дослідження – визначення 

рівня інтерлейкінів: IЛ-4, IЛ-2, ФНП-α у сироватці крові та визначення 

вмісту sIgA, IgA у ротовій рідині – проводилися на базі обласного центру 

ВІЛ/СНІДу обласної клінічної інфекційної лікарні (завідувач лабораторії – 

Прокоф’єва О. О.). * 

Обстеження, лікування та клінічне спостереження проводилося на базі 

кафедри терапевтичної стоматології та терапевтичного відділення Центру 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет». 

Вік пацієнтів коливався від 25 до 44 років. Серед усіх обстежених 

хворих жінки становили 76 осіб, а чоловіки – 64 особи (табл. 2.1). 

 
* Здобувач висловлює щиру подяку за допомогу в проведенні досліджень 

керівникам та співробітникам зазначених установ. 
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Таблиця 2.1 

Розподіл пацієнтів хворих на ГП I-IІ ступенів розвитку за 

статтю 

Загальна кількість обстежених осіб 

Жінки Чоловіки Всього 

абс. 
відн. 

(%) 
абс. 

відн. 

(%) 
абс. 

відн. 

(%) 

Хворі на ГП (n=140) 76 54,3 64 45,7 140 100 

Клінічно здоровий пародонт (n=15) 10 66,7 5 33,3 15 100 

 

Тривалість патологічного процесу в тканинах пародонта становила від 

2 до 10 років – у середньому – (5,4+2,2) років. 

Діагноз ГП встановлювали на основі результатів клініко-

рентгенологічних обстежень за класифікацією захворювань тканин 

пародонта Данилевського М. Ф. [91]. 

У наше дослідження включалися хворі на ГП, від яких була отримана 

індивідуальна згода на застосування запропонованої медикаментозної терапії 

та СКТ. 

 

2.2. Клініко-лабораторні методи обстеження 

Обстеження хворих на ГП включало збір анамнезу життя і хвороби, 

скарг пацієнта. Особливої уваги надавали причині виникнення захворювання 

та його тривалості, перебігу хвороби, періодам загострення, характеру та 

обсягу попередніх лікувальних заходів тощо. Вивчали скарги хворих 

(неприємний запах із ротової порожнини, кровоточивість ясен, рухомість 

зубів та ін.).  

Клінічне обстеження проводили за стандартною методикою огляду 

стоматологічного хворого: оцінювали стан слизової оболонки присінка рота, 

глибину присінка рота, висоту прикріплення вуздечок губ (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Схема обстеження хворих на генералізований пародонтит. 
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Оцінювали стан коміркових відростків, їхній рельєф, наявність атрофії, 

деструкцій та нориць (за класифікацією Данилевського М. Ф.) [90, 92]. 

Особливу увагу звертали на стан ясен: колір (блідо-рожевий, гіперемія, 

ціаноз), рельєф ясенного краю (загострення верхівок ясенних сосочків, 

конічна посіченість, валикоподібне потовщення сосочків), та консистенцію 

(нормальний тонус, набряк, пастозність) [49, 54, 92, 108, 109], різновид 

симптоматичного гінгівіту, його поширеність. Наявність серозного, гнійного 

ексудату в ПК (відсутній, виявляється при пальпації, самовільне виділення) 

[48, 91, 88, 89], наявність рецесій ясен та систематизація їх за класифікацією 

P.D. Miller [88, 89, 84, 90]. 

Вимірювання глибини ПК проводили за допомогою ґудзикового 

пародонтологічного зонда. Інструмент розміщували вздовж довгої осі зуба 

чітко перпендикулярно до ясенного краю, притискаючи робочу частину 

зонда до твердих тканин зуба. Глибину ПК вимірювали з чотирьох боків 

зуба: вестибулярного, орального, медіального та дистального. Уздовж 

ширини коронки зуба проводили три паралельних виміри, знаходили 

найбільшу глибину ПК від верхньої межі ясен до дна ПК (прямий метод) і від 

емалево-цементного з’єднання до дна кишені (непрямий метод).  

Формалінову пробу використовували для виявлення звиразкувань у 

пародонтальних кишенях, бензидинову – для діагностики характеру 

ексудату. Оцінку ступеня рухомості зубів проводили за шкалою Міллера в 

модифікації Флезера, в якій розрізняють три ступені рухомості зубів: 

І ступінь – зміщення зуба у вестибуло-оральному напрямку в межах 1 

мм; 

ІІ ступінь – зміщення зуба у вестибуло-оральному напрямку більше, 

ніж на 1 мм; 

ІІІ ступінь – зміщення зуба у вертикальному напрямку [71, 75]. 

Із метою визначення гігієнічного статусу використовували індекси 

гігієни за Грін-Вермільйоном (ІГ) [119]. ІГ дорівнює сумі індексу зубного 
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нальоту (DI-S) та індексу зубного каменю (CI-S). Досліджували вестибулярні 

поверхні 11, 16, 26, 31 зубів та язичні – 36, 46 зубів. 

Оцінку наявного зубного нальоту проводили за такою схемою: 

0 – немає нальоту; 

1 – наліт покриває не більше 1/3 поверхні зуба; 

2 – наліт покриває від 1/3 до 2/3 поверхні зуба; 

3 – наліт покриває більше 2/3 поверхні зуба.  

Розраховували індекс за формулою DI-S=
n

с

,
 

де с – оцінка зубного нальоту; n – кількість досліджуваних зубів. 

Розрахунок індексу зубного каменя проводили за такими критеріями: 

0 – немає каменю;  

1 – над’ясенний зубний камінь покриває менше 1/3 поверхні зуба;  

2 – над’ясенний зубний камінь покриває від 1/3 до 2/3 поверхні зуба чи  

є окремі частинки під’ясенного зубного каменю;  

3 – над’ясенний зубний камінь покриває більше 2/3 поверхні зуба чи 

наявний під’ясенний зубний камінь.  

Розраховували індекс за формулою: CI-S=
n

с

^
 

де с – оцінка зубного каменю; n – кількість досліджуваних зубів. 

Пародонтальний індекс (ПI) [81, 82, 84] використовували з метою 

діагностики ступеня запально-дистрофічних змін у тканинах пародонта. 

Огляд проводили в ділянці тканин пародонта кожного з зубів для виявлення  

запальних змін у м’яких тканинах, наявності ПК і рухомості зубів. 

ПІ оцінювали за такими критеріями: 

0 – відсутність запальних змін; 

1 – легкий запальний процес, що займає частину ясен навколо зуба; 

2 – запальний процес, що займає всі ясна навколо зуба, ПК відсутня;  

3 – запальний процес, що займає всі ясна навколо зуба, ПК відсутня, 

рентгенологічно наявна резорбція кісткової тканини; 
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4 – запалення ясен, наявна ПК, зуб нерухомий; 

5 – зуб рухомий, наявна ПК, рентгенологічно - виражена деструкція 

всіх тканин пародонта. 

ПІ визначали за формулою: ПI = 
зубівнихдосліджувакількість

зубівних досліджувавсіх  балів сума

.
 

Результати дослідження інтерпретували наступним чином: 

0,1 –1,0 – початковий ступінь важкості пародонтиту; 

1,5 – 4,0 – середній степінь важкості пародонтиту; 

4,5 – 8,0 – важка форма пародонтиту. 

РМА в модифікації Parma використовували для виявлення запальних 

змін у м’яких тканинах пародонта [91, 92]. Дослідження базується на тому, 

що за допомогою ватного валика та розчину Шиллєра-Пісарєва обробляється 

слизова оболонка ясен біля усіх зубів із метою прижиттєвого зафарбування 

глікогену та оцінюється зміна забарвлення ясен на різних рівнях (ясенний 

сосочок, маргінальна частина, альвеолярна частина ясен).  

Отримані дані оцінювали за такими критеріями: 

0 балів – запальні зміни в яснах відсутні; 

1 бал – запальні зміни в яснах на рівні ясенного сосочка; 

2 бали – запальні зміни в яснах на рівні вільної частини ясен; 

3 бали – запальні зміни в яснах на рівні коміркової частини ясен. 

Розрахунки проводили за формулою: 

Індекс РМА в модифікації Parma (%) = 
зубівкількість

балівсума





3

100

.
 

Інтерпретацію результатів проводили наступним чином: 

до 25% – легкий ступінь гінгівіту; 

25-50% – середній ступінь гінгівіту; 

більше 51% – важкий ступінь гінгівіту. 

Оцінку кровоточивості ясен – індекс кровоточивості (ІК) визначали за 

Muhlemann H. R., Son S. (1971) у модифікації Cowell I. (1975) [71, 90, 91, 92]. 

Дослідження полягає у виявленні наявності чи відсутності кровоточивості 
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ясен під час зондування ясенної борозни та пародонтальної кишені. Індекс 

визначали в ділянці 16, 21, 36, 41, 44 зубів зі щічної та язикової (піднебінної) 

поверхонь за допомогою ґудзикового пародонтального зонда. Інтерпретацію 

отриманих результатів проводили згідно з такою шкалою: 

0 балів – кровоточивість відсутня; 

1 бал – кровоточивість виникає не раніше, ніж через 30 сек після 

зондування; 

2 бали – кровоточивість – зразу після зондування або до 30 сек після 

зондування; 

3 бали – кровоточивість – відразу після зондування і зумовлює 

заповнення кров’ю всього міжзубного сосочка. 

Кінцевий результат дослідження вираховували шляхом визначення 

середнього значення індекса всіх обстежених ділянок. 

Інструментальні методи дослідженя. Для дослідження стану кісткової 

тканини коміркового відростка застосовували внутрішньоротову 

рентгенографію та ортопантомографію. Під час аналізу оцінювали форму, 

висоту та стан верхівок міжальвеолярних перетинок, характер резорбції 

кісткової тканини та наявність змін у періодонті. Розрізняли чотири ступені 

резорбції кісткової тканини: 

початковий – відсутність компактної пластинки вершини міжзубних 

перетинок, її остеопороз без особливої втрати кісткової тканини; 

І ступінь – деструкція міжкоміркових перегородок до 1/3 висоти; 

ІІ ступінь – деструкція міжкоміркових перегородок до 1/2 висоти; 

ІІІ ступінь – деструкція міжкоміркових перегородок більше ніж 1/2 

висоти [8, 31]. 

Вивчаючи в динаміці дані рентгенограм, визначали ступінь 

деструктивних змін за характером контурів зон резорбції, стану 

кортикальних пластинок і вогнищ осеопорозу, стану періодонтальної щілини. 

Ультразвукова ехоостеометрія. За допомогою ультразвукової 

ехоостеометрії вивчали щільність кісткової тканини щелеп у хворих на ГП. 
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Цей метод дозволяє визначити щільність кісткової структури щелеп на основі 

вимірювання часу поширення ультразвуку по кістці: чим більша густина 

кісткової тканини, тим менше часу, за який проходить ультразвук по кістці 

[110]. Вимірювання проводили на апараті «Ехоостеометр ЕОМ-01-ц» за 

методом Т. Д. Заболотного, користуючись стандартними діагностичними 

п’єзоголовками [110]. 

Результати обстеження заносились у розроблені карти обстеження, що 

містили в собі паспортну частину, дані про загальний стан, у табличному 

вигляді відображали динаміку кожного з досліджуваних показників 

гігієнічного стану ротової порожнини (ГІ) та індексного оцінювання тканин 

пародонта за результатами пародонтального індекса (ПІ), папілярно-

маргінально-альвеолярного індекса (РМА), індекса кровоточивості за H. R. 

Muhlemann, S. Son у модифікації І. Cowell (ІК); результати рентгенологічного 

дослідження (ортопантомографія та внутрішньоротова рентгенографія). 

Загальний стан організму хворих та інших органів, систем оцінювали на 

основі результатів анамнестичних, клінічних досліджень і медичної 

документації. 

 

2.3. Визначення цитологічних показників та показників запалення 

Цитологічне дослідження проводилося за методикою А. С. Григорян та 

співавторів [70]. Метод оцінки стану тканин пародонта дозволяє провести 

ранню діагностику захворювань тканин пародонта ще на доклінічній стадії. 

Індекс деструкції (ІД) відображає відносний вміст клітин з ознаками 

цитопатології в епітеліальній популяції. Запально-деструктивний індекс (ЗДІ) 

показує співвідношення лейкоцитарних, моноцитарних та 

сполучнотканинних клітинних елементів, число яких у цитограмах наростає 

при запаленні в тканинах пародонта. Цитоморфометричний метод оцінки 

стану тканин пародонта базується на принципах морфометрії і дозволяє 

провести ранню діагностику захворювань тканин пародонта ще на 
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доклінічній стадії за такими параметрами: вираженість пошкодження 

тканинних структур та інтенсивності запалення в пародонті [70, 71, 79]. 

Забір матеріалу здійснювали шляхом проведення відбитків із ясен за 

допомогою клиноподібного фрагмента гумки з розміром вузької частини не 

більше 1 мм. Гумки зберігали в чашках Петрі в 50% розчині етилового 

спирту. Відбитки брали з язикової поверхні зуба через (4±1) год після 

чищення зубів. Попередньо взяті з чашок Петрі та висушені легким 

струменем повітря з пустера гумки притискали до ясен у ділянці зубо-

ясенного з’єднання чи ПК. Внутрішню частину гумки щільно притискали до 

зуба в ділянці зубо-ясенного з’єднання, а зовнішню – до симетричної ділянки 

ясен. Відбитки переносили на попередньо підготовлені предметні скельця, на 

яких склорізом зроблений поділ на квадранти. На скельці записували номер 

протоколу цитологічного дослідження, маркували ділянки забору: «з» – зуб, 

«я» – ясна. На одному скельці розміщували відбитки з ділянок 4-6 зубів, по 3-

4 відбитки в кожному квадранті. Скельце висушували. Препарат 

зафарбовували за Романовським-Гімза. Підрахунок отриманих даних 

проводилося за допомогою біологічного робочого мікроскопа ЛАБОВАЛ 3, 

при збільшенні х 200, х 600, бінокулярна приставка 1,6х, об’єктив 16х, 40х.  

Підрахунок клітин проводили в двох основних клітинних популяціях 

цитограм: епітеліальній та сполучнотканинній. Вибір полів для дослідження 

був довільний. Дотримувалися наступних правил: під час підрахунку 

епітеліальних клітин спочатку визначали їхню загальну кількість у полі зору, 

тоді – кількість клітин із вираженими ознаками цитопатології. Насамкінець 

підраховували до загального числа епітеліальних клітин відносний показник 

клітин із різним типом цитопатології: базофілія цитоплазми, дистрофічні 

зміни (вакуолізація цитоплазми, деструкція ядра), присутність 

макрофагоцитів. Для всіх цих клітин вираховували середнє значення у 

відсотках, що є необхідним для визначення індекса деструкції (ІД). 
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Лейкоцити, моноцити та фібробласти підраховували в 3-5 полях, їхнє 

число фіксувалив абсолютних числах, вираховували середнє число цих 

показників, що використовується для визначення ЗДІ. 

ІД базується на використанні трьох ознак цитопатології в епітеліальних 

клітинах: базофілії цитоплазми, внутрішньоплазматичного включення 

«фагоцитованих» клітин, ознаки дистрофічних змін. Комплекс показників 

цитопатології має таку  властивість: зі збільшенням патологічних змін у 

пародонті змінюються кількісні та якісні показники епітеліальних клітин, що 

вказує про наростання патології клітин. Показники цитопатології 

використовували в наростаючому ряду, при цьому важливість внеску в 

комлексному показнику ІД кожного наступного члена ряду має бути більш 

значущою за внесок попереднього. 

Показники a, b, с – показники співвідношення епітеліальних клітин із 

базофільною цитоплазмою, дистрофічнозмінених та фагоцитуючих клітин, 

утворювали ряд Х1< Х2< Х3 (ІД= Х1 + Х2 + Х3). Наростання вкладу 

кожного члена ряду відтворювали шляхом введення коефіцієнта спряження. 

В якості цього коефіцієнта використовували емпіричну функцію розподілу. 

При розміщенні членів по висхідній лінії впливу на перебіг патологічного 

процесу формується ряд, в якому Х(1) < Х(2)< ...< Х(i) < ...< Х(n) ,де Х(i) - i – 

цитологічна ознака, i – ранг, порядок ряду. 

Емпірична функція розподілу F, яка вказує на важливість впливу 

кожного з членів ряду залежно від рангу, має вигляд: 

Fn1(Xi) = mx/n1, 

де: mx – кількість членів ряду, менших X; nl = n+ 1 – кількість членів 

ряду + 1. 

Після включення в ІД коефіцієнтів спряження (Fn1) формула набуває 

вигляду: ІД = F1X1+F2X2+... + Fi Xi+... + FnXn.. Із метою більшої гетерогенності 

ІД використовували специфічну ознаку досліджуваних груп. Зі збільшенням 

інтенсивності патологічних змін у пародонті зростає різниця між 

мінімальними та максимальними величинами певного показника 
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цитопатології R=Xmax-Xmin. При статистичній обробці результатів таку 

різницю називають розмахом ряду (R).  Розмах ряду введено в ІД за 

допомогою коофіцієта дисперсії (К).  

К = R/Σеп х100, де R – розмах ряду, Хеп. – загальна кількість 

епітеліальних клітин. X1,...Xi....Xn – порядок епітеліальних клітин із 

наростаючими патологічними змінами. ІД визначали за наступною 

формулою: ІД=K{F1X1+...+F2X2+...+FnXn) / Σеп, де: X1 ,... Xi,... Xn – порядок 

епітеліальних клітин із наростаючою цитопатологією (базофілія цитоплазми, 

дистрофія та внутрішньоклітинна інвазія лейкоцитів / мононуклеарів), %; Fi – 

коефіцієнт спряження, який показує ріст внеску в показник ІД кожного з 

елементів X з наростаючими ознаками цитопатології; К – коефіцієнт 

дисперсії, що розраховується за формулою K=R/Σеп ,%; Σеп – загальне число 

епітеліальних клітин. 

Активність запально-інфільтративних проявів у пародонті оцінювали за 

допомогою ЗДІ, який розраховували на основі кількості сполучнотканинних 

клітин, що входили до складу запального інфільтрату: 

ЗДІ= 
Л+Г+Ф 

М 

де ЗДІ – запально-дистрофічний індекс;  

Л – кількість лейкоцитів;  

Г – кількість моноцитів ядерного типу;  

Ф – кількість фібробластів;  

М – кількість незмінених моноцитів. 

У нормі ІД=20-650, ЗДІ=3,0-13,0; при запальних процесах у пародонті 

(гінгівіт) ІД = 700-1600, ЗДІ=13,5≥50; при запально-дистрофічних процесах у 

пародонті (пародонтит, пародонтоз) ІД =1700≥6000, ЗДІ=9,0≥5. 

Визначення вмісту С- реактивного білка. С-реактивний білок (С-РБ) є 

показником активності перебігу запальних та некротичних процесів. Його 

виявляють у біологічних рідинах організму. Рівень С-РБ в сироватці крові 

підвищується протягом 24-48 год після гострого пошкодження тканин та 
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вказує на інтенсивність запального процесу. У здорових людей рівень С-РБ 

сироватки крові визначається в слідових концентраціях [30, 32, 117, 198, 255, 

277]. Визначення С-РБ проводилося у двох варіантах: у ротовій рідині та в 

плазмі крові. Збирали ротову рідину в пробірки шляхом спльовування. 

Аналіз результатів проводили відразу після їхнього отримання. Для 

дослідження використовували «СРБ – латекс – тест» (ТОВ НВЛ «Гранум» м. 

Харків, реєстраційний номер №1248/2002). При цьому методі білок гострої 

фази, який вступає в реакцію аглютинації з антитілами проти С-РБ, 

адсорбованих на нейтральних частинках латексу. Дослідження проводили з 

допомогою реагенту №2 та розводили фізіологічним розчином 

досліджуваний матеріал – 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 і т. д. На скляну пластинку 

послідовно наносили реагенти №3. Оцінювали результат згідно останнього 

титру сироватки, який дав позитивний результат №4 по 10 мкл з інтервалом 

по 10 мкл досліджуваного матеріалу. Струшуючи флакон, перемішували 

реагент №1 і додавали по 10 мкл в кожну краплю контрольного матеріалу, 

перемішували скляною паличкою. Через 5-6 хв оцінюють результати. Якщо є 

аглютинація частин латексу – реакція позитивна. Щоб визначити кількість 

СР-Б у мг/л у пробі, необхідно найбільше розведення сироватки помножити 

на 6 мг/л. 

 

2.4. Імунологічні методи дослідження 

Метод послідовних полоскань – міграція лейкоцитів у ротову 

порожнину (проба М. А. Ясиновського). За допомогою цього методу можна 

зробити висновок про характер запальної реакції, рівень фагоцитозу, про 

захисну реакцію тканин пародонта. Для полоскання брали 10 мл ізотонічного 

розчину натрію хлориду. Тривалість полоскання 30 сек. Інтервали між 

полосканнями 5 хв. Перші три порції випльовували, три наступні – збирали в 

пробірки для дослідження. Піпеткою відмірювали 1 мл змиву, переносили в 

іншу пробірку і розводили в співвідношенні 1:9, збовтували, забарвлювали 

1% водним розчином трипанового синього та 1% водним розчином 
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червоного конго. Через 10 хв після осідання лейкоцитів проводили 

підрахунок у 30 полях зору. У 10 полях зору підраховували кількість живих і 

мертвих лейкоцитів та клітин плоского епітелію. Потім знову робили 

підрахунок в одному полі зору і визначали середню кількість лейкоцитів та 

клітин плоского епітелію, перемножували на 400 і ділили на 45. Отримане 

число вказувало на кількість лейкоцитів, що мігрували в 1 мл змивної рідини. 

У нормі 80% лейкоцитів, що мігрували в ротову порожнину, життєздатні 

протягом 2,5 год. Інтенсивність міграції лейкоцитів може свідчити про 

реактивність слизової оболонки ротової порожнини, про ступінь розвитку 

патологічного процесу в тканинах пародонта [91]. 

Визначення активності лізоциму в ротовій рідині. Ротову рідину 

забирали в пацієнтів зранку, натще серце, через 10-15 хв після старанного 

прополіскування ротової порожнини фізіологічним розчином, у кількості 1-2 

мл. Зібрані зразки центрифугували при 3000 об./хв. впродовж 15 хв для 

осадження муцину і клітинних елементів, відбирали прозорий супернатант, 

який зберігали до моменту дослідження в морозильній камері при 

температурі – 18°С. 

Активність лізоциму визначали за методом О. В. Бухаріна і Н. В. 

Васильєва [38]. Попередньо готували змив добової агарової культури 

Micrococcus lysodeicticus (штам 2665 Державного Інституту стандартизації і 

контролю медичних біологічних препаратів ім. Л. О. Тарасевича, м. Москва) 

1/15 М фосфатним буфером рН 6,2. Одержану суспензію мікрокока 

стандартизували на фотоелектроколориметрі КФК-2 з зеленим 

світлофільтром до показника оптичної щільності 0,66. 

Розморожені зразки ротової рідини розводили в чотири рази 1/15 М 

фосфатним буфером рН 6,2. Для дослідження в пробірки вносили по 0,1 мл 

розведеної ротової рідини, 0,4 мл 1/15 М фосфатного буферу рН 6,2 і 2,0 мл 

стандартизованої суспензії мікрокока. У три контрольні пробірки вносили по 

0,5 мл 1/15 М фосфатного буферу рН 6,2 і 2,0 мл суспензії мікрокока. 

Пробірки інкубували в термостаті при температурі 37°С упродовж 30 хв. 
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Далі вимірювали оптичну щільність вмісту контрольних і досліджуваних 

пробірок на фотоелектроколориметрі КФК-2 із зеленим світлофільтром 

(довжина хвилі – 520 нм). За спеціальними калібрувальними таблицями на 

основі показника оптичної щільності вмісту пробірок та з урахуванням 

ступеню попереднього розведення зразків ротової рідини визначали 

концентрацію лізоциму в мкг/мл [38]. 

Визначення Ig А і sIgA сироватки крові та ротової рідини. Детекція 

цих класів імуноглобулінів проводилася біохімічним методом за Mancini et 

al. [248, 257 ] у модифікації Е. Г. Ларенко і М. П. Кравченко [208]. Принцип 

методу полягає у фракціюванні білків досліджуваного субстрату органічними 

розчинниками і буферними розчинами. Утворені білково-буферні комплекси 

змінюють фотоелектричну густину середовища, завдяки чому на 

фотоелектроколориметрі виводять показники, що характеризують вміст Ig.  

Детекція показників ІЛ-2, ІЛ-4, та TNF-α в сироватці крові. Дані 

параметри оцінювали методом імуноферментного аналізу на приладі «StatFax 

303 Plus» за допомогою реагентів набору ИФА БЕСТ А 8668 (ЗАО «Вектор 

Бест», Росія). Для визначення вмісту інтерлейкінів використовували 

твердофазний імуноферментний метод із застосуванням пероксидази хріну в 

якості індикаторного фермента. Один тип антитіл іммобілізували на 

внутрішній поверхні ямок планшетів для мікротитрування. Другий тип 

моноклональних антитіл до епітопу досліджуваних молекул інтерлейкінів 

знаходився в комплектах у вигляді кон’югату з біотином. Індикаторним 

компонентом був кон’югат пероксидази хріну зі стрептавідином, який має 

дуже високу спорідненість із біотином. Після інкубації та промивань в ямки 

вносили кон’югат пероксидази з стрептавідином для подальшої інкубації, 

після чого здійснювали промивання, внесення субстрату та вимірювання 

зв’язаної пероксидази. 
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2.5. Мікробіологічне дослідження вмісту пародонтальних кишень 

Мікробіологічне дослідження проводили до і після проведеного курсу 

лікування. Матеріал для бактеріологічного дослідження на предмет 

виявлення аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори та 

дріжджоподібних грибів забирали з ПК відкаліброваною бактеріологічною 

петлею і негайно висівали на кров’яний агар. Для встановлення параметрів 

нормального мікробіоценозу ротової порожнини в здорових осіб (група 

контролю) аналогічним способом забирали ротову рідину в ділянці ясенної 

борозни. 

Посіви виконували за методом Голда, який дозволяє здійснити 

кількісну оцінку рівня мікробного обсіменіння [136]. Посіви інкубували 

впродовж 1 доби при температурі 37°С в аеробних і анаеробних умовах (у 

герметично закритому ексикаторі) в атмосфері, збагаченій СО2. 

Ідентифікацію виділених чистих культур проводили за комплексом 

морфологічних, культуральних та біохімічних властивостей (набори 

«STREPTOtest 16», «STAPHYtest 16», «ENTEROtest 24», Lachema, Чехія). 

Особливу увагу звертали на характер гемолізу, плазмокоагулазну і 

лецитиназну активність стафілококів, лактазну активність ентеробактерій, 

пігментоутворення. 

При проведенні бактеріологічного дослідження враховували наявність 

у посівах наступних мікроорганізмів: 

1) -гемолітичні Streptococcus sp., 2) β-гемолітичний Streptococcus 

pyogenes, 3) Staphylococcus aureus, 4) Staphylococcus epidermidis, 5) Neisseria 

sp., 6) Corynebacterium sp., 7) Bacillus sp., 8) E.coli та інші види 

ентеробактерій, 9) псевдомонади (Pseudomonas aeruginosa), 10) 

дріжджоподібні гриби Candida sp..  

Кількісний облік колоній проводили з урахуванням їхньої видової (або 

родової) належності. На основі аналізу результатів посівів для 

мікроорганізмів кожної групи визначали індекс постійності, популяційний 

рівень (який виражали в lg КУО/мл) та коефіцієнт кількісного домінування 
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[120], що дозволило з більшою об’єктивністю оцінювати характер 

мікробіоценозу ПК хворих на ГП, а також стежити за його змінами в процесі 

лікування. 

Дослідження прямого впливу синглетно-кисневої терапії на 

представників мікрофлори ротової порожнини. Виконано дві серії 

експериментів, в яких оцінювали вплив на життєздатність мікробних 

культур, збагачених синглетним киснем пароводяної суміші і «активованої 

води». У першій серії експериментів вивчали вплив на мікроорганізми 

генерованої апаратом для СКТ «МІТ-С» пароводяної суміші. Попередньо 

готували стандартизовані за еталоном оптичної мутності (5×10
8
 КУО/мл) 

суспензії добових культур мікробних тест-штамів. Далі шляхом виконання 

десятикратних серійних розведень у стерильному фізіологічному розчині 

одержували робочі суспензії кожної культури з концентрацією 5×10
4
 

КУО/мл. По 100 мкл робочої суспензії кожної культури засівали на 3 чашки з 

поживним агаром. Культури на чашках №2 і №3 експонували з пароводяною 

сумішшю, яка виділялася з інгаляційного наконечника апарату СКТ 

впродовж 3 і 9 хв відповідно. Засіяна культурою чашка №1 була 

контрольною. Після 24-годинної інкубації в термостаті при температурі 37°С 

порівнювали інтенсивність росту культур на контрольній і дослідних чашках. 

У другій серії експериментів вивчали вплив на життєздатність мікробних 

культур їхньої експозиції зі збагаченою синглетним киснем «активованою 

водою». Для дослідження використовували робочі суспензії з концентрацією 

5×10
5
 КУО/мл. По 200 мкл стандартизованої робочої суспензії кожної 

культури вносили в 4 стерильні пробірки. У пробірку №1 (контроль) вносили 

1,8 мл стерильного фізіологічного розчину, старанно перемішували і 

відбирали аліквоту об’ємом 100 мкл для посіву на м’ясопептонний агар. 

Нанесений зразок старанно розтирали шпателем по всій поверхні агару. У 

дослідні пробірки №2, №3 і №4 додавали по 1,8 мл «активованої води» 

негайно після її відбору з апарату для СКТ. Час експозиції «активованої 

води» з тест-культурами становив відповідно 10, 30 хв та 1 год. Аліквоти з 
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кожної пробірки аналогічним чином висівали на м’ясопептонний агар. 

Результати посівів враховували після їхньої 24-годинної інкубації в 

термостаті при температурі 37°С. Для об’єктивізації аналізу результатів 

дослідів одержували цифрові зображення посівів на чашках, обробку яких 

(підрахунок колоній) здійснювали за допомогою комп’ютерної програми 

TotalLab TL120 v 2008 (Nonlinear Dynamics Ltd.). Порівнювали інтенсивність 

росту культур на контрольній і дослідних чашках. Одержані результати 

обробляли методами варіаційної статистики. Для вивчення впливу місцевої 

СКТ на характер мікрофлори ПК пацієнтів хворих на ГП І-ІІ ступенів 

розвитку проводили дослід. Для проведення даного досліду було сформовано 

2 групи пацієнтів – дослідну й контрольну. Пацієнти дослідної групи 

проводили полоскання ротової порожнини активованою водою, насиченою 

СК. Пацієнти контрольної групи полоскали ротову порожнину 

дистильованою водою. Вміст ПК відбирали для дослідження перед початком 

лікування і на 12 -у добу після проведеного досліду. 

 

2.6. Схеми лікування хворих на генералізований пародонтит 

Ученими запропоновано документацію для уніфікації роботи лікаря-

пародонтолога, яка дозволяє сформувати алгоритм обстеження та скласти 

план лікування хворого. Рекомендовано застосовувати індекси, які 

дозволяють найбільш повно характеризувати пародонтологічний статус 

пацієнтів і проводити спостереження на етапах лікування та у віддалені 

терміни. Нами використано рекомендовані проф. В. І. Герелюком та 

співавторами [54] карти пародонтологічних хворих для полегшення та 

уніфікації роботи з пацієнтами. При застосуванні запропонованої 

документації полегшується складання плану обстеження та лікування. 

Рекомендовані документи можуть бути також і юридичними документами. 

Залежно від способу комплексного лікування, всі хворі на ГП були 

розділені на чотири групи. У І групі (20 осіб), яким використовували базову 

терапію, у ІІ групі (35 осіб) – базову терапію і СКТ всередину, у ІІI групі (35 
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осіб) – базову терапію і СКТ шляхом інгаляцій, у IV групі (50 осіб), яким у 

комплексному лікуванні ГП проводили базову терапію, СКТ усередину та 

шляхом інгаляцій. Контрольну групу склали 15 осіб із клінічно здоровим 

пародонтом. 

Сиглетно-кисневу суміш (СКС) готували за допомогою апарату МІТ-

С (рис. 2.2.) 

 

 

Рис. 2.2. Апарат МІТ – С двохканальний для приготування синглетно-

кисневої суміші. 

 

Апарат МІТ – С випускається науково-медичним центром «Медінтех», 

Київ, Україна (Патент України № 1395 «Апарат для приготування синглетно-

кисневої суміші», 16.09.2002, Бюл. №9, 2002.), державна реєстрація № 

7338/2007, технічні умови – ТУ У 33.1-32105242-001:2007. 

Апарат «МІТ – С» складається з електронного блоку, двох колб для 

приготування пароводяної суміші, силіконових трубок, розпилювачів та 

інгаляційних наконечників. Колба для проготування пароводяної суміші 

містить дві ємкості, які з’єднані між собою. У колбі наявна силіконова трубка 

з розпилювачем на кінці. У верхній частині колби розміщені два штуцера: 

один – для підведення повітря з компресора, другий – для подачі пароводяної 

суміші на вхід активатора. Перетворення пароводяної суміші на СКС 
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здійснюється в процесі проходження даної суміші через активатор, де вона 

піддається дії ультрафіолетового опромінення, та відбувається збудження 

кисню води і перехід молекули кисню в синглетний стан. Цей стан 

характеризується переходом електронної хмари молекули кисню на більш 

високий рівень. У результаті цього збільшується кінетична енергія та 

амплітуда коливальних рухів міжмолекулярних зв’язків води. При цьому 

вода набуває унікальності – дрібнокластерний стан. За дуже короткий час 

молекула кисню води знову повертається в попередній стан. Додаткове 

застосування магнітного поля сприяє спіновій поляризації електронної 

хмари, що робить воду унікальною. При потраплянні такої води в організм 

людини, при вживанні СКС відбувається біоенергетичне перетворення в 

середині клітини та дія на мембранно-обмінні процеси, результатом яких є 

нормалізація антиоксидантних функцій. Поступлення синглентно-кисневої 

суміші в організм людини здійснюється шляхом інгаляцій та прийому 

активованої води всередину [7, 93, 94, 99, 116, 217, 289]. 

І групу склали 20 хворих на ГП, яким у комплексному лікуванні ГП 

проводили тільки базову терапію: зняття зубних відкладень, із розчину 

«Мірамістину» (реєстраційне посвідчення № UA/1804/01/01 ) робили 

аплікації на тканини пародонта тривалістю 15 хв, 3 рази на добу, 10 діб, 

ранозагоюючий препарат «Солкосерил дентальна адгезивна паста» 

використовували у вигляді аплікації (реєстраційне посвідчення №013615/02-

2002), 1 раз на добу, 5 діб, та вживали «Аскорбінову кислоту» (реєстраційне 

посвідчення № UA/2983/01/01) всередину по 0,1г – 2 драже, 3 рази на добу 

протягом 1 міс. 

ІІ групу склали 35 хворих на ГП, яким проводили  базову терапію і 

СКТ всередину кожних 6 міс, як підтримуючу терапію, по 12 сеансів, за 

такою схемою: 

 1-а та 2-а доба – по 100 мл активованої води всередину після 

їди, 1 раз на добу; 
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 3-а і 4-а доба – по 150 мл активованої води всередину після 

їди, 1 раз на добу; 

 з 5-ої доби по 12-у – по 200 мл всередину після їди, 1 раз на 

добу. 

ІІІ групу склали 35 хворих на ГП, яким у комплексному лікуванні ГП 

проводили базову і СКТ, яка проводиться інгаляціями кожних 6 міс, як 

підтримуюччу терапію, по 12 сеансів (рис. 2.3). Схема лікування хворих ІІІ 

групи була наступною: 

 1-а та 2-а доба проводимо інгаляції по 3 хв 1 раз на добу 

після їди; 

 3-а та 4-а доба – інгаляції по 5 хв 1 раз на добу після їди; 

 5-а – 6-а доба – інгаляції по 7 хв 1 раз на добу після їди; 

 з 7-ої по 12-у добу – інгаляції по 9 хв 1 раз на добу після їди.  

 

 

Рис. 2.3. Застосування СКТ шляхом інгаляції з допомогою апарату 

МІТ-С. 

 

IV групу склали 50 хворих на ГП, яким у комплексному лікуванні ГП 

проводили базову терапію та СКТ інгаляціїї і всередину кожних 6 міс, як 

підтримуючу терапію, по 12 сеансів, за схемою: 

 1-а та 2-а доба – інгаляції по 3 хв 1 раз на добу після їди; 

 3-а і 4-а доба – інгаляції по 5 хв 1 раз на добу після їди; 
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 5-а – 6-а доба – інгаляції по 7 хв 1 раз на добу після їди; 

 з 7-ої по 12-у добу – інгаляції по 9 хв 1 раз на добу після їди. 

Та всередину за такою схемою:  

 1-а та 2-а доба – по 100 мл активованої води всередину після 

їди, 1 раз на добу; 

 3-а і 4-а доба – по 150 мл активованої води всередину після 

їди, 1 раз на добу; 

 з 5-ої доби по 12-у добу – по 200 мл всередину  після їди, 

1раз на добу. 

Схематично способи лікування відображені на рисунку 2.4. 

155 пацієнтів 
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Рис. 2.4. Схема комплексного лікування різних груп хворих на 

генералізований пародонтит. 

Пацієнтів обстежували до лікування, після та через 3, 6 і 12 міс після 

лікування. 

 

2.7. 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’ютерні на основі програми 

Microsoft Excel (розрахунок відносних величин, їхніх похибок, t-тесту). 

Частина завдань розробки даних виконувалась із використанням 

ліцензованих пакетів статистичного аналізу Microsoft Excel та Statistica 7.0, 

зокрема програм описової статистики. 

Статистичну обробку отриманих результатів проводили, вираховуючи 

середню арифметичну величину (М), середнє квадратичне відхилення (σ), 

середню похибку (m). Ступінь достовірності (Р) отриманих результатів 

визначали за критерієм Ст’юдента (t) згідно рекомендацій. 

Де М1 – cередня арифметична величина першого показника; М2 – 

середня арифметична величина другого показника; m1 – середня похибка 

середнюї величини першого показника; m2 – середня похибка середньої 

величини другого показника [137, 165]. 

 

Матеріали розділу 2 опубліковані в таких працях: 

1. Пат. на корисну модель №5666. МПК А61К 6/00. Спосіб лікування 

генералізованого пародонтиту з використанням синглетно-кисневої 

терапії / Довганич О. В, Герелюк В. І., Нейко Н. В. – № u201007350, 

заявл. 14.06.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2. 

2. Пат. на корисну модель №667. МПК А61К 6/00. Спосіб місцевого 

лікування генералізованого пародонтиту з використанням синглетно-
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кисневої терапії / Довганич О. В., Герелюк В. І., Нейко Н. В. – № 

u201007649, заявл. 18.06.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2. 

3. Пат. на корисну модель №81642. МПК А61К 9/12. Спосіб 

комплексного лікування генералізованого пародонтиту з 

використанням синглетно-кисневої інгаляції / Довганич О. В., Герелюк 

В. І., Нейко Н. В. – № u201214753, заявл. 24.12.2012; опубл. 10.07.2013, 

Бюл. № 13. 
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РОЗДІЛ 3 

 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА У 

ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ 

 

3.1. Клініко-лабораторні особливості перебігу генералізованого 

пародонтиту І-ІІ ступенів розвитку 

Клінічні та лабораторні обстеження пацієнтів були проведені всім 140 

хворим на ГП І-ІІ ступенів розвитку та 15 особам із клінічно інтактним 

пародонтом, які склали групу порівняння. Клінічні спостереження за 

хворими на ГП усіх груп здійснювали до лікування та проводили порівняння 

з особами з клінічно здоровим пародонтом. Обстеження починали з 

визначення скарг пацієнтів (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Скарги хворих на генералізований пародонтит 

Скарги 

Хворі на ГП (n=140) 

І ступінь, n=71 ІІ ступінь, n=69 

Абс. % Абс. % 

Кровоточивість ясен 19 26,76 29 42,03 

Набряк ясен 12 16,90 19 27,54 

Свербіж і/чи печіння в яснах 10 14,08 19 27,54 

Біль в яснах 11 15,49 32 46,38 

Рухомість зубів 9 12,68 35 50,72 

Неприємний запах із рота  12 16,90 31 44,93 

 

Хворі на ГП скаржилися на свербіж ясен, вічуття важкості, на 
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кровоточивість при чищенні зубів та вживанні твердої їжі, на рухомість 

зубів, неприємний запах із рота. Об’єктивно: ясна змінені в кольорі – 

гіперемовані з ціанотичним відтінком, пастозні, нещільно прилягали до 

шийок зубів, рельєф змінений, ясна кровоточили при пальпації. Наявні 

пародонтальні кишені (ПК). При пальпації з ПК виділялась помірна кількість 

серозного ексудату. Виявляли зубні відкладення: над- та під’ясенний зубний 

камінь та зубний наліт. Рухомість зубів відповідала ступеню резорбції 

кісткової тканини, наявна помірна травматична оклюзія. Рентгенологічно 

простежувалися порушення цілісності кортикальної пластинки, резорбція 

міжкоміркових перегородок коміркового відростка до 1/3 – 1/2 довжини 

кореня з ознаками остеопорозу. Періодонтальна щілина була дещо 

розширеною в ділянці шийок зубів. 

У пацієнтів із клінічно здоровим пародонтом – ясна пружні, блідо-

рожевого кольру без видимих патологічних змін, щільно охоплюють шийки 

зубів, зубо-ясенне прикріплення збережене. У деяких випадках наявна 

незначна кількість м’яких зубних відкладень. 

При обстеженні хворих на ГП особливу увагу звертали на наявність 

зубних відкладень, які є однією з ланок патогенезу захворювань тканин 

пародонта. Стан гігієни ротової порожнини визначали з допомогою ІГ. Для 

виявлення запальних змін у м’яких тканинах пародонта використовували 

індекс РМА. Для діагностики ступеня запально-дистрофічних змін у 

тканинах пародонта використовували індекс ПІ. Оцінку кровоточивості ясен 

визначали з допомогою ІК (див. табл. 3.2). Аналізуючи отримані результати у 

хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку, в порівнянні зі здоровими особами, 

показник ІГ був значно вищим. 

Наведені дані свідчать, що більшість пацієнтів мали недостатні знання 

щодо правил гігієни ротової порожнини. У результаті проведеного клінічно-

інструментального дослідження хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку 

встановлено погіршення показників індексної оцінки за результатами ГІ, ПІ, 

РМА, ІК. 
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Таблиця 3.2 

 

Індексна оцінка стану тканин пародонта у хворих на генералізований 

пародонтит І-ІІ ступенів розвитку (Мm) 

Показники 
Здорові 

(n=15) 

Хворі на ГП І-ІІст. 

(n=140) 

ІГ, бали 0,13±0,03 2,200,03* 

ПІ, бали 0 3,29±0,04 

РМА, %  0 27,20±1,08 

ІК, бали 0 2,32±0,02 

Примітки:  

* – достовірна різниця даних між показниками в здорових та хворих на 

ГП І-ІІ ст., р˂0,001. 

 

3.2. Цитологічні показники та показники запалення у хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку 

На основі проведених досліджень, показники цитограм відбитків 

слизової оболонки ротової порожнини хворих на ГП достовірно відрізнялися 

від показників здорових осіб (табл. 3.3). 

У здорових осіб простежувалося невелике число клітинних комплексів, 

де переважали ядровмісні клітини поверхневих шарів епітелію. У більшості 

хворих виявлено велике число епітеліальних комплексів, до складу яких 

входили базальні клітини, молоді плоскі епітеліальні клітини шипуватого 

шару, клітини поверхневих шарів епітелію та зроговілі клітини. У мазках 

простежували незначну кількість сегментоядерних лейкоцитів, моноцитів. 

Мікробні включення вказували на погіршення стану гігієни ротової 
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порожнини. Збільшення ІД та ЗДІ у хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку, у 

порівнянні із здоровими особами, свідчать про наявність хронічного 

запалення з деструктивними змінами. 

 

Таблиця 3.3 

Дані цитологічного дослідження у хворих на генералізований 

пародонтит І-ІІ ступенів розвитку (Мm) 

Показники 
Здорові 

(n=15) 

Хворі на ГП І-ІІ ст. 

(n=140) 

ІД 541,40±11,32 1841,76±59,56* 

ЗДІ 4,40±0,23 9,50±0,45* 

Примітка: 

* – достовірна різниця даних між показниками у здорових та хворих на 

ГП І-ІІ ст., р˂0,001. 

 

Дослідження рівня С-РБ – альфа-глобуліну сироватки крові і ротової 

рідини є одним із найбільш чутливих гострофазних показників при 

хронічному перебігу ГП. Дослідження вмісту С-РБ проводили у хворих на 

ГП І-ІІ ступенів розвитку та порівнювали з показником рівня С-РБ здорових 

осіб (табл. 3.4). 

В осіб із інтактним пародонтом вміст С-РБ у сироватці крові становив 

(6,00±0,00) мг/мл, а в ротовій рідині – (6,50±0,22) мг/мл. За якісним 

показником це можна розцінювати як від’ємний результат. При обстеженні 

хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку вміст С-РБ у ротовій рідині значно 

підвищувався і становив (224,0±35,25) мг/мл, а в сироватці крові становив 

(8,00±0,80) мг/мл і достовірно відрізнявся від показників у осіб з інтактним 

пародонтом. 
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Таблиця 3.4 

Рівень С-реактивного білка у сироватці крові та ротовій рідині у хворих 

на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку (Мm) 

Середовище 
Здорові 

(n=15) 

Хворі на ГП І-ІІ ст. 

(n=60) 

Сироватка крові 6,00±0,01 8,00±0,80* 

Ротова рідина 6,50±0,22 224,00±35,25* 

Примітка: 

* – достовірна різниця даних між показниками у здорових та хворих на 

ГП І-ІІ ст., р˂0,01. 

 

3.3. Характеристика мікробіоценозу пародонтальних кишень 

Комплексне клініко-лабораторне обстеження пацієнтів хворих на ГП І-

ІІ ступенів розвитку включало також дослідження видового спектру 

мікрофлори ПК. Адже мікробний фактор відіграє ініціюючу роль у 

виникненні запального процесу в пародонтальних тканинах, сприяє його 

хронізації, зумовлює місцеві прояви інтоксикації і сенсибілізації в тканинах 

пародонта. 

Для більш наглядного аналізу характеру мікробіоценозу виявлені у 

вмісті ПК мікроорганізми були поділені на 4 групи: 1) представники 

резидентної мікрофлори ротової порожнини (-гемолітичні стрептококи – 

Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis, нейсерії 

Neisseria mucosa, Neisseria sicca, Neisseria flava); 2) представники 

транзиторної непатогенної мікрофлори (Staphylococcus epidermidis, 

коринебактерії Corynebacterium xerosis, Corynebacterium flavescens, бацили, 

мікрококи); 3) патогени й умовно-патогенні мікроорганізми з високим 

патогенним потенціалом, властиві для даного біотопу (β-гемолітичні 
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стрептококи, Staphylococcus aureus, дріжджоподібні гриби роду Candida) і 4) 

умовно-патогенна мікрофлора, не властива для даного біотопу (кишкова 

паличка та інші ентеробактерії, псевдомонади). Для всіх мікроорганізмів 

визначали популяційний рівень (ПР) – масивність колонізації даного біотопу 

(який виражали у lg КУО/мл) та індекс постійності (ІП) – частоту виявлення 

даного мікроорганізму в обстеженій вибірці пацієнтів (у %). Більш цілісне 

уявлення про характер мікробіоценозу дає коефіцієнт кількісного 

домінування (ККД) – відсоток даного мікроба серед усіх виявлених 

мікробних клітин у конкретного пацієнта. 

В обстежених нами пацієнтів спостерігали істотні якісні й кількісні 

зміни характеру мікробіоценозу ПК, порівняно зі здоровими особами 

контрольної групи (табл. 3.5). 

Основні представники мікрофлори ПК – α-гемолітичні стрептококи 

виявлено в усіх без винятку пацієнтів хворих на ГП та здорових осіб (ІП 

100,0%). Проте популяційний рівнь α-гемолітичних стрептококів при 

пародонтиті є достовірно вищим (5,66±0,15) lg КУО/мл, ніж у здорових осіб 

контрольної групи (4,81±0,27) lg КУО/мл, p<0,05. Нейсерії виділялися при ГП 

достовірно частіше (p<0,05), ніж у контролі, хоч за показником масивності 

колонізації даними видами обидві групи між собою практично не відрізнялися 

(див. табл. 3.5).  

Особливих закономірностей щодо колонізації мікрофлори ПК 

пацієнтів, порівняно з групою контролю, представниками транзиторної 

оральної непатогенної мікрофлори (Staphylococcus epidermidis, 

коринебактерії, бацили, мікрококи) нами не виявлено. Але звертає на себе 

увагу факт, що в ПК пацієнтів, хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку, частіше, 

ніж у контролі, присутні епідермальний стафілокок (ІП (43,33±1,65)%, 

p<0,01) і різні види нейсерій (ІП (33,33±1,57)%, p<0,05). Одержані нами 

результати свідчать, що бацилярна мікрофлора в пацієнтів хворих на ГП 

спостерігається рідше, ніж в осіб контрольної групи. 
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Таблиця 3.5 

Характеристики мікробіоценозу пародонтальних 

кишень хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів 

розвитку 

Групи 

мікроорганізмів 

Хворі на ГП (n=30) Здорові (n=15) 

ІП ПР ККД ІП ПР ККД 

-гемолітичні 

Streptococcus sp. 

100,00 

±0,01 

5,66 

±0,15* 

93,79 

±1,52* 

100,00 

±0,01 

4,81 

±0,27 

79,27 

±6,45 

-гемолітичний 

Streptococcus 

pyogenes 

13,33 

±1,13 

2,93 

±0,13* 

0,33 

±0,08* 

12,50 

±2,07 

3,35 

±0,12 

2,18 

±0,77 

Staphylococcus 

aureus 

16,67 

±1,24* 

3,22 

±0,11 

1,79 

±0,60* 

31,25 

±2,90 

3,62 

±0,09 

35,83 

±4,14 

Staphylococcus 

epidermidis 

43,33 

±1,65* 

3,76 

±0,14* 

4,65 

±1,66* 

6,25 

±1,51 

5,70 

±0,01 

9,09 

±1,24 

Neisseria sp. 
33,33 

±1,57* 

3,62 

±0,06 

0,39 

±0,06* 

18,75 

±2,44 

3,57 

±0,38 

2,90 

±1,05 

Micrococcus 

luteus 

3,33 

±0,60 

2,00 

±0,01* 

0,10 

±0,01 
0 0 0 

Corynebacterium 

sp. 

3,33 

±0,60 

2,70 

±0,01* 

8,85 

±1,44* 
0 0 0 

Bacillus sp. 
6,67 

±0,83* 

2,00 

±0,01 

2,65 

±1,14* 

12,50 

±2,04 

2,00 

±0,01 

0,002 

±0,0006 

E. coli 
10,00 

±1,00* 

4,13 

±0,27* 

0,06 

±0,01 
0 0 0 

Ps. aeruginosa 
10,00 

±1,00* 

2,90 

±0,16* 

0,33 

±0,01* 
0 0 0 

Candida sp. 
20,00 

±1,33* 

2,68 

±0,07* 

3,02 

±0,79* 
0 0 0 

Примітки:  

ІП – індекс постійності (%),  

ПР – популяційний рівень (lg КУО/мл),  

ККД – коефіцієнт кількісного домінування (%). 

* – p<0,05 при порівнянні з контролем. 
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Патогенна кокова мікрофлора (β-гемолітичні стрептококи Streptococcus 

pyogenes, Streptococcus constellatus, Streptococcus gordonii, Streptococcus 

group G та золотистий стафілокок Staphylococcus aureus) у пацієнтів, хворих на 

ГП, виділялися не частіше, ніж у здорових осіб контрольної групи (див. табл. 

3.5). 

У (20,00±1,33)% пацієнтів хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку із ПК 

висівалися дріжджоподібні гриби роду Candida, при середньому 

популяційному рівні колонізації (2,68±0,07) lg КУО/мл. У той же час у 

ротовій рідині та в ПК жодного з обстежених здорових дріжджоподбних 

грибів не виявлено. 

Для групи здорових осіб не властивою є присутність у ротовій порожнині 

ентеробактерій та синьогнійної палички. Ці мікроорганізми виявлено лише в ПК 

пацієнтів хворих на ГП (для E. coli ІП 10,00±1,00, ПР (4,13±0,27) lg КУО/мл, 

p<0,01; для Pseudomonas aeruginosa ІП 10,00±1,00, ПР (2,90±0,16) lg КУО/мл, 

p<0,05). 

На рис. 3.1 показано співвідношення між різними видами учасників 

оральних мікробіоценозів у нормі та хворих на ГП. 

 

Рис. 3.1 Коефіцієнт кількісного домінування основних учасників 

оральних мікробіоценозів у хворих на ГП і в здорових осіб. 

% 

% 
% 
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Аналіз коефіцієнтів кількісного домінування свідчить, що в 

нормальному мікробіоценозі ротової порожнини представлені в основному α-

гемолітичні стрептококи ККД (79,27±6,45)% і St. epidermidis ККД 

(9,09±1,24)%. Крім того, високим ККД (35,83±4,14)% характеризується St. 

aureus. У структурі мікробіоценозу вмісту ПК хворих на ГП достовірно 

зростає частка α-гемолітичних стрептококів ККД (93,79±1,52)%, p<0,01, 

нейсерій – до (0,39±0,06)%, p<0,05, St. epidermidis – до (4,65±1,66)%, p<0,05 і 

St. aureus – до (1,79±0,60)%, p<0,01.  

 

3.4. Рівень імуноглобулінів у ротовій рідині у хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку 

Дослідження стану місцевого імунітету та локальної імунної відповіді 

проведено в 40 хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку. Групу порівняння склали 

15 здорових осіб. За даними, наведеними в табл. 3.6, виявлено, що в здорових 

осіб рівень Ig А у ротовій рідині становив (262,08±3,42) мг/мл, а показник 

sIgА – (297,44±11,30 ) мг/мл. У хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку вміст 

sIgА у ротовій рідині, порівняно з даними здорових осіб, значно відрізнявся. 

Зокрема,  нами зафіксовано достовірне зменшення рівня sIgА в ротовій рідині 

у разі ГП – до (133,17±5,37) мг/мл р<0,001 порівняно зі здоровими особами – 

(297,44±11,30) мг/мл.  

Таблиця 3.6 

Показники імуноглобулінів (мг/мл) ротової рідини у хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку (Мm) 

Показник 
Здорові 

(n=15) 

Хворі на ГП І-ІІ 

ст. (n=40) 
Р 

Ig А (мг/мл) 262,08±3,42 274,88±5,26 р<0,05 

sIg А (мг/мл) 297,44±11,30 133,17±5,37 р<0,001 
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Отже, у хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку в ротовій рідині виявлено 

достовірно вищі показники вмісту IgА – (274,88±5,26) мг/мл, р<0,05 

порівняно з показниками в групі здорових осіб та водночас дефіцит sIgА. На 

основі отриманих даних можна припустити, що виявлені нами зміни 

показників IgА та sIgА свідчать про наростання ознак вторинного 

імунодефіциту та значного мікробіологічного навантаження в тканинах 

пародонта. 

 

3.5. Вміст показників цитокінової мережі сироватки крові у хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку 

При дослідженнях концентрації цитокінів сироватки крові (табл. 3.7) 

було встановлено, що в пацієнтів на ГП рівень підвищення протизапальних 

трансмітерів істотно варіював. Найбільш виражену динаміку спостерігали щодо 

рівня TNF-α в сироватці крові. У разі ГП І-ІІ ступенів розвитку встановлено 

достовірне збільшення рівнів TNF-α в сироватці крові – на 24,02%, порівняно 

з показниками групи здорових осіб (р<0,001). Це є ймовірним свідченням 

значної активації моноцитів/макрофагів пародонтопатогенними 

мікроорганізмами. 

Характерною ознакою ГП І-ІІ ступенів розвитку було виявлене нами 

також значне наростання титрів ІЛ-2 у сироватці крові – на 21,12%, 

порівняно з показниками групи здорових (р<0,001). 

Високі рівні прозапальних цитокінів ІЛ-2 і TNF-α є природною 

захисною реакцією імунної системи організму у відповідь на дію речовин та 

білків, що несуть антигенну інформацію. Це, очевидно, продукти розпаду 

власних тканин пародонта і продукти життєдіяльності пародонтопатогенів. 

Як випливає з проведенах нами досліджень, у хворих на ГП І-ІІ ступенів 

розвитку рівень ІЛ-4 у сироватці периферичної крові був знижений у 2,5 раза 

(р<0,001), порівняно з показником здорових осіб. Зниження вмісту 

протизапального ІЛ-4 свідчить про виснаження протизапальних механізмів 

імунної системи у хворих на ГП та пригнічення гуморального імунітету. 



68 

 

113
 

Таблиця 3.7 

Показники вмісту інтерлейкінів та TNF-α (пг/мл) сироватки крові 

у хворих на генералізований пародонтит І -ІІ ступеня розвитку, (М±m) 

Показник 
Здорові 

(n=15) 

Хворі на ГП І-ІІ ст. 

(n=40) 

TNF-α (пг/мл) 95,30±6,51 123,74±6,24* 

ІЛ-2 (пг/мл) 152,45±7,29 194,71±8,92* 

ІЛ-4 (пг/мл) 14,18±0,90 7,47±1,43* 

Примітка: 

* – вірогідність різниці показників між здоровими та хворими на ГП, 

р<0,001. 

 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що розвиток 

ГП супроводжується суттєвими змінами стану імунних механізмів захисту 

ротової порожнини, що проявляються змінами вмісту імуноглобулінів у 

ротовій рідині та цитокінів у сироватці крові. Дані зміни відображають 

процеси місцевого запалення та активації імунних механізмів захисту 

(переважання в клітинному складі поліморфноядерних та мононуклеарних 

лейкоцитів, які мігрували у вогнище запалення, зростання вмісту 

прозапальних цитокінів, перш за все, TNF-α та ІЛ-2; зростання концентрації в 

слині імуноглобулінів IgA, а також цитокінів із профілем підтримки 

гуморальної імунної відповіді (ІЛ-4). 

 

3.6. Стан неспецифічного імунітету ротової порожнини за активністю 

лізоциму у хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку 

Оцінка рівня концентрації лізоциму в ротовій рідині характеризує стан 

місцевого імунітету ротової порожнини. Його вміст і кількість відіграють 
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важливу роль у системі антимікробного місцевого захисту ротової 

порожнини. 

За результатами дослідження встановлено, що в здорових осіб вміст 

лізоциму становив (7,24±0,18) нг/мл, (табл. 3.8), а у хворих на ГП І-ІІ 

ступенів розвитку цей показник становив (4,83±0,14) нг/мл. 

Зниження концентрації лізоциму у хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку 

по відношенню до здорових осіб є достовірним (р<0,05) і свідчить про 

пригнічення місцевого імунітету. 

 

Таблиця 3.8 

Вміст лізоциму (нг/мл) у ротовій рідині у хворих на генералізований 

пародонтит І-ІІ ступенів розвитку, (М±m) 

Показник Лізоцим 

Здорові (n=15) 7,24±0,18 

Хворі на ГП І-ІІ ст. (n=50) 4,83±0,14* 

Примітка:  

* – достовірна різниця даних між показниками у здорових та хворих на 

ГП І-ІІ ст., р˂0,001. 

 

Стан неспецифічного імунітету ротової порожнини у хворих на ГП І-ІІ 

ступенів розвитку визначали за пробою Ясиновського. Метод послідовних 

полоскань – міграція лейкоцитів у ротову порожнину дає змогу зробити 

висновок про захисну реакцію тканин пародонта, рівень фагоцитозу та 

характер запальної реакції. У результаті проведених досліджень проби 

Ясиновського, за даними, наведеними в табл. 3.9, кількість мігрованих 

лейкоцитів у здорових осіб склала 119,38±6,27 в 1 мкл, із них 31,42±2,01 були 

нежиттєздатними, епітеліоцитів 52,31±3,42 в 1 мкл. Кількість мігрованих 
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лейкоцитів у хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку достовірно відрізнялася від 

показника здорових осіб і становила 269,13±3,55 в 1 мкл, із них 106,65±6,25 

були нежиттєздатними. Кількість епітеліоцитів – 115,52±5,16 в 1 мкл. 

 

Таблиця 3.9 

Дані проби Ясиновського в 1 мкл ротового змиву у хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку (Мm) 

Клітини 
Здорові 

(n=15) 

Хворі на ГП І-ІІ ст. 

(n=140) 

Лейкоцити 
119,38±6,27 

(31,42±2,01) 

269,13±3,55* 

(106,65±6,25)* 

Епітеліоцити 52,31±3,42 115,52±5,16* 

Примітка: 

* – достовірна різниця даних між показниками у здорових та хворих на 

ГП І-ІІ ст., р˂0,001; 

(…) – у дужках зазначено показник нежиттєздатних лейкоцитів. 

 

Таким чином слід зазначити наступне: 

- на основі проведених клініко-інструментальних і рентгенологічних 

досліджень встановлено відповідність отриманих показників ГП І-ІІ 

ступеням розвитку ГП, а в здорових – нормальним; 

- цитологічне дослідження за кількісними та якісними показниками 

доводить наявність деструктивних змін у тканинах пародонта хворих на ГП 

І-ІІ ступенів розвитку та підтверджує запальну природу процесу; 

- аналіз результатів бактеріологічного дослідження свідчить, що у хворих 

на ГП І-ІІ ступенів розвитку виникають істотні якісні й кількісні зміни 

мікробіоценозу ПК. Вони характеризуються помітним достовірним збільшенням 

питомої ваги α-гемолітичних стрептококів і грибів роду Candida (р<0,05) відносно 
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пацієнтів із клінічно здоровим пародонтом. В окремих випадках у ексудаті ПК 

виявлялися не властиві для нормального мікробіоценозу ротової порожнини 

ентеробактерії (E. coli) та псевдомонади (Pseudomonas aeruginosa). Слід 

зауважити, що особливістю мікроекосистеми ротової порожнини у хворих на 

ГП І-ІІ ступенів розвитку є структурна перебудова мікробіоценозу, яка 

зумовлена зниженням вмісту нормальної мікрофлори і збільшенням кількості 

умовно-патогенних мікроорганізмів, які при зниженні захисних сил та 

імунного захисту виявляють пародонтопатогенні властивості;  

У хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку спостерігається підвищення 

вмісту IgА та зниження рівня sIgА. Дані достовірно відрізняються від 

показників здорових осіб. Зміни показників IgА та sIgА свідчать про 

ослаблення місцевого імунітету; 

- на основі показників цитокінів сироватки крові було встановлено, що 

у хворих на ГП спостерігалося підвищення рівня прозапальних цитокінів ІЛ-

2, TNF-α та зниження вмісту протизапального цитокіну ІЛ-4. Це свідчить про 

зміни стану імунних механізмів захисту ротової порожнини; 

- вміст лізоциму в ротовій рідині знижений у хворих на ГП І-ІІ ступенів 

розвитку по відношенню до здорових осіб, отже, місцевий імунний захист 

ослаблений; 

- за результатами проби Ясиновського встановлено, що у хворих на ГП 

міграція лейкоцитів у ротову порожнину мала високу активність, а також 

спостерігалося збільшення кількості нежиттєздатних лейкоцитів та 

підвищення ступеня злущення епітеліоцитів. 

 

Матеріали розділу 3 опубліковані в таких працях: 

1. Довганич О. В. Дослідження впливу синглетного кисню, 

генерованого апаратом «МІТ-С», на стан імунної системи у хворих на 

генералізований пародонтит. / О. В. Довганич, В. І. Герелюк // Галицький 

лікарський вісник. – 2013. – Т. 20, №3. – С. 18 – 21. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ 

СХЕМ СИНГЛЕТНО-КИСНЕВОЇ ТЕРАПІЇ 

 

4.1. Вплив комплексного лікування з застосуванням синглетно-

кисневої терапії на динаміку клінічних показників хворих на ГП І-ІІ ступенів 

розвитку 

140 хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку отримували повний комплекс 

лікувальних заходів, як описано в розділі 2. 

Залежно від проведеного лікування, хворих на ГП було розділено на 4 

групи. В усіх групах хворим проводили професійну гігієну, шліфували і 

полірували пришийкові ділянки, навчали правил гігієни ротової порожнини. 

Після проведеного лікування, а також через 6 і 12 міс здійснювали заходи по 

контролю і підтриманню належного рівня гігієни ротової порожнини. 

Суб’єктивні відчуття хворих та дані об’єктивного обстеження були 

критеріями, за якими визначали ефект від проведеної терапії. 

У хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку вже після 3-4 сеансів 

спостерігали покращення стану тканин пародонта: зникало відчуття 

дискомфорту в яснах і неприємний запах, зменшувалися набряк і 

кровоточивість ясен. Об’єктивно: зниження ознак симптоматичного гінгівіту, 

ущільнення слизової оболонки, яка поступово набувала блідо-рожевого 

кольору. Кюретаж ПК, який здійснювали за потребою, призводив до 

зменшення глибини ПК та епітелізації дна. На 4-5-е відвідування 

спостерігали нормалізацію клінічних показників усіх груп. Після закінчення 

лікування визначали нормалізація кольору, відновлення рельєфу ясенного 

краю, зникнення набряку. 

Отже, у хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку в усіх чотирьох групах 

була досягнута стабілізація дистрофічно-запального процесу в тканинах 
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пародонта, однак у ІV групі хворих – встановлено більш стійкий ефект.  

Результати дослідження показали достовірну різницю між показниками 

індексного оцінювання стану тканин пародонта у хворих різних груп до і 

після проведеного лікування. Встановлено, що до лікування показники ІГ 

достовірно не відрізнялися у хворих усіх груп (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Динаміка індексу гігієни у хворих обстежених груп під впливом 

лікування, бали (Мm) 

Групи 

хворих 

Термін спостереження 

До 

лікування 

Після лікування 

3 міс 6 міс 12 міс 

І  

(контрольна) 

(n=20) 

2,13±0,32 

(n=20) 

0,610,28* 

(n=20) 

0,930,12* 

(n=16) 

1,020,09* 

ІІ 
(n=35) 

2,20±0,37 

(n=35) 

0,730,30* 

(n=35) 

0,860,18* 

(n=31) 

0,950,14*# 

ІІІ  
(n=35) 

2,17±0,34 

(n=35) 

0,620,24* 

(n=35) 

0,610,23*# o 

(n=30) 

0,950,10*# 

ІV  
(n=50) 

2,21±0,34 

(n=50) 

0,650,25* 

(n=50) 

0,690,26*# Δ 

(n=44) 

0,860,29*# 

Примітки:  

* – вірогідна відмінність у порівнянні з вихідними даними, р<0,05; 

# – вірогідна відмінність у порівнянні з контрольною групою, р<0,05; 

o – вірогідна відмінність між ІІ і ІІІ групами, р<0,05; 

(**) – вірогідна відмінність між ІІI і IV групами, р<0,05; 

Δ – вірогідна відмінність між ІI і IV групами, р<0,05; 

 

У хворих І групи ІГ достовірно поліпшувався після проведеного 
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базового лікування і становив через 6 міс (0,930,12) бала, а через 12 міс –

(1,020,09) бала. У пацієнтів ІІ групи ІГ (OHI-S Грін-Вермільйона) через 3 

міс достовірно покращувався, у порівнянні з показником перед лікуванням, і 

становив (0,730,30) бала (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Динаміка індексу гігієни у хворих обстежених груп у різні 

терміни після лікування, бали (Мm). 

 

Через 12 міс він зростав до (0,950,14) бала і був достовірно вищим від 

показника до лікування і від показника в цей же термін у контрольній групі 

хворих. У пацієнтів ІІІ групи ІГ достовірно покращувався у всі терміни після 

запропонованого лікування і був достовірно вищим від контрольної групи 

хворих через 1 рік після лікування. У хворих IV групи ІГ достовірно 

покращився через 3 міс після лікування до (0,650,25) бала, через півроку він 
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становив (0,690,26), а через 12 міс – (0,860,29) бала. Слід відзначити, що 

даний показник був достовірно кращим від показника ІІ групи хворих через 6 

міс і найкращим через 12 місяців після лікування серед усіх груп пацієнтів. 

Показники пародонтального індексу у хворих всіх груп не відрізнялися 

достовірно перед лікуванням, а через 3, 6 і 12 міс після лікування були 

достовірно кращими від показників до лікування у хворих всіх груп (табл. 

4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Динаміка пародонтального індексу у хворих обстежених груп, бали 

(Мm) 

Групи хворих 

Термін спостереження 

До 

лікування 

Після лікування 

3 міс 6 міс 12 міс 

І  

(контрольна) 

(n=20) 

3,27±0,12 

(n=20) 

2,92±0,15* 

(n=20) 

2,75±0,17* 

(n=16) 

2,89±0,16* 

ІІ  
(n=35) 

3,29±0,17 

(n=35) 

2,74±0,19*# 

(n=35) 

2,72±0,19* 

(n=31) 

2,75±0,18*# 

ІІІ  
(n=35) 

3,32±0,13 

(n=35) 

2,42±0,10*# o 

(n=35) 

2,65±0,19* 

(n=30) 

2,54±0,11*# o 

ІV  

(n=50) 

3,31±0,14 

 

(n=50) 

2,23±0,19*# Δ 

(**) 

(n=50) 

2,32±0,14*# Δ 

(**) 

(n=44) 

2,49±0,17*# Δ 

 

Примітки:  

* – вірогідна відмінність у порівнянні з вихідними даними, р<0,05; 

# – вірогідна відмінність у порівнянні з контрольною групою, р<0,05; 

o – вірогідна відмінність між ІІ і ІІІ групами, р<0,05; 

(**) – вірогідна відмінність між ІІI і IV групами, р<0,05; 

Δ – вірогідна відмінність між ІI і IV групами, р<0,05; 
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Так, у хворих ІІ групи ПІ через 3 міс після лікування становив 

(2,74±0,19) бала і був достовірно кращим від показника контрольної групи 

хворих, а через 12 місяців утримувався на цьому ж рівні – (2,75±0,18) бала, і 

також був кращим (р<0,05) від І групи хворих (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Динаміка пародонтального індексу у хворих обстежених груп 

у різні терміни після лікування, бали (Мm). 

 

Подібну динаміку спостерігали і у хворих ІІІ групи (рис. 4.2). Зокрема, 

ПІ через 3 міс складав (2,42±0,1) бала і був достовірно кращим від показника 

до лікування і від показників у І і ІІ групах. Через 6 міс ПІ становив 

(2,65±0,19) бала і суттєво не відрізнявся від даних І і ІІ груп. Однак, через 12 

міс ПІ був (2,54±0,11) бала і кращим (р<0,05) від показників І і ІІ груп. У 

хворих IV групи показник ПІ через 3 і 6 міс після лікування складав 

відповідно (2,23±0,19) і (2,32±0,14) бала, і був достовірно кращим від 
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показників попередніх груп у ці терміни після лікування. Через 12 міс після 

лікування ПІ складав (2,49±0,17) бала і достовірно відрізнявся від показників 

контрольної і ІІ груп. 

Аналіз показників індексу РМА показав, що через 3, 6 і 12 міс після 

лікування він був достовірно кращим від показників до лікування у хворих 

всіх груп (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Динаміка індексу PMA у хворих обстежених груп, % (Мm) 

Групи 

хворих 

Термін спостереження 

До лікування 
Після лікування 

3 міс 6 міс 12 міс 

І  

(контрольна) 

(n=20) 

27,35±0,93 

(n=20) 

6,95±1,00* 

(n=20) 

8,45±0,94* 

(n=16) 

12,55±0,76* 

ІІ  
(n=35) 

26,37±1,51# 

(n=35) 

5,34±0,97*# 

(n=35) 

9,43±1,04*# 

(n=31) 

10,46±1,29*# 

ІІІ  
(n=35) 

28,14±1,82o 

(n=35) 

3,46±0,74*# o 

(n=35) 

6,57±0,88*# o 

(n=30) 

7,94±0,80*# o 

ІV  

(n=50) 

26,92±1,63(*

*) 

(n=50) 

2,82±0,72*# Δ 

(**) 

(n=50) 

5,32±1,25*# Δ 

(**) 

(n=44) 

6,12±1,24*# Δ 

(**) 

Примітки:  

* – вірогідна відмінність у порівнянні з вихідними даними, р<0,05; 

# – вірогідна відмінність у порівнянні з контрольною групою, р<0,05; 

o – вірогідна відмінність між ІІ і ІІІ групами, р<0,05; 

(**) – вірогідна відмінність між ІІI і IV групами, р<0,05; 

Δ - вірогідна відмінність між ІI і IV групами, р<0,05. 

 

Зокрема, через 3 міс після лікування показник індексу РМА у ІІ групі 

хворих (5,34±0,97)% був достовірно кращим від показника І групи 

(6,95±1,0)%. У цей же термін найкращим був показник у IV групі 
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(2,82±0,72)% і достовірно вищим від ІІІ групи хворих (3,46±0,74)%. Через 6 

міс спостерігали динаміку незначного погіршення показників індексу РМА, 

але він був достовірно кращим у хворих IV групи (5,32±1,25)%, у порівнянні 

з показниками І, ІІ і ІІІ груп. Через 12 міс після лікування індекс РМА 

залишався найкращим у хворих IV групи  (6,12±1,24)%, був достовірно 

кращим від показника ІІІ групи (7,94±0,80)%, який, у свою чергу, був 

достовірно кращим від показника ІІ групи хворих – (10,46±1,29)% (рис. 4.3).  

 

 

 

Рис. 4.3. Динаміка індексу PMA у хворих обстежених груп у різні 

терміни після лікування, % (Мm) 

 

Показники ІК ясен у хворих всіх груп не відрізнялися достовірно перед 

лікуванням, а через 3, 6 і 12 міс після лікування були достовірно кращими від 
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показників до лікування (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 

Динаміка індексу кровоточивості ясен у хворих обстежених груп, бали 

(Мm) 

Групи хворих 

Термін спостереження 

До 

лікування 

Після лікування 

3 міс 6 міс 12 міс 

І  

(контрольна) 

(n=20) 

2,32±0,33 

(n=20) 

0,51±0,08* 

(n=20) 

0,61±0,10* 

(n=16) 

0,790,21* 

ІІ  
(n=35) 

2,25±0,28 

(n=35) 

0,45±0,10*# 

(n=35) 

0,52±0,08*# 

(n=31) 

0,650,11*# 

ІІІ  
(n=35) 

2,37±0,23 

(n=35) 

0,35±0,09*# o 

(n=35) 

0,41±0,10*# o 

(n=30) 

0,390,1*# o 

ІV  

(n=50) 

2,35±0,27 

 

(n=50) 

0,24±0,11*# Δ 

(**) 

(n=50) 

0,31±0,13*# Δ 

(**) 

(n=44) 

0,350,12*# Δ 

 

Примітки:  

* – вірогідна відмінність у порівнянні з вихідними даними, р<0,05; 

# – вірогідна відмінність у порівнянні з контрольною групою, р<0,05; 

o – вірогідна відмінність між ІІ і ІІІ групами, р<0,05; 

(**) – вірогідна відмінність між ІІI і IV групами, р<0,05; 

Δ – вірогідна відмінність між ІI і IV групами, р<0,05; 

 

В обстежених хворих через 3 міс після лікування найкращими були 

показники ІК ясен у хворих IV групи (0,24±0,11) бала. Даний показник був 

достовірно кращим від показників контрольної групи (0,51±0,08) бала, а 

також ІІ і ІІІ груп хворих відповідно – (0,45±0,10) і (0,35±0,09) бала (рис. 4.4). 

Через 6 міс після лікування в пацієнтів всіх досліджуваних груп спостерігали 
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подібну динаміку змін ІК. Через 12 місяців після лікування у хворих ІV 

групи, яким проводили лікування з застосуванням базової терапії та СКТ 

інгаляції та всередину, ІК складав (0,350,12) бала і був достовірно кращим 

від показника у хворих контрольної і ІІ груп, відповідно (0,790,21) і 

(0,650,11) бала. У хворих ІІІ групи ІК становив (0,390,1) бала і також був 

достовірно кращим (р<0,05) від показника в І і ІІ групах хворих.  

 

 

Рис. 4.4. Динаміка змін індексу кровоточивості ясен у хворих 

обстежених груп у різні терміни після лікування, бали (Мm). 

 

Слід відзначити, що через 12 міс після лікування у всіх групах хворих 

простежували динаміку до погіршення індексних показників стану тканин 

пародонта та стану гігієни ротової порожнини, однак у IV групі хворих 
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результати всіх індексів були достовірно кращими від отриманих у І, ІІ і ІІІ 

групах хворих. 

Показники глибини ПК у хворих всіх груп не відрізнялися достовірно 

перед лікуванням, а через 3, 6 і 12 міс після лікування були достовірно 

кращими від показників до лікування. В обстежених хворих через 3 міс після 

лікування найкращими були показники глибини ПК у хворих IV групи 

(2,61±0,05) мм. Даний результат був достовірно кращим від показників 

контрольної групи (2,51±0,04) мм. Через 6 міс після лікування в пацієнтів 

всіх досліджуваних груп спостерігалася подібна динаміка. Через 12 міс після 

лікування у хворих ІV групи, яким проводили лікування з застосуванням 

базової терапії та СКТ інгаляції і всередину, показник глибини ПК становив 

(1,500,08) мм і був достовірно кращим (р<0,05) від показника в І і ІІ групах 

хворих.  

 

4.2. Оцінка ефективності лікування хворих на генералізований 

пародонтит за результатами ехоостеометрії та рентгенологічного 

дослідження 

За результатами ехоостеометрії через 6 міс після лікування у хворих I 

групи час проходження ультразвуку зменшився з (18,5±0,22) мксек до 

(17,50,11) мксек, що свідчило про позитивні процеси мінералізації кісткової 

тканини (табл. 4.5). Результати достовірно відрізнялися від аналогічних до 

лікування. У віддалені терміни (через 12 міс) час проходження 

ультразвукових хвиль зменшувався, достовірно відрізнявся від показників до 

лікування та результатів отриманих через 6 міс і становив (16,9±0,18) мксек 

(р<0,05). 

Показники рентгенологічного дослідження кісткової структури щелеп 

у більшості хворих I групи вказували на покращення. Через 6 та 12 міс після 

лікування у хворих І групи спостерігали стабілізацію процесу в кістковій 

структурі щелепи, однак у деяких осіб було і погіршення рентгенологічної 

картини.  
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Таблиця 4.5 

Результати ехоостеометричного дослідження у хворих на 

генералізований пародонтит (Мm) 

Групи 

хворих 

Термін спостереження 

До 

лікування 

Після лікування 

6 міс 12 міс 

І 

(контрольна) 

(n=20) 

18,50±0,22 

(n=20) 

17,500,11* 

(n=16) 

16,900,18*,** 

ІІ  
(n=35) 

18,26±0,16 

(n=35) 

17,260,11* 

(n=31) 

16,860,12*,** 

ІІІ 
(n=35) 

18,31±0,15 

(n=35) 

15,770,21* 

(n=30) 

15,660,20* 

ІV 
(n=50) 

18,37±0,12 

(n=50) 

14,340,15* 

(n=44) 

14,060,12*,** 

Примітки: 

* – достовірна різниця з показниками до лікування, р<0,05; 

** – достовірна різниця між показниками через 6 і через 12 місяців 

після лікування, р<0,05; 

 

У II групі хворих за результатами ехоостеометрії через 6 міс після 

лікування час проходження ультразвуку зменшився з (18,26±0,16) мксек до 

(17,260,11) мксек, що свідчило про позитивні процеси мінералізації 

кісткової тканини (р<0,05). Через 12 міс час проходження ультразвукових 

хвиль зменшився і в середньому становив (16,860,12) мксек (р<0,05). 

При рентгенологічному дослідженні кісткової структури коміркового 

відростка у хворих на ГП у II групі виявлено, що через 6 міс після лікування 

у 82,0% хворих спостерігали нормалізацію і покращення стану в кістковій 

структурі щелеп. Через 12 міс після лікування в більшості хворих II групи 

рентгенологічна картина вказувала на стабілізацію патологічного процесу 

або була без змін, однак у деяких пацієнтів простежували погіршення 

рентгенологічної картини.  
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У III групі хворих результати ехоостеометрії через 6 міс після 

лікування – час проходження ультразвуку зменшився з (18,31±0,15) мксек до 

(15,770,21) мксек, що свідчило про позитивні процеси мінералізації 

кісткової тканини. Результати  достовірно відрізнялися від аналогічних – до 

лікування. У віддалені терміни (через 12 міс) час проходження 

ультразвукових хвиль майже не змінився і в середньому становив (15,660,2) 

мксек (р<0,05). 

Результати рентгенологічного дослідження у хворих на ГП III групи 

показали, що через 6 міс після лікування у 84,3% хворих  спостерігали 

нормалізацію та стабілізацію стану  кісткової структури щелепи. Через 12 міс 

у 69,6% пацієнтів діагностовано стабілізацію стану кісткових структур 

щелеп. 

За результатами ультразвукової ехоостеометрії час проходження 

ультразвуку у хворих на ГП IV групи через 6 міс після лікування дорівнював 

(14,340,15) мксек, що достовірно відрізнявся від показників до лікування і 

становив (18,37±0,12) мксек (р<0,05). Це свідчило про позитивні процеси 

мінералізації кістки. Через 12 міс час проходження ультразвукових хвиль у 

середньому становив (14,060,12) мксек (р<0,05), що свідчило про позитивні 

процеси мінералізації кісткової тканини. 

Рентгенологічне дослідження хворих на ГП IV групи через 6 міс 

вказувало на нормалізацію кісткової структури кісток щелеп у 88,0% хворих. 

Через 12 міс після комплексного лікування хворих на ГП у 71,8% випадків 

кісткова структура коміркових відростків щелеп визначалася ущільненням 

кісткової тканини, підвищенням рівня мінералізації та щільності раніше 

резорбованих ділянок, що свідчило про стабілізацію патологічних змін у 

пародонті.  

Отримані результати вказують на високу ефективність СКТ при 

комплексному лікуванні пацієнтів, хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку, яка 

позитивно впливає на обмін речовин, зменшує кровоточивість ясен і 

запальний процес у тканинах пародонта. 
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4.3. Динаміка показників цитологічного дослідження та показників 

запалення у хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку як 

наслідок комплексного лікування з застосуванням синглетно-кисневої терапії 

У хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку І групи після лікування в мазках 

простежували незначне зниження епітеліальних комплексів, показників 

цитологічних відбитків ясен ІД та ЗДІ (табл. 4.6, табл. 4.7). 

 

Таблиця 4.6. 

Динаміка показників індексу деструкції цитологічного дослідження 

тканин пародонта хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів 

розвитку (М±m) 

Досліджувані 

групи 
До лікування 

Після лікування 

3 міс 6 міс 12 міс 

здорові 
(n=15) 

541,40±11,32 
 

  

І  
(n=20) 

1851,74±56,55 

(n=20) 

950,82±48,52 

(n=20) 

899,00±45,21º 

(n=16) 

855,08±36,05× 

ІІ  
(n=35) 

1827,24±51,56 

(n=35) 

923,27±51,53 

(n=35) 

856,55±42,75º 

(n=31) 

712,37±31,57× 

ІІІ 
(n=35) 

1834,34±64,37 

(n=35) 

901,15±51,55 

(n=35) 

829,77±39,26º 

(n=30) 

642,23±35,46× 

IV 
(n=50) 

1854,37±66,75 

(n=50) 

882,11±53,88 

(n=50) 

742,45±37,19º 

(n=44) 

564,79±37,38× 

Примітки:  

* – достовірність різниці даних між показниками до лікування та через 

3 місяці після лікування (р˂0,05); 

º – достовірність різниці даних між показниками до лікування та через 

6 місяців після лікування (р˂0,05); 

× – достовірність різниці даних між показниками до лікування та через 

12 місяців після лікування (р˂0,05). 
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Таблиця 4.7. 

Динаміка показників запально-деструктивного індексу цитологічного 

дослідження тканин пародонта хворих на генералізований пародонтит І-

ІІ ступенів розвитку (М±m) 

Досліджувані групи 
До 

лікування 

Після лікування 

3 міс 6 міс 12 міс 

здорові 
(n=15) 

4,40±0,23 
 

  

І  
(n=20) 

9,45±0,55 

(n=20) 

8,05±0,58 

(n=20) 

7,55±0,32º 

(n=16) 

6,40±0,25× 

ІІ  
(n=35) 

9,35±0,54 

(n=35) 

7,59±0,53 

(n=35) 

6,38±0,30º 

(n=31) 

5,75±0,31× 

ІІІ  
(n=35) 

9,51±0,57 

(n=35) 

7,17±0,39 

(n=35) 

6,70±0,31º 

(n=30) 

6,22±0,27× 

IV  
(n=50) 

9,71±0,38 

(n=50) 

7,05±0,32 

(n=50) 

5,61±0,24º 

(n=44) 

5,01±0,25× 

Примітки: 

* – достовірність різниці даних між показниками до лікування та через 

3 місяці після лікування (р˂0,05); 

º – достовірність різниці даних між показниками до лікування та через 

6 місяців після лікування (р˂0,05); 

× – достовірність різниці даних між показниками до лікування та через 

12 місяців після лікування (р˂0,05). 

 

Аналізуючи кількісну характеристику цитопатології епітеліальних 

клітин у хворих І групи після лікування, можна говорити про позитивну 

динаміку показників цитологічних відбитків ясен ІД (табл. 4.6) та ЗДІ (табл. 

4.7). Через 6 і 12 міс після лікування показники зменшилися, порівняно з 

показниками до лікування. Проте індекси ІД та ЗДІ залишалися вищими від 

показників у здорових осіб. 

 



87 

 

113
 

У хворих ІІ групи спостерігали позитивну динаміку показників 

цитологічних індексів – ІД (табл. 4.6) та ЗДІ (табл. 4.7). За результатами 

досліджень у хворих ІІ групи після проведеного лікування через 1, 6 і 12 міс 

показники ІД та ЗДІ були зменшеними, порівняно з даними до лікування, 

однак, ці показники навіть через 6 і 12 міс після лікування залишалися 

вищими від показників у здорових осіб. 

За даними цитологічного дослідження у хворих на ГП І-ІІ ступенів 

розвитку ІІІ групи після лікування простежували позитивну динаміку 

показників ІД та ЗДІ. Через 1, 6, 12 міс після лікування індекси ІД та ЗДІ 

достовірно відрізнялися від результатів до лікування, проте вони 

перевищували відповідні показники в осіб із інтактним пародонтом. 

У хворих IV групи, яким призначали базову терапію та СКТ всередину 

і шляхом інгаляцій, за даними цитологічного дослідження простежували 

значне зменшення числа епітеліальних комплексів, зменшення кількості 

осаду, позитивна динаміка показників відбитків ясен – ІД (табл. 4.6) та ЗДІ 

(табл. 4.7). 

За даними цитологічного дослідження у хворих IV групи через 6 міс 

після комплексного лікування простежували позитивну динаміку ІД та ЗДІ, у 

порівнянні з показниками до лікування. Через 12 міс після запропонованого 

нами лікування показники індексу цитологічного дослідження були 

наближені до показників здорових осіб і становили ІД - 564,79±37,38 та ЗДІ - 

5,01±0,25. 

Вивчення рівня С-реактивного білка у хворих на генералізований 

пародонтит І-ІІ ступенів розвитку на тлі комплексного лікування з 

застосуванням синглетно-кисневої терапії показало наступне. У I групі 

хворих безпосередньо після лікування та через 1 міс після лікування 

показники С-РБ у ротовій рідині достовірно відрізнялися від показників до 

лікування (р<0,05). Хоча через 1 міс після лікування простежували позитивну 

динаміку до зниження показників, однак, достовірної різниці з показниками, 

отриманими відразу після лікування, не виявлено (р>0,05) (табл. 4.8). 
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Показники С-РБ II групи хворих безпосередньо після лікування та 

через 1 міс після лікування достовірно відрізнялися від показників до 

лікування (р<0,05). Через 1 міс після лікування спостерігали зниження 

показників С-РБ, але достовірної різниці з показниками, які були 

безпосередньо після лікування, не виявили (р>0,05). 

 

Таблиця 4.8 

Рівень С-реактивного білка у хворих на генералізований пародонтит у 

ротовій рідині (Мm) 

Групи хворих 

Термін спостереження 

До лікування 

Після лікування 

Безпосередньо 

після лікування 

3 міс після 

лікування 

І 

(контрольна) 

(n=15) 

230,40±25,60 

(n=15) 

10,200,92* 

(n=15) 

9,600,98* 

ІІ  
(n=15) 

220,60±17,44 

(n=15) 

10,000,76* 

(n=15) 

9,600,78* 

ІІІ 
(n=15) 

229,40±20,53 

(n=15) 

9,700,79* 

(n=15) 

8,400,79* 

ІV 
(n=15) 

217,60±18,42 

(n=15) 

9,200,80* 

(n=15) 

6,800,55*,** 

Примітки:  

* – достовірна різниця з показником ло лікуванням, р<0,05; 

** – достовірна різниця між показником безпосередньо після лікування 

і через 1 місяць після лікування, р<0,05; 

 

У III групі хворих показники С-РБ у ротовій рідині безпосередньо після 

лікування та через 1 міс після лікування достовірно відрізнялися від 

показників до лікування (р<0,05). Однак через 1 міс після лікування 
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простежували позитивну динаміку до зниження показників, але достовірної 

різниці з показниками, отриманими безпосередньо після лікування, не 

виявлено (р>0,05). 

У IV групі хворих спостерігали позитивну динаміку С-РБ протягом 1 

міс після лікування. Отримані результати безпосередньо після лікування та 

через 1 міс після лікування достовріно відрізнялися від рівня С-РБ у хворих 

IV групи від показників, які були до лікування (р<0,05) (табл. 4.8). 

Результати показника С-РБ у ротовій рідині через 1 міс після лікування 

достовірно відрізнялися від результатів, отриманих безпосередньо після 

лікування (р<0,05), що вказує на зменшення запальних змін у тканинах 

пародонта. 

У I групі хворих отримані результати показників С-РБ сироватки крові 

безпосередньо після лікування недостовірно відрізнялися від таких до 

лікування. Через 1 міс після лікування простежували динаміку до зниження 

показника С-РБ. Однак отримані результати недостовірно відрізнялися від 

тих, що були отримані до лікування (табл. 4.9). 

У хворих на ГП у II групі показник С-РБ сироватки крові після 

лікування знижувався, але недостовірно відрізнявся від показника до 

лікування (р>0,05). Через 1 міс після лікування досліджувані показники мали 

динаміку до зниження та достовірно відрізнялися від результатів отриманих 

до лікування (р<0,05). 

У III групі хворих показник С-РБ безпосередньо після лікування мав 

динаміку до зниження, однак, недостовірно відрізнявся від показника до 

лікування та через 1 міс після лікування (р>0,05). 

Показник С-РБ сироватки крові IV групи хворих на ГП (50 осіб) 

безпосередньо після лікування достовірно відрізнявся від показника до 

лікування та через 1 міс після лікування (р<0,05) (табл. 4.9). 
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Таблиця 4.9 

Рівень С- реактивного білка у хворих на генералізований пародонтит у 

сироватці крові, бали (Мm) 

Групи хворих 

Термін спостереження 

До лікування 

Після лікування 

Безпосередньо 

після лікування 
3 міс після лік. 

І 

(контрольна) 

(n=15) 

8,40±0,98 

(n=15) 

7,800,92 

(n=15) 

7,200,80 

ІІ 
(n=15) 

8,10±0,76 

(n=15) 

6,800,55 

(n=15) 

6,400,40* 

ІІІ 
(n=15) 

7,60±0,71 

(n=15) 

6,400,40 

(n=15) 

6,400,40 

ІV 
(n=15) 

8,00±0,74 

(n=15) 

6,400,40* 

(n=15) 

6,000,01* 

Примітка. 

* – достовірна різниця із показником до лікуванням, р<0,05; 

 

4.4. Вплив місцевої синглетно-кисневої терапії на стан мікробіоценозу 

пародонтальних кишень у хворих на генералізований пародонтит І-ІІ 

ступенів розвитку 

Нами вивчено вплив місцевої СКТ на характер мікрофлори ПК 

пацієнтів хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку. Пацієнти дослідної групи 

проводили полоскання ротової порожнини активованою водою, насиченою 

СК. Пацієнти контрольної групи полоскали ротову порожнину 

дистильованою водою. Результати дослідження відображені в табл. 4.10. 

Наведені в табл. 4.10 результати свідчать, що в процесі проведеного 

дослідження в пацієнтів обох груп істотних змін масивності колонізації ПК 

як представниками резидентної мікрофлори ротової порожнини, так і 

умовно-патогенними мікроорганізмами не відбулося. 
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Таблиця 4.10 

Масивність колонізації ПК пацієнтів хворих на ГП у процесі 

проведеного дослідження (популяційний рівень, lg КУО/мл) 

Групи мікроорганізмів 

Дослідна група Контрольна група 

до 

полоскання 

після 

полоскання 

до 

полоскання 

після 

полоскання 

Резидентна і транзиторна непатогенна мікрофлора 

-гемолітичні 

Streptococcus sp. 
5,45±0,19 5,08±0,13 5,93±0,13 5,51±0,15 

Neisseria sp. 3,41±0,19 3,00±0,05 3,51±0,15 3,08±0,15 

Staphylococcus epidermidis 2,80±0,05 2,78±0,05 3,20±0,19 3,10±0,05 

Corynebacterium sp. 2,72±0,05 2,71±0,05 2,70±0,05 2,70±0,05 

Bacillus sp. 2,69±0,05 2,68±0,05 2,70±0,05 2,69±0,05 

Умовно-патогенна і патогенна мікрофлора 

-гемолітичний 

Streptococcus pyogenes 
3,69±0,15 3,42±0,16 4,02±0,13 3,13±0,10* 

Staphylococcus aureus 3,50±0,35 3,45±0,35 3,51±0,35 3,46±0,25 

E. coli 2,70±0,05 2,69±0,05 2,71±0,05 2,70±0,05 

Ps. Aeruginosa 3,00±0,05 3,00±0,05 3,01±0,05 3,00±0,05 

Candida sp. 2,85±0,06 2,70±0,05 2,70±0,05 2,70±0,05 

Примітка:  

* – p<0,05 при порівнянні із станом до полоскання. 

 

В окремих випадках спостерігали незначне (у межах півпорядка) 

зниження популяційних рівнів мікроорганізмів різних груп, що, очевидно, 

можна пояснити чисто механічною вимиваючою дією рідини, застосованої 

для полоскання. 

Таким чином, результати виконаних нами мікробіологічних досліджень 

свідчать про відсутність впливу місцевої СКТ на якісний та кількісний склад 

мікрофлори пародонтальних кишень пацієнтів, хворих на ГП. Ці дані 

абсолютно узгоджуються з одержаними нами експериментальними 
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результатами, які показали відсутність у паро-водяної суміші, генерованої 

апаратом для СКТ «МІТ-С», прямої протимікробної дії на різні види 

оральних мікроорганізмів. 

Нами було виконано дві серії експериментів, у яких оцінювали вплив 

на життєздатність мікробних культур, збагачених синглетним киснем 

пароводяної суміші й «активованої води». 

У першій серії експериментів вивчали вплив на мікроорганізми 

генерованої апаратом для СКТ «МІТ-С» пароводяної суміші.  

Одержані нами результати свідчать, що експозиція мікробних культур 

із пароводяною сумішшю, яка виділяється через інгаляційний наконечник 

апарату для СКТ «МІТ-С», здійснює мінімальний вплив на життєздатність  

стафілококів, стрептококів і кандід пародонтального походження. На рис. 4.5 

зображено типові результати проведеного експерименту, одержані при 

дослідженні культури S. Aureus 209-Р (ATCC 6538-P). 

 

Рис. 4.5. Ріст культури S. Aureus 209-Р (ATCC 6538-P) у контролі (А) та 

після її контакту зі збагаченою синглетним киснем пароводяною сумішшю, 

генерованою апаратом для СКТ «МІТ-С» упродовж 3 хв (В) і 9 хв (С). 

 

При експозиції з пароводяною сумішшю впродовж 3 хв число колоній 

усіх мікробних культур пародонтального походження (стафілококів, β- і α- 

гемолітичних стрептококів і дріжджоподібних грибів) на дослідних чашках 

абсолютно не змінювалося, порівняно з контрольними (табл. 4.11). 

Після 9-хвилинної експозиції з пароводяною сумішшю спостерігали 
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незначне зменшення числа колоній мікроорганізмів на чашках (рис. 4.6). Так, 

відсоток виживання клітин S. Aureus в умовах даного експерименту становив 

91,9%, коагулазо-негативного S. Epidermidis – 94,1% (p<0,05). Дещо 

чутливішими до пароводяної суміші, збагаченої СК, виявилися β-гемолітичні 

стрептококи. Відсоток виживання клітин S. Constellatus 88,9%, β-

гемолітичного стрептокока групи G – 90,8% (p<0,05). 

 

Таблиця 4.11 

Зміна числа колоній мікроорганізмів на агарі при експозиції культур із 

пароводяною сумішшю, генерованою апаратом для СКТ «МІТ-С» 

Мікробні культури Контроль 
Час експозиції 

3 хв 9 хв 

Стафілококи 

Staphylococcus aureus 209-Р (ATCC 6538-P) 1524±20 1520±32 1416±15* 

S. epidermidis 1657±20 1649±18 1559±12* 

β-гемолітичні стрептококи 

Streptococcus group G 1139±16 1138±22 1034±10* 

Streptococcus constellatus 1176±7 1163±13 1045±16* 

α-гемолітичні стрептококи 

Streptococcus salivarius  983±11 971±13 922±11 

Streptococcus mitis 866±6 859±9 804±14* 

Дріжджоподібні гриби 

Candida albicans 1140±14 1135±5 1119±7 

Примітка: 

* – р<0,05 порвіняно з контролем. 
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Рис. 4.6. Відсоток виживання мікробних клітин після їхнього контакту 

з пароводяною сумішшю впродовж 9 хв. 

 

Водночас α-гемолітичні стрептококи S.salivarius і S.mitis, які 

репрезентують резидентну мікрофлору ротової порожнини, зберігали 

життєздатність на рівні 93,8 і 92,9% відповідно. Чисельність 

дріжджоподібних грибів роду Candida після контакту з пароводяною 

сумішшю практично не змінилася (рівень виживання 98,1%). Отже, в цілому 

мікроорганізми пародонтального походження виявили слабку чутливість до 

пароводяної суміші, яка виділяється через інгаляційний наконечник апарату 

для СКТ «МІТ-С». Нами зареєстровано загибель лише близько 10% клітин β-

гемолітичних стрептококів і не більше 6-8% клітин α-гемолітичних 

стрептококів та стафілококів, що в умовах значного мікробного 

навантаження є неістотним. 

У другій серії експериментів виконано оцінку впливу на життєздатність 

мікробних культур, їхнє перебування впродовж різного часу в «активованій 

воді», що виробляється апаратом для СКТ «МІТ-С» (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Вплив на життєздатність мікробних культур їхньої експозиції 

з збагаченою синглетним киснем «активованою» водою, генерованою 

апаратом для СКТ «МІТ-С» упродовж 10 хв (В), 30 хв (С) і 1 год (D). (A) – 

ріст контрольної культури. 

 

Аналіз посівів показав, що контактування з «активованою водою» 

упродовж 10 і 30 хв не впливає взагалі на число життєздатних клітин 

мікроорганізмів (табл. 4.12). Зниження їхньої кількості спостерігали лише 

після 1-годинного перебування в «активованій воді». Число життєздатних 

клітин S.aureus у суспензії зменшилося приблизно на 30%, коагулазо-
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негативного S. Epidermidis – на 40% (p<0,05). Найчутливішою до 

перебування в «активованій воді» серед усіх тестованих мікроорганізмів була 

культура β-гемолітичного стрептокока групи G, чисельність життєздатних 

клітин скоротилася на 45,9% (p<0,05). 

 

Таблиця 4.12 

Вплив «активованої води», генерованої апаратом для СКТ «МІТ-С», на 

життєздатність мікроорганізмів пародонтального походження 

Мікробні культури 

Число життєздатних мікробних клітин, 

lg КУО/мл 

Контроль 
Час експозиції 

10 хв 30 хв 1 год 

Стафілококи 

S. 209-Р (ATCC 6538-P) 4,04±0,02 4,09±0,01 4,03±0,02 3,87+0,03* 

S. epidermidis 4,10±0,01 4,09±0,01 4,09±0,01 3,85±0,03* 

β-гемолітичні стрептококи 

Streptococcus group G 4,06±0,01 4,06±0,01 4,06±0,01 3,79±0,03* 

Streptococcus constellatus 4,07±0,01 4,06±0,01 4,07±0,01 3,87±0,05* 

α-гемолітичні стрептококи 

Streptococcus salivarius 4,02±0,01 4,02±0,01 4,01±0,01 3,89±0,02* 

Streptococcus mitis 3,98±0,01 3,98±0,01 3,97±0,01 3,78±0,03* 

Дріжджоподібні гриби 

Candida albicans 4,03±0,01 4,02±0,01 4,02±0,01 3,95±0,02 

Примітка: 

* – р<0,05 порвіняно з контролем. 

 

Число життєздатних клітин культур інших видів оральних стрептококів 

зменшилося приблизно на третину (p<0,05). Рівень виживання кандід після 1-
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годинної експозиції з «активованою водою» був найвищим серед усіх тест-

культур (рис. 4.8). Нами зареєстровано загибель лише 20,6% клітин грибів. 

 

Рис. 4.8. Відсоток виживання мікробних клітин після їх експозиції з 

«активованою водою», генерованою апаратом впродовж 1 год. 

 

Отже, пароводяна суміш і «активована вода», які генеруються апаратом для 

СКТ «МІТ-С», не проявляють помітної прямої протимікробної активності 

відносно клінічних штамів стафілококів, β- і α- гемолітичних стрептококів та 

дріжджоподібних грибів роду Candida пародонтального походження. 

 

4.5. Динаміка показників імуноглобулінів у ротовій рідині хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку під впливом комплексної 

терапії з застосуванням синглетно-кисневої терапії 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що в процесі лікування, яке 

включало використання базової терапії (І група хворих), на фоні позитивних 

тенденцій все ж не спостерігалося повного відновлення вмісту sIgА до рівня 

здорових осіб (табл. 4.13). 

Так, на час завершення лікування рівень sIgА зріс лише на 31,7 %, 

порівняно з показниками до лікування, але залишався в 1,45 раза нижчим, 

порівняно з групою здорових. 

При застосуванні нами базової терапії та СКТ, яка проводилася 
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всередину (ІІ група хворих), ми спостерігали достовірне зростання рівня sIgA 

в ротовій рідині на 49,96 %, проте він залишався в 1,17 раза меншим від 

показників групи здорових.  

 

Таблиця 4.13 

Динаміка рівнів sIgA (мг/л) у ротовій рідині в процесі лікування хворих 

на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку (М±m) 

Досліджувані групи До лікування Після лікування 

Здорові n=15 297,44±11,30 - 

І, n=10 139,56±5,24# 204,34±6,25* 

ІІ, n=10 126,53±4,51# 252,87±7,52*« 

ІІІ, n=10 138,84±4,91# 259,65±5,97*^ 

IV, n=10 127,76±6,82# 274,31±6,98*oΔ 

Примітки: 

* – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками до та 

після лікування; 

# – достовірність різниці параметрів досліджуваних груп (р<0,05) між 

показниками у порівнянні з контрольною групою; 

« – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і ІІ 

групами; 

^ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і ІІІ 

групами; 

o – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і IV 

групами; 

(**) – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІІ і III 

групами; 

Δ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІI і IV 

групами; 

× – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІII і IV 

групами. 

 

За умови використання в комплексному лікуванні хворих ІІІ групи 
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базової терапії та СКТ шляхом інгаляцій спостерігали потенційно кращу 

компенсацію рівня sIgA. Результативність такої схеми медикаментозної 

корекції на 21,30 % перевершувала ефект базової терапії та на 2,61% у ІІ 

групі хворих, однак залишалась в 1,14 раза меншою від показників групи 

здорових. 

Дослідження рівня sIgA в ротовій рідині виявило, що найбільш 

ефективним було застосування базової терапії та СКТ усередину і шляхом 

інгаляцій у ІV групи хворих. Так, вміст цього імуноглобуліну в ротовій 

рідині в пацієнтів ІV групи після лікування достовірно збільшившись у 2,15 

раза, (р<0,05), максимально наблизився до значень у групі здорових. 

Отримані результати перевищували ефективність лікування в І групі 

хворих на 12,38 %, у ІІ групі – на 7,8 % та на 5,34% - у хворих на ГП І-ІІ 

ступенів розвитку, які ввійшли до ІІІ групи хворих. 

Таким чином, позитивна динаміка відновлення одного з головних 

факторів протиінфекційного захисту слизових оболонок ротової порожнини 

– sIgA у хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку є безсумнівним свідченням 

раціональності запропонованої нами схеми лікування. 

При використанні нами базової терапії хворих на ГП І-ІІ ступеня без 

включення СКТ на час завершення лікування (І група хворих) концентрація 

IgА мала позитивну динаміку (табл. 4.14), проте, нами відмічено її 

зменшення лише на 13,22 %.  

Нами встановлено кращі тенденції динаміки рівня досліджуваного 

показника при використанні в комплексному лікуванні обстежуваних 

пацієнтів СКТ усередину (ІІ група хворих). Так, ми відмітили більш 

повноцінну нормалізацію рівнів IgА, які, зменшилися в 1,24 раза, порівняно з 

показниками до лікування, що було на 6% кращим від показників І групи 

хворих. 

Хочемо зауважити, що більш ефективним для відновлення рівнів IgА 

було застосування базової терапії та СКТ шляхом інгаляцій при лікуванні 

хворих на ГП (ІІІ групи). Так, після лікування досліджуваний параметр 
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зменшився в 1,24 (р<0,05) раза і склав (222,643,61) мг/мл, що було на 5,3% 

кращим від отриманого ефекту в І групі. 

 

Таблиця 4.14 

Зміна рівня Ig А (мг/мл) у ротовій рідині в процесі лікування хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку (М±m) 

Досліджувані групи До лікування Після лікування  

Здорові, n=15 262,08±3,42 - 

І, n=10 270,83±5,08 235,01±4,56* 

ІІ, n=10 273,47±6,8 221,07±4,05*« 

ІІІ, n=10 277,02±5,85 222,64±3,61*^ 

IV, n=10 281,20±6,02# 209,89±4,94*o× 

Примітки: 

* – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками до та 

після лікування; 

# – достовірність різниці параметрів досліджуваних груп (р<0,05) між 

показниками у порівнянні з контрольною групою; 

« – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і ІІ 

групами; 

^ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і ІІІ 

групами; 

o – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і IV 

групами; 

(**) – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІІ і III 

групами; 

Δ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІI і IV 

групами; 

× – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІII і IV 

групами. 

 

Проте рівні IgА, незважаючи на описану нами сприятливу динаміку, у 

ІІІ групі хворих все ж продовжували залишатися в 1,18 раза вищими від 
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значень групи здорових. 

Слід підкреслити, що, на нашу думку, ознакою дієвості обраної нами 

схеми терапії є чітко виражена позитивна динаміка вмісту IgА в ротовій 

рідині хворих на ГП І-ІІ ступенів в ІV групі, який максимально наблизився до 

результатів групи здорових, достовірно зменшився в 1,33 раза. Досягнутий 

ефект на 10,69 % перевершив аналогічні показники в І групі хворих, на 5,05 

% – у ІІ групі  та на 5,72 % – у ІІІ групі хворих. 

Таким чином, отримані нами результати дослідження вказують на те, 

що величина змін імунної реактивності, а саме, порушення місцевої бар’єрної 

функції ротової рідини з перевагою прозапальних та депресією 

протизапальних трансмітерів у ротовій рідині, корелює з маніфестацією 

клінічної симптоматики. 

 

4.6. Зміни показників цитокінового профілю крові у хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку в результаті комплексного 

лікування з застосуванням синглетно-кисневої терапії 

Результати, викладені в попередніх розділах роботи, свідчать, що одне 

з чільних місць у патогенезі прогресування та недостатньої ефективності 

лікування хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку належить порушенням балансу 

систем реактивності організму та активації запального процесу. Часто вони 

набувають неконтрольованого з боку макроорганізму розвитку, що, у тому 

числі, проявляється  зрушенням імунних механізмів захисту. 

При використанні нами базової терапії без СКТ у хворих на ГП І-ІІ 

ступенів розвитку концентрація ІЛ-2 в сироватці крові зменшилася лише на 

13,93 % від моменту початку лікування до його завершення (табл. 4.15). 

Через 6 міс після лікування у хворих на ГП І групи показник IЛ-2 був 

зменшеним, порівняно з вихідним рівнем, проте він достовірно відрізнявся 

від результатів в осіб з інтактним пародонтом і склав (175,897,45) пг/мл. 

Значно краща динаміка рівнів досліджуваного параметру нами 

встановлена при використанні базової терапії та СКТ усередину за схемою в 
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комплексному лікуванні хворих на ГП І – ІІ ступенів розвитку, що склали ІІ 

групу хворих. 

 

Таблиця 4.15 

Зміна рівня цитокіну (IЛ-2) у сироватці крові (пг/мл) хворих на 

генералізований пародонтит І–ІІ ступенів розвитку (М±m) 

Досліджувані групи До лікування Після лікування Через 6 міс 

Здорові 
(n=15) 

152,45±7,29 
- - 

І 
(n=10) 

193,28±8,58# 

(n=10) 

166,34±7,38* 

(n=10) 

175,89±7,45 

ІІ 
(n=10) 

196,39±8,38# 

(n=10) 

161,38±8,92* 

(n=10) 

165,37±7,04¨ 

ІІІ 
(n=10) 

202,78±9,72# 

(n=10) 

169,38±8,43* 

(n=10) 

159,56±6,35¨ 

IV 
(n=10) 

198,38±8,99# 

(n=10) 

158,87±7,02* 

(n=10) 

157,34±5,79¨ 

Примітки: 

* – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками до та 

після лікування; 

¨ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками до та 

через 6 міс після лікування; 

# – достовірність різниці параметрів досліджуваних груп (р<0,05) між 

показниками у порівнянні з контрольною групою; 

« – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і ІІ 

групами; 

^ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і ІІІ 

групами; 

o – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і IV 

групами; 

(**) – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІІ і III 

групами; 

Δ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІI і IV 

групами; 

× – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІII і IV 

групами. 
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Зокрема, ми зафіксували достовірне зменшення рівнів ІЛ-2 в 1,22 раза 

(р<0,05) у процесі лікування, що було вже тільки на 5,53 %, нижчим від 

результатів у групі здорових. Ефективність базової терапії у хворих на ГП ІІ 

групи була простежена в динаміці через 6 міс. Рівень ІЛ-2 склав 

(165,377,04) пг/мл (р≤0,05), що є нижчим від показників до початку 

лікування на 15,79%, проте залишається на 7,81% вищим від значень групи 

здорових. 

За умови використання в комплексному лікуванні хворих ІІІ групи 

базової терапії та СКТ шляхом інгаляцій нами спостерігалася потенційно 

краща компенсація рівнів ІЛ-2, що проявилося зменшенням цього 

трансмітера у хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку в 1,2 раза, проте не 

перевершило результативність терапії в І та ІІ дослідній групі. Через 6 міс 

після лікування у хворих на ГП спостерігали позитивну динаміку до 

нормалізації провідного прозапального трансмітера ІЛ-2. Цей параметр 

достовірно зменшився до (159,566,35) пг/мл (р≤0,05), перевершивши 

аналогічні показники в І групі хворих на 9,28%, та на 3,51 % – у ІІ групі 

хворих (табл. 4.15). 

Опрацюванням отриманих результатів виявлено, що найбільш 

ефективним було призначення базової терапії та СКТ усередину і шляхом 

інгаляцій у комплексній терапії ІV групи хворих на ГП. При визначенні на 

момент завершення лікування в ІV групі хворих цей показник, набувши 

максимально позитивних змін, достовірно зменшився в 1,25 раза (р≤0,05), що 

було лише на 4,04 % вищим від значень у здорових. 

Аналіз отриманих результатів показав, що через 6 міс після лікування в 

більшості хворих на ГП спостерігалася нормалізація рівня IЛ-2 сироватки 

крові. Цей параметр, максимально наблизившись до результатів групи 

здорових, достовірно зменшився в 1,26 раза, (р≤0,05) порівняно з 

показниками до лікування. Досягнутий ефект на 10,54 % перевершив 

аналогічні показники в І групі хворих, на 4,85 % – у ІІ групі та на 1,39 % – у 

ІІІ групі хворих. 
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Щодо рівня TNFα в сироватці крові, нами виявлено зміни наступного 

характеру (табл. 4.16): на момент завершення лікування без використання 

СКТ (І група хворих) його показник зменшився і становив (105,38±5,4) пг/мл 

(р≤0,05), що все ж залишався на 9,6 % вище значень норми. Через 6 міс 

рівень TNFα був меншим на 19,86 %, порівняно з даними, отриманими через 

12-14 днів після лікування, та на 31,07% нижчим від значень до початку 

лікування (р≤0,05). 

Проведене лікування у хворих ІІ групи, мало кращий ефект, зокрема це 

проявилося й зменшенням концентрації TNFα в 1,2 раза від вихідних 

значень, що було на 2,74 % ефективніше за результат, досягнутий серед 

хворих на ГП І-ІІ ступенів І групи хворих. Дещо кращі рівні досліджуваного 

трансмітера нами встановлено через 6 міс після лікування. Так, рівень TNFα 

зменшився в 1,49 раза порівняно з показниками до лікування, перевершивши 

аналогічні показники в І групі хворих на 3,76% (див. табл. 4.16). 

За умови використання в комплексному лікуванні хворих ІІІ групи 

базової терапії та СКТ шляхом інгаляцій нами спостерігалася вірогідно 

суттєво краща компенсація рівнів TNFα. Результативність такої схеми 

комплексного лікування на 6,18 % перевершувала ефект базової терапії та на 

3,54 % у хворих ІІ групи (див. табл. 4.16).  

Нами оцінено рівень TNFα через 6 міс після лікування, який склав 

(82,675,29) пг/мл (р≤0,05), що є нижчим від показників до початку 

лікування на 33,53%, на 16,38 % нижчим від значень після лікування 

протягом 12-14 діб та на 4,37 % меншим від значень І групи хворих. 

Уже традиційним виявився отриманий нами результат стосовно впливу 

базової терапії та СКТ усередину і шляхом інгаляцій на відновлення балансу 

рівнів TNFα у хворих на ГП І-ІІ ступенів, що склали ІV групу хворих. Так, 

при визначенні на момент завершення лікування рівень TNFα, набувши 

максимально позитивних і близьких до норми значень, достовірно 

зменшився в 1,23 раза. Це є на 6,46 % нижчим від показників у І групі 

хворих, на 3,82 % нижчим від даних ІІ групи й на 0,29 % нижчим від значень 
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у хворих ІІІ групи.  

Таблиця 4.16 

Зміна рівня цитокіну (TNFα) у сироватці крові (пг/мл) хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку (М±m) 

Досліджувані групи До лікування Після лікування Через 6 міс 

Здорові 
(n=15) 

95,30±6,51 
- - 

І  
(n=10) 

125,43±6,87# 

(n=10) 

105,38±5,49* 

(n=10) 

86,45±4,98¨ 

ІІ  
(n=10) 

123,67±6,49# 

(n=10) 

102,49±5,38* 

(n=10) 

83,20±5,39¨ 

ІІІ 
(n=10) 

124,39±5,19# 

(n=10) 

98,86±5,93* 

(n=10) 

82,67±5,29¨ 

IV  
(n=10) 

121,45±6,39# 

(n=10) 

98,57±5,40* 

(n=10) 

80,42±5,19¨ 

Примітки: 

* – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками до та 

після лікування; 

¨ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками до та 

через 6 міс після лікування; 

# – достовірність різниці параметрів досліджуваних груп (р<0,05) між 

показниками у порівнянні з контрольною групою; 

« – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і ІІ 

групами; 

^ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і ІІІ 

групами; 

o – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і IV 

групами; 

(**) – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІІ і III 

групами; 

Δ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІI і IV 

групами; 

× – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІII і IV 

групами. 
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Через 6 міс після лікування у хворих на ГП спостерігали нормалізацію 

рівня TNFα сироватки крові. Цей параметр, максимально наблизившись до 

результатів групи здорових, достовірно зменшився в 1,51 раза, порівняно з 

показниками до лікування, на 6,9 % перевершив аналогічні показники в І 

групі хворих, на 3,34 % – у ІІ групі та на 2,72 % – у ІІІ групі хворих. 

Нами вивчена динаміка ІЛ-4 у процесі спостереження при використанні 

різних схем лікування СКТ та фоні базової терапії у хворих на ГП І-ІІ 

ступенів (табл. 4.17). 

У результаті проведеного дослідження нами не було встановлено 

значної динаміки рівня ІЛ-4 від застосування виключно базового лікування 

серед пацієнтів І групи хворих. Констатовано, що рівень ІЛ-4 сироватки 

крові в даній групі після лікування склав (12,12±1,87) пг/мл (р≤0,05), що було 

на 14,52 % нижче аналогічних показників у групі контролю. У процесі оцінки 

рівня ІЛ-4 через 6 міс після лікування нами зафіксовано зростання даного 

показника на 46,71%, порівняно зі значеннями до початку лікування та на 

10,42%, порівняно з показниками після 12-14 днів лікування. 

Зростання рівня ІЛ-4 в сироватці крові на 39,52% від вихідних значень, 

нами досягнуто при використанні СКТ усередину за схемою у хворих на ГП 

І- ІІ ступенів (ІІ група хворих). Через 6 міс після лікування рівень ІЛ-4 склав 

(13,241,47) пг/мл (р≤0,05), що було на 43,13% більшим від значень до 

початку лікування, проте все ще нижчим на 6,62 % від показників групи 

контролю. 

У ІІІ групі хворих, яким назначали СКТ шляхом інгаляцій, 

спостерігали покращення результатів після лікування, і через 6 міс після 

лікування показники максимально наблизилися до результатів групи 

здорових осіб. 

Аналіз отриманих результатів показав, що відразу і через 6 міс після 

лікування у хворих ІV групи спостерігали нормалізацію рівня ІЛ-4 сироватки 

крові. Цей параметр, максимально наблизившись до результатів групи 

здорових, через 6 міс достовірно збільшився в 1,66 раза, порівняно з 
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показниками до лікування. 

Таблиця 4.17 

Зміна рівня цитокіну IЛ-4 у сироватці крові (пг/мл) хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку (М±m) 

Досліджувані групи До лікування Після лікування Через 6 міс 

Здорові 
(n=15) 

14,18±0,90 
- - 

І  
(n=10) 

7,21±1,28# 

(n=10) 

12,12±1,87* 

(n=10) 

13,53±1,16¨ 

ІІ  
(n=10) 

7,53±1,39# 

(n=10) 

12,45±1,75* 

(n=10) 

13,24±1,47¨ 

ІІІ  
(n=10) 

7,46±1,14# 

(n=10) 

13,18±1,96* 

(n=10) 

13,38±1,38¨ 

IV  
(n=10) 

7,69±1,89#oΔ× 

(n=10) 

13,97±1,64* 

(n=10) 

14,78±1,32¨ 

Примітки: 

* – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками до та 

після лікування; 

¨ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками до та 

через 6 міс після лікування; 

# – достовірність різниці параметрів досліджуваних груп (р<0,05) між 

показниками у порівнянні з контрольною групою; 

« – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і ІІ 

групами; 

^ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і ІІІ 

групами; 

o – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками І і IV 

групами; 

(**) – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІІ і III 

групами; 

Δ – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІI і IV 

групами; 

× – достовірність різниці параметрів (р<0,05) між показниками ІII і IV 

групами. 

 

Досягнутий ефект на 17,99 % перевершив аналогічні показники в І 
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групі хворих, на 15,76 % – у ІІ групі та на 10,82 % – у ІІІ групі хворих після 

12-14 днів лікування. 

Цікавим є факт, що використання СКТ шляхом інгаляцій за схемою (ІІІ 

група хворих), і використання СКТ інгаляційно і всередину (ІV група хворих) 

на фоні базового лікування дали майже рівнозначний позитивний ефект. На 

момент завершення лікування рівень ІЛ-4 сироватки крові пацієнтів цих груп 

зріс відповідно в 1,56 раза та в 1,57 раза. Зафіксоване нами достовірне 

зростання рівня ІЛ-4, із тенденцією до максимального наближення до 

значень у групі здорових осіб, у вказаних групах дослідження є позитивним 

свідченням ефективності проведеної терапії. 

Підсумовуючи отримані нами в процесі дослідження результати, слід 

зазначити, що комплексне лікування з використанням базової терапії та СКТ 

мало більш виражений ефект щодо корекції рівня прозапальних і 

протизапальних цитокінів, порівняно з виключно базовою терапією і сприяло 

максимальному відновленню до фізіологічних значень досліджуваних 

трансмітерів запального процесу. 

Успішне лікування ГП супроводжувалося змінами проявів запалення та 

активності місцевих механізмів імунітету: у ротовій рідині – нормалізацією 

вмісту IgA та підвищенням slgA,  зниженням вмісту прозапальних цитокінів 

ІЛ-2 і ТNFα при зростанні протизапального ІЛ-4. У той же час, незважаючи 

на позитивні клінічні результати лікування, вивчені показники демонструють 

ряд залишкових ознак запального процесу та наявної недостатності місцевих 

механізмів імунітету. Таким чином, дослідження концентрації 

імуноглобулінів та цитокінів в ротовій рідині та сироватці крові дозволяють 

оцінити ступінь ефективності терапії хворих на ГП та вказують на 

нормалізацію імунологічних характеристик у хворих на ГП І-ІІ ступенів 

розвитку під впливом розробленої нами схеми лікування. 
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4.7. Результати впливу комплексного лікування з застосуванням 

синглетно-кисневої терапії на показники активності неспецифічного 

імунітету 

Для оцінки стану місцевої антибактеріальної резистентності визначали 

вміст лізоциму в ротовій рідині, який виступає гуморальним фактором 

імунної системи. 

У хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку вміст лізоциму був зменшеним і 

становив (4,83±0,14) нг/мл. 

Після проведеного лікування та застосування базової терапії у хворих І 

групи вміст лізоциму на 3 і 6 міс підвищився і достовірно відрізнявся від 

результатів до лікування (табл. 4.18). 

 

Таблиця 4.18 

Динаміка показників лізоциму (нг/мл) у ротовій рідині у хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку (М±m) 

Групи хворих До лікування 
Після лікування 

3 міс 6 міс 12 міс 

здорові 
(n=15) 

7,24±,18 
   

І  
(n=15) 

4,82±0,12 

(n=15) 

5,14±0,13* 

(n=15) 

5,05±0,04 º 

(n=15) 

5,81±0,06× 

ІІ  
(n=15) 

3,89±0,04 

(n=15) 

4,41±0,05* 

(n=15) 

4,65±0,06 º 

(n=15) 

5,91±0,08× 

ІІІ  
(n=15) 

4,51±0,07 

(n=15) 

4,79±0,08* 

(n=15) 

5,21±0,07 º 

(n=15) 

5,92±0,08× 

ІV  
(n=15) 

4,63±0,05 

(n=15) 

5,71±0,15* 

(n=15) 

6,12±0,12 º 

(n=15) 

6,95±0,08× 

Примітки: 

* – достовірність різниці даних між показниками до лікування та через 

3 міс після лікування (р˂0,05); 

º – достовірність різниці даних між показниками до лікування та через 

6 міс після лікування (р˂0,05); 

× – достовірність різниці даних між показниками до лікування та через 

12 міс після лікування (р˂0,05). 
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У хворих ІІ групи спостерігалаи динаміку до поступового зростання 

рівня лізоциму на 3-й, 6-й і 12-й міс після лікування. 

Рівень лізоциму у хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку ІІІ групи 

поступово зростав і на 12-й міс – після лікування зріс в 1,3 раза, у порівнянні 

з даними до лікування. 

Застосування базової терапії і СКТ всередину і шляхом інгаляцій 

виявилося найбільш ефективним. Рівень лізоциму підвищився і на 6-й міс він 

зріс в 1,3 раза, а на 12-й міс в 1,5 раза, в порівнянні з показником до 

лікування (табл. 4.18). 

Оцінюючи результати проби Ясиновського у хворих на ГП І-ІІ ступенів 

розвитку, ми визначали показники цієї проби в динаміці на фоні різних схем 

лікування з використанням СКТ (табл. 4.19). У хворих І групи міграція 

лейкоцитів у ротову порожнину (нежиттєздатних у тому числі), зросла в 

порівнянні зі здоровими, кількість епітеліоцитів зросла також. При 

застосуванні тільки базової терапії через 3 і 6 міс після лікування показники 

достовірно зменшилися. Через 12 міс показники зменшилися, але не досягли 

показників здорових осіб.  

У хворих ІІ групи через 3 міс після лікування показники достовірно 

відрізнялися від показників до лікування, через 6 міс показники відрізнялися 

від даних до лікування і від результатів через 3 міс. Через 12 міс дані не 

досягли показників здорових осіб, але достовірно відрізнялися від 

результатів через 3 і 6 міс після лікування. 

У хворих ІІІ групи результати були більш вагомими, ніж у хворих І і ІІ 

груп. 

Застосування базової терапії і СКТ усередину і шляхом інгаляцій – ІV 

група – виявилося ефективним щодо зменшення міграції лейкоцитів, а також 

нежиттєздатних форм та злущення епітеліоцитів із поверхні слизової 

оболонки. 

Через 3 міс після лікування хворих ІV групи показники проби 

Ясиновського зменшилися і достовірно відрізнялися від даних до лікування у 
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хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку і через 12 міс після лікування ці 

результати наблизилися до показників здорових осіб. Показники кількості 

лейкоцитів зменшилися в 2,0 раза, нежиттєздатних – у 2,1 раза, епітеліоцитів 

– в 1,4 раза. 

Таким чином слід зазначити наступне: 

- за даними проведеної клінічної та індексної оцінки стану тканин 

пародонта доведено ефективність запропонованого нами способу лікування 

хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку з використанням СКТ, яка позитивно 

впливає на стан тканин пародонта: відбувалося зменшення кровоточивості 

ясен, зниження клінічних ознак запалення, покращення процесів регенерації 

та приводить до подовження ремісії; 

- позитивна динаміка за даними ехоостеометричного дослідження 

зумовлена нормалізацією патологічних змін у структурі кісток щелепита 

ущільненням кісткової тканини, про що свідчать дані прицільних 

рентгенограм і ортопантомограм; 

- аналіз результатів цитологічного дослідження доводить достовірне 

поліпшення цитологічних показників слизової оболонки ротової порожнини; 

- за даними мікробіологічного дослідження СКТ не має прямої 

протимікробної дії щодо клінічних штамів стафілококів, β- і α- гемолітичних 

стрептококів та дріжджоподібних грибів роду Candida. Однак висловлені 

міркування разом із наведеними результатами проведеного експерименту 

свідчать про те, що лікувальні ефекти СКТ, описані в клінічних умовах, не 

можуть бути пов’язані з прямою протимікробною дією синглетного кисню. 

Можливо, вони реалізуються за рахунок інших механізмів (наприклад, 

впливів на медіаторні системи, систему антиоксидантного захисту, 

рецепторний апарат імунокомпетентних клітин); 



 

1
1
2

 
Таблиця 4.19 

Динаміка показників проби Ясиновського в 1 мкл ротового змиву у хворих на ГП І-ІІ ст. (М±m) 

Групи 

хворих 

До лікування 
Після лікування 

3 міс 6 міс 12 міс 

лейкоцити епітелій лейкоцити епітелій лейкоцити епітелій лейкоцити епітелій 

Здорові 
119,38±6,27 

(31,42±2,01) 
52,31±3,42       

І група 

(n=20) 

271,13±7,19 

(105,5±4,35) 
111,24±3,65 

169,19±5,87* 

(91,34±3,61)* 

99,72±3,47º 

(n=20) 

156,63±6,43* 

(59,36±3,82)* 

87,18±3,23º 

(n=2-) 

154,71±4,93* 

(51,38±2,90)* 

84,76±3,72º 

(n=16) 

ІІ 

група 

(n=35) 

162,18±5,11 

(96,35±3,25) 
96,37±3,12 

167,25±6,01* 

(90,48±3,78)* 

94,41±4,23º 

(n=35) 

156,12±5,39* 

(59,10±3,26)* 

76,92±3,78º 

(n=35) 

154,69±5,03* 

(48,72±2,49)* 

81,62±4,65º 

(n=31) 

ІІІ 

група 

(n=35) 

269,61±6,98 

(103,45±3,78) 
103,72±4,19 

167,01±5,14* 

(89,24±2,99)* 

92,93±4,09º 

(n=35) 

154,35±5,79* 

(47,84±2,81)* 

78,43±4,03º 

(n=35) 

150,16±4,39* 

(47,52±2,18)* 

78,34±3,49º 

(n=30) 

ІV 

група 

(n=50) 

279,51±9,73 

(106,94±5,02) 
110,15±5,08 

162,37±8,53* 

(80,05±7,76)* 

92,12±6,89º 

(n=50) 

142,88±7,45* 

(47,18±5,78)* 

75,37±3,69º 

(n=50) 

139,51±7,58* 

(49,71±4,20)* 

75,18±5,19º 

(n=44) 

Примітки: 

* – достовірність різниці даних між показниками до лікування та через 3 місяці після лікування (р˂0,05); 

º – достовірність різниці даних між показниками до лікування та через 6 місяців після лікування (р˂0,05); 

(…) – в дужках зазначено показник нежиттєздатних лейкоцитів. 
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- комплексне лікування хворих на ГП із використанням СКТ сприяє 

реабілітації хворих, що супроводжується зниженням рівня С-РБ у ротовій рідині 

та сироватці крові; 

- підсумовуючи отримані нами в процесі дослідження дані, слід зазначити, 

що комплексне лікування з використанням базової терапії та СКТ мало більш 

виражений ефект щодо корекції прозапальних і протизапальних цитокінів, 

порівняно з виключно базовою терапією, і сприяло максимальному відновленню 

до фізіологічних значень досліджуваних трансмітерів запального процесу; 

- при застосуванні базової терапії та СКТ усередину і шляхом інгаляцій 

спостерігали покращення результатів проби Ясиновського та нормалізацію вмісту 

лізоциму. 

Через 6 і 12 міс після лікування спостерігали стабілізацію стану тканин 

пародонта в усіх групах. Однак, у IV групі наявна статистично достовірна 

позитивна динаміка індексів ГІ, РМА, ІК, ПІ, у порівнянні з показниками до 

лікування, що свідчить про ремісію ГП і зменшення кількості рецидивів (табл. 

4.20). 

 

Таблиця 4.20 

Частота рецидивів у хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку І та IV груп у різні 

терміни спостереження 

Групи 

Терміни після проведеного лікування 
Усього за рік 

6 міс 12 міс 

абс. % абс. % абс. % 

І група 

(n=20) 
n=4 20,0 n=4 25,0 8 40,0 

IV група 

(n=50) 
n=6 12,0 n=5 11,36 11 28,20 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Найпоширенішою патологією серед стоматологічних недуг є 

дистрофічно-запальні захворювання з характерною для них чітко вираженою 

поетапністю та багатофакторністю [27, 31, 32, 33, 34, 49, 50, 88]. За даними 

багатьох авторів [52, 59, 65, 74, 89, 105] розвиток ГП пов’язаний із дією як 

місцевих, так і загальних факторів, у зв’язку з цим нуковці надають перевагу 

лікарським засобам, які здатні впливати на різні аспекти етіології та 

патогенезу захворювання [111, 113, 125, 127, 130, 132, 133, 152, 153]. Однак 

ураховуючи побічні дії, які можуть викликати медикаментозні засоби, низка 

авторів рекомендують застосовувати немедикаментозні методи боротьби з 

інфекційними агентами, які можуть обмежити вживання лікарських засобів 

[155, 157, 247, 249, 251, 253, 258]. 

Серед нових методів безмедикаментозного лікування та профілактики 

захворювань, які зумовлені порушенням процесів вільнорадикального 

окислення в організмі, за останні роки все більшого поширення набула нова 

медична технологія модифікації процесів вільнорадикального окислення – 

СКТ. Фізико-хімічна концепція цієї технології ґрунтується на фотохімічній 

сенсибілізації повітря та води за допомогою галогенової лампи з утворенням 

в активаційній камері апарату СКТ синглетного кисню [184, 211, 217]. 

Синглетний кисень – це високореактивна речовина, що має два 

антипаралельні спіни з дуже коротким періодом життя – 2 мкс у воді. 

Внаслідок трансформації синглетного кисню утворюються вторинні 

довгоживучі фізіологічно активні синглетно-кисневі фактори, тобто вільні 

радикали, які спричиняють низку біофізичних і біохімічних реакцій усередині 

клітини, поліпшують окисно-обмінні процеси і відновлюють природний 

антиоксидантний стан організму [94, 96, 99]. 

Синглетно-кисневі суміші є акцепторами протонів, шо утворюються в 

результаті реакцій перекисного окиснення ліпідів, створюючи сприятливі 

умови для природньої антиоксидантної системи до налагодження 

антиоксидантного захисту організму. Детоксикація організму, відновлення 
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антиоксидантного стану, підвищення біоенергетичного статусу клітини, 

стимуляція обмінних процесів, регенерація тканин − притаманна ефектам 

СКТ. Протизапальний та імуностимулюючий ефекти СКТ реалізуються через 

зниження активності запальних явищ, підвищення захисних сил організму 

шляхом імуномодуляції Т - та В-системи організму, стимуляції секреторного 

ІgА, зниження протеазоруйнівної активності нейтрофілів та посилення їхньої 

бактерицидної активності [93, 94, 95]. 

У науковій літературі є дані про доцільність використання СКТ за умов 

виразкової хвороби, дванадцятипалої кишки, хронічних колітів і 

ентероколітів, гепатитів [6, 7, 93, 94, 95, 96]. Однак, даних про застосування 

СКТ у хворих на ГП не знайдено. 

Виходячи з цього, метою нашого дослідження стало підвищення 

ефективності лікування хворих на ГП шляхом застосування СКТ. 

При виконанні дисертаційної роботи, на етапах проведення досліджень 

вивчали клініко-інструментальні й лабораторні особливості перебігу ГП. На 

підставі отриманих даних розробили патогенетично обгрунтоване комплексне 

лікування хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку з застосуванням СКТ. 

Проведено комплексне обстеження 140 хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку і 

15 осіб із клінічно здоровим пародонтом. Хворі на ГП були поділені на 4 

групи, рандомізовані за віком і статтю. І групу склали 20 хворих на ГП, яким 

у комплексному лікуванні ГП проводили тільки базову терапію: зняття 

зубних відкладень, «Мірамістин», ранозагоюючий препарат «Солкосерил» у 

вигляді аплікації гелем, «Аскорбінову кислоту» усередину. ІІ групу склали 35 

хворих на ГП, яким проводили  базову і СКТ усередину кожних 6 міс по 12 

сеансів. ІІІ групу склали 35 хворих на ГП, яким у комплексному лікуванні ГП 

проводили базову і СКТ із використанням інгаляцій кожних 6 міс, по 12 

сеансів. IV група – 50 хворих на ГП, яким у комплексному лікуванні ГП 

застосовували базову терапію та СКТ інгаляціїї і всередину кожних 6 міс, по 

12 сеансів. 

На підставі лікування хворих І групи, яким у комплексному лікуванні 

ГП було проведено тільки базову терапію, ми підтримуємо думку низки 
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авторів про доцільність використання в комплексному лікуванні захворювань 

пародонта антисептичного засобу [41, 82, 83, 87]. Деякі науковці вказують на 

хороший терапевтичний ефект при використаннті солкосерилу в 

комплексному лікуванні захворювань пародонта [11, 65, 191]. Однак, за 

даними інших авторів [65, 263, 281, 298, 300], солкосерил доцільно 

використовувати в поєднанні з антисептичним засобом, наприклад, мазі на 

основі метронідазолу [11, 191], яка б пригнічувала ріст мікробних колоній. На 

нашу думку, більш доцільно солкосерил назначати в поєднанні з 

мірамістином – антисептиком із вираженими антимікробними властивостями 

щодо анаеробної та аеробної інфекцій, дріжджоподібних грибів, деяких 

вірусів. Він є найдієвішим антисептиком, стимулює імунокомпетентні 

клітини, сприяючи репарації та регенерації тканин [152, 153]. 

Перебіг ГП у наших хворих супроводжувався незадовільним станом 

гігієни ротової порожнини, підвищенням індексів РМА, ПІ та ІК. Наші дані 

доповнюють результати досліджень інших авторів [54, 55, 84, 91, 98, 107, 131, 

132, 213]. 

Нами встановлено, що індекс гігієни OHI-S Грін-Вермільйона ІГ у 

хворих І групи достовірно покращувався після проведеного базового 

лікування і становив через 6 місяців (0,930,12) бала – це в 2,3 раза нижче, 

порівняно з даними до лікування, але був гіршим від показника інших груп. У 

пацієнтів ІІ групи ІГ через 12 міс зростав до (0,950,14) бала у 2,0 раза цей 

показник знизився, поріняно з показником до лікування і був достовірно 

кращим від показника в цей же термін у контрольній групі хворих. У 

пацієнтів ІІІ групи ІГ достовірно зменшувався у всіх випадках після 

лікування і був достовірно ліпшим від даних контрольної групи хворих через 

1 рік після лікування. У хворих IV групи ІГ достовірно знизився через 3 міс 

після проведеного лікування до (0,650,25) бала, цей показник у 3,4 раза 

нижче, порівняно з даними до лікування. Через півроку він становив 

(0,690,26), що в 3,2 раза є нижчим, у порівнянні з вихідними даними. Станом 

на 12 міс – (0,860,29) бала – це в 2,6 раза нижче від показника до лікування. 
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Для виявлення запальних змін у тканинах пародонта ми використали 

індекс РМА. Наші результати показали, що цей індекс через 3, 6 і 12 міс після 

лікування був достовірно кращим від показників до лікування у хворих всіх 

груп. Однак, через 3 міс після лікування показник індексу РМА у ІІ групі 

хворих був достовірно кращим від показника І групи. У цей же термін 

найліпшим був результат у IV групі (2,82±0,72) % – це в 9,5 раза нижче, в 

порівнянні з вихідною величиною і достовірно вище від ІІІ групи хворих 

(3,46±0,74) % – в 1,2 раза. Через 6 міс спостерігали незначне погіршення 

показників індексу РМА, але він був достовірно кращим у хворих IV групи, в 

порівнянні з показниками І, ІІ і ІІІ груп. Через 12 міс після лікування індекс 

РМА залишався найкращим у хворих IV групи (6,12±1,24) % – це в 4,3 раза 

меньше від даних до лікування і достовірно краще від показника ІІІ групи 

(7,94±0,80) % – в 1,3 раза меньше. 

Результати досліджень ПІ у хворих всіх груп недостовірно відрізнялися 

до лікування, а через 3, 6 і 12 міс після лікування були достовірно нижчими 

від показників до лікування у хворих всіх груп. Однак у хворих IV групи 

показник ПІ через 3 і 6 міс після лікування складав відповідно (2,23±0,19) 

бала – це в 1,5 раза меньше і (2,32±0,14) бала – це в 1,4 раза нижче, порівняно 

з вихідними даними, і був достовірно ліпшим від показників попередніх груп 

у ці терміни після лікування. Через 12 міс після лікування ПІ складав 

(2,49±0,17) бала, що є в 1,3 раза нижче, порівняно з даними до лікування, і 

достовірно відрізнявся від показників контрольної і ІІ груп. 

Для оцінки кровоточивості ясен використовували ІК. На основі 

проведених досліджень ІК ясен у хворих всіх груп не відрізнявся достовірно 

перед лікуванням, а через 3, 6 і 12 міс після лікування достовірно знижувався, 

порівняно з показниками до лікування. В обстежених хворих через 3 міс після 

лікування найкращим був показник ІК ясен у хворих IV групи (0,24±0,11) 

бала – це в 9,7 раза нижче, порівняно з вихідними величинами. Даний 

показник був достовірно нижчим від показників контрольної групи 

(0,51±0,08) бала – у 2,1 раза, а також від результатів ІІ і ІІІ груп хворих. Через 

12 міс після лікування у хворих ІV групи, яким проводили лікування з 
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застосуванням базової терапії та СКТ інгаляції та всередину, індекс 

кровоточивості складав (0,350,12) бала – це в 6,7 раза нижче від показника 

до лікування і в 2,3 раза нижче від показника контрольної групи в цей термін. 

На основі проведеної індексної оцінки стану тканин пародонта, ми 

спостерігали поліпшення результатів після медикаментозної терапії (у І групі 

хворих). Наші дані збігаються з результатами багатьох дослідників [55, 84, 91, 

107, 132, 213]. Однак, медикаментозне лікування ми доповнили СКТ, і 

результати виявилися кращими, що підтверджують дані інших авторів [5, 6, 7, 

93, 94, 95, 211, 217]. 

На основі результатів мікробіологічного дослідження встановлено 

наявність несприятливих змін якісного і кількісного складу мікрофлори ПК 

пацієнтів, хворих на ГП. Адже мікробний фактор відіграє ініціюючу роль у 

виникненні запального процесу в тканинах пародонта, зумовлює місцеві 

прояви інтоксикації і сенсибілізації [122, 243, 272, 291, 292, 301, 303]. В 

обстежених нами пацієнтів спостерігали істотні якісні та кількісні зміни 

характеру мікробіоценозу ПК, порівняно зі здоровими особами. Основні 

представники оральної мікрофлори – α-гемолітичні стрептококи виявлено в усіх 

без винятку пацієнтів, хворих на ГП, та здорових осіб ІП 100,0 %. Проте 

популяційний рівнь α-гемолітичних стрептококів у хворих на ГП є достовірно 

вищим (5,66±0,15) lg КУО/мл, ніж у здорових осіб контрольної групи – (4,81±0,27) 

lg КУО/мл, p<0,05, в 1,2 раза. Нейсерії виділяли у хворих на ГП достовірно 

частіше (p<0,05), ніж у здорових, хоча за показником масивності колонізації 

даними видами обидві групи між собою практично не відрізнялися. Ми провели 

низку досліджень впливу синглетного кисню на мікрофлору ПК у хворих на 

ГП І-ІІ ступенів розвитку. У ході мікробіологічних експериментів доведено, 

що пароводяна суміш і «активована вода», які генеруються апаратом для СКТ 

«МІТ-С», не проявляють помітної прямої протимікробної активності відносно 

клінічних штамів стафілококів, β- і α- гемолітичних стрептококів та 

дріжджоподібних грибів роду Candida пародонтального походження. 

Ми досліджували також вміст ПК у хворих на ГП із використанням 

СКТ. Пацієнти контрольної групи полоскали ротову порожнину 
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дистильованою водою. Пацієнти дослідної групи ополіскували ротову 

порожнину водою, насиченою синглетним киснем. Для дослідження вміст ПК 

відбирали перед початком лікування і на 12 - 14-у добу після проведеного 

лікування. На основі отриманих результатів бачимо, що в процесі досліду в 

обох групах певних змін колонізації ПК резидентними мікроорганізмами 

ротової порожнини й умовно-патогенними не відбулося. Однак в окремих 

випадках спостерігали незначне зниження популяційних рівнів 

мікроорганізмів різних груп. Це можна пояснити чисто механічною 

вимиваючою дією рідини, застосованої для полоскання. 

Такий результат експерименту виявився досить несподіваним і вимагає 

пояснення. Вважаємо, виявлене зниження життєздатності всіх мікробних 

культур після їхнього перебування впродовж 1 год у «активованій» воді 

ніяким чином не пов’язаний із присутністю в ній синглетного кисню. 

Синглетна форма кисню є вкрай нестабільною. Так, доведено, що час життя 

синглетного кисню, генерованого лазерним опроміненням пористого 

кремнію, при кімнатній температурі в газовій фазі складає 15 мс [91], а в 

біологічних системах ще значно коротший – ≈100 нс [244]. Тому на його 

бактерицидний ефект якщо й можна було було очікувати, то при 

найкоротшому терміні експозиції мікробних клітин із «активованою водою». 

У біологічних системах спостерігається швидкий ефект «гасіння» 

синглетного кисню факторами антиоксидантного захисту (каротиноїдами, 

токоферолами, глютатіоном), а також при його взаємодії з розчинними 

біомолекулами [114]. Тому, очевидно, що бактерицидна дія синглетного 

кисню в організмі може бути реалізована лише при умові його пролонгованої 

генерації в безпосередній близькості до поверхні мікробної клітини, тобто під 

час поглинання її фагоцитом і в фагосомі. У цій ситуації пролонгована 

продукція синглетного кисню забезпечується мембранною НАДФ·Н-

оксидазою, активація якої здійснюється при послідовній взаємодії рецепторів 

фагоцита з імуноглобулінами або компонентами комплементу на поверхні 

опсонізованої ними бактеріальної клітини, так званий механізм «застібки-

блискавки». Виявлене нами зниження чисельності життєздатних клітин у 
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мікробних культурах, що перебували в «активованій воді» впродовж 1 год, 

більш логічно пояснити їхнім лізисом у гіпотонічних умовах. 

Висловлені міркування разом із наведеними результатами проведеного 

експерименту свідчать про те, що лікувальні ефекти СКТ, описані в клінічних 

умовах, не можуть бути пов’язані з прямою протимікробною дією 

синглетного кисню. Можливо, вони реалізуються за рахунок інших 

механізмів (наприклад, впливів на медіаторні системи, систему 

антиоксидантного захисту, рецепторний апарат імунокомпетентних клітин) 

[247]. Подальшого дослідження потребує з’ясування механізмів лікувальної 

дії СКТ при захворюваннях пародонта, зокрема її вплив на функціональну 

активність імунокомпетентних клітин, системи антиоксидантного захисту, 

медіаторну і клітинну ланки запальної реакції. Необхідно дослідити 

поєднаний вплив на мікроорганізми пароводяної суміші й «активованої 

води», генерованих апаратом для СКТ «МІТ-С», із фотосенсибілізаторами. 

Результат дослідження впливу активного кисню на мікрофлору виявився 

негативним, оскільки обрані для дослідження мікроорганізми є 

факультативними анаеробами і не дуже «бояться» кисню. Вони добре 

«почуваються» і в кисневому, і в безкисневому середовищі [157, 158]. Ці 

факультативні умовно-патогенні анаероби можуть відігравати деяку 

негативну роль лише в асоціаціях із парадонтопатогенами в структурі зубної 

бляшки чи формувати з ними дисбіоз [158]. Можливо, доцільніше було б 

дослідити вплив синглетного кисню на строгих анаеробах − 

пародонтопатогенах сильної патогенності – так званого «червоного 

комплексу», який включає чотири мікроорганізми, у першу чергу: А.а, 

Porfiromonas gingivalis чи Treponema denticola, або «жовтого комплексу», із 

помірною патогенністю – превотели, фузобактерії, пептострептококи [65]. Їх 

можна досліджувати непрямими методами – полімеразно-ланцюговою 

реакцією. 

До лікування рівень С-РБ сироватки крові й ротової рідини у хворих на 

ГП І-ІІ ступенів розвитку був різко підвищений, порівняно зі здоровими 

особами. Наші результати співзвучні з даними багатьох авторів, які вказуть 
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на те, що рівень С-РБ сироватки крові змінюється як при захворюваннях 

пародонта, так і при захворюваннях внутрішніх органів [256, 257, 277, 303]. 

Після проведеного лікування рівень С-РБ сироватки крові й ротової рідини 

хворих на ГП I і II групи знижувався, але недостовірно відрізнявся від 

показника до лікування (р>0,05). Через 1 міс після лікування досліджувані 

показники знижувалися та достовірно відрізнялися від результатів, 

отриманих до лікування (р<0,05). У III групі хворих показник С-РБ сироватки 

крові безпосередньо після лікування мав динаміку до зниження і становив 

6,400,40, що було в 1,2 раза нижче від показника до лікування, однак, 

недостовірно відрізнявся від показника до лікування та через 1 міс після 

лікування (р>0,05). Показник С-РБ сироватки крові IV групи хворих на ГП 

безпосередньо після лікування достовірно відрізнявся від показника до 

лікування – 6,400,40, це в 1,25 раза менше, порівняно з показником до 

лікування та через 1 міс після лікування 6,000,01, (р<0,05) в 1,3 раза нижче, 

порівняно з вихідним показником. Результат показника С-РБ IV групи хворих 

у ротовій рідині через 1 міс після лікування достовірно відрізнявся від 

показника, отриманого безпосередньо після лікування і становив –6,800,55, 

(р<0,05) – це в 3,2 раза нижче, порівняно з даними до лікування, та в 1,4 раза 

нижче від результату, що був отриманий безпосередньо після лікування. Це 

вказує на зменшення запальних змін у тканинах пародонта. 

Пародонтопатогенна мікрофлора порожнини рота є пусковим 

механізмом розвитку хронічного запалення в тканинах пародонта [13, 63, 74, 

103]. Мікроорганізми та їхні токсини ініціюють тканинну гіпоксію, надмірне 

неконтрольоване активування вільних радикалів, що спричиняє 

інтенсифікацію перекисного окислення ліпідів і зниження функцій 

антиоксидантної системи [279, 280, 295, 296]. Це призводить до руйнування 

біосубстратів тканин, клітин і макромолекул, зумовлює запальний та 

імунологічний процеси [113]. Тому важливим є визначення стану місцевого 

протиінфекційного захисту слизових оболонок для проведення ефективного 
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лікування та головне – профілактики прогресування хвороб тканин 

пародонта. 

В умовах сьогодення важливу проблему сучасної медичної науки 

становить можливість нормалізації системних маркерів запалення та 

регенераторно-репарантного потенціалу слизової оболонки ротової 

порожнини [42]. Слизові оболонки, передусім ротової порожнини, є 

основним місцем контакту організму з факторами зовнішнього середовища. 

Це головний шлях проникнення патогенних інфекційних агентів і потенційно 

шкідливих чинників. Людський організм має багато неспецифічних і 

специфічних механізмів, що захищають слизові ззовні. Основним 

імуноглобуліном системи місцевого імунітету ротової порожнини, за умов 

постійної персистенції мікробного пошкоджуючого чинника, є sIgA, який 

локально виробляється лімфоїдними клітинами, що знаходяться 

субепітеліально в слизових оболонках. Секреторний IgA складає дві третини 

антитіл IgA організму людини [244] і викликає опсонізацію та аглютинацію 

мікроорганізмів, бактеріостатичну дію, запобігає адгезії мікроорганізмів до 

епітелію, нейтралізує бактеріальні токсини [259, 279, 280]. 

Дослідження ефективності проведеного нами комплексного лікування з 

використанням базової терапії та його впливу на місцеву бар’єрну функцію 

слизових оболонок ротової порожнини довело дієвість запропонованої нами 

схеми медикаментозної корекції щодо відновлення рівнів sIgA в ротовій 

рідині, які зросли до рівня (139,565,24) мг/л, а на момент завершення терапії 

- (204,346,25) мг/л, проте все ще залишався в 1,46 раза меншим (р≤0,05) від 

аналогічного показника в здорових осіб. 

При застосуванні нами базової терапії та СКТ, яка проводилася 

всередину за схемою, ми спостерігали достовірне відновлення рівнів sIgA в 

ротовій рідині, який зріс на 49,96 % (р≤0,05), проте залишався в 1,17 раза 

меншим від показників групи контролю (р≤0,05). 

Можливо, динамічне зниження вмісту sIgA в ротовій рідині у процесі 

поглиблення патології тканин пародонтального комплексу, спричинене 
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виснаженням захисно-компенсаторних ресурсів імунної системи, її 

«хронічною втомою» чи дисфункцією. З іншого боку, надто тривале 

симбіотичне співіснування резидентної мікрофлори та макроорганізму не 

викликає необхідної захисної імунної реакції останнього. Гіпотетично це 

можна вважати своєрідним проявом еволюційної адаптації імунної системи 

до мікрофлори слизової оболонки, до дії факторів бактеріальних чинників. 

Цим можна пояснити збалансованість і стабільність складу фізіологічної 

мікрофлори ротової порожнини на тлі відсутніх змін із боку захисних сил 

організму. Кілька експериментальних досліджень підтверджують висунуту 

гіпотезу про толерантність імунної системи до власної мікробіоматерії [279, 

280]. 

За умови використання в комплексному лікуванні хворих ІІІ групи 

базової терапії та СКТ шляхом інгаляцій спостерігали потенційно кращу 

компенсацію рівнів sIgA. Результативність такої схеми медикаментозної 

корекції на 21,30 % (р≤0,05) перевершувала ефект базової терапії та на 2,61% 

(р≤0,05) у ІІ групі хворих, однак залишалася в 1,14 раза меншою від 

показників групи контролю (р≤0,05). 

Дослідження низки авторів свідчать про те, що недостатній вміст sIgA в 

секретах сприяє формуванню передумов для розвитку алергічних та 

автоімунних процесів не тільки місцевого, а й системного характеру [197, 

223, 237, 259]. 

Дослідження рівня sIgA в ротовій рідині виявило, що найбільш 

ефективним було застосування базової терапії та СКТ усередину і шляхом 

інгаляцій у ІV групі хворих. Так, вміст даного імуноглобуліну в ротовій 

рідині серед пацієнтів ІV групи при визначенні на момент завершення 

спостереження достовірно збільшившись в 2,15 раза (р≤0,05), максимально 

наблизився до значень у групі контролю. Отримані результати перевищували 

ефективність лікування у І групі хворих на 12,38 % (р≤0,05), у ІІ групі – на 7,8 

% (р≤0,05) та на 5,34% (р≤0,05) – у хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку, які 

ввійшли в склад ІІІ групи хворих. 
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Така позитивна динаміка відновлення одного з головних факторів 

протиінфекційного захисту слизових оболонок ротової рідини у хворих на ГП 

І-ІІ ступенів розвитку є безсумнівним свідченням раціональності 

використання обраних нами лікувальних технологій. 

Г. М. Мельничук [158] вивчала синергічну дію прозапальних цитокінів 

та їхню сумісну антагоністичну дію відносно протизапального ІЛ-4. Отримані 

нею 10 (р>0,80 - 0,99) прямих і 8 (р>-0,80 -0,99) зворотних сильних 

достовірних кореляцій між вивченими цитокінами підтверджували дані про 

чіткі агоністичні та антагоністичні взаємозв'язки між окремими медіаторами в 

межах цитокінової системи і вказували на їхню спільну участь у розвитку 

запального процесу в пародонті. Зростання вмісту TNFα у сироватці крові 

свідчили про значну активацію моноцитів/макрофагів пародонтопатогенними 

мікроорганізмами, а підвищення концентрації ІЛ-2 підтверджувало його роль 

у перебігу ГП. Достовірне зростання у всіх групах хворих рівня TNFα в 

сироватці крові, очевидно, зумовлене збільшенням патогенності мікрофлори 

при поглибленні патологічного процесу в пародонті і підвищенням місцевої 

імунної відповіді на її дію. Зниження вмісту антифлогістичного ІЛ-4 

засвідчувало виснаження протизапальних механізмів імунної системи у 

хворих на ГП та пригнічення гуморального імунітету [158]. 

Нами виявлено, що для цитокінів характерна значна індивідуальна 

мінливість. Отже, оцінюючи результати лікування, необхідно враховувати 

зміни рівня цитокінів не лише у всієї групи загалом, а й у кожного 

конкретного пацієнта зокрема, адже вони можуть бути пов'язані зі спадковою 

конституцією, яка визначає індивідуальну специфіку клітинної картини будь-

яких хвороб і зумовлює велику індивідуальну різницю в силі імунної 

відповіді. 

Останніми роками встановлено важливу роль цитокінів у 

імунопатогенезі захворювань пародонта як активних біорегуляторів 

запальних і репаративних процесів. Рівень вмісту цитокінів може слугувати 

одним із критеріїв імуноопосередкованості запалення [37, 238, 239, 244, 248, 

257, 289]. Тому нами було проведено вивчення їхньої ролі в процесах 
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перебігу ГП. Зокрема, зі сторони динаміки ІЛ-4 у процесі спостереження при 

використанні базової терапії (І група хворих) констатовано, що рівень ІЛ-4 

сироватки крові в обстежених І групи на час завершення спостереження склав 

лише – (12,12±1,87) пг/мл (р≤0,05), що було на 14,52 % (р≤0,05) нижче 

аналогічних показників у групі контролю. Дещо ліпшу, а саме зростання 

лише на 39,52% від вихідних значень (р≤0,05), щодо корекції рівнів ІЛ-4 в 

сироватці крові нами досягнуто при використанні СКТ усередину у хворих на 

ГП І – ІІ ступенів розвитку (ІІ група хворих). 

Щодо динаміки ІЛ-4 у процесі спостереження при використанні різних 

схем лікування СКТ та фоні базової терапії у хворих на ГП І – ІІ ступенів 

розвитку, нами виявлено, що використання СКТ шляхом інгаляцій (ІІІ група 

хворих), і використання СКТ усередину і шляхом інгаляцій за схемою на фоні 

базового лікування (ІV група хворих) дали майже рівнозначний позитивний 

ефект. На момент завершення лікування рівні ІЛ-4 сироватки крові пацієнтів 

даних груп зросли відповідно в 1,56 раза (р≤0,05) та в 1,57 раза (р≤0,05). 

Зафіксоване нами достовірне зростання рівнів ІЛ-4, із тенденцією до 

максимального наближення до значень у групі контролю, у вказаних групах 

дослідження є свідченням ефективності запропонованої нами терапії. 

За умови використання в комплексному лікуванні хворих на ГП базової 

терапії та СКТ усередину за схемою ми спостерігали потенційно кращу 

компенсаціяю рівнів TNFα, порівняно з даними І групи хворих. 

Результативність схеми комплексного лікування ІІІ групи хворих на 6,18 % 

(р≤0,05) перевершувала ефект базової терапії та на 3,54 % (р≤0,05) у хворих ІІ 

групи. 

Традиційним виявився отриманий нами результат стосовно впливу 

базової терапії та СКТ інгаляційно та всередину за схемою на відновлення 

балансу рівнів TNFα у хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку, що склали ІV 

групу хворих. Так, при визначенні на момент завершення медикаментозної 

корекції рівень TNFα, набувши максимально позитивних і близьких до норми 

значень, достовірно зменшився в 1,23 раза (р≤0,05). Це є на 6,46 % (р≤0,05) 
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нижчим від даних І групи хворих, на 3,82 % (р≤0,05) нижчим від даних ІІ 

групи й на 0,29 % нижчим від значень у хворих ІІІ групи. 

Зі сторони рівнів ІЛ-2 в сироватці крові нами виявлено зміни 

наступного характеру при використанні базової терапії без СКТ у хворих на 

ГП І-ІІ ступенів розвитку, концентрація ІЛ-2 в сироватці крові зменшилася 

лише на 13,93 % від моменту початку лікування до його завершення (р≤0,05). 

Значно краща динаміка рівнів досліджуваного параметру нами встановлена 

при використанні базової терапії та СКТ усередину в комплексному лікуванні 

хворих на ГП І-ІІ ступенів розвитку, що склали ІІ групу хворих. Зокрема, ми 

зафіксували достовірне зменшення рівнів ІЛ-2 в 1,22 раза в процесі лікування 

(р≤0,05), що було вже тільки на 5,53 % (р≤0,05), нижчим від даних у групи 

контролю. 

За умови використання в комплексному лікуванні хворих ІІІ групи 

базової терапії та СКТ шляхом інгаляцій нами спостерігалася потенційно 

краща компенсація рівнів ІЛ-2, що проявилося зменшенням даного 

трансмітера у хворих на ГП І - ІІ ступенів розвитку в 1,2 раза, проте не 

перевершило результативності терапії в І та ІІ дослідній групі (р≤0,05). 

Опрацювання отриманих результатів довело, що найбільш ефективним було 

призначення базової терапії та СКТ усередину і шляхом інгаляцій у 

комплексній терапії ІV групи хворих. При визначенні на момент завершення 

лікування даний показник, набувши максимально позитивних змін, 

достовірно зменшився в 1,25 раза (р≤0,05), що було лише на 4,04 % (р≤0,05) 

вищим від значень у пацієнтів контрольної групи. 

Підсумовуючи отримані нами в процесі дослідження дані, слід 

зазначити, що комплексне лікування з використанням базової терапії та СКТ 

мало більш виражений ефект щодо корекції прозапальних і протизапальних 

інтерлейкінів, порівняно з виключно базовою терапією, сприяло 

максимальному відновленню до фізіологічних значень досліджуваних 

трансмітерів запального процесу. 

Відомо, що лізоцим є гуморальним чинником імунної системи [280, 

288]. Результати проведених досліджень доводять, що лізоцим у хворих на 
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ГП І-ІІ ступенів розвитку до лікування був знижений в усіх групах хворих і 

становив (4,830,14), тоді як у здорових – (7,240,18). Ми погоджуємося з 

думкою багатьох авторів, які пишуть про те, що активність лізоциму 

знаходиться в тісному зв’язку з наявністю мікроорганізмів [278, 280, 288]. 

Після проведеного лікування активність лізоциму не значно підвищилася d 

пацієнтів, яким призначали тільки базову терапію, і станом на 12 міс після 

лікування цей показник становив (5,810,06) і був вищим від вихідної 

величини в 1,2 раза. При лікуванні хворих на ГП у поєднанні базової терапії 

із СКТ eсередину і шляхом інгаляцій результати виявили більш високу 

ефективність відносно попереднього способу. Через 12 міс після лікування 

показник лізоциму в ІV групі хворих становив (6,950,08) – в 1,5 раза вище 

від результату до лікування. 

За результатами проби Ясиновського, у хворих на ГП відмічалs висока 

активність міграції лейкоцитів у ротову порожнину, збільшення кількості 

нежиттєздатних лейкоцитів. Після проведеного лікування у всіх групах 

спостерігаks хороший результат, однак, найменш виражені позитивні 

зрушення виявилися у хворих, яким призначали тільки базову теапію. У 

хворих, яким призначали в комплексі базову теапію і СКТ усередину і 

шляхом інгаляцій, результати виявилися більш ефективними щодо 

зменшення міграції лейкоцитів, кількості їхніх нежиттєздатних форм і 

злущення епітеліоцитів із поверхні слизової оболонки ротової порожнини. 

Через 12 міс після лікування міграція лейкоцитів у ротову порожнину 

становила (139,517,58) – це в 2 рази менше від показника до лікування. 

Досліджені нами лікувальні схеми є простими та доступними, висока 

клінічна ефективність, відсутність побічних реакцій і ускладнень дозволяють 

рекомендувати запропоновані методи терапії для інтенсивного поширення в 

клінічній практиці. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Генералізований пародонтит є поширеним ураженням пародонта, що 

спостерігається у великої кількості дорослого населення. Численні 

медикаментні методи лікування даного захворювання можуть викликати 

побічні ефекти. У з’язку з цим доцільним є пошук немедикаментних способів, 

які, якщо не замінять, то зможуть обмежити вживання лікарських засобів. 

Одним із таких методів є синглетно-киснева терапія.  

2. До клінічних особливостей перебігу генералізованого пародонтиту І-

ІІ ступенів розвитку відносять: достовірне погіршення показників стану 

тканин пародонта: незадовільний стан гігієни ротової порожнини – 

підвищення індексів ІГ OHI-S Грін-Вермільйона (2,20±0,03), (р<0,05), РМА 

(27,20±1,08), (р<0,05), ПІ (3,29±0,04), (р<0,05) та ІК (2,32±0,02), (р<0,05). 

3. Нами вивчено показники запалення та імунного захисту у хворих на 

генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку та виявлено підвищення 

вмісту Ig А (274,88±7,26), (р<0,05) і зниження вмісту sIg А (133,17±5,37), 

(р<0,05) у ротовій рідині, порівняно зі здоровими, підвищення рівня 

прозапальних цитокінів TNF-α (123,74±6,24) в 1,29 раза, (р<0,05), ІЛ-2 

(194,71±8,92) в 1,28 раза, (р<0,05) та зниження протизапального цитокіну ІЛ-4 

(7,47±1,43) в 1,89 раза, (р<0,05), зниження концентрації лізоциму в ротовій 

рідині (4,83±0,14) в 1,49 раза, (р<0,05); підвищення вмісту С-РБ у ротовій 

рідині (224,00±35,25), (р<0,05) та в сироватці крові (8,00±0,80), (р<0,05). За 

результатами проби Ясиновського встановлено підвищення в 2,25 раза 

міграції життєздатних лейкоцитів у ротову порожнину (269,13±3,55), 

(р<0,05), збільшення кількості нежиттєздатних лейкоцитів (106,65±6,25) у 

3,39 раза (р<0,05) і в 2,21 раза підвищення ступеня злущених епітеліоцитів 

(115,52±5,16), (р<0,05) у ротовій рідині, у порівнянні зі здоровими особами. 

4. Аналіз результатів мікробіологічного дослідження свідчить, що у 

хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступенів розвитку наявні істотні 

якісні й кількісні зміни мікробіоценозу пародонтальних кишень. Вони 

характеризуються помітним достовірним збільшенням питомої ваги α-
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гемолітичних стрептококів і грибів роду Candida (р<0,05) відносно пацієнтів із 

клінічно здоровим пародонтом. У окремих випадках у ексудаті пародонтальних 

кишень виявлялися ентеробактерії (E. coli) та псевдомонади (Pseudomonas 

aeruginosa). В обстежених хворих у вмісті пародонтальних кишень 

встановлено зниження вмісту нормальної мікрофлори і збільшення кількості 

умовно-патогенних мікроорганізмів.  

5. Використання синглетно-кисневої терапії всередину та шляхом 

інгаляцій у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит І-

ІІ ступенів сприяє позитивній динаміці перебігу захворювання, що 

проявляється зниженням індексів гігієни OHI-S Грін-Вермільйона в 3,5 раза 

(р<0,05), індексу РМА в 9,5 раза (р<0,05), ІК – у 9,7 (р<0,05) раза та ПІ – в 1,5 

раза (р<0,05). Під впливом запропонованого способу лікування встановлена 

позитивна динаміка показників неспецифіного імунітету, зокрема, зменшення 

міграції лейкоцитів, їхніх нежиттєздатних форм та злущених епітеліоцитів 

(р<0,05), підвищення вмісту лізоциму – в 1,5 раза (р<0,05). Таке лікування 

також сприяє нормалізації імунного стану ротової порожнини, про що 

свідчить зниження вмісту Ig А в 1,33 раза (р<0,05), підвищення рівня sIgА в 

1,46 раза (р<0,05) у ротовій рідині. Одночасно в сироватці крові знизився 

рівень TNF-α – в 1,51 раза (р<0,05) та ІЛ-2 – в 1,26 (р<0,05) і підвищився 

вміст цитокіну ІЛ-4 в 1,92 раза (р<0,05). Під впливом синглетно-кисневої 

терапії рівень С-РБ у ротовій рідині та в сироватці крові достовірно знизився 

(р<0,05). 

6. Запропонований спосіб комплексного лікування хворих на ГП І-ІІ 

ступенів стабілізував стан тканин пародонта за рахунок зменшення ІГ через 

12 міс після лікування у 2,6 раза, ПІ – у 1,5 раза, індекс РМА – у 4,4 раза, ІК – 

у 6,7 раза. Запропонований спосіб комплексного лікування хворих на ГП І-ІІ 

ступенів із використанням синглетно-кисневої терапії всередину та шляхом 

інгаляцій дозволяє продовжити тривалість ремісії ГП терміном на 6 міс у 88,0 

% хворих, а на 12 міс – у 71,8% хворих. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Хворим на генералізований пародонтит I–II ст розвитку в комплексне 

лікування на тлі базової терапії рекомендовано включати синглетно-кисневу 

терапію шляхом інгаляцій: кожних 6 міс по 12 сеансів: 1-а та 2-а доба 

інгаляції по 3 хв 1 раз на добу після їди;  3-а і 4-а доба інгаляції по 5 хв 1 раз 

на добу після їди; 5-а – 6-а доба інгаляції по 7 хв 1 раз на добу після їди; з 7-ої 

доби по 12-у добу інгаляції по 9 хв 1 раз на добу після їди та синглетно-

кисневу терапію всередину: 1-а та 2-а доба по 100 мл активованої води 

всередину після їди, 1 раз на добу;  3-а і 4-а доба по 150 мл активованої води 

всередину після їди, 1 раз на добу; з 5-ої по 12-у добу по 200 мл всередину 

після їди, 1раз на добу. 

2. Запропоновану нами схему рекомендовано використовувати в 

практичній стоматології як підтримуючу терапію у хворих на 

генералізований пародонтит I-II ст розвитку та для досягнення тривалої 

ремісії. 
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