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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АлАТ – аланінамінотрансфераза 

АсАТ – аспартатамінотрансфераза 

ГБС – гепатобіліарна система 

ГП – генералізований пародонтит 

ІГ– індекс гігієни 

ІЕ – індекс ефективності лікування 

ІК – індекс Кечке 

КПВ – карієс, пломбовані, видалені  

КПВп – карієс, пломбовані, видалені (поверхонь) 

КФ – кисла фосфатаза 

ЛДГ – лактатдегідрогеназа 

ЛФ – лужна фосфатаза 

ПтІ – протромбіновий індекс 

ПК – пародонтальна кишеня 

ППЕ – пародонтопротекторна ефективність 

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

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

СОРП – слизова оболонка ротової порожнини 

СЦП – субкомпенсований цироз печінки 

ХКГ – хронічний криптогенний гепатит 

ЧС – йодне число Свракова 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Захворювання тканин пародонта, особливо 

генералізований пародонтит (ГП), поширеність якого надзвичайно висока, є 

однією з найскладніших проблем сучасної стоматології [10; 16; 133; 167]. 

Науковцями встановлено, що в розвитку цієї патології визначальну роль 

відіграють місцеві чинники, проте вагоме значення мають і системні процеси, 

які спричиняють глибокі зміни внутрішнього середовища організму і 

структурне ураження тканин пародонта [48; 68; 232; 305]. 

Загальні захворювання є чинником, який визначає опірність тканин 

пародонта до пошкоджуючого впливу, обтяжуючи інтенсивність первинно 

виниклої запальної реакції, оскільки процеси запалення і деструкції 

посилюються, а процеси регенерації сповільнюються. Крім того, на тлі 

комплексу знижених специфічних і неспецифічних реакцій організму як 

місцевих, так і загальних різко погіршується метаболізм тканин пародонта [24; 

60; 176; 232]. При цьому системний вплив захворювань тканин пародонта на 

загальний стан організму людини також значний і його не можна 

недооцінювати [75; 87; 152; 234; 288; 313]. 

В організмі хворого на ГП відбуваються численні процеси, від взаємодії 

яких залежить характер перебігу захворювання та особливості формування 

локального патологічного вогнища [48; 68; 71; 286]. У зв’язку з цим виявлення 

чинників, які впливають на весь організм людини і тканини пародонта зокрема 

та можуть бути етіопатогенетичними для захворювань тканин пародонта, є 

актуальним [75; 176; 187; 233]. 

В останні роки погіршується якість здоров’я нашої популяції, у т.ч. й 

через його виражену поліморбідність, тому особливого значення набувають 

дослідження, присвячені вивченню взаємообтяжуючого впливу коморбідних 

захворювань [157; 176; 187; 266]. Часта асоційованість ГП із захворюваннями 

внутрішніх органів, які взаємно ускладнюють перебіг один одного, свідчить 

про їхню патогенетичну єдність, опосередковану складними гомеостатичними 

порушеннями [182]. Особливо це стосується захворювань шлунково-кишкового 
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тракту (ШКТ), оскільки взаємозв’язок і взаємний вплив стоматологічних 

захворювань і патології органів травлення зумовлений подібністю 

морфологічної будови і спільністю їхніх функцій, оскільки ротова порожнина є 

початковим відділом травної системи. Така анатомо-фізіологічна спорідненість 

тканин пародонта і ШКТ створює передумови для втягнення його в 

патологічний процес при захворюваннях органів ШКТ [87; 181; 144; 235], 

зокрема, і печінки [208; 245; 266]. 

Відомо, що неможливо знайти таку ланку обміну речовин в організмі, яка 

так чи інакше не була б пов’язана з процесами, що перебігають у печінці, тому 

порушення її функції неминуче позначаються на всьому організмі [58; 122]. За 

даними ВООЗ, захворювання печінки спостерігаються в 30% населення 

планети. Ризик виникнення захворювань пародонта в таких хворих 

збільшується, оскільки наявність гепатиту і цирозу печінки значно впливає на 

трофічні процеси в тканинах пародонта, підсилюючи їхню кровоточивість, та 

на втрату прикріплення і виникнення пародонтальних кишень (ПК) [301; 302; 

307]. Проте дослідження особливостей перебігу та ефективності лікування ГП 

на тлі хронічних дифузних захворювань печінки є поодинокими [220; 251].  

Вищевикладене засвідчує, що вивчення стану тканин пародонта і 

біохімічних змін у хворих на ГП, який перебігає без та на тлі захворювань 

печінки, розробка патогенетичних способів комплексної терапії, яка б 

врахувала необхідність впливу і на тканини пародонта, і на функціональний 

стан печінки, є актуальними. Таке лікування повинно включати препарати з 

остеотропною, гепатопротекторною, антиоксидантною, протимікробною і 

дезінтоксикаційною дією [27; 45; 65; 110; 116; 128; 146; 166; 211].  

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університетˮ „Комплексна 

оцінка та оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування 
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стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп”, номер 

держреєстрації 0114U001788. Здобувач є виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на ГП при 

захворюваннях печінки на підставі вивчення їхнього пародонтологічного і 

біохімічного статусу та розробки лікувально-профілактичного комплексу. 

Для досягнення мети поставлені наступні завдання: 

1. Вивчити стан тканин пародонта у хворих на ГП хронічного перебігу І 

ступеня без та з хронічним криптогенним гепатитом (ХКГ) і 

субкомпенсованим цирозом печінки (СЦП) за клініко-рентгенологічними 

показниками. 

2. Оцінити ступінь змін активності ферментного спектру сироватки крові і 

ротової рідини хворих на ГП без соматичної патології та в осіб із 

хворобами печінки. 

3. Дослідити в біологічних рідинах хворих на ГП без та з патологією 

печінки показники білковосинтетичної функції і мезенхімально-

запального синдрому. 

4. Встановити порушення активності фосфатаз у біологічних рідинах 

хворих на ГП, який перебігає без та в поєднанні з хворобами печінки. 

5. Розробити спосіб комплексного лікування хворих на ГП без і на тлі ХКГ 

та вивчити його ефективність у найближчі і віддалені терміни 

спостереження. 

Об’єкт дослідження – особливості стану тканин пародонта у хворих на 

ГП хронічного перебігу I ступеня без та з хронічними хворобами печінки. 

Предмет дослідження – клінічні і біохімічні показники стану пародонта, 

сироватки крові і ротової рідини; ефективність комплексного лікування хворих 

на ГП без та з ХКГ. 

Методи дослідження – клінічні (скарги, анамнез, огляд, індексна оцінка); 

рентгенологічні (прицільні рентгенограми й ортопантомограми); біохімічні (у 

сироватці крові і ротовій рідині): активність холінестерази (ХЕ) і 

церулоплазміну (ЦП), лактатдегідрогенази (ЛДГ), аланін-  і 
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аспартатамінотрансферази (АлАТ і АсАТ); показники фібриногену, 

протромбінового індексу (ПтІ), рівня загального білка і загального білірубіну, 

тимолової проби; активність лужної і кислої фосфатаз (ЛФ і КФ), статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше вивчено 

пародонтологічний статус хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня на тлі 

ХКГ і СЦП та встановлено, що з поглибленням ураження печінки посилюються 

дистрофічно-запальні зміни в тканинах пародонта. 

Доповнено дослідження ферментного спектру сироватки крові і ротової 

рідини, що свідчать про функціональний стан печінки, у хворих на ГП, 

поєднаний із ХКГ і СЦП, та проведено порівняння його з таким у разі ГП без її 

ураження. Уперше встановлено, що найвираженішими біохімічними маркерами 

патологічного процесу в пародонті у хворих на ГП без патології печінки є: 

активність ЦП в сироватці крові, активність ЛДГ, ЛФ, КФ та рівень загального 

білка в ротовій рідині і сироватці крові. За перебігу ГП на тлі ХКГ і СЦП 

такими маркерами є всі вивчені показники (особливо активність АлАТ і АсАТ, 

показник ПтІ та рівень загального білірубіну в разі СЦП). 

Уперше встановлено, що ендо- і екзогенне призначення гепатопротектора з 

антиоксидантною дією Глутаргін у комплексному лікуванні хворих на ГП без 

та з ураженням печінки  дозволяє в разі ГП через півроку досягти 

пародонтопротекторну ефективність (ППЕ) за індексом Muhlemann 41,38 %, а 

за індексом Parma – 38,89 %, а також суттєво і на тривалий час знизити 

активність ЦП, рівень загального білка, активність КФ в обох біологічних 

рідинах та ЛФ у ротовій рідині, а у хворих із поєднаним ураженням ГП і ХКГ – 

отримати ППЕ за індексом Muhlemann 46,81 %, а за індексом Parma – 61,54 %, а 

також підвищити активність ХЕ і рівень загального білка в сироватці крові, 

зменшити активність ЦП та АсАТ, вміст фібриногену, показники ПтІ і 

тимолової проби в сироватці крові, рівень загального білка в ротовій рідині та 

активність ЛФ і КФ в обох біологічних рідинах. 

Практичне значення отриманих результатів. Запропонований і 

апробований удосконалений спосіб комплексного лікування хворих на ГП без 
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та з патологією печінки, який поліпшує клінічні, рентгенологічні і біохімічні 

показники завдяки поєднаному застосуванню остеотропного препарату 

Кальцемін та гепатопротектора-антиоксиданта Глутаргін (патент на винахід    

№ 110062, патенти на корисну модель №76814, №82218 і №88501). 

Уперше розроблена стоматологічна паста для місцевого лікування хворих 

на ГП, що містить Глутаргін та ентеросорбент Атоксіл, завдяки яким у 

комплексі з рослинним антисептиком Стоматофіт володіє антиоксидантною, 

дезінтоксикаційною й антисептичною дією (патент на винахід №106809).  

Удосконалений спосіб лікування дозволяє досягти ремісії патологічного 

процесу в пародонті у хворих на ГП без та з ХКГ. 

Впровадження результатів дослідження. Результати впроваджені в 

терапевтичному відділенні Центру стоматології університетської клініки ДВНЗ 

„Івано-Франківський національний медичний університет” та Івано-

Франківської міської стоматологічної поліклініки; Дніпропетровської обласної 

стоматологічної поліклініки; відділенні захворювань пародонта ДУ „Інститут 

стоматології НАМН України”, м. Одеса; відділенні терапевтичної стоматології 

комунальної установи „Полтавський обласний центр стоматології”; на 

кафедрах стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти і 

терапевтичної стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний 

університет”; університетського стоматологічного центру і кафедри 

терапевтичної стоматології Харківського національного медичного 

університету; стоматологічного медичного центру і кафедри терапевтичної 

стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького. 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на 

кафедрах стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет”; 

терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького; терапевтичної 

стоматології ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія”; 
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стоматології післядипломної освіти стоматологічного факультету 

Ужгородського національного університету. 

Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів є 

основним. Автор особисто провела інформаційно-патентний пошук, 

обстеження і лікування хворих, обрала об’єм і методи дослідження, розробила 

основні теоретичні і практичні положення роботи, провела статистичну 

обробку матеріалу і написала дисертацію. Разом із науковим керівником обрано 

напрямок і розроблено план досліджень, сформульовано мету і завдання роботи 

та висновки. У наукових розробках, що висвітлені в працях, опублікованих 

спільно зі співавторами, участь здобувача є визначальною. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

оприлюднено на 81-й науково-практичній конференції студентів і молодих 

вчених з міжнародною участю „Сучасні проблеми медицини і фармації в 

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

всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні аспекти 

профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань” (Одеса, 

2014); міжнародній науково-практичній конференції „Світова медицина: 

сучасні тенденції та фактори ризику” (Львів, 2014); науково-практичних 

конференціях: „Інноваційні технології в сучасній стоматології (Івано-

Франківськ, 2014) та „Медицина ХХІ століття” (Харків, 2015). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 19 робіт, серед них: 

4 статті в наукових фахових виданнях України, 1 – у „The pharma innovation  

journal” (Індія); 5 тез у матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференцій; пріоритетність розробок підтверджена 2 патентами 

України на винахід і 3 – на корисну модель, 2 інформаційними листами і 2 

нововведеннями. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА У ХВОРИХ ІЗ СУПУТНІМИ 

СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО 

КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА НА ТЛІ 

ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Ураження тканин пародонта у хворих із соматичною 

патологією 

 

Із кожним роком захворювання тканин пародонта прогресують, 

охоплюючи від 65 % до 95 % населення планети у віці 22-44 роки (ВООЗ) [30; 

174; 317]. Україна належить до країн зі значною їхньою поширеністю, частота 

якої, залежно від регіону та віку обстежених, досягає 85-95 % [122]. Зокрема, 

гінгівіт виявляється вже в 6 % 3-6 річних дітей та в 90 % – 12-17-річних 196, а 

за наявності супутніх соматичних захворювань поширеність пародонтальних 

уражень у дітей зростає на 35-40 % 104. Ранні ознаки захворювань пародонта 

частіше проявляються у віці між 10 та 20 роками, а значна деструкція тканин 

пародонта зазвичай спостерігається після 40 років 316.  

Оскільки хвороби пародонта, зокрема, генералізований пародонтит (ГП) є 

мультифакторними, пусковим механізмом до їхнього виникнення може бути 

порушення в різних органах і системах, адже особливістю сучасної людини є 

множинність захворювань. Численні дослідження підтвердили, що розвиток і 

перебіг хвороб пародонта патогенетично тісно пов’язаний із системною 

патологією організму, при цьому вони переважно є вторинними відносно 

системних процесів в організмі, що лежать в основі низки захворювань 

внутрішніх органів [12; 94; 234; 285]. За даними академіка А.І. Рибакова [213], 

основою для виникнення 90 % хвороб щелепно-лицевої ділянки є патологічні 

процеси внутрішніх органів і систем. Своєю чергою, захворювання пародонта є 

передумовою розвитку ротового сепсису, спричиняючи виникнення 85 % 

загальносоматичних захворювань, які  поєднані з патологією пародонта, адже 
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патологічний процес у будь-якому органі чи системі перебуває в 

патогенетичному зв’язку із запальним процесом у ротовій порожнині [152]. Ці 

зміни зумовлюють значну поширеність та переважно генералізований і 

швидкопрогресуючий перебіг хвороб пародонта [48].  

Визнання важливої ролі стоматогенних вогнищ інфекції в розвитку 

загальних захворювань організму має велике практичне значення, оскільки їхня 

ліквідація сприяє зворотному розвитку цих хвороб [313]. Тому вогнище 

інфекції в пародонті слід розглядати як джерело аутоінфекції та 

аутоінтоксикації всього організму. Особливістю стоматологічної інфекції є 

висока вірулентність і токсичність, а також її вплив на зниження резистентності 

організму до дії інфекційних чи інших чинників [18; 277].  

Будь-яке стоматологічне втручання в ротовій порожнині спричиняє 

короткочасну бактеріємію, коли мікроорганізми ротової порожнини (умовно-

патогенні чи патогенні) потрапляють у кровообіг. За наявності в такого 

пацієнта хронічного захворювання (ревматизму, ендокардиту тощо), це може 

викликати його загострення. Ризик негативного впливу різко зростає в разі 

захворювань пародонта. Підраховано, що при утворенні пародонтальних 

кишень (ПК) глибиною 3-4 мм виникає своєрідна виразкова поверхня площею 

від 30 до 40 см
2 

[60]. Патогенні мікроорганізми та їхні токсини з ПК дуже легко 

і в значній кількості проникають у кровообіг, тобто, стан бактеріємії стає 

постійним. Окрім того, вони можуть аспіраційно проникнути з ротової 

порожнини в органи травлення та дихальні шляхи, де колонізуються і 

виділяють цитокіни, що може призвести до виникнення пневмоній. Тому в 

пацієнтів із захворюваннями пародонта легенева функція є значно гіршою, ніж 

у пацієнтів із санованою ротовою порожниною, а при пневмоніях часто 

діагностується ГП [16]. Ураження тканин пародонта виявлені в 93,47-100 % 

хворих на туберкульоз легень [183; 192]. 

Детальним терапевтичним обстеженням більше 1000 хворих на ГП 

виявлено в 100 % ті чи інші захворювання внутрішніх органів [187]. При різних 
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хворобах внутрішніх органів ураження пародонта буває тим частіше, чим важча 

форма соматичної патології та чим довший її перебіг [233]. 

Л.М. Цепов та співавт. [233] виділяють три варіанти можливого поєднання 

ГП і загальносоматичних хвороб: пародонтологічні прояви захворювань інших 

органів і систем; поєднання захворювань пародонта та інших органів; клінічні 

зміни за межами пародонта, зумовлені його захворюванням. На думку В.С. 

Иванова [77], встановлено як мінімум 32 групи хвороб, перебіг яких пов’язаний 

з ураженням пародонта. Серед них – недуги, при яких ГП розвивається зі 100 % 

закономірністю: цукровий діабет, сечокам’яна хвороба, підгострий септичний 

ендокардит, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої 

кишки, гіпо- й авітаміноз С, ураження центральної нервової системи тощо.  

На клінічний перебіг захворювань пародонта суттєво впливають 

мікроциркуляторні порушення в його тканинах, які часто зумовленні серцево-

судинною патологією [78; 258; 260; 291], зокрема, при атеросклерозі [150; 164; 

187]. Деякі дослідники дійшли висновку про патогенетичну спорідненість ГП і 

атеросклерозу з ураженням аорти, коронарних артерій, периферичних судин. 

Один із найвірулентніших пародонтопатогенів Porphyromonas gingivalis 

виявлено в атеросклеротичних ураженнях тканин аорти [269; 295], що вказує на 

підвищений ризик їхнього впливу при серцево-судинних захворюваннях, 

оскільки мікроорганізми ротової порожнини сприяють розвитку місцевого і 

системного запального процесу, який призводить до виникнення нових та 

збільшення розмірів наявних атеросклеротичних бляшок [150]. ГП є чинником 

ризику розвитку ішемічної хвороби серця і коронарогенної смертності [187]. 

Тканини пародонта є органом-мішенню в процесах тканинного 

ремоделювання при артеріальній гіпертензії, при якій порушується 

мікроциркуляція в ділянці голови і шиї, що погіршує трофіку тканин 

зубощелепної системи і сприяє розвитку запально-дистрофічних захворюваннь 

пародонта. Першопричиною цього є звуження просвіту дрібних артерій та 

артеріол, що також призводить до порушення трофіки і бар’єрної функції 

пародонта. Артеріальна гіпертензія викликає лімфостаз і підвищену 
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проникність капілярної стінки, які супроводжуються вираженим набряковим 

синдромом і кровоточивістю ясен [78; 258; 260]. У пацієнтів із гіпертонічною та 

ішемічною хворобами серця захворювання пародонта реєструються в 93,5 % 

обстежених, що в 1,8 раза частіше, ніж без них, а найчастіше (в 79 % осіб) 

трапляється ГП, поширеність і ступінь тяжкості якого корелює з тривалістю 

основного захворювання. Уражаються найбільш соціально активні люди віком 

35-44 роки, які в 46-58 % випадків втрачають зуби внаслідок ГП [49; 51; 239; 

260]. 

ГП виявляється і при захворюваннях центральної нервової системи. 

Зокрема, поширеність ГП у хворих на травматичну хворобу спинного мозку 

становить 98 % [103]. Близько 80 % працездатного населення України мають 

прояви вегетативної дисфункції. Порушення місцевого імунітету в таких 

хворих проявляється змінами вмісту імуноглобулінів і цитокінів у ротовій 

рідині, що корелюють зі ступенем тяжкості ГП [182]. У разі 

нейроциркуляторної дистонії та ГП порушення мікроциркуляції в тканинах 

пародонта поєднується зі зниженням фагоцитуючої активності нейтрофілів 

крові [158]. 

На перебіг захворювань пародонта також впливає психологічний стан, 

адже стреси, негативні емоції, шкідливі звички, нервово-психічні розлади 

призводять до одночасного ураження ГП і слизової оболонки ротової 

порожнини [62; 263]. Психоемоційні зміни у хворих на ГП сповільнюють 

терміни ліквідації запального процесу в пародонті під час лікування і сприяють 

раннім рецидивам, що зумовлено поєднанням порушень мікроциркуляції й 

інфекційно-імунного конфлікту в тканинах пародонта [91; 193]. 

Деякі хронічні захворювання обов’язково викликають зміни в кістковій 

тканині. Зокрема, це ревматоїдний артрит, при якому виникає дисбаланс між 

резорбцією та формуванням кісткової тканини, у т. ч. коміркової, що 

призводить до втрати кісткової маси і є передумовою для прогресування ГП 

[42; 294]. Виявляється чітка залежність між запальними явищами в суглобах та 

в ділянці ясен: у хворих із максимальним ступенем активності ревматоїдного 
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запалення діагностують ГП ІІ і ІІІ ступеня [237], що зумовлено і суттєвими 

порушеннями мікроциркуляції в пародонті [293]. 

У людей, що хворіють на цукровий діабет, ГП виявляється втричі 

частіше, ніж у соматично здорових [3; 30; 53; 268; 293]. Гіперглікемія і 

гіперліпідемія спричиняють метаболічні зміни, які ускладнюють бактеріально 

індуковане запалення в пародонті [32; 200; 266; 287]. У хворих на діабет 

порушується гемодинаміка і транскапілярний обмін у навколозубних тканинах, 

тому ГП у них – це локальний прояв діабетичної мікроангіопатії, при якій 

настають виражені структурні зміни всіх компонентів зроговілого епітелію і 

строми ясен [92; 93]. Висока концентрація глюкози в ротовій рідині в таких 

хворих створює умови для розмноження мікроорганізмів та утворення зубного 

каменю, і, навпаки, пародонтальна інфекція може несприятливо впливати на 

рівень глюкози в крові, а лікування ГП зменшує ступінь бактеріального 

обсіменіння, сприяючи зниженню рівня глюкози в крові [76; 86; 223]. Наявність 

гіпоглікемії також серйозно погіршує метаболічні процеси в пародонті, 

пришвидчуючи прогресування ГП [53; 88]. Зниження капілярного кровотоку в 

тканинах пародонта в разі діабету призводить до порушення видалення 

продуктів обміну речовин і погіршує гіпоглікемічний стан пародонта [138].  

У пацієнтів із захворюваннями пародонта різноманітні компоненти 

метаболічного синдрому виявляються значно частіше, ніж в осіб з інтактним 

пародонтом [249]. При цьому в разі гінгівіту виявляється лише один із 

компонентів метаболічного синдрому, наявність двох компонентів 

спостерігається у хворих на ГП із „відносно” сприятливим клінічним перебігом, 

тоді як у пацієнтів із наявністю трьох або чотирьох його компонентів 

відмічається вкрай тяжкий перебіг ГП [54]. У випадку ГП III ступеня 

метаболічний синдром діагностують у 2,31 разів частіше, ніж у пацієнтів без 

вираженого ГП. Взаємозв’язок між цими хворобами має реципрокний характер 

[271; 297]. 

За наявності захворювань щитоподібної залози в тканинах пародонта 

превалюють різні метаболічні порушення. Зокрема, у разі ГП на тлі гіпофункції 
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щитоподібної залози спостерігається підвищення протеолітичної активності 

крові, посилення екскреції мінеральних компонентів, особливо кальцію і 

фосфору. Порушення обміну мінеральних речовин призводить до того, що у 

всіх хворих на дифузний токсичний зоб навіть на ранній стадії захворювання 

наявні запально-дистрофічні зміни в пародонті [102; 250]. 

При гіперфункції щитоподібної залози патологія пародонта зустрічається 

в 98,7 % випадків та пов’язана зі зсувами в імунній системі і має виражений 

запальний характер із значним порушенням метаболізму кісткової тканини 

[129]. При аутоімунному тиреоїдиті переважає дифузний характер запальних 

змін у пародонті з частими загостреннями й агресивністю процесу, що 

призводить до передчасної втрати зубів [50; 66]. 

У дослідженнях, присвячених вивченню перебігу ГП на тлі сечокам’яної 

хвороби, встановлено, що патологія пародонта розвивається пришвидшено й 

особливо агресивно – у молодому віці [70], оскільки інтенсивність запальних 

процесів у тканинах пародонта посилюється, особливо при переважанні 

оксалоурії [101; 204]. Через те, що в цих пацієнтів превалює горизонтальний 

тип резорбції кісткової тканини, а в крові і ротовій рідині збільшується вміст 

іонізованого кальцію, у твердих тканинах зубів з’являється пористість 

(виникають мікропростори), що збільшує ризик формування патології твердих 

тканин зубів і тканин пародонта в 2,8-26,0 разів [5; 47; 248]. Є свідчення того, 

що зубний, жовчний і нирковий камені мають ідентичний склад і будову [46]. 

Подібні зміни спостерігаються і у хворих на хронічний гломерулонефрит [9].  

Отже, на сьогодні встановлено, що в розвитку ГП велику роль відіграє 

низка чинників: імунологічні механізми, нервово-трофічні, ендокринні 

порушення і судинні зміни, які можуть розвиватися на тлі соматичних та 

інфекційних захворювань. Вони спричиняють розвиток аутосенсибілізаційних 

механізмів та імунопатологічних процесів із резорбцією кісткової тканини 

коміркового відростка щелеп, що в результаті і викликає ГП [77]. 
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1.2  Особливості патогенетичних механізмів розвитку 

генералізованого пародонтиту за наявності супутніх захворювань 

гепатобіліарної системи 

 

Установлено, що на тлі захворюваннь шлунково-кишкового тракту 

(ШКТ) ГП діагностується в понад 68-90 % обстежених [37]. Зокрема, за 

виразкової хвороби шлунка ГП виявлено в 92 % хворих, при захворюваннях 

дванадцятипалої кишки − від 84,6 % до 97,3 % осіб, а в разі гастроезофагальної 

рефлюксної хвороби – у 89,4 % хворих [119; 178; 235]. Це зумовлено тим, що 

ШКТ і тканини пародонта мають тісний анатомічний, нервовий і гуморальний 

взаємозв’язок. Вони є різними відділами єдиної морфофункціональної системи, 

тому ротова порожнина тонко реагує на зміни, які відбуваються в цій системі. 

Анатомо-фізіологічна близькість, спільна інервація і гуморальна регуляція 

створюють передумови залучення органів ротової порожнини в патологічний 

процес при захворюваннях органів ШКТ, що пов’язано з послабленням 

захисних сил організму і створенням умов для зниження резистентності 

навколозубних тканин стосовно бактерій зубної бляшки й активації 

пародонтопатогенної мікрофлори [37; 111].   

Через наявність таких всебічних взаємозв’язків між органами ротової 

порожнини і гастродуоденальної зони розвиток ГП розглядається як наслідок 

низки захворювань ШКТ, тому досягти ремісії його  без активного лікування 

гастроезофагальної хвороби, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої 

кишки, хронічного панкреатиту, запалення стравоходу тощо практично не 

можливо [60; 77; 157; 167; 235]. Підтвердженням тісного взаємозв’язку між 

ротовою порожниною і ШКТ є також виражена позитивна динаміка місцевих 

імунологічних показників у хворих на ГП після корекції дисбактеріозу 

кишечника [59], а при ортомолекулярній санації кишечника (прийом 

гіпоалергічних ортомолекулярних препаратів) відмічається значне зменшення 

глибини ПК і часткова регенерація кісткової тканини пародонта [316]. 
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Однією з причин розвитку ГП при хворобах ШКТ є той факт, що ротова 

порожнина є „вхідними воротами” для хелікобактерної інфекції, а ПК слугують 

постійним резервуаром для Helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу 

[38; 181; 278]. Встановлено прямий зв’язок між вираженістю ГП і ступенем 

інфікування Helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу шлунка і 

дванадцятипалої кишки [15; 63] та в Helicobacter pylori-позитивних хворих на 

хронічний катаральний гастрит [63]. 

Пусковим механізмом тяжкого перебігу ГП у хворих на виразкову 

хворобу дванадцятипалої кишки може бути також підвищення синтезу  

гормонів ШКТ (гастрину, холіцистокініну), які сприяють збільшенню продукції 

кальцитоніну, що призводить до посилення резорбтивних процесів у пародонті 

[157; 178]. Ще однією причиною розвитку ГП при хворобах ШКТ є зміни 

мікроциркуляції в тканинах пародонта, що викликають погіршення 

кровопостачання ясен, особливо при гастроезофагальній рефлюксній хворобі 

[119].  

Захворювання пародонта виявляються в 97,4-100 % хворих на 

неспецифічний виразковий коліт [64; 216; 283] і в 90 % хворих на хронічний 

панкреатит, чому сприяє зниження загальної коагуляційної здатності венозної 

крові, порушення утворення активної протромбінази, антиагрегаційної, 

антикоагуляційної та фібринолітичної активності судинної стінки [24; 94]. 

В останні роки людство все більше потерпає від хронічних захворювань 

печінки, які діагностуються більш, ніж у 2 млрд. людей планети, що в 100 разів 

перевищує ураженість ВІЛ-інфекцією [123; 242]. Хвороби печінки за своїм 

соціально-економічним і медичним значенням займають одне з основних місць 

у патології людини, що зумовлено їхнім глобальним поширенням через 

значний вплив на організм вірусів, токсичних чинників, порушень обміну 

речовин та важкістю в лікуванні. Близько 60 % хворих, що страждають від цієї 

патології, є особами працездатного віку [95; 180; 206; 261]. Гепатитами 

уражено від 500 млн. до 1 млрд. людей (від 2 % до 15 % населення світу) [288], 

а цироз печінки належить до чотирьох-, шести-, восьми-, десяти (залежно від 
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віку) хвороб, які найчастіше призводять до смерті в країнах Заходу [36; 117; 

177; 184; 253; 275; 276; 298]. В Україні за останні 10 років поширеність 

хронічних гепатитів і цирозів печінки зросла більш, ніж у 2,5 раза. На 

диспансерному обліку знаходяться більше 280 тис. хворих на хронічні гепатити 

різної етіології (620 на 100 тис. населення) і більше 40 тис. хворих на цироз 

печінки (128 на 100 тис. населення) [230].  

За статистичними даними ВООЗ, щороку від хвороб печінки помирає 1 

млн. людей [1]. Це пов’язано з тим, що печінка – центральний орган гомеостазу 

організму й один із найбагатогранніших за своїм метаболізмом внутрішніх 

органів людини, якому належить провідна роль як мінімум в 11 важливих 

біохімічних процесах, і який бере значну участь ще в 60-70 процесах. Вона 

також є одним із найважливіших органів в основній детоксикуючій системі 

організму, тому порушення функції печінки призводить до неефективного 

видалення токсинів, хронічного накопичення проміжних і кінцевих продуктів 

обміну та ендогенної інтоксикації. Слизові оболонки і шкіра є великим депо для 

токсинів і здатні накопичувати продукти метаболізму, які не знешкоджує 

печінка [41; 147; 203; 292].  

Прослідковується чітка залежність між станом печінки і пародонта, 

оскільки її хронічні захворювання нерідко супроводжуються проявами з боку 

інших органів, зокрема, з високою частотою уражається ротова порожнина [99; 

210; 273; 284], на тканини якої чинять патологічний вплив токсини, жовчні 

кислоти, недоокислені продукти і мікроорганізми. Унаслідок надмірного 

бактеріального росту розвиваються дисбіотичні зміни (так званий „гепато-

оральний синдром” − А.П. Левицький і С.А. Дем’яненко, 2012) [57]. 

Встановлено, що у хворих на ГП у разі цирозу печінки розвивається значна 

бактеріємія [266; 280; 281; 282; 311], чому сприяє ще й те, що при цирозі 

розвивається ендотоксинемія [227; 252; 256; 318]. Виявлено і зворотний вплив: 

мікроорганізми ротової порожнини в процесі життєдіяльності продукують 

різноманітні токсини і патогенні ферменти, які лізують білкові структури 

мембран клітин печінки [18]. 
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При хронічних захворюваннях печінки ушкодження пародонта 

відмічається в 100 % випадків [50]. У 97,2 % дітей 11-12 років із патологією 

печінки виявлені ознаки гінгівіту [4]. Дослідження стану тканин пародонта у 

дітей, хворих на вірусні гепатити, засвідчило в 68,33 % із них ризик 

захворювань пародонта [97; 98; 298]. У разі хронічних гепатитів і цирозу 

печінки діагностовано достовірно більшу частоту стоматологічної патології 

[251] через значне ураження судин мікроциркуляторного русла, особливо 

капілярів, у поєднанні з дистрофічними змінами в епітелії та стромі ясен [50; 

94]. У цих хворих спостерігається виражена гіпосалівація, що виникає 

внаслідок зниження функціональної активності печінки. У 77 % хворих на 

гепатит в’язкість ротової рідини підвищена, а в 60 % пацієнтів залишається 

такою ж навіть після проведеного лікування [108]. Високий приріст 

інтенсивності карієсу і ГП при цирозі печінки після санації спостерігається 

через низький рівень базового слиновиділення і недотримання хворими гігієни 

ротової порожнини [23]. 

Перебіг ГП на тлі захворювань печінки вірусної етіології вивчався 

багатьма дослідниками [75; 90; 191; 229; 289; 295; 296; 298]. Ретроспективний 

аналіз показав, що ГП може сприяти прогресуванню вірусного захворювання 

печінки, тому для профілактики і лікування фіброзу печінки необхідний 

контроль за станом пародонта [296]. Встановлено, що при алкогольних 

ураженнях печінки найчастіше зустрічаються дистрофічні й атрофічні процеси 

(пародонтоз), а при вірусній етіології – запальні (катаральний гінгівіт і ГП). 

Виявлений тісний зв’язок між порушенням функції печінки і резорбцією тканин 

коміркового відростка [81]. Водночас ГП із високою вірулентністю 

Porphyromonas gingivalis може бути чинником ризику розвитку і прогресування 

безалкогольного жирового захворювання печінки і стеатогепатиту [274]. 

Перебіг ГП на тлі хронічних невірусних хвороб печінки в дорослих 

вивчався окремими дослідниками [23; 219; 283; 303]. Проте відомості про 

механізм формування захворювань пародонта в цих хворих, особливості 

перебігу поєднаної патології, роль системи імунного захисту, порушень 
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ферментативного спектру крові і ротової рідини суперечливі і потребують 

детальнішого вивчення [251; 300].  

Таким чином, як видно з наведених літературних даних,  патологія 

тканин пародонта чітко пов’язана з хворобами ШКТ, зокрема, й із хронічними 

захворюваннями печінки, зв’язок з якими ще не достатньо досліджений. 

Враховуючи вищенаведені дані, ми дійшли висновку, що особливості розвитку 

ГП на тлі захворювань печінки, особливо при хронічному криптогенному 

гепатиті (ХКГ) і субкомпенсованому цирозі печінки (СЦП), вимагають 

подальшого вивчення, що і зумовило наш науковий інтерес.  

 

1.3. Зміни функціонального стану печінки у хворих на 

генералізований пародонтит без та при поєднанні з патологією печінки 

 

Для діагностики захворювань пародонта часто визначається активність 

ферментів та інших біохімічних показників у крові та ротовій рідині, які 

відображають різні обмінні процеси в організмі. При цьому залежність 

патологічних змін у ротовій порожнині від стану печінки і жовчовивідних 

шляхів чітко прослідковується за синхронністю змін біохімічних показників у 

ротовій рідині і сироватці крові, тому для оцінки ефективності лікування 

патології різних захворювань, у т.ч. і хронічних захворювань печінки, 

рекомендують біохімічні дослідження цих біологічних рідин [151]. Зокрема, у 

хворих на ГП та вірусні гепатити дітей виявлено чітку залежність від фази 

вірусного гепатиту (реплікація чи інтеграція вірусу) і чіткий зв’язок із 

лабораторними параметрами, які характеризують функціональний стан печінки 

[99]. 

При хворобах ГБС функціональний стан печінки найчастіше вивчають за 

показниками активності її ферментів: секреторних − холінестерази і 

церулоплазміну, індикаторних − аспартатамінотрансферази (АсАТ), 

аланінамінотрансферази (АлАТ) і лактатдегідрогенази (ЛДГ), екскреторних − 

лужної фосфатази (ЛФ), а також за показниками білковосинтетичної функції 
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печінки (протромбінового індексу (ПІ), фібриногену, вмісту загального білка й 

альбуміну) та мезенхімально-запального синдрому (тимолової проби, рівня 

загального білірубіну та імуноглобулінів А, М, G) [29; 39; 202; 243].  

Цитоплазматичний фермент холінестераза міститься в підшлунковій 

залозі і печінці та секретується останньою в кров разом з альбуміном. 

Активність холінестерази свідчить про стан її синтезуючої функції і наявність 

гепато-депресивного синдрому. Вона різко знижується уже на ранніх стадіях 

захворювання, а найбільш виражено – при тяжких хронічних захворюваннях 

печінки. Найнижчі показники відмічаються за декілька днів до розвитку 

печінкової коми [149]. У хворих на ГП активність холінестерази вивчалася в 

поодиноких роботах. Зокрема, Г.М. Мельничук [135] встановила, що за ГП у 

сироватці крові (особливо в разі загостреного перебігу) її активність достовірно 

знижується. 

Секреторний фермент печінки церулоплазмін синтезується гепатоцитами, 

а швидкість цього процесу регулюється гормонами [135; 84]. Він відіграє 

важливу роль в обміні міді, заліза і в багатьох окисно-відновних реакціях та є 

білком гострої фази. Установлено, що активність церулоплазміну в разі ГП 

зростає [84; 133; 171]. 

Одними з найбільш ранніх ферментів, які відображають функцію та 

ступінь некрозу гепатоцитів, є АсАТ і АлАТ – внутрішньоклітинні ферменти з 

групи амінотрансфераз, що беруть участь в обміні амінокислот і вуглеводів. У 

нормі лише невелика частина їх потрапляє в кров. Проте при пошкодженні 

деяких органів, наприклад, печінки (при гепатитах і цирозах), міокарда (при 

інфаркті міокарда) у результаті цитолізу (руйнування клітин) ці ферменти 

вивільнюються з клітин і потрапляють у кров [259; 314]. Активність АсАТ і 

АлАТ у сироватці крові в жінок дещо нижча, ніж у чоловіків [243]. 

Трансферази в певній концентрації завжди наявні в ротовій і кревікулярній 

рідині, секреті слиних залоз, періодонті, емалевій пелікулі [279; 280; 309; 310]. 

Підвищення активності АсАТ, що перевищує підвищення активності 

АлАТ, характерне для пошкодження серцевого м’яза і токсичного ураження 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
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печінки, а якщо показник АлАТ вищий, ніж АсАТ, то це, як правило, свідчить 

про запальний характер руйнування клітин печінки [220]. 

У хворих на ГП без супутньої патології активність АлАТ і АсАТ в 

ротовій рідині була підвищеною в 12 % і в 17 % обстежених відповідно [26; 

259]. Встановлено, що активність АсАТ і АлАТ у хворих на ГП, поєднаний з 

хронічним дифузним ураженням печінки, зростає одночасно в сироватці крові, 

ротовій і ясенній рідині [23], зокрема, активність АлАТ у сироватці крові 

підвищується в 1,5 раза, АсАТ – у 1,3 раза [220]. Рівень АсАТ в ясенній рідині 

може бути маркером для визначення запалення в пародонті, оскільки в разі ГП 

він значно зростає [265]. 

Клініко-діагностичне значення для встановлення важкості ГП має також 

визначення активності ЛДГ та її ізоферментного спектру в сироватці крові [11]. 

Встановлено, що активність ЛДГ в осіб із захворюванням тканин пародонта 

достовірно збільшується як у крові [136], так і в ротовій рідині [13; 259], що 

пов’язано з виходом її в ротову рідину зі зруйнованих м’яких тканин або із 

синтезом збільшеною кількістю мікроорганізмів у ПК. Показники ЛДГ 

сироватки крові і ротової рідини корелюють між собою і зростають у пацієнтів, 

хворих на карієс, та в разі ГП на тлі хронічного дифузного ураження печінки 

[23], особливо рівень печінкових фракцій ЛДГ, який збільшується в 1,4 раза 

[221]. 

Відомо, що важливу роль у мінералізації і перебігу фізіологічних процесів 

у тканинах ротової порожнини відіграють фосфатази – лужна − ЛФ (маркерний 

фермент остеобластів і формування кістки) та кисла – КФ (маркерний фермент 

лізосом і резорбції кісткової тканини), активність яких вивчалася в багатьох 

роботах [84; 131; 133; 219]. Активність ЛФ – цинквмісного ферменту, що 

пов’язаний із плазматичною мембраною клітин і виявлений в остеобластах, 

печінці, тонкому кишечнику та плаценті, у хворих на ГП зменшується [84; 131; 

133]. В іншому дослідженні встановлено, що активність ЛФ у ротовій рідині 

хворих на ГП на тлі супутніх захворювань збільшена в 62 % випадках [259]. 

Підвищення активності ЛФ у сироватці крові хворих із патологією печінки 



25 

 

вказує на розвиток у них внутрішньопечінкового холестазу [149; 170]. 

Виявлено, що при хронічному дифузному ураженні печінки при збільшенні 

інтенсивності карієсу активність ЛФ у ротовій рідині зростає [23].  

Екскреторний фермент печінки − КФ − виявлений у кістковій тканині, 

простаті, тромбоцитах, еритроцитах і селезінці, має п’ять ізоферментів, один з 

яких є кістковим і продукується остеобластами в позаклітинне середовище, 

тому кількість КФ у сироватці крові при посиленні кісткової резорбції зростає 

[169]. Більшість дослідників стверджують, що у хворих на ГП активність КФ в 

обох біологічних рідинах підвищується [84; 131; 133], проте є дані і про 

зниження її у 18 % обстежених, які мали супутню патологію [259]. 

Найчастіше зміни активності ЛФ і КФ у біологічних рідинах хворих на 

ГП різноспрямовані [84; 131; 136]. Проте деякі автори встановили підвищення 

активності обох фосфатаз у хворих на ГП II і III ступеня та при загостренні ГП 

[225], а також за ГП початкового-І і ІІ ступеня в працівників, які страждають 

від викидів в атмосферу шкідливих речовин [27], у той час, як інші вчені 

вказують на зниження активності обох фосфатаз [25]. Визначення загальної 

активності ЛФ і КФ у сироватці крові без встановлення ізоферментного спектру 

не дозволяє виявити тканинну локалізацію патологічного процесу, тому разом 

із ЛФ і КФ доцільно визначати активність ЛДГ, яка відсутня в кістковій тканині 

[124].  

Про функціональний стан печінки свідчить також вміст у біологічних 

рідинах загального білка – органічного полімеру, що складається з амінокислот 

і є найважливішим компонентом білкового обміну в організмі. Він бере участь 

у згортанні крові, підтримує сталість її рН, здійснює транспортну функцію і 

задіяний в імунних реакціях. При захворюваннях печінки в сироватці крові 

рівень загального білка знижується [61; 172]. За ГП без та із супутньою 

патологією печінки кількість загального білка в ротовій і ясенній рідинах, 

навпаки, підвищується [17; 23; 131]. 

Ще одиним показником функціонального стану печінки є рівень 

загального білірубіну − жовтого гемохромного пігменту, що утворюється в 
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результаті розпаду гемоглобіну, міоглобіну і цитохромів у клітинах 

ретикулоендотеліальної системи, селезінці і печінці та входить до складу жовчі 

[109]. Зростаня його свідчить про розвиток мезенхімально-запального 

синдрому [170]. При ГП на тлі гепатобіліарних захворювань вміст загального 

білірубіну та його зв’язаної фракції зростає в середньому в 1,5-1,8 раза. У цих 

пацієнтів переважає хронічний запальний процес у тканинах пародонта з 

вираженою рухомістю зубів, виділенням гнійного ексудату з ПК [220]. 

Для оцінки інтенсивності мезенхімального запалення в печінці 

використовується також тимолова проба – вид коагуляційної (осадової) проби. 

За даними С.Ю. Труфанова, у пацієнтів із ГП на тлі патології ГБС показник 

тимолової проби досягав рівня 6-7,5 од., при нормі – 0-4 од. [220]. 

Відомо, що висока стабільність хімічного складу різних рідин живого 

організму є необхідною умовою ефективного функціонування його органів і 

систем. Повною мірою це відноситься і до ротової рідини, важливу роль якої в 

забезпеченні нормальної функції органів ротової порожнини, ШКТ і всього 

організму загалом важко переоцінити. Хімічний склад ротової рідини 

відображає загальний стан обміну речовин в організмі, тому системні і 

стоматологічні захворювання часто супроводжуються змінами вмісту в ній 

білків, ферментів, метаболітів та мінеральних речовин [26; 86]. Встановлено, 

що специфічні зміни біохімічних показників ротової та ясенної рідини у хворих 

на хронічні дифузні ураження печінки знаходяться в прямій залежності як від 

біохімічних показників крові, так і від санованості ротової порожнини [245]. До 

сьогоднішнього часу мало аналізувалася кореляція між біохімічними 

показниками крові і ротової рідини, а також можливість їхнього використання 

як скринінга функціонального стану печінки, тому для дослідження і виявлення 

кореляційних зв’язків ми обрали обидві біологічні рідини. 

Таким чином, вивчення активності різних ферментів сироватки крові, 

відповідальних за підтримання гомеостазу, є актуальним при дослідженні 

захворювань тканин пародонта, зокрема, і на тлі хвороб печінки. Активність 

секреторних, індикаторних і екскреторних ферментів печінки, визначення її  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
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білковосинтетичної функції і показників мезенхімально-запального синдрому у 

хворих на ГП соматично здорових та при супутній патології  печінки, а також 

їхнього впливу на розвиток хвороб пародонта з’ясовані не повною мірою, а 

вміст прокоагулянтів (гематокриту, протромбінового індексу і фібриногену в 

плазмі крові) не вивчався в таких хворих взагалі. Це і зумовило наш інтерес до 

дослідження вказаних показників у хворих на ГП без та із супутніми хворобами 

печінки, зокрема, при ХКГ і СЦП. 

 

1.3  Роль медикаментозного лікування у відновленні метаболічних 

порушень у разі дистрофічно-запальних хвороб пародонта на тлі супутньої 

соматичної патології 

 

Сучасна фармакологія має широкий арсенал ліків, які впливають на різні 

патофізіологічні ланки запальної реакції, припиняючи або зменшуючи її 

інтенсивність. Вибір засобів фармакотерапії захворювань пародонта 

визначається необхідністю впливати з одного боку на мікроорганізми ротової 

порожнини, а з іншого – на саногенетичні і патогенетичні ланки патологічного 

процесу в пародонті [14].  

Одними з найпоширеніших медикаментів антибактеріальної дії, які 

використовуються при гінгівітах і ГП, є синтетичні антисептики – 

протимікробні речовини з низькою вибірковою дією, що взаємодіють із білками 

мікробних клітин і спричиняють їхню коагуляцію або інші порушення, 

призводячи до загибелі мікроорганізмів чи припинення їхнього росту [240]. 

Активне застосування антисептиків знижує концентрацію мікрофлори, сприяє 

усуненню нальоту, злущенню епітелію, створює несприятливі умови для 

життєдіяльності мікроорганізмів [127]. Для лікування ГП використовується 

яскравий представник цієї групи – Хлоргексидин, який визнаний „золотим 

стандартом” [116; 127; 159; 240]. Він має бактеріостатичну і бактерицидну дію, 

зумовлену зв’язуванням катіонів із негативно зарядженими стінками 

бактеріальних клітин та екстрамікробних комплексів [72]. Препарат також має 
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окиснювальну і пошкоджуючу дію на мікробні клітини (викликає денатурацію 

білків і окиснення низки ферментів), та володіє фунгіцидними й антивірусними 

властивостями [203]. 

Дуже часто антисептики поєднують з іншими препаратами, зокрема, з 

нестероїдними протизапальними чи протимікробними засобами. Так, у 

пародонтології з успіхом використовується синтетичний антисептик Холісал, 

який містить також нестероїдний протизапальний компонент, та його аналоги: 

гелі Вітадент, Дентинокс, Диклоран Дента, Камістад гель та інші [116; 127; 

222]. Місцево у вигляді аплікацій на ясна застосовується Метродент і його 

аналоги: Дентагель, Дента септ, Метрогіл дента, Метрогекс тощо, які крім 

Хлоргексидину містять метронідазол з антипротозойною та антибактеріальною 

дією проти анаеробів, що викликають пародонти [116; 126]. Він також є 

„золотим стандартом” серед протимікробних препаратів [134]. 

Проте антисептики синтетичного походження мають низку негативних 

впливів, зокрема, на представників нормальної мікрофлори, спричиняючи 

дисбіоз у ротовій порожнині [159], чого не мають природні засоби [134]. 

Здавна при різних захворюваннях ротової порожнини також 

використовують настої, настоянки, відвари різних лікарських рослин у вигляді 

полоскань, зрошень, ротових ванночок, аплікацій із метою антисептичної дії і 

для усунення галітозу [134; 168]. Сьогодні все частіше застосовують готові 

лікарські форми, що складаються з композицій рослинних препаратів, оскільки 

ефективність комплексу рослинних засобів значно вища, ніж одного. Завдяки 

фітонцидам, що входять до їхнього складу, ці медикаменти виявляють 

виражену антисептичну дію, завдяки дубильним речовинам – в’яжучу та 

протизапальну, а наявність у їхньому складі слизу – обволікуючу дію [155]. Під 

впливом рослинних антисептиків звужуються судини, ущільнюється судинна 

стінка, що сприяє зниженню проникності тканин, зменшенню гіперемії і 

набряку у вогнищі запалення [128]. Яскравими представниками вищеназваної 

групи препаратів є: Сангвіритрин, Тимсал, Фемодент, Ротокан тощо [83; 128; 

141].  
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Одним із нових рослинних антисептиків є препарат Стоматофіт – суміш 

квіток ромашки, кори дуба, листя шавлії, трави арніки, кореневища аїру, трави 

м’яти перцевої, трави чебрецю звичайного. Препарат має в’яжучу, 

пом’якшувальну, протизапальну, антисептичну, антибактеріальну і 

протигрибкову дію на слизову оболонку ротової порожнини та ясен [69; 120].  

Отже, для лікування ГП найбезпечніше застосовувати препарати 

рослинного походження. Їхньою значною перевагою є поєднання в одному 

засобі багатьох властивостей, що дозволяє замість декількох препаратів 

призначити один, а серед них одним із кращих є Стоматофіт.  

У той же час, протимікробне і протизапальне лікування не забезпечує 

корекції дистрофічних змін у комірковому відростку, тому актуальним є 

застосування препаратів, які сприяють нормалізації метаболічних процесів у 

тканинах пародонта [115]. Оскільки чужорідні лікарські речовини, справляючи 

лікувальний ефект, спричиняють одночасно тією чи іншою мірою і токсичну 

дію на організм, варто прагнути застосовувати речовини, що властиві самому 

організму, і в нормальних умовах поступають із зовнішнього середовища та є 

для нього життєво необхідними біотичними факторами, які беруть участь у 

метаболізмі. Такими речовинами слугують вітаміни і мікроелементи [134]. 

Вітаміни є екзогенними органічними речовинами, необхідними для 

реалізації різноманітних метаболічних процесів в організмі, а їхнє застосування 

в пародонтології ґрунтується на уявленнях про участь у регуляції життєво 

важливих функцій, нормалізації реактивності організму. Встановлено, що при 

хворобах пародонта у вогнищі запалення знижується вміст вітамінів, тому за 

таких умов їхнє застосування вкрай необхідне [35; 132]. 

У патогенезі ГП суттєва роль належить порушенням кісткового обміну 

коміркових відростків, при якому збільшується швидкість остеокластичного 

розсмоктування, знижується активність остеобластів, виникає дисбаланс між 

резорбцією і формуванням кісткової тканини. Посилення катаболічних процесів 

і ослаблення біосинтезу, перш за все органічної основи пародонта, призводить 

до руйнування всіх його тканин: ясен, періодонта, кісткової тканини, цементу 
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кореня [175]. Коміркова кістка знаходиться в постійній взаємодії з іншими 

органами і системами та реагує на екзо-і ендогенні чинники, що впливають на 

організм людини. Її стан залежить від рівня в ній кальцію і його сполук, які 

відіграють ключову роль у мінералізації, формуванні скелету і тканин 

пародонта [118]. Кальцій впливає на багато інших процесів в організмі людини, 

зокрема, і на стан гемодинаміки, мікроциркуляції, на агрегацію форменних 

елементів крові, секрецію нейрогормонів і низки інших ферментних систем. 

Рівень іонізованого кальцію залежить від взаємодії процесів, які відбуваються в 

кишечнику, нирках і скелеті. Отже, нестача кальцію в організмі може 

спричинити низку порушень, у т. ч. в тканинах пародонта [169; 304].  

При захворюваннях пародонта суттєво порушується мінеральний 

гомеостаз: у крові і ротовій рідині достовірно знижується вміст заліза, цинку і 

марганцю та збільшувався рівень міді [84; 131; 133; 35; 187]. Не менші зміни в 

макро- і мікроелементному обміні спостерігаються при захворюваннях печінки 

[21], що проявляється дисбалансом у рівнях остеотропних біометалів кальцію, 

заліза, магнію, цинку, міді в крові [121; 165; 207; 224; 287; 308].  

Встановлено, що хронічні захворювання печінки (гепатити і цироз) 

призводять до зниження кількості кісткової маси з розвитком печінкової 

остеодистрофії й остеосклерозу, а ступінь втрати кістки корелює з печінковою 

дисфункцією, рівнем гіпербілірубінемії і гіпоальбумінемії. Мінеральна 

щільність кісткової тканини у хворих на цироз печінки менша, ніж при гепатиті 

[82; 139; 140; 165]. Найчастішими порушеннями мінерального обміну у хворих 

на хронічний гепатит і цироз є гіпокальціємія, гіпомагніємія, гіперкальціурія, 

гіперфосфатурія [140]. При захворюваннях печінки відмічається також дефіцит 

вітаміну Д, який призводить до остеомаляції (порушення мінералізації остеоїду 

– новоутвореної кісткової тканини) та остеопорозу (втрата кісткової тканини – 

матриксу і мінеральних елементів) [85; 247].  

Отже, при хронічних захворюваннях печінки, як і в разі ГП, доцільно 

застосовувати препарати, які сприяють ущільненню кістки і поліпшують 

метаболічні процеси і в кістковій тканині, і в печінці. Це повинні бути ліки, що 
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містять остеотропні біометали, зокрема, і цинк, який здатен справляти 

лікувальну і профілактичну дію при хронічних захворюваннях печінки [165]. 

Найбільш актуальною, безпечною, що не вимагає додаткової діагностики 

та моніторингу, в стоматологічній практиці є терапія препаратами кальцію і 

вітаміну D3 [67; 110]. Оскільки застосування їх, а також остеотропних 

мікроелементів сприяє встановленню позитивного кісткового балансу, 

зниженню інтенсивності процесів обміну в кістковій тканині, перешкоджає 

втраті кальцію з неї [84; 131; 133; 142; 238; 272]. Серед таких препаратів 

високий терапевтичний ефект на тканини пародонта виявлений у Кальцеміну, 

що зумовлено його дією на мінеральний гомеостаз, поліпшення якості і 

щільності тканин завдяки вмісту кальцію, вітаміну Д3, цинку, міді, марганцю і 

бору. Нормалізація метаболізму кісткової тканини під впливом препарату 

блокує системний вплив структурно-функціональних порушень скелету на 

патогенез остеоіндуктивних процесів у комірковій кістці. Він сприяє 

стабілізації дистрофічних процесів у тканинах пародонта, знижує частоту 

загострень у 2-3 рази і збільшує період ремісії до 16-18 місяців [114], тому 

доцільний для ендогенного використання у хворих на ГП без та із супутніми 

захворюваннями [169]. 

Хронічні захворювання печінки лікують гепатопротекторами – 

препаратами, призначеними для підвищення стійкості печінки до токсичного 

впливу, що сприяють відновленню її функцій, нормалізують або посилюють 

активність ферментів клітин печінки [154; 162; 228; 247; 315]. За даними 

Державного реєстру лікарських препаратів, станом на 1 грудня 2012 року 

зареєстровано 92 препарати гепатопротекторної дії з урахуванням усіх форм 

випуску під 61 торговельною назвою. Зокрема, виготовлених в Україні − 28 

асортиментих позицій [55]. Традиційними гапаторотекторами є: Есенціале Н, 

Есенціале форте Н, Карсил, Дарсил, Легалон, Силегон, Хофітол, Гепабене, 

Галстена, Гептрал, Антраль, Силібін, Урсосан та інші. Потужну 

гепатопротекторну дію має антиоксидант Фламікар, а сильними 

гепатопротекторами з антиоксидантними властивостями є: Метіонін, Карсил, 
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Легалон, Силегон, Гептрал, Сиромін, Серміон, Метадоксин, лимонна кислота, 

Унітіол, Ліпамід, Інулін тощо [40; 123; 163; 218; 228; 236]. До 

гепатопротекторів широкого спектру дії відносять: Ліволін-форте, Бонджигар, 

Артишок екстракт здоров’я, Альфа-ліпон, Ліпін, Цинарікс тощо [33; 79; 96; 113; 

118; 201; 217; 236].  

У хворих на хронічний токсичний гепатит використовують новий 

фітопрепарат Артіхол [244; 273]. Є повідомлення, що при гострих та хронічних 

гепатитах, жировій дистрофії, алкогольному уражені печінки, токсичному 

гепатиті застосовують гепатопротектори Гепадиф та Спіруліну разом із 

Фламікаром [28; 74], при розвитку печінкової енцефалопатії в разі цирозу – 

Орнітокс [7], а за поєднання вірусного гепатиту С із хронічним 

некалькульозним холециститом – Артіхол у комбінації з Антралем [202]. 

Гепатопротектори використовують і в комплексному лікуванні ГП, 

зокрема, Есенціале форте Н – як інтегральний антиоксидантний засіб для 

запобігання дистрофічно-запальних ускладнень [189]. Особливо доцільно 

застосовувати гепатопротектори з антиоксидантною дією, такі як: токоферола 

ацетат, Мексидол і Кудесан як для загального, так і для місцевого лікування, 

оскільки при місцевому використанні антиоксидантів чутливість тканин 

пародонта до гіпоксії знижується [22]. У разі ГП екзо- і ендогенно застосовують 

Спіруліну, яка виявляє гепатопротекторну дію при патологічних процесах в 

печінці, поліпшує структуру і функцію гепатоцитів, нормалізує показники 

функціональної активності генетичного апарату гепатоцитів і букальних 

епітеліоцитів [133; 134]. 

Одним з ефективних препаратів-гепатопротекторів є вітчизняний 

препарат Глутаргін, перевагою якого є поєднання в одному засобі багатьох 

властивостей (гепатопротекторної, антиоксидантної, адаптогенної та 

імуномоделюючої), що дозволяє замість декількох препаратів призначити один 

[20]. Глутаргін – препарат із групи амінокислот, містить аргінінову і 

глутамінову кислоти, має епітелійпротекторну та гепатопротекторну дію, а 

завдяки антиоксидантним, антигіпоксичним, мембраностабілізуючим і 
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ендотелійпротекторним властивостям позитивно впливає на процеси 

енергозабезпечення в гепатоцитах і не лише захищає, а й відновлює їхню 

життєдіяльність, позитивно впливає на згортання крові та функціональні 

властивості циркулюючих елементів крові [44]. Препарат регулює білковий 

обмін у гепатоцитах: здійснює позитивний вплив на стан ядерного апарату, 

сприяючи підвищенню синтезу ДНК, а також є джерелом синтезу пуринових і 

піримідинових основ. Впливаючи на ліпідний обмін, він відновлює процеси 

етерифікації холестерину, що призводить до нормалізації вмісту вільного 

холестерину в гепатоцитах і крові, попереджує розвиток жирової дистрофії 

печінки, зменшуючи вміст вільних жирних кислот і загальних ліпідів [6]. 

Глутаргін впливає на мітохондріальний апарат, активуючи поєднання процесів 

окисного фосфорилювання та тканинного дихання, що особливо важливо в 

умовах медикаментозного ураження печінки, коли ці процеси 

розбалансовуються. Впливу Глутаргіну піддається і мікросомальна фракція 

гепатоцитів: посилюється аміакознешкоджуюча та неспецифічна детоксикуюча 

функція внаслідок збільшення вмісту цитохрому Р450. Важливим є 

мембраностабілізуючий ефект препарату, який проявляється зменшенням 

гіперферментемії (а саме, активності ферментів АлАТ і АсАТ) і 

гіпербілірубінемії [18; 43]. Іншими властивостями Глутаргіну є 

вазодилятуючий та судинопротекторний ефект, які знижують чутливість судин 

до судинозвуюючих агентів (ендотелін, ангіотензин, тромбоксан), що 

викликають генералізований вазоспазм. Цим він сприяє нормалізації обміну 

сполучної тканини, що є важливим методом у профілактиці цирозу печінки 

[20].  

У пацієнтів із хронічним токсичним гепатитом Глутаргін (L-аргінін, L-

глутамат) зменшує прояви холестатичного, астеновегетативного, 

диспепсичного, цитолітичного й імунозапального синдромів, підвищує 

детоксикуючу та білковосинтетичну функції печінки, сприяє зменшенню її 

розмірів, що доводить його високу ефективність [34; 147; 194]. У разі гострого 

тонзиліту на тлі хронічної патології печінки Глутаргін проявив чітко 
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виражений детоксикаційний та гепатозахисний ефекти [214]. При застосуванні 

Глутаргіну у хворих на цироз із набряково-асцитичним синдромом на тлі 

прийому діуретичних засобів підсилювався сечогінний ефект [246]. 

У хворих на хронічний ГП початкового ступеня без супутньої патології 

Глутаргін вперше використала Р.С. Назарян як антиоксидантний та NO-

модулюючий препарат, який сприяє відновленню порушеної мікроциркуляції і 

швидкому усуненню запального процесу в пародонті (у вигляді таблеток 

усередину та ультрафонофорезу 4 % розчину на ділянку ясен) [145; 146]. За 

умов експериментальної виразки та цукрового діабету Глутаргін з успіхом 

використовувався з метою корекції метаболічних проявів у тканинах пародонта 

[56]. На основі отриманих даних автори вважають, що Глутаргін доцільно 

застосовувати у хворих на ГП навіть без супутньої патології печінки, а тим 

більше при її хронічних захворюваннях.  

Одним із важливих аспектів комплексного патогенетичного лікування ГП 

є детоксикаційна терапія з метою виведення токсичних речовин як з організму 

загалом, так і з тканин пародонта зокрема [209]. Із цією метою застосовують 

сорбенти, які поглинають із біологічних середовищ організму і патологічних 

вогнищ патогенні мікроорганізми, продукти розпаду тканин, токсини, раневу 

рідину та інші шкідливі речовини, спричиняючи протизапальну, 

протинабрякову та дезінтоксикаційну дію. Сорбційна детоксикація має також 

імунокорегуючу та антиалергічну дію, оскільки сорбенти адсорбують кислі 

метаболіти, підвищують рН середовища, мають дегідраційний ефект, 

пролонгують дію ліків, сприятливо впливають на реологічні властивості і 

показники гомеостазу. У тканинах, що оточують вогнище запалення, сорбенти 

підтримують стаціонарний рівень перекисного окиснення ліпідів, сприяють 

збереженню тканинами атиоксидантних властивостей [134]. 

Сорбенти мають широке застосування в стоматології при захворюваннях 

пародонта для місцевого і загального лікування. Встановлено, що гемосорбція 

та ентеросорбція в поєднанні з аплікаційною сорбцією справляють у разі ГП 

імуномодулюючий ефект. Для місцевого лікування захворювань пародонта 
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використовують такі сорбенти, як: Аеросил, Атоксіл, Полісорб, Силлард П, 

Силікс, Алькосорб, активоване вугілля, Веста, Белосорб-П, Карбосфер, 

Дебризан, Целосорб тощо [27; 84; 112; 133; 134].  

У зв’язку зі швидким вимиванням ротовою та ясенною рідиною, ліки 

мають короткочасну дію, а включення в комплексне лікування запальних 

захворювань пародонта аплікаційної сорбції та іммобілізованих препаратів 

пролонгованої дії сприяє підвищенню клінічної ефективності лікувальних 

маніпуляцій, що і зумовило створення для медикаментозної терапії 

стоматологічних захворювань макромолекулярних терапевтичних систем 

поліфункціональної пролонгованої дії на основі сорбентів [199]. Із цією метою 

найкраще використовувати пірогенні кремнеземи, які повністю не розчинні (на 

відміну від органічних носіїв), мають здатність надавати медикаментам нових 

якостей (збільшують тривалість їхньої дії, стійкість при збереженні, зменшують 

токсичність), не змінюючи властивостей [160]. 

Препарат Атоксіл є кремнеземним ентеросорбентом IV покоління (діюча 

речовина – диоксид кремнію), який володіє вираженим сорбційним ефектом, 

має ранозагоювальний, протиалергічний, протимікробний, бактеріостатичний 

та дезінтоксикаційний впливи [2]. Препарат адсорбує з крові, лімфи і тканин 

екзогенні й ендогенні токсини різного ґенезу, у т.ч. харчові та бактеріальні 

алергени, для їхнього подальшого виведення з організму, проявляючи високу 

швидкість процесів адсорбції [160; 255]. Бакаглютинуючі властивості Атоксілу 

забезпечують відсутність ефектів зворотної сорбції. Частинки порошку 

препарату мають здатність прикріплюватися відразу до декількох клітин 

бактерій, завдяки чому аглютинується весь бактеріальний масив. Встановлено, 

що кремнеземні сорбенти, особливо Атоксіл, за всіма досліджуваними 

параметрами переважають інші сорбенти та проявляють при місцевому 

застосуванні унікальні механізми дії [100].  

Таким чином, використання сорбенту Атоксіл при лікуванні ГП на тлі 

хронічних захворювань печінки є перспективним для вивчення, оскільки 
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іммобілізувати шляхом адсорбції на його поверхні можна будь-яку лікарську 

речовину, зокрема, і гепатотропний препарат з антиоксидантою дією Глутаргін.  

Отже, як свідчить аналіз літературних джерел, причини виникнення і 

механізми розвитку захворювань пародонта з’ясовані ще не до кінця. Розвиток 

хвороб пародонта залежить від багатьох чинників, у т. ч. і від наявності 

супутніх захворювань, зокрема, і хвороб печінки, серед яких – хронічний 

гепатит і цироз печінки. Проте  механізми реалізації ГП у таких хворих ще не 

зовсім зрозумілі. Вивчення біохімічних показників сироватки крові і ротової 

рідини, які характеризують функціональний стан печінки і пародонта, 

допоможе встановити деякі патогенетичні механізми розвитку ГП у хворих без 

та із супутньою патологією печінки. 

Незважаючи на наявність великого різноманіття лікарських засобів і 

способів лікування ГП, запропоновані на сьогодні терапевтичні схеми 

дозволяють зменшити активність та прогресування патологічного процесу в 

пародонті лише деякою мірою. У зв’язку з цим пошук нових біологічно 

активних препаратів і розробка ефективних способів лікування хвороб 

пародонта залишаються актуальними.  

Останнім часом поширюється принцип інтегративної медицини, за якою 

для надання допомоги хворому повинні бути об’єднані зусилля різних 

спеціалістів. Такий принцип вже діє при лікуванні ГП і хелікобактерної 

інфекції ШКТ, коли пародонтолог разом із лікарями-гастроентерологами 

планує лікування з метою одномоментної ліквідації ПК та ерадикації 

Helikobacter pylori [80]. Отже, і при лікуванні хворих на ГП із супутніми 

хворобами печінки мають бути задіяні як стоматолог, так і гепатолог, а 

лікування повинно бути комплексним із місцевим і системним впливом. 

Вищевикладене визначило напрямок нашого дослідження – розробку 

нового способу комплексного лікування ГП із метою досягнення ремісії 

хвороби завдяки регуляції стану пародонта та функціонального стану печінки у 

хворих без та із супутніми захворюваннями печінки.  
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Таким чином, аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що 

обраний нами напрямок досліджень є актуальним, а розробка способів 

комплексного лікування хворих на ГП на тлі СЦП і ХКГ та вивчення їхньої 

ефективності – обґрунтованими. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Дизайн дослідження 

 

Під час виконання роботи було обстежено 288 осіб: здорових, хворих на 

ГП та хворих на ГП із супутніми хронічними захворюваннями печінки – ХКГ 

та СЦП. Для подальшого комплексного обстеження із застосуванням клінічних, 

рентгенологічних та біохімічних методів дослідження було відібрано 136 

пацієнтів: 112 хворих на ГП (критерієм відбору був ГП хронічного перебігу I 

ступеня розвитку) без та із супутніми хронічними захворюваннями печінки (49 

– на ХКГ і 29 – на СЦП) та 24 здорових людей.   

 Клініко-рентгенологічне обстеження і лікування ГП здійснювалося на 

базі клініки кафедри стоматології навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний 

університет” (зав. кафедри – Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., 

проф. М.М. Рожко) та Центру стоматології університетської клініки ІФНМУ 

(головний лікар – к. мед. н., доц. М.М. Семотюк).  

Частина біохімічних досліджень виконувалася в біохімічній лабораторії 

кафедри біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної та неорганічної 

хімії ім. акад. Г.О. Бабенка ДВНЗ „ІФНМУ” (зав. кафедри – д. біол. н., проф. 

Г.М. Ерстенюк), а решта – в Івано-Франківській міській клінічній лікарні №1 

(головний лікар  Т.П. Василик, зав. гастроентерологічним відділенням – Н.А. 

Масюк, зав. біохімічної лабораторії  Г.М. Турелик). 

Біофармацевтичні дослідження щодо розробки складу та технології 

виготовлення стоматологічної пародонтальної пасти проведені на кафедрі 

фармації ДВНЗ ІФНМУ (зав. кафедри − д. фарм. н., проф. А.Р. Грицик) за 

консультативною допомогою к. фарм. н., доцента Л.М. Грицик.* 

*Висловлюємо щирі слова вдячності усім науковцям, лікарям і лаборантам, які 

допомагали у виконанні цієї роботи, д. мед. н., професорам В.Г. Міщуку і Н.Г. Вірстюк за 

консультативну допомогу. 
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Клінічне обстеження проводилося на таких групах: 

 - здорові люди (група контролю), які мали інтактний пародонт та 

збережені зубні ряди і не мали соматичних захворювань – 24 особи; 

 - І група – хворі на ГП хронічного перебігу І ступеня без соматичних 

захворювань (34 особи): 

  підгрупа основна (ІА) – 19 осіб – хворі на ГП, у лікуванні яких 

використовували розроблений нами спосіб комплексної терапії; 

 підгрупа порівняння (ІБ) – 15 осіб – хворі на ГП, у комплексному 

лікуванні яких використовували базову терапію. 

- ІІ група – хворі на ГП хронічного перебігу І ступеня і супутній ХКГ 

(49 осіб): 

 підгрупа основна (ІІА) – 29 осіб – хворі на ГП, у лікуванні яких 

використовували розроблений нами спосіб комплексної терапії; 

 підгрупа порівняння (ІІБ) – 20 осіб – хворі на ГП, у комплексному 

лікуванні яких використовували базову терапію. 

- ІІІ група – хворі на ГП хронічного перебігу І ступеня і супутній СЦП   

(29 осіб), які обстежувалися лише до лікування. 

Критеріями включення в дослідження були: хворі на ГП хронічнго 

перебігу І ступеня без та із супутніми хронічними захворюваннями 

гепатобіліарної системи, зокрема, ХКГ і СЦП (які тривали від півроку до 10 

років) і не мали протипоказань до лікування запропонованими методиками та 

фармакологічними препаратами, виконували рекомендації лікаря, чітко 

дотримувалися правил контрольованого дослідження і надали інформовану 

згоду на дослідження. 

Критеріями виключення були: пацієнти з важкою патологією прикусу та 

значним патологічним перевантаженням пародонта, захворюваннями слизової 

оболонки ротової порожнини; соматичними захворюваннями в активній фазі чи 

стадії декомпенсації, онкологічними чи лімфопроліферативними 

захворюваннями; хворі на вірусні гепатити В і С із від’ємними результатами 

визначення серологічних маркерів фаз реплікації та інтеграції вірусів, на цироз 
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печінки стадії С за Чайлд-П’ю та аутоімунні хвороби печінки; наявність 

протипоказань до лікування запропонованими методиками та 

фармакологічними препаратами; участь в інших клінічних дослідженнях; 

вагітність і період лактації у жінок або планування вагітності на час 

дослідження; ті, що не з’явилися для наступного огляду, або не дотримувалися 

правил контрольованого дослідження. 

Верифікацію діагнозів хвороб печінки здійснювали лікарі 

гастроентерологічного відділення міської клінічної лікарні №1 на основі 

діючих національних та міжнародних узгоджень і рекомендацій: протоколів 

МОЗ України (№271 від 13.06.2005 р.), Міжнародної класифікації хвороб 

(МКХ-10), Міжнародної класифікації гепатитів (Лос-Анджелес, 1994) [186; 

231], класифікації тяжкості цирозу печінки за Чайлд-П’ю [198]. 

Вік обстежених хворих коливався від 25 до 52 років (молодий і середній 

вік за ВООЗ). Такий віковий діапазон хворих пояснюється тим, що як стан 

тканин пародонта, так і стан печінки не завжди залежать від біологічного віку 

людини. Розподіл за статтю наведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Кількість пацієнтів соматично здорових, з інтактним пародонтом і 

хворих на генералізований пародонтит без та із супутніми захворюваннями 

печінки 

 

Групи пацієнтів 

Жінки Чоловіки Всього 

абс. 
відн. 

(%) 
абс. 

відн. 

(%) 
абс. 

відн. 

(%) 

соматично здорові, з інтактним 

пародонтом (контрольна група) 
15 62,5 9 37,5 24 100 

хворі на ГП без супутньої патології 

(І група) 
17 50 17 50 34 100 

хворі на ГП із супутнім ХКГ 

(ІІ група) 
13 26,53 36 73,74 49 100 

хворі на ГП із супутнім СЦП 

В класу за Чайлд-П’ю 

(ІІІ група) 

11 37,93 18 62,07 29 100 
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Отже, серед здорових обстежених 62,5 % склали жінки, серед хворих на 

ГП без супутньої патології чоловіків і жінок було порівну, а в разі поєднання 

патології тканин пародонта і печінки чоловіки переважали і становили 73,74 % 

при супутньому ХКГ і 62,07 % – при супутньому СЦП.  

Дослідження проводилося без участі фармацевтичних компаній, а всі 

лікарські засоби були зареєстровані в МОЗ України в установленому порядку. 

Клінічне дослідження проведено відповідно до законодавства України і 

принципів Гельсінської декларації з прав людини. 

 

2.2 Клініко-рентгенологічні методи визначення стоматологічного і 

пародонтологічного статусу хворих на генералізований пародонтит  

 

Обстеження пацієнтів здійснювали за загальноприйнятими методами. 

Кожному з них заводили амбулаторну карту стоматологічного хворого, а також 

заповнювали розроблену нами карту обстеження, куди вносилися клінічні дані. 

Із метою з’ясування анамнезу і діагнозу супутнього соматичного захворювання 

вивчалася історія хвороби стаціонарного хворого. 

Клінічне обстеження хворих починали зі збору анамнезу захворювання і 

життя, скарг та оцінки загальносоматичного статусу. При опитуванні пацієнтів 

звертали увагу на тривалість захворювань − як ГП, так і хвороб печінки, 

характер їхнього перебігу, можливі причини виникнення, ефективність 

лікувальних заходів, які проводилися попередніми лікарями-стоматологами та 

гастроентерологами під час стаціонарного лікування, які могли би бути 

інформативними для нашого дослідження.  

При об’єктивному стоматологічному обстеженні пацієнтів вивчали 

глибину присінка ротової порожнини та особливості прикріплення вуздечок, 

зубний ряд та його цілісність, наявність реставрацій і ортопедичних 

конструкцій, їхній стан. Визначали наявність травматичних вузлів, патологічної 

рухомості, оголення шийок зубів. 
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При огляді зубних рядів оцінювали інтенсивність ураження зубів 

карієсом за індексом КПВ, де: К – карієс, П – пломба, В – видалені зуби та 

КПВп, де п – поверхня зуба. Отримані в кожного пацієнта дані сумувалися. 

Оцінювали рівень резистентності зубів до карієсу за В.Б. Недосеко, 1988 

[148] у ділянках 11, 15 ,16, 21, 25, 26, 31, 35, 36, 41, 45, 46 зубів. У випадку, 

коли зуби були інтактними, рівень резистентності оцінювали як високий; при 

ураженні молярів і премолярів – середній; при ураженні додатково 11, 21 – 

низький; у разі ушкодження крім попередніх зубів ще й 31, 41 – дуже низький. 

Для об’єктивізації стану гігієни ротової порожнини всім пацієнтам 

проводилося визначення індексу Стеларда (Stallard) [105], який 

визначається як спрощений індекс гігієни (ІГ) ротової порожнини Гріна-

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

проте для інформативнішої оцінки використовується барвник , зокрема, 

рідина Шиллєра-Пісарєва (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Інтерпретація отриманих результатів індексу гігієни 

№ 

п/п 

Значення отриманих результатів 

показник  

OHI-S 

оцінка показника  

OHI-S 

гігієна ротової 

порожнини 

1 0-0,6 низький хороша 

2 0,7-1,6 середній задовільна 

3 1,7-2,5 високий незадовільна 

4 більше 2,6 дуже високий погана 

 

Методика базувалася на виявленні на вестибулярних поверхнях 16, 

11, 26, 31 та язикових поверхнях 46, 36 зубів індексу зубного нальоту – ЗН 

(Debris-index – DI) та індексу зубного каменю – ЗК (Calcuius-index – CI-S). 

Отримані дані виражали в балах: DІ-S: 0 – ЗН відсутній, 1 – ЗН вкриває не 

більше 1/3 поверхні коронки зуба, 2 – ЗН вкриває не більше 2/3 поверхні 

коронки зуба, 3 – ЗН вкриває більше 2/3 поверхні зуба та CI-S: 0 – ЗК не 
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виявлено, 1 – над’ясенний ЗК вкриває не менше 1/3 поверхні зуба, 2 – 

над’ясенний ЗК вкриває до 2/3 поверхні зуба, під’ясенний  ЗК – у вигляді 

окремих конгломератів, 3 – над’ясенний ЗК  вкриває більше 2/3 поверхні зуба, 

під’ясенний зубний конгломерат оточує пришийкову частину зуба. 

Обчислювали індекс за формулою: 

        зн                  зк   

OHI-S = ( ) + (  ), де : 

     n                     n 

зн – сума балів зубного нальоту, зк – сума балів зубного 

каменю, n – кількість обстежених зубів (6 зубів). 

Оцінку кровоточивості ясен проводили за індексом кровоточивості (РВІ) 

Muhlemann H. R., 1971, у модифікації Cowell I., 1975 [212]. Це дослідження 

полягало у встановленні наявності чи відсутності кровоточивості ясен під 

час зондування ясенної борозни та пародонтальної кишені. Індекс 

визначали в ділянці 16, 21, 36, 41, 44 зубів зі щічної та язичної 

(піднебінної) поверхонь за допомогою ґудзикового пародонтального зонда. 

Інтерпретацію отриманих результатів проводили за такою шкалою: 

0 балів – кровоточивість відсутня; 

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

зондування; 

2 бали – кровоточивість виникає відразу після зондування або до 30 

секунд після зондування; 

3 бали – кровоточивість виникає відразу після зондування і зумовлює 

заповнення кров’ю всього міжзубного сосочка. 

Для оцінки запального процесу в ділянці ясен використовували 

індекс РМА (папілярно-маргінально-альвеолярний). Запалення ясенного 

сосочка (Р) біля одного зуба оцінювалося в 1 бал, запалення краю ясен (М) − у  

2 бали, запалення коміркових ясен (А) – у 3 бали. Індекс РМА обчислювали 

діленням суми балів усіх найвищих показників стану тканин пародонта навколо 

кожного зуба на загальну кількість зубів. Індекс РМА знаходиться в межах 0-3 

бала [105]. 
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Індекс РМА в модифікації Parma (1960) розраховували за формулою: 

           РМА=  (сума балів усіх показників)    х 100 : 

           3 х кількість обстежених зубів 

 

де 3 – максимальна оцінка запалення в ділянці одного зуба. 

Інтерпретація індексу: 

РМА до 33 % – легкий ступінь гінгівіту; 

РМА від 33 % до 66 % – середній ступінь гінгівіту; 

РМА понад 66 % – важкий ступінь гінгівіту 

 Для визначення поширеності запалення вираховували йодне число 

Свракова (ЧС) у ділянці нижніх шести фронтальних зубів. Проба ґрунтується 

на виявленні глікогену в яснах, вміст якого різко зростає при запаленні за 

рахунок відсутності кератинізації епітелію, за допомогою зафарбування 

розчином Шиллєра-Пісарєва. Залежно від інтенсивності запалення забарвлення 

ясен змінюється від світло-коричневого до темно-бурого кольору. Індекс 

використовують як критерій ефективності лікування, оскільки протизапальна 

терапія знижує кількість глікогену в яснах.   

Інтерпретацію отриманих показників здійснювали за такою шкалою: 

0 б. – солом’яно-жовте забарвлення ясеного сосочка; 2 б. – коричневе 

забарвлення ясенного сосочка; 4 б. – коричневе забарвлення маргінального 

краю; 8б. – коричневе забарвлення коміркового краю ясен.  

ЧС = /6, 

При визначенні комплексного індексу Кечке (Ketschke) – ІК 

оглядалися шість нижніх фронтальних індексних зубів [19]. Враховувалися такі 

показники:  

I. Індекс РМА. 1 б. – зпалення ясенного сосочка; 2 б. – запалення ясенного 

краю; 3 б. – запалення альвеолярного краю ясен; 

II. Глибина пародонтальної кишені (ПК): 2 б. – ПК 1-2 мм; 4 б. – ПК 2-3 мм; 

6 б. – ПК більше 3 мм. 

III. Кровоточивість ясен: 2 б. – 1ст. – кровоточивість буває рідко; 4 б. – 2 ст. – 

під час чищення зубів,  8 б. – 3 ст. – під час їди чи самовільно.  
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IV. Рецесія ясен: 1 б. – до 1мм; 2 б. – 1-2 мм; 6 б. – ≥3 мм. 

V. Рухомість зубів: 1 б. – фізіологічне відчуття пальцем; 2 б. – явна 

рухомість, яка не відчувається хворим; 4 б. – рухомість 1-2 мм, яка 

відчувається хворим; 8 б. – рухомість із порушенням артикуляції; 16 б. – 

рухомість при тиску язиком, губами. 

VI. Йодне число Свракова. 0 б. – солом’яно-жовте забарвлення ясен; 2 б. – 

коричневе забарвлення ясенного сосочка; 4 б. – коричневе забарвлення 

маргінального краю; 8 б. – коричневе забарвлення альвеолярного краю. 

              Формула для обчислення ІК: 

           ІК=  (сума балів усіх показників) х 100, де: 

                       (47 х 6)  

 

47 – максимальна сума балів усіх показників, а 6 – кількість обстежених 

зубів. 

Глибину ПК вимірювали за допомогою градуйованого ґудзикового 

пародонтального зонда вздовж вертикальної осі зуба зі щічного, язикового 

(піднебінного) та проксимальних боків. Зонд вводили в ПК і повільно 

просували до дна до відчуття легкої перепони та визначали рівень 

прикріплення м’яких тканин періодонта до цемента зуба. Аналізуючи 

вимірювання, враховували отриману максимальну глибину кишені в 

найбільшому її місці. При вимірюванні кишені враховували відстань від 

верхньої межі ясен до її дна (прямий метод). Оцінка глибини ПК від рівня 

ясенного краю дає точне уявлення лише за відсутності гіпертрофії ясен. У разі 

гіпертрофії потрібну глибину кишені вимірювали від ясенного краю до 

емалево-цементної межі (h1) і відстані від емалево-цементної межі до дна 

кишені (h2). Справжня глибина кишені при гіпертрофії ясен виражається як L-

h1, а при атрофії – h2-h1 [213]. 

Оцінку стану кісткової тканини щелеп проводили за допомогою 

внутрішньоротової короткофокусної рентгенографії на базі Центру 

стоматології університетської клініки ДВНЗ „Івано-Франківський національний 

медичний університет”. У деяких випадках стан коміркового відростка 
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визначали за допомогою ортопантомографії. Хворим, в яких на 

рентгенологічних знімках відмічалися явища остеопорозу кортикальної 

пластинки і резорбції коміркових відростків, встановлювали діагноз 

„пародонтит”. Виявляли чотири ступені деструкції кісткової тканини щелеп: 

початковий – відсутня компактна пластинка вершин міжкоміркових 

перегородок без зміни висоти, їхній остеопороз без істотної втрати кісткової 

маси; І ступінь – деструкція міжкоміркових перегородок у проксимальному 

відділі кореня на 1/3 його довжини; ІІ ступінь – деструкція міжкоміркових 

перегородок на 1/2 довжини кореня; ІІІ ступінь – деструкція більша від 1/2 

довжини кореня [213]. 

 Використання пародонтальних індексів та рентгенографічних 

досліджень дозволило уточнити діагноз, варіант перебігу патологічного 

процесу в пародонті та виявити ступінь розвитку ГП. При встановленні 

діагнозу хвороб пародонта використовували класифікацію М.Ф. 

Данилевського, 1994 [213], яка узгоджена з міжнародною статистичною 

класифікацією хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) – шифр МКХ-10 К 05.31. 

 

2.3 Клініко-лабораторні дослідження 

 

Загальний аналіз крові вивчали загальноприйнятим методом за 

розгорнутою формулою з використанням мікроскопа Біолам Р-11 (ок. х 7, об. 

90). 

Рівень глюкози в крові визначали глюкозооксидантним методом, 

використовуючи реактиви фірми „Філісіт-Діагностика”. Принцип методу 

полягає в тому, що: глюкоза в присутності глюкозооксидази окиснюється 

киснем повітря до глюконової кислоти та перекису водню, який у присутності 

пероксидази реагує з фенолом та 4-амінофеназоном з утворенням хіноніміна 

червоно-фіолетового забарвлення, який визначається фотометрично.  

 



47 

 

2.4 Біохімічні методи дослідження сироватки крові та ротової рідини 

обстежених хворих на генералізований пародонтит 

 

Для встановлення окремих механізмів розвитку ГП нами здійснені 

біохімічні дослідження сироватки, плазми крові та ротової рідини хворих на ГП 

без та із супутньою патологією печінки, що дало змогу об’єктивно оцінити в 

них стан тканин пародонта і печінки, її функціональну активність, дозволило 

виявити основні патогенетичні прояви хвороб гепатобіліарної системи: 

гепатодепресивний,  цитолітичний, холестатичний і мезенхімально-запальний 

синдроми, порушення білковосинтетичної функції печінки тощо. 

Для визначення активності секреторних ферментів печінки вивчалася 

активність холінестерази  і церулоплазміну, цитолітичного синдрому – 

лактатдегідрогенази (ЛДГ), аспартатамінотрансферази (АлАТ) і 

аланінамінотрансферази (АсАТ) та рівня загального білірубіну. 

Білоксинтезуючу функцію печінки оцінювали за показниками фібриногену, 

протромбінового індексу (ПтІ) і загального білка. За показником тимолової 

проби і частково за рівнем загального білірубіну [176] оцінювали наявність 

мезенхімально-запального синдрому. Вираженість синдрому холестазу 

оцінювали за активністю ЛФ та концентрацією загального білірубіну в 

сироватці крові. Прояви печінково-клітинної недостатності встановлювали за 

показниками ПтІ і фібриногену. Із метою вивчення деяких аспектів кісткового 

метаболізму вивчалася активність ЛФ та кислої фосфатази (КФ). Усі вказані 

показники досліджувалися за допомогою уніфікованих методик, затверджених 

МОЗ України.  

Сироватку і плазму крові отримували для дослідження натще 

традиційними методами – відбирали після центрифугування цільної крові, а 

ротову рідину, як і кров, забирали натще з 8.00 до 10.00 години без ранішньої 

гігієни. Пацієнти спльовували її в контейнери для забору ротової рідини, після 

чого вона заморожувалася і зберігалася до дослідження в морозильній камері. 
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Активність холінестерази в сироватці крові визначали з використанням 

стандартних наборів біотестів фірми „Філісіт-Діагностика” (Україна). Принцип 

методу: під дією холінестерази відбувається гідроліз ацетилхоліну з 

утворенням оцтової кислоти і холіну. Оцтова кислота знижує pH розчину, що 

встановлюється за допомогою індикатора (зміна забарвлення з малинового в 

жовтий колір). Зміна інтенсивності забарвлення пропорційна активності 

ферменту в пробі, яка аналізується. Розрахунок ведуть по формулі: 

Ерез = Ехол + Ем- Едосл , де 

Ехол – оптична щільність холостої проби; 

Ем – оптична щільність контролю мутності; 

Ерез – результуюча оптична щільність; 

Едосл – оптична щільність дослідної спроби. 

Розрахунок активності холінестерази ведуть по формулі: 

 

  
                

Ерез                    ×37 , де: 

C =               

                Ехол – Ехол  

 

C  – активність холінестерази, мкмоль/с×л; 

37 – фактор перерахування, мкмоль/с×л. 

Загальноприйнята норма активності холінестерази за цим методом 

становить 45-95 (мкмоль/с.л). 

Визначення  активності церулоплазміну – мідьвмісної оксидази крові, 

якій властива антиокислювальна активність, у сироватці крові проводили за 

методом Г.О. Бабенка [8]. Принцип методу полягає в тому, що 

церулоплазмін сироватки крові при t 37°C окиснює парафенілендиамін і при 

цьому змінюється інтенсивність зафарбовування останнього пропорційно до 

активності фермента. Активність церулоплазміну вираховували за формулою:  

 

   
А = 

10 х E (1+0,002a)            , де: 

              0,0016a                         
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А – активність ферменту в умовних одиницях у плазмі;  

Е – показник барабану електроколориметра (екстинція);  

а – ємність сироватки крові за гематокритом. 

Референтні величини активності церулоплазміну за цим методом 

становлять від 23,9 до 31,5 (у.о.). 

Активність ЛДГ у сироватці крові і ротовій рідині досліджували з 

використанням стандартних наборів реагентів оптимізованим кінетичним 

методом фірми „Вітал Девелопмент Корпорейшн” (Росія). Принцип методу 

полягає в тому, що ЛДГ каталізує перетворення пірувату в лактат з 

одночасним окиснюванням НАДН. Швидкість зменшення абсорбції при 340 

нм, що зв’язана з окиснюванням НАДН, прямо пропорційна активності ЛДГ 

у пробі.
 

                                                            
ЛДГ 

Піруват + НАДН + Н
+ 

Лактат + HAD
+ 

 

НАДН і HAD
+ 

– дві форми ẞ-нікотінамідаденіндінуклеотиду 

 

Діапазон норми для активності ЛДГ у сироватці крові коливається в 

межах 225-450 (нмоль/с.л). 

Активність АлАТ і АсАТ у сироватці крові і ротовій рідині вивчали з 

використанням діагностичних наборів фірми „СОRМAY” (Польща) за 

методикою фірми-виробника. В основу методу закладений оптимізований і 

модифікований метод, розроблений з урахуванням рекомендацій Міжнародної 

Федерації Клінічної Хімії (IFCC), без піридоксальфосфата.  

                                                 ALAT 

L-аланін + 2-оксоглутарат                  піруват + L-глутамат  

                                                  LDH 

Оксалацетат + NADH + H
+      

            малеат + NAD
+
  та 

 

                                                     ASAT 

L-аспартат + 2-оксоглутарат                   оксалацетат + L-глутамат  

                                                  MDA 

Оксалацетат + NADH + H
+     

             малеат + NAD
+
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 Швидкість зміни оптичної щільності, виміряна при λ=340нм, 

прямопропорційна активності ALAT чи ASAT. 

Загальноприйнята норма активності АлАТ у сироватці крові за цим 

методом становить 31-41 (од. л), а АсАТ – 31-37 (од. л). 

Визначення вмісту фібриногену в сироватці крові здійснювали 

сухоповітряним методом (за Рутбергом-Гачевим). Принцип методу базується 

на згортанні об’єму цитратної плазми хлоридом кальцію з наступним 

зважуванням згустка на торсійній вазі. Коефіцієнт перерахунку  0,222. 

Використовували тромбопластин (виробник ООО „Генезис”) [52]. 

Протромбіновий індекс (ПтІ), який визначали в плазмі крові, є 

показником цілісності зовнішнього шляху згортання крові та останніх спільних 

ланок коагуляційного каскаду. ПтІ – це час у секундах, необхідний для 

згортання плазми крові пацієнта після додавання кальцію та активатора 

зовнішнього шляху згортання крові. Його визначали за допомогою 

тромбопластину (виробник ООО „Генезис”) за методом Квіка [52] по формулі: 

ПтІ =      Т   х 100 , де: 

                                                                       t 

Т – активність тромбопластину;  

t – протромбіновий час досліджуваної плазми. 

Норма показника ПтІ за цим методом становить 80-100 %. 

 

Концентрацію загального білка в сироватці крові і ротовій рідині 

визначали біуретовим методом, який ґрунтується на створені комплексу 

пептидних зв’язків білка із сульфатом міді в лужному середовищі. 

Інтенсивність фіолетового забарвлення комплексу прямопропорційна до 

концентрації білка в сироватці крові і визначається фотометрично [107], а 

загальноприйнята норма становить 65-85 (мг/мл). 

Вміст загального білірубіну в сироватці крові досліджували за методом 

Єндрашика з використанням реактивів фірми „Філісіт-Діагностика” (Україна), 

який ґрунтується на тому, що в присутності кофеїнового реактиву діазотована 

сульфанілова кислота утворює з прямим та непрямим білірубіном азобілірубін 
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рожево-фіолетового кольору. Інтенсивність забарвлення дослідного розчину 

прямопропорційна концентрації загального білірубіну в пробі. Принцип 

методу: для визначення загального білірубіну пробу для розвинення 

забарвлення витримують 20 хвилин (t –18-25° С), після чого фотометрують. 

При подальшій експозиції забарвлення не змінюється [188]. Межі норми для 

вмісту загального білірубіну становлять 8-25 (мкмоль/л). 

Визначення тимолової проби ґрунтується на виявленні ступеня 

помутніння суміші при взаємодії сироватки крові з насиченим розчином тимолу 

у вероналовому буфері. Помутніння суміші зумовлене взаємодією колоїдних 

частинок тимолу і деяких великодисперсних білків – гама-глобулінів та бета-

ліпопротеїнів (ліпопротеїнів низької густини). Проба стає позитивною при 

зменшенні вмісту альбуміну і збільшенні рівня бета- і гама-глобулінів 

(переважно за рахунок зв’язаних із бета-глобулінами ліпідів). Фотометрують 

проти тимолового реактиву при довжині хвилі 630-690 нм. Ступінь помутніння 

знаходять за калібрувальним графіком – від 0 од. S-H до 20 од. S-H (Shank та 

Hoagland) [173], а норма складає 0-4 (од.).  

Для визначення активності ЛФ у сироватці крові і ротовій рідині 

використовували набір реактивів фірми „ВіталДіагностіксСпб” (Росія). 

Принцип методу полягає в тому, що кількість утвореного за одиницю часу п-

нітрофенолу пропорційна до активності ферменту і визначається за оптичною 

щільністю взірця на спектрофотометрі при довжині хвилі 405 нм. Активність 

ЛФ визначали за калібрувальною кривою. Референтні величини цього 

показника в сироватці крові коливаються в діапазоні 278-830 (нмоль/с.л). 

Визначення активності КФ у сироватці крові і ротовій рідині проводили 

за допомогою реактивів фірми „ВіталДіагностіксСпб” (Росія)  уніфікованим 

методом за „кінцевою точкою”. Принцип методу полягає в тому, що кількість 

п-нітрофенолу, що утворився за одиницю часу, пропорційна активності 

ферменту і визначається за оптичною щільністю взірця на спектрофотометрі 

при довжині хвилі 405 нм. Активність простатичної фракції ферменту 
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блокується тартратом. Активність КФ визначали за калібрувальною кривою, а 

норма в сироватці крові становить 67-167 (нмоль/с.л). 

Алгоритм комплексного обстеження хворих на ГП наведений на рис. 

2.1. 

 Опитування, 

огляд 

скарги 
пародонтологічний і 

гепатологічний діагноз 
анамнез захворювання 

анамнез життя 

 

 

 

 

Показники стану 

тканин пародонта 

 

 

КПВ, КПВп, рівень резистентності 

зубів до карієсу (за Недосеко)                                 

пародонтологічний 

діагноз  

планування місцевого 

лікування  

індекс гігієни Стеларда (ІГ) 

кровоточивість ясенних сосочків за  

Muhlemann (РВІ) 

РМА (Рarma) 

Число Свракова (ЧС) 

глибина пародонтальних кишень 

комплексний індекс Кечке 

рентгенографія 

 

Клініко-лабораторні 

показники 

загальний аналіз крові  
виявлення потенційних 

чинників ризику  рівень  глюкози в крові 

 

 

Біохімічні показники 

ротової рідини 

активність лактатдегідрогенази 

планування 

загального і місцевого 

лікування 

 

активність аланінамінотрансферази 

активність аспартатамінотрансферази 

концентрація загального білка 

активність лужної фосфатази 

активність кислої фосфатази 

 

 

 

 

Біохімічні показники 

сироватки крові 

активність холінестерази  

планування 

загального 

лікування 

 

активність церулоплазміну  

активність лактатдегідрогенази  

активність аланінамінотрансферази 

активність аспартатамінотрансферази 

рівень фібриногену  

протромбіновий індекс 

концентрація загального білка 

концентрація загального білірубіну 

тимолова проба 

активність лужної фосфатази 

активність кислої фосфатази 

 

 

Рис. 2.1. Схема комплексного обстеження хворих на генералізований 

пародонтит без та із супутньою патологією гепатобіліарної системи. 
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2.5 Технологічні та біофармацевтичні дослідження запропонованої 

пародонтальної пасти для місцевого лікування генералізованого 

пародонтиту 

 

Для місцевого лікування хворих на ГП нами запропонована 

стоматологічна пародонтальна паста на основі 4 % розчину аргініну глутамату 

(гепатотропний і антиоксидантний препарат Глутаргін) і порошку кремнію 

діоксиду (кремнеземний ентеросорбент Атоксіл). Технологічні та 

біофармацевтичні дослідження щодо розробки складу та технології 

виготовлення стоматологічної пародонтальної пасти проведені на кафедрі 

фармації ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет”. 

Найважливішим чинником, який впливає на терапевтичну активність 

м’яких лікарських форм, є природа носія (основи), що є складовою частиною 

пасти та визначає її масу (іноді до 90 % і більше), фізико-хімічні і споживчі 

властивості (консистенцію, стійкість при зберіганні, рН, зовнішній вигляд, 

колір, запах та ін.), концентрацію діючих речовин, швидкість та повноту 

їхнього вивільнення. 

Першим етапом досліджень з обгрунтування складу пародонтальної 

пасти став вибір типу носія. Для визначення оптимальної основи, яка б 

забезпечувала максимальний терапевтичний ефект, нами було розроблено 

модельні зразки основ різної природи. Компоненти запропонованих основ 

дозволені до медичного застосування і часто використовуються в сучасній 

стоматологічній практиці. Варіанти вивчених основ наведено в табл. 2.3.  

На основі запропонованих носіїв виготовлено зразки стоматологічних 

паст (№1, №2, №3) та проведено їхні біофармацевтичні дослідження щодо 

повноти та швидкості вивільнення лікарської речовини. 

Паста на основі №1 – пластична в’язка маса, консистенція якої може 

змінюватися залежно від кількості води. Це дає змогу отримувати пасту як для 

аплікацій на слизову оболонку ротової порожнини, так і для інстиляцій у ПК. 

Паста, виготовлена на основі №2, – маса густої консистенції, яка легко 

намащується на поверхню слизової оболонки. Паста, виготовлена на основі №3, 
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– маса в’язкої пастоподібної консистенції, яка практично не намащувалася на 

поверхню слизової оболонки, але зручна для інстиляцій у ПК.  

Таблиця 2.3 

Зразки основ для пародонтальної пасти та їхні органолептичні 

характеристики 

 

Номер 

зразка 

основи 

Тип мазевої 

основи 
Склад мазевої основи, г 

Органолептична 

характеристика основи 

1 гідрофільна атоксіл (кремнію 

діоксид)                  10,0 

води очищеної       50 мл 

однорідна безбарвна 

прозора маса пластичної 

консистенції зі слабким 

специфічним запахом 

2 гідрофільна  
ПЕО-4000                   50,0 

гліцерин                     30,0 

вода очищена             20,0 

однорідна маса густої 

консистенції білого 

кольору зі слабким 

специфічним запахом 

3 гідрофобна біла глина                  10,0 

вазелін                       50,0 

однорідна маса в’язкої 

консистенції, темно-

жовтого кольору без 

запаху 

 

Вивільнення лікарських речовин із модельних зразків проводили в 

дослідах in vitro методом дифузії в агаровий гель, відомий за назвою „агарових 

пластинок”. Метод засновано на утворенні забарвленої зони в результаті 

взаємодії аргініну глутамату із заліза (ІІІ) хлориду з утворенням безбарвної 

зони на темно-жовтому фоні (середовище І). Для цього 3 % агаровий гель із 

додаванням відповідного реактиву розливали в чашки Петрі з горизонтальною 

поверхнею дна двома порціями по 20 мл. Після застигання першої порції агару 

на її поверхню в кожну чашку поміщали 3 циліндри з нержавіючої сталі із 

зовнішнім діаметром 11 мм, потім заливали другий шар агару. Після застигання 

другого шару циліндри виймали і в лунки, що утворилися, поміщали 

досліджувані зразки паст по 0,2 г. Чашки закривали і витримували в термостаті 

при 45°С двічі по 15 хвилин, потім – через 1 та 6 годин. Для кожного зразка 
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вимірювали діаметр забарвленої зони в мм. Динаміка дифузії біологічно 

активної речовини в агаровий гель наведена в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Дифузія біологічно активних речовин із зразків пародонтальних паст 

в агаровий гель 

 

Номери 

зразка пасти 

                          Час дифузії 

15 хв 30 хв 60 хв 6 год 

1 16,3 мм 21,3 мм 23,3 мм 25,0 мм 

2 15,7 мм 18,6 мм 20,0 мм 22,7 мм 

3 12,3 мм 15,0 мм 16,0 мм 16,0 мм 

 

 

 

Результати експерименту відображено на рис. 2.2-2.5. 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Початок експерименту. 
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Рис. 2.3. Вивільнення діючих речовин через 30 хвилин. 

 

 

 

Рис. 2.4. Вивільнення діючих речовин через 60 хвилин. 
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Рис. 2.5. Вивільнення діючих речовин через 6 годин. 

 

Результати, наведені в табл. 2 та на рис. 2.2-2.5, свідчать, що з основ №1 

та №2 спостерігалося майже однакове вивільнення діючих речовин. Із пасти, 

приготовленої на гідрофобній основі (зразок №3), вивільнення практично не 

відбувалося. При тривалому експерименті (через 6 год) дещо краще 

вивільнення спостерігалося з пасти на основі №1.  

Установлено, що пасти на поліетиленоксидній основі (№2), втрачають 

свою в’язку консистенцію та стають текучими, що не дозволяє 

використовувати їх для довготривалих інстиляцій у ПК. Паста на основі 

кремнію діоксиду (№1), навпаки, при нагріванні не втрачає своєї консистенції, 

а також при цьому не припиняється вивільнення діючих речовин. Паста на 

гідрофобній основі (№3) при нагріванні втрачає свою в’язку консистенцію, а 

при вистиганні затвердіває та розшаровується.  

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать, що 

оптимальною основою для виготовлення пасти з аргініном глутамату з метою 

аплікацій на ясна та інстиляцій у ПК є основа з кремнію діоксидом (основа 

№1), що проілюстровано рис. 2.6. 
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. 

Рис. 2.6. Графічне зображення вивільнення діючої речовини з паст, 

виготовлених на різних носіях. 

 

Другим етапом досліджень була розробка оптимальної технології 

приготування стоматологічної пародонтальної пасти. Етапи виготовлення пасти 

були такими: у фарфорову ступку відважувалося 2,0 г кремнію діоксиду 

(порошок препарату Атоксіл) і поступово додавалося – 4-5 мл 4 % розчину 

аргініну глутамату (препарат Глутаргін) та змішувалося до утворення 

однорідної пастоподібної консистенції, де одержана кількість пасти становила 

приблизно 3,0 г. Така паста може зберігатися в холодильнику і 

використовуватися в міру потреби.  

Крім того, пасту можна готувати ex tempore таким чином: відібрати 

шпателем необхідну для одного пацієнта кількість порошку Атоксіл, додати до 

нього 4 % розчин препарату Глутаргін до насичення і замішати суміш до 

консистенції пасти. 

На описану вище розроблену нами стоматологічну пасту отримано патент 

України на винахід №106809 МПК А61К6/00, А61К 31/197, А61К 33/00, А61Р 

1/02, А61К 8/25, А61К 8/44, А61Q 11/00, а на спосіб місцевого лікування ГП із 

використанням цієї пасти – патент України на корисну модель №82218 МПК 

А61Р1/02.  
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2.6 Способи лікування хворих на генералізований пародонтит без 

супутньої патології та на тлі хронічного криптогенного гепатиту 

 

 Для лікування відбирали хворих на ГП без соматичної патології (І група) 

та із супутнім ХКГ (ІІ група), які не потребували об’ємного ортопедичного і 

хірургічного втручання і завершили стаціонарне лікування. Комплексну 

терапію ГП проводили згідно з протоколами лікування, затвердженими МОЗ 

України (2004), за однаковою схемою: застосовували традиційну терапію, яка 

включала дві фази – базового початкового і медикаментозного лікування. На 

початковому етапі лікували карієс і його ускладнення, навчали правилам 

догляду за ротовою порожниною з неодноразовим контролем та використанням 

засобів індикації зубних відкладень і застосовували професійну гігієну. Після 

антисептичної обробки ротової порожнини та ясен ретельно видаляли над’- і 

під’ясенні зубні відкладення. Механічне видалення зубних відкладень 

поєднували з ультразвуковим, яке здійснювали за допомогою апарату 

„Woodpecker”, використовуючи запропонований нами спосіб із застосуванням 

періонасадок із дрібнозернистим алмазним напиленням [патент України на 

корисну модель №77137 МПК А61С17/00]. Процедуру скейлінгу закінчували 

старанним шліфуванням і поліруванням пришийкових ділянок та контактних 

поверхонь із наступною їхньою обробкою фтористими препаратами 

(Фторлаком або Глуфторедом). У разі необхідності для усунення травматичної 

оклюзії здійснювали вибіркове пришліфування зубів, а також закритий 

кюретаж [213]. Ініціальна пародонтальна терапія була однаковою в ІА, ІБ, ІІА і 

ІІБ підгрупах. 

Приступаючи до фази місцевої медикаментозної терапії, у хворих ІА і ІІА 

основних підгруп призначали антисептичні полоскання і ротові ванночки 

розчином Стоматофіт та використовували розроблену нами пародонтальну 

пасту (див. підрозділ 2.5), яку наносили методом аплікацій на ясна та 

інстиляцій у ПК на 20-30 хвилин, курс – 5-7 днів.  

Можливість місцевого використання препарату Глутаргін підтверджена 
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листом від Державного Підприємства „Державний науковий центр лікарських 

засобів і медичної продукції” №70-01/1403 від 11.12.2012 року. 

Для місцевого медикаментозного лікування хворих ІБ і ІІБ підгруп 

порівняння використовували антисептичні полоскання і ротові ванночки 0,05 % 

водним розчином Хлоргексидину біглюконату, а також аплікації гелю 

Метродент на 20-30 хвилин, курс – 5-7 днів. 

Усім хворим І і ІІ груп для загального медикаментозного лікування ГП 

без та із супутнім ХКГ призначали всередину остеотропний препарат 

Кальцемін – по 1 таблетці 2 рази на добу, курс − 15 днів. При цьому основним 

ІА і ІІА підгрупам додатково призначали гепатопротектор Глутаргін – по 2 

таблетки (у дозі 0,25 г або 0,75 г) двічі на добу, курс − 15-20 днів. Різниця 

полягала в тому, що при патології печінки (у хворих ІІА підгрупи) Глутаргін 

призначався в дозі 0,75 г, а без неї (у хворих ІА підгрупи) – в дозі 0,25 г. Такий 

комплекс застосований нами вперше і є авторською розробкою [патент України 

на корисну модель №88501 МПК А61В1/00]. 

Схему комплексного лікування хворих на ГП наведено на рис. 2.7. 

Хворі на ГП із супутнім ХКГ (II група) під час стаціонарного лікування 

отримували загальноприйняту терапію, яку призначали лікарі-

гастроентерологи. Лікування включало введення розчину Гептралу по 400 мг (1 

флакон) довенно 1 раз на добу два тижні, а потім (для підтримуючої терапії) 

призначали таблетки по 0,4 г 2 рази на добу, до двох тижнів; розчину 

Тіатриазоліну – по 2 мл довенно 3 рази на добу два тижні, а потім – таблетки по 

100 мг 3 рази на добу протягом 20 днів; таблетки Антралю по 200 мг 3 рази на 

добу, до двох тижнів. 

Під час стаціонарного лікування у хворих оглядали ротову порожнину, 

визначали стан тканин пародонта, здійснювали стоматологічну санацію, 

заповнювали карти обстеження, підписували згоди, навчали догляду за 

ротовою порожниною. Після завершення стаціонарного лікування розпочинали 

комплексну терапію ГП залежно від того, в яку підгрупу (А чи Б) вони були 

розподілені (див. вище). 
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здорові, 

n = 24 
І група: 

хворі на ГП І ступеня без 

захворювань печінки,  

n = 34 

ІІ група: 

хворі на ГП І ступеня та на ХКГ, 

n = 49 

     

підгрупа основна 

(ІА),  n = 19 

підгрупа порівняння 

(ІБ), n = 15 

підгрупа основна 
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професійна гігієна ротової порожнини з використанням ультразвукових періонасадок,  

навчання догляду за ротовою порожниною 
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місцеве лікування: 

ротові ванночки з 

розчином 

Стоматофіт, 

аплікації та 

інстиляції суміші з   

4 % розчину 

Глутаргіну і 

порошку Атоксіл, 
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лікування: 

Кальцемін (по 1 табл. 
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днів); 

місцеве лікування: 

ротові ванночки з 

0,05 % розчином 

хлоргексидину, 

аплікації та інстиляції 

гелю Метродент,  

на 20-30 хв,  

курс – 5-7 днів 

загальне 

лікування: 

Кальцемін (по 1 табл. 
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днів; 

Глутаргін – по 2 

табл. (0,75 г) 2 рази 
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місцеве лікування: 
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Стоматофіт, 

аплікації та  

інстиляції суміші з    

4 % розчину 

Глутаргіну і 
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на 20-30 хв, 

 курс – 5-7 днів  

загальне 

лікування: 

Кальцемін (по 1 

табл. 2 рази на  добу 

15 днів); 

 місцеве лікування: 

ротові ванночки з 

0,05 % розчином 

хлоргексидину, 

аплікації та 

інстиляції гелю 

Метродент,  

на 20-30 хв,  
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Рис. 2.7. Схема комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит без та із супутнім хронічним криптогенним гепатитом. 

 

Застосований нами в основних підгрупах розчин Стоматофіт виробляє 

„Фітофарм Клека С. А.”, Польща (реєстраційне посвідчення № UA/8655/01/01),  

препарат Глутаргін – ТОВ Фармацевтична компанія „Здоров’я”, м. Харків, 

Україна (реєстраційне посвідчення № UA/4022/02/03), а препарат Атоксіл – 

ВАТ „Львівська фармацевтична фабрика” для ТОВ „ОрісілФарм”, м. Львів, 
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Україна (реєстраційне посвідчення № UA/2616/01/01).  

Використанні в підгрупах порівняння антисептик Хлоргексидину 

біглюконат (0,05 %) випускається ТОВ „Фармакологічна фабрика” в м. Івано-

Франківськ, Україна (реєстраційне посвідчення №UA/8946/01/01), а 

протимікробний гель Метродент – „Synmedic Laboratories”, Індія (реєстраційне 

посвідчення № UA/7954/0101).  

Таблетки Кальцемін, які приймали всі хворі, виробляє „Sagmel Inc.”, 

США (реєстрацієне посвідчення № П.05.03/06821).  

Для забезпечення етапності, постійності і контролю при лікуванні ГП 

через 6 місяців за необхідності здійснювали повторний курс підтримуючої 

терапії. Вона полягала в тому, що призначали початкове лікування в об’ємі, 

необхідному кожному конкретному пацієнтові, і курс місцевого 

медикаментозного лікування, інколи – прийом запропонованих препаратів 

усередину. 

Оцінюючи ефективність лікування ГП, використовували такі критерії як: 

„ремісія”, „поліпшення”, „без змін”, „прогресування”. Якщо після лікування 

ясна були блідо-рожевого кольору, щільно прилягали до поверхні зубів, не 

виявлявся ексудат у ПК, застосували критерій „ремісія” [76]. На рентгенограмі 

стан кісткової тканини коміркового відростка характеризувався зменшенням 

вогнищ остеопорозу, ущільнення кісткової тканини і компактної пластинки.  

Для об’єктивізації оцінки результатів терапії ГП визначали 

пародонтопротекторну ефективність (ППЕ) за індексом РМА в модифікації 

Parma в % за формулою: 

ППЕ = 100 – РМА основної підгрупи х 100 / РМА підгрупи 

порівняння,  

а також за індексом РВІ за Muhlemann у % за формулою: 

ППЕ = 100 – РВІ основної підгрупи х 100 / РВІ підгрупи порівняння. 

За всіма вивченими нами після лікування показниками визначали 

ефективність терапії у хворих на ГП обох груп і підгруп за індексом 

ефективності (ІЕ) Улітовського за формулою:  
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ІЕ = І1 - І2    х 100 (%), де: 

                                           І1 

І1  − попереднє значення показника; І2 – наступне значення показника [89]. 

 Це універсальний спосіб оцінки ефективності, який вказує на скільки 

відсотків зменшилися показники, і застосовується навіть у тих випадках, 

коли при повторному обстеженні значення показника дорівнює „0” [106]. 

Оцінку ефективності лікування здійснювали за результатами 

порівняльного аналізу клінічних, рентгенологічних та біохімічних показників 

до і після комплексного лікування та через 6 місяців. 

 

2.7 Статистичні методи досліджень 

 

При обробці отриманих даних за допомогою пакету StatSolf, Inc (2011) 

STATISTICA і Microsoft Excel 2010 року використовували параметричні методи 

описової статистики, а також провели аналіз значущості коефіцієнтів кореляції 

Пірсона.  Відмінність  вважалася статистично значущою в тому випадку, коли 

рівень значущості (р) був меншим або дорівнював 0,05. 

 

Матеріали цього розділу опубліковані в таких працях: 

 

1. Пат. України на корисну модель №76814. МПК А61В 1/00, А61С 7/00. 

Спосіб місцевого лікування генералізованого пародонтиту із використанням 

ультразвукових апаратів / Личковська О.Л., Мельничук Г.М., Денега І.С., 

Завербна Л.В., Мельничук А.С., Кашівська Р.С., Личковська Л.Т., Гисик М.В. – 

№ u2012 09946, заявл. 17.08.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. №1. 

2. Пат. України на корисну модель №82218 МПК А61Р1/02. Спосіб 

місцевого медикаментозного лікування генералізованого пародонтиту / 

Кашівська Р.С., Рожко М.М., Мельничук Г.М., Міщук В.Г., Мельничук А.С.,  

Личковська О.Л., Літинська О.В. – №u20130151, заявл. 11.02.2013; опубл. 

27.07.2013, Бюл. №14. 

3. Пат. України на корисну модель №88501 МПК А61В 1/00. Спосіб 
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загального лікування генералізованого пародонтиту у соматично здорових осіб 

та у людей із захворюваннями гепатобіліарної системи / Кашівська Р.С., Рожко 

М.М., Мельничук Г.М., Міщук В.Г., Мельничук А.С., Катеринюк В.Ю., 

Личковська О.Л. – №u 2013 07699, заявл. 17.06.2013; опубл. 25.03.2014, Бюл. 

№6. 

4. Пат. України на винахід №106809 МПК А61К 6/00, А61К 31/197, А61К 

33/00, А61Р 1/02, А61К 8/25, А61К 8/44, А61Q 11/00. Стоматологічна паста для 

місцевого лікування генералізованого пародонтиту, яка проявляє протизапальні 

та антиоксидантні властивості / Кашівська Р.С., Рожко М.М., Мельничук Г.М., 

Грицик А.Р., Грицик Л.М., Міщук В.Г., Мельничук А.С., Літинська О.В. – № а 

2013 01650, заявл. 11.02.2013; опубл. 10.10.2014, Бюл. №9. 

5. Пат. України на винахід №110062 МПК А61К 45/06, А61Р 1/02. Спосіб 

комплексного лікування генералізованого пародонтиту у соматично здорових 

осіб та у людей із захворюваннями гепатобіліарної системи / Мельничук Г.М., 

Кашівська Р.С., Рожко М.М., Мельничук А.С., Міщук В.Г. – №а 2014 00726, 

заявл. 27.01.2014; опубл.10.11.2015, Бюл. №21. 

6. Спосіб загального лікування генералізованого пародонтиту у соматично 

здорових осіб та у людей із захворюванням гепатобіліарної системи / Кашівська 

Р.С., Рожко М.М., Мельничук Г.М., Мельничук А.С. – Інформаційний лист 

№204 − 2014. − К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2014. 

7. Спосіб місцевого лікування генералізованого пародонтиту у соматично 

здорових осіб та у людей із захворюванням гепатобіліарної системи / Кашівська 

Р.С., Рожко М.М., Мельничук Г.М., Мельничук А.С. – Інформаційний лист 

№41 − 2014. − К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2014. 

8. Спосіб загального лікування генералізованого пародонтиту у соматично 

здорових осіб та у людей із захворюваннями гепатобіліарної системи / 

Кашівська Р.С., Рожко М.М., Мельничук Г.М., Мельничук А.С., Катеринюк 

В.Ю. – Реєстр галузевих нововведень №506/1/14. Перелік наукової (науково-

технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки 

у сферу охорони здоров̕ я (випуск 1). – К., 2015. – С. 430-431. 
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9. Спосіб загального лікування генералізованого пародонтиту у соматично 

здорових осіб та у людей із захворюваннями гепатобіліарної системи. 

Кашівська Р.С., Рожко М.М., Мельничук Г.М., Мельничук А.С., Катеринюк 

В.Ю. – Реєстр галузевих нововведень №516/1/14. Перелік наукової (науково-

технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки 

у сферу охорони здоров̕ я (випуск 1). – К., 2015. – С. 437-438. 

10. Личковська О.Л. Застосування ультразвукових періонасадок з алмазним 

напиленням у лікуванні генералізованого пародонтиту / О.Л. Личковська,     
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РОЗДІЛ 3 

ЗМІНИ КЛІНІЧНИХ І БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОТОВОЇ РІДИНИ 

ТА СИРОВАТКИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ 

ПАРОДОНТИТ БЕЗ ТА НА ТЛІ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

ПЕЧІНКИ 

 

3.1 Оцінка стану тканин пародонта в соматично здорових осіб, 

хворих на генералізований пародонтит, та в разі його поєднання з 

хронічним криптогенним гепатитом і субкомпенсованим цирозом печінки  

 

При дослідженні стану твердих тканин зубів виявлено, що у всіх 

обстежених пацієнтів (здорових і хворих на ГП) поширеність карієсу склала 

100 %. При цьому у хворих І групи інтенсивність карієсу за індексами КПВ і 

КПВп була вищою, ніж у здорових, в 1,40 і 1,41 раза (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Показники інтенсивності карієсу зубів та рівня резистентності зубів 

до карієсу  в обстежених пацієнтів 

 

№ 

п/п 

Групи 

пацієнтів 

Індекси 

інтенсивності 

карієсу 

Рівень резистентності зубів до карієсу 

високий середній низький дуже 

низький 

КПВ КПВп n % n % n % n % 

1 здорові, 

n=24 

9,46 10,75 2 8,33 5 20,83 16 66,67 1 4,17 

2 І,  n=34 13,21 15,12 - 0 12 35,29 16 47,06 6 17,65 

3 ІІ,  n=49 14,06 14,56 1 2,04 11 22,45 15 30,61 22 44,90 

4 IІІ, n=29 17,0 17,55 - 0 6 20,69 5 17,24 18 62,07 

 

При супутньому ХКГ у хворих на ГП (ІІ група) ураженість карієсом 

підвищувалася – в 1,49 (КПВ) і 1,35 (КПВп) раза порівняно зі здоровими та в 

1,06 (КПВ) раза збільшувалася і в 1,04 (КПВп) раза зменшувалася порівняно з 

хворими на ГП без соматичної патології. У випадку перебігу ГП на тлі СЦП (ІІІ 
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група) ці показники ще більше зростали: КПВ – в 1,49 раза порівняно зі 

здоровими, в 1,06 раза порівняно з даними у хворих на ГП і в 1,21 раза 

порівняно з показником, отриманим у разі ГП, поєднаного з ХКГ. За індексом 

КПВп ця різниця була в 1,63, 1,16 і 1,21 раза вищою від даних у здорових, 

хворих на ГП та хворих на ГП і ХКГ відповідно. 

Як видно з даних, наведених у табл. 3.1, переважна більшість обстежених 

нами осіб мала низький і дуже низький рівень резистентності зубів до карієсу, 

що характерно для нашої популяції, оскільки Івано-Франківська область є 

ендемічною зоною по карієсу зубів. Однак чітко простежується залежність 

рівня резистентності зубів до карієсу від наявності супутніх хронічних хвороб 

печінки. Так, якщо в здорових і хворих на ГП низьким і дуже низьким цей 

показник був у 70,84 % і в 64,71 % відповідно, то у разі супутнього ХКГ він 

зростав до 75,51 %, а супутнього СЦП – до 79,31 %. Отже, патологію печінки у 

хворих на ГП можна розглядати як обтяжуючий чинник, який підвищує 

ураженість зубів карієсом. 

Клінічна картина стану тканин пародонта обстежених нами хворих на 

ГП хронічного перебігу І ступеня була різноманітною. Хворі без супутньої 

патології печінки (І група) рідко скаржилися на відчуття болю, а при 

детальному зборі анамнезу основною скаргою було відчуття дискомфорту в 

яснах і застрягання твердої їжі в міжзубних проміжках. Деякі хворі відмічали 

наявність галітозу, зубних відкладень, чутливість оголених шийок зубів під час 

чищення зубів.  

У разі поєднаного ураження тканин пародонта і печінки (ІІ і ІІІ групи) 

скарги на відчуття болю в яснах при вживанні твердої їжі та періодичну 

кровоточивість ясен при чищенні зубів, на чутливість зубів до хімічних, 

термічних і механічних подразників були частішими. 

У всіх хворих діагностовано симптоматичний хронічний катаральний 

гінгівіт, рецесію ясен на 1-2 мм, наявність зубних відкладень, виділення 

невеликої кількості серозного ексудату з ПК при пальпації ясенного краю, 

незначну рухомість зубів (в окремих місцях – І ступеня, особливо в разі 
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супутнього ураження печінки). Детальнішу оцінку стану тканин пародонта 

було проведено за допомогою пародонтальних індексів і проб (табл. 3.2).   

Таблиця 3.2 

Параклінічні показники стану тканин пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу без та із супутніми 

хворобами печінки (M±m) 

Показники 

Групи дослідження 

хворі на ГП 

(І група), 

n=34 

хворі на ГП і ХКГ 

(ІІ група), 

n=49 

хворі на ГП і 

СЦП 

(ІІІ група), 

n=29 

ІГ, 

бали 

1,41±0,08 

 

 

1,67±0,09 

p1<0,05 

 

1,76±0,11 

p1<0,05 

p2>0,05 

РВІ, 

бали 

1,32±0,09 

 

 

1,59±0,09 

p1<0,05 

1,76±0,12  

p1<0,01  

p2>0,05 

РМА, 

бали 

1,47±0,11 

 

 

1,92±0,13  

p1<0,01 

 

2,10±0,14  

p1<0,005  

p2>0,05 

ЧС, 

бали 

1,82±0,14 

 

 

2,23±0,14  

p1<0,05 

 

2,46±0,17  

p1<0,01  

p2>0,05 

ПК, 

мм 

3,15±0,13 

 

 

3,32±0,11  

p1>0,05 

 

3,41±0,10  

p1>0,05  

p2>0,05 

ІК, 

% 

23,29±1,61 

 

 

32,33±1,88  

p1<0,001 

 

41,82±2,20  

p1<0,001  

p2<0,005 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників хворих на ГП; р2 – до величини показників хворих на ГП і ХКГ. 

 

Зокрема, ІГ за Стелардом склав у разі ГП (1,41±0,08) бала, за наявності 

ГП на тлі супутнього ХКГ він був вищим в 1,18 (р1<0,05) раза, а на тлі СЦП – в 

1,25 (р1<0,05) раза. Різниця в показниках індексу ІГ між хворими ІІ і ІІІ груп 

була несуттєвою (р2>0,05). 

Індекс кровоточивості ясенних сосочків РВІ у хворих на ГП хронічного 

перебігу І ступеня розвитку залежав від наявності чи відсутності хронічної 

патології печінки: якщо у випадку ГП, який перебігав без супутньої патології, 
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він склав (1,32±0,09) бала, то в разі супутнього ХКГ зростав в 1,21 (р1<0,05) 

раза, а при поєднанні ГП із СЦП – в 1,33 (р1<0,01) раза. Різниця між 

показниками індексу РВІ у випадку ГП при різних захворюваннях печінки 

становила 1,11 (р2>0,05) раза. 

За показником індексу РМА були встановлені подібні закономірності: 

запалення ясен у разі ГП збільшувалося з наростанням важкості супутньої 

патології печінки: в 1,31 (р1<0,01) і в 1,43 (р1<0,005) раза в ІІ і ІІІ групі 

відповідно. Суттєвих відмінностей за індексом РМА між ІІ і ІІІ групами не 

виявлено (р2>0,05).  

Якщо перерахувати індекс РМА у відсотковому вираженні (за 

модифікацією Parma), то у хворих І групи він складав 49 %, ІІ групи – 64 %, ІІІ 

– 70 %. Тобто, в І і ІІ групах отриманий нами показник Parma можна трактувати 

як середній ступінь важкості гінгівіту, а в ІІІ групі – як важкий. 

Інтенсивність і поширеність ураження тканин пародонта запальним 

процесом демонструє і показник ЧС. Закономірність, виявлена нами при 

дослідженні індексів РВІ та РМА, була такою ж: у хворих на ГП І групи, в яких 

не було соматичних захворювань, показник ЧС становив (1,82 ±0,14) бала, у 

хворих ІІ групи, в яких ГП перебігав на тлі ХКГ, індекс ЧС був вищим в 1,23 

(р1<0,01) раза, а в пацієнтів ІІІ групи, в яких ураження тканин пародонта було 

поєднане із СЦП, – в 1,35 (р1<0,01) раза. Різниця між групами хворих на ГП при 

різній супутній патології печінки була неістотною (р2>0,05). 

Дослідженням глибини ПК у хворих на ГП без та із супутньою хронічною 

патологією печінки виявлено, що цей показник відповідав значенням, 

характерним для ГП І ступеня розвитку, склавши (3,15±0,13), (3,32±0,11) і 

(3,41±0,10) бала в І, ІІ і ІІІ групах, відповідно. Статистично значущих 

відмінностей між групами хворих не виявлено (р1>0,05; р2>0,05). 

Аналізуючи дані, отримані стосовно індексу ІК, бачимо інші 

закономірності: наявність захворювання печінки та наростання його важкості 

супроводжувалося достовірно більш значним дистрофічно-запальним 

ураженням тканин пародонта у хворих на ГП. І якщо в пацієнтів І групи ІК 
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зафіксовано на рівні (23,29±1,61) %, то у хворих ІІ групи цей індекс достовірно 

зростав в 1,39 (р1<0,001) раза, а в пацієнтів ІІІ групи – в 1,80 (р1<0,001) раза. 

При цьому між групами хворих на ГП із супутнім ХКГ та в разі ГП, який 

перебігав на тлі СЦП, також виявлено переконливу різницю в 1,29 (р2<0,005) 

раза. 

 

3.2 Визначення активності ферментного спектру біологічних рідин 

хворих у випадку генералізованого пародонтиту, який перебігає без 

супутньої патології та на тлі хронічного криптогенного гепатиту і 

субкомпенсованого цирозу печінки 

 

Визначення стану ферментного спектру крові використовується для 

діагностики різних захворювань, оскільки рівень активності ферментів корелює 

зі ступенем пошкодження клітин [208]. Враховуючи це, вивчення активності 

секреторних ферментів печінки в разі ГП без та з поєднаною хронічною 

патологією печінки, є доцільним. Ці дані наведено в табл. 3.3. 

Встановлено, що у хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня без 

супутньої патології (І група) рівень активності холінестерази в сироватці крові 

був на 4,22 % (р1>0,05) нижчим, незначно відрізняючись від показника у 

здорових (77,28±2,46) мкмоль/с·л. У разі поєднаного ГП і ХКГ (ІІ група) 

активність холінестерази зменшувалася на 20,28 % (р1<0,001) порівняно з 

показником у здорових і на 15,41 % (р2<0,001) відносно концентрації у хворих 

на ГП без ураження внутрішніх органів. За ГП на тлі СЦП (ІІІ група) активність 

холінестерази знижувалась ще більше – на 49,07 % (р1<0,001), порівняно з 

показниками в здорових, у той час як порівняно з даними у хворих на ГП без 

супутньої патології – на 43,04 % (р2<0,001). Проаналізувавши активність 

холінестерази при обох супутніх захворюваннях печінки, ми встановили, що у 

випадку розвитку ГП на тлі СЦП порівняно з даними, отриманими в разі ГП, 

поєднаного з ХКГ, цей показник був теж вірогідно нижчим, а різниця склала 

23,94 % (р3<0,001). 
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Таблиця 3.3 

Активність холінестерази і церулоплазміну в сироватці крові хворих на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня без та із 

супутньою хронічною патологією печінки (М±m)  

 

Показники 

Групи дослідження 

здорові хворі на ГП 

(І група) 

хворі на ГП і 

ХКГ  

(ІІ група) 

хворі на ГП і 

СЦП  

(ІІІ група) 

холінестераза, 

мкмоль/с·л 

n=23 

77,28±2,46 

 

 

 

n=32 

74,15±1,89 

р1>0,05 

 

 

n=40 

64,25±1,39 

р1<0,001 

р2<0,001 

 

n=22 

51,84±1,12 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,001 

церулоплазмін, 

у.о 

n=22 

21,89±1,42 

 

 

 

n=31 

27,59±0,91 

р1<0,005 

 

 

n=49 

33,62±1,24 

р1<0,001 

р2<0,001 

 

n=22 

39,99±2,59 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,05 

 

Примітки. Вказана  вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників здорових; р2 – до величини показників хворих на ГП; р3 − до 

величини показників хворих на ГП і ХКГ. 

 

У всіх обстежених пацієнтів активність холінестерази в сироватці крові не 

виходила за межі загальноприйнятої норми (45-95 мкмоль/с·л), хоча у хворих на 

ГП із супутнім СЦП цей показник наближався до її нижньої межі. 

Вивчення рівня активності церулоплазміну дозволило встановити, що у 

хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня цей показник склав (27,59±0,91) 

у.о. і був вищим, ніж у здорових, на 26,04 % (р1<0,005). Ще більше зростання 

активності церулоплазміну виявлено у хворих на ГП на тлі ХКГ – до 

(33,62±1,24) у.о. порівняно зі здоровими та хворими на ГП без супутньої 

патології, а різниця склала відповідно 53,59 % (р1<0,001) і 21,86 % (р2<0,001). 

Активність церулоплазміну достовірно підвищувалася у випадку ГП та 

супутнього СЦП – до (39,99±2,59) у.о. Якщо відносно даних групи здорових ця 

різниця становила 82,69 % (р1<0,001), то стосовно показників хворих І групи 

вона сягала 44,94 % (р2<0,001). При порівнянні активності церулоплазміну в 
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сироватці крові у випадку ГП та його поєднання з цирозом печінки з даними 

пацієнтів ІІ групи виявлено вищу активність цього ферменту в разі ГП і СЦП – 

на 18,95 % (р3<0,05).  

При захворюваннях на ГП як самостійної нозологічної форми, так і його 

поєднання з ураженнями печінки мали місце зміни активності ферментів 

печінки, які характеризують пошкодження гепатоцитів, а результати їхнього 

вивчення подано в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Активність показників цитолізу в сироватці  крові хворих на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня без та із 

супутньою хронічною патологією печінки (М±m) 

 

 

Показники 

Групи дослідження 

 здорові хворі на ГП 

(І група) 

хворі на ГП і 

ХКГ  

(ІІ група) 

хворі на ГП і 

СЦП  

(ІІІ група) 

ЛДГ, 

нмоль/с·л 

n=17 

255,27±7,74 

 

 

 

n=32 

325,70±10,22 

р1<0,001 

 

 

n=41 

389,67±10,50 

р1<0,001 

р2<0,001 

n=19 

424,69±20,78 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3>0,05 

АлАТ, 

од./л 

n=23 

17,41±1,59 

 

 

 

n=34 

19,76±0,99 

р1>0,05 

 

 

n=49 

44,62±2,80 

р1<0,001 

р2<0,001 

n=29 

48,75±2,68 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3>0,05 

АсАТ, 

од./л 

 

n=23 

15,99±0,89 

 

 

 

n=34 

17,15±0,67 

р1>0,05 

 

 

n=49 

48,28±1,80 

р1<0,001 

р2<0,001 

n=29 

65,48±2,64 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,001 

     

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників здорових; р2 – до величини показників хворих на ГП; р3 − до 

величини показників хворих на ГП і ХКГ. 

 

Як видно з наведених у табл. 3.4 даних, активність ЛДГ у сироватці крові 

здорових рівнялася (255,27±7,74) нмоль/с·л, а у хворих на ГП без супутньої 
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патології цей показник істотно підвищувався в 1,28 (р1<0,001) раза. У випадку 

поєднаного ураження ГП і ХКГ активність ЛДГ зростала  в 1,53 (р1<0,001) 

раза порівняно зі здоровими і в 1,20 (р2<0,001) раза – з даними в пацієнтів І 

групи. Активність цього ферменту у хворих на ГП на тлі СЦП була 

підвищеною в 1,66 (р1<0,001) раза, порівняно з даними здорових, та в 1,30 

(р2<0,001) раза стосовно ГП без супутньої патології. При цьому вагомої 

різниці між показниками активності ЛДГ у хворих на ГП ІІІ і ІІ груп не 

виявлено (р3>0,05). У всіх досліджуваних хворих активність ЛДГ у сироватці 

крові не виходила за межі загальноприйнятої норми (225-450 нмоль/с·л). 

У хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня активність АлАТ у 

сироватці крові склала (19,76±0,99) од./л і була дещо вищою (хоча і незначно), 

ніж у здорових. Нами виявлено зростання активності цієї трансамінази у 

хворих на ГП на тлі ХКГ: порівняно з групою здорових – у 2,56 (р1<0,001) 

раза, а порівняно із соматично здоровими, але хворими на ГП, – у 2,26 

(р2<0,001) раза. Активність АлАТ достовірно збільшувалася у випадку ГП та 

супутнього СЦП, перевищуючи показник здорових у 2,80 (р1<0,001) раза. 

Підвищення активності цього ферменту у хворих ІІІ групи, стосовно даних у 

пацієнтів І групи, було в 2,47 раза (р1<0,001). Проте порівняно з показниками 

активності АлАТ у хворих ІІ групи різниця була несуттєвою (1,09 раза; 

р3>0,05). У випадках супутнього ураження тканин пародонта і печінки 

активність АлАТ була вищою і від загальноприйнятої норми (31-41 од./л). 

Активність АсАТ у сироватці крові здорових становила (15,99±0,89) од./л 

і незначно зростала в соматично здорових осіб, хворих на ГП (р1>0,05). У 

випадку ГП, який перебігав на тлі ХКГ, мало місце підвищення цього 

показника − у 3,02 раза стосовно здорових і в 2,82 раза відносно хворих на ГП 

(р1<0,001; р2<0,001). При визначенні різниці показників активності цього 

ферменту у хворих на ГП і СЦП виявлено переконливе їхнє підвищення 

порівняно зі здоровими – у 4,10 раза (р1<0,001) та з хворими на ГП без 

супутньої патології – у 3,82 раза (р2<0,001). Розвиток фіброзних процесів у 

печінці у випадку цирозу сприяв подальшому підвищенню активності АсАТ у 
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сироватці крові хворих на ГП: активність ферменту в разі супутнього СЦП 

була більшою, ніж при поєднанні ГП і ХКГ, в 1,36 раза (р3<0,001). При обох 

досліджуваних нами захворюваннях гепатобіліарної системи у хворих на ГП 

активність АсАТ була вищою від референтних величин (31-37 од./л). 

Показники активності вищеописаних ферментів печінки у хворих на ГП 

досліджувалися і в ротовій рідині, що відображено в табл. 3.5.  

Таблиця 3.5 

Активність показників цитолізу в ротовій рідині хворих на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня без та із 

супутньою хронічною патологією печінки (М±m) 

 

 

Показники 

Групи дослідження 

 здорові хворі на ГП 

(І група) 

хворі на ГП і 

ХКГ  

(ІІ група) 

хворі на ГП і 

СЦП  

(ІІІ група) 

ЛДГ, 

нмоль/с·л 

 

n=24 

246,74±17,82 

 

 

 

n=32 

412,91±22,94 

р1<0,001 

 

 

n=39 

456,66±28,35 

р1<0,001 

р2>0,05 

n=22 

552,33±36,25 

р1<0,001 

р2<0,005 

р3<0,05 

АлАТ, 

од./л 

n=24 

43,64±7,84 

 

n=33 

67,72±6,37 

р1<0,05 

 

n=33 

172,17±34,45 

р1<0,005 

р2<0,01 

n=20 

318,18±77,38 

р1<0,005 

р2<0,005 

р3>0,05 

АсАТ, 

од./л 
n=24 

41,13±6,01 

 

 

 

n=34 

72,03±7,13 

р1<0,005 

 

n=30 

154,88±38,10 

р1<0,01 

р2<0,05 

n=16 

295,52±53,75 

р1<0,001 

р2<0,005 

р3<0,05 

     

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників здорових; р2 – до величини показників хворих на ГП; р3 − до 

величини показників хворих на ГП і ХКГ. 

 

Проаналізувавши отримані дані, ми встановили, що активність ЛДГ у 

ротовій рідині здорових склала (246,74±17,82) нмоль/с·л, а у хворих на ГП без 

соматичних захворювань достовірно зростала – в 1,67 (р1<0,001) раза. У хворих 
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на ГП на тлі ХКГ порівняно з групою здорових мало місце збільшення цього 

показника в 1,85  раза, а така різниця була вірогідною (р1<0,001). При 

порівнянні активності ЛДГ у хворих ІІ і І групи встановлено різницю в 1,11 

(р2>0,05) раза. Показник активності цього ферменту у хворих на ГП при 

поєднанні із СЦП значно зростав, досягаючи (552,33±36,25) нмоль/с·л, і був у 

2,24 (р1<0,001) раза вищим відносно даних у здорових та в 1,34 (р2<0,005) раза 

більшим щодо показника у хворих на ГП без супутньої соматичної патології. 

Активність ЛДГ у хворих ІІІ групи відрізнялася від такої в пацієнтів ІІ групи 

несуттєво (р3<0,05). 

Активність АлАТ у ротовій рідині здорових визначалася в межах 

(43,64±7,84) од./л, а в осіб із хронічним ураженням пародонта зростала в 1,55 

(р1<0,05) раза. У групі хворих на ГП на тлі ХКГ спостерігалося різке 

збільшення активності АлАТ відносно такого у здорових – у 3,95 (р1<0,005) 

раза, а стосовно даних у хворих на ГП І групи – у 2,54 (р2<0,01) раза. 

Особливо значне підвищення активності АлАТ спостерігалося при 

поєднанні ГП і СЦП: порівняно зі здоровими вона зростала в 7,29 (р1<0,005) 

раза, а відносно хворих І групи – у 4,70 (р2<0,005) раза. Відмінність за цим 

показником у випадку поєднання ГП і СЦП щодо даних при одночасному 

ураженні ГП і ХКГ була великою, проте невірогідною (1,85 раза; р3>0,05), що 

можна пояснити великим розмахом даних.  

У хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня активність АсАТ у ротовій 

рідині зростала. При цьому у випадку ГП, який перебігав без супутньої 

патології, різниця, порівняно з даними у здорових, склала 1,75 (р1<0,005) раза. 

За ГП, поєднаного з ХКГ, цей показник зростав у 3,77 (р1<0,01) раза – до 

(154,88±38,10) од./л, порівняно з таким у здорових, і в 2,15 (р2<0,05) раза 

стосовно даних у хворих на ГП без супутньої патології печінки. Про більш 

глибоке ураження тканин пародонта у хворих із цирозом печінки свідчило 

значне підвищення активності АсАТ у ротовій рідині хворих – до 

(295,52±53,75) од./л, тобто в 7,19 (р1<0,001) раза. Співставленням рівня 

активності АсАТ, отриманого у хворих ІІІ групи, з таким у пацієнтів, які 
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ввійшли в І групу, виявлено різницю в 4,10 (р2<0,005) раза, а з даними осіб ІІ 

групи – в 1,91 (р3<0,05) раза.  

 

3.3 Стан білковосинтетичної функції у хворих на генералізований 

пародонтит без та із супутніми хронічними захворюваннями 

гепатобіліарної системи  

 

Відомо, що при порушенні функції печінки мають місце якісні та 

кількісні зміни синтезу білків, що призводить до змін із боку інших органів 

[172], зокрема, і пародонта. Виконані дослідження дозволили встановити, що у 

хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня показники білковосинтетичної 

функції печінки змінювалися (табл. 3.6). Так, рівень фібриногену в сироватці 

крові здорових становив (2,26±0,07) г/л, а у хворих І групи зріс на 5,75 % 

(р1>0,05). У випадку поєднаної патології пародонта і печінки (ГП і ХКГ) вміст 

фібриногену в крові ще більше підвищувався. При цьому різниця порівняно зі 

здоровими була достовірною і склала 23,0 % (р1<0,001), а відмінність із 

хворими на ГП без супутньої патології становила 16,32 % (р2<0,005). 

Проаналізувавши зміни рівня фібриногену в сироватці крові хворих на ГП і 

СЦП, ми встановили, що порівняно зі здоровими він зріс на 27,88 % (р1<0,05), а 

стосовно даних пацієнтів І групи – на 20,92 % (р2<0,05). Відмінність показника 

вмісту фібриногену у хворих на ГП на тлі СЦП та в разі ГП на тлі ХКГ була 

невірогідною (3,96 %; р3>0,05).  

У досліджуваних нами хворих на ГП І групи ПтІ дорівнював   

(86,56±1,13) %  і був нижчим, ніж у здорових, на 7,41 % (р1<0,001). 

Установлено суттєве зменшення ПтІ у хворих на ГП при ХКГ: порівняно з 

групою здорових – на 17,74 % (р1<0,001), а з показником у хворих на ГП без 

патології внутрішніх органів – на 9,63 % (р2<0,001). ПтІ ще більше знижувався 

у випадку ГП та супутнього СЦП, а різниця зі здоровими становила 24,66 % 

(р1<0,001). Прогресуюче зниження ПтІ в цих хворих було статистично 

значущим  як щодо його величини у хворих лише на ГП (16,06 %; р2<0,001),  
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так і стосовно показників хворих із поєднаним ураженням ГП і ХКГ (5,87 %; 

р3<0,05). Необхідно зазначити, що в разі розвитку хронічної патології печінки у 

хворих на ГП ІІ і ІІІ груп ПтІ був нижчим від загальноприйнятої норми (80-100 

%), особливо в обстежених із супутнім СЦП. 

Таблиця 3.6 

 

Показники білковосинтетичної функції в сироватці крові та ротовій рідині 

хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня без та 

із супутньою хронічною патологією печінки (М±m) 

 

 

Показники 

Групи дослідження 

 здорові хворі на ГП 

(І група) 

хворі на ГП і 

ХКГ  

(ІІ група) 

хворі на ГП і 

СЦП  

(ІІІ група) 

Фібриноген, 

г/л 
n=23 

2,26±0,07 

 

 

 

n=34 

2,39±0,11 

р1>0,05 

 

 

n=43 

2,78±0,07 

р1<0,001 

р2<0,005 

 

n=26 

2,89±0,22 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

Протромбіновий 

індекс, 

% 

n=22 

92,97±1,28 

 

 

 

n=34 

86,56±1,13 

р1<0,001 

 

 

n=39 

78,96±1,10 

р1<0,001 

р2<0,001 

 

n=21 

74,58±1,22 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,05 

Загальний білок 

у сироватці 

крові, 

мг/мл 

n=23 

79,17±0,74 

 

 

 

n=34 

75,84±0,52 

р1<0,05 

 

 

n=49 

70,95±0,93 

р1<0,001 

р2<0,01 

 

n=27 

68,80±1,09 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3>0,05 

Загальний білок 

у ротовій рідині, 

мг/мл 

n=24 

3,22±0,27 

 

 

 

n=34 

4,77±0,19 

р1<0,001 

 

 

n=33 

8,71±0,25 

р1<0,001 

р2<0,001 

 

n=20 

11,16±0,72 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,005 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників здорових; р2 – до величини показників хворих на ГП; р3 − до 

величини показників хворих на ГП і ХКГ. 
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Як видно з даних, наведених у табл.  3.6, показник рівня загального білка 

в сироватці крові, який у здорових дорівнював (79,17±0,74) мг/мл, у разі ГП 

хронічного перебігу І ступеня порівняно з показниками у здорових вірогідно 

зменшувався на 4,39 % (р1<0,05). У пацієнтів із дистрофічно-запальним 

захворюванням пародонта на тлі ХКГ рівень загального білка ще більше 

знижувався, а різниця зі здоровими склала 11,59 % (р1<0,001). При 

співставленні показника кількості загального білка в сироватці крові цих 

хворих із таким же показником у пацієнтів І групи також виявлено вагому 

різницю (6,89 %; р2<0,01). Прогресування змін у печінці при розвитку в ній 

патологічного процесу призводило до того, що у хворих на ГП ІІІ групи вміст 

загального білка в сироватці крові ще більше зменшувався. При цьому його 

зниження порівняно зі здоровими становило 15,07 % (р1<0,001), а з 

показниками хворих на ГП без супутньої патології – 10,23 % (р2<0,001). 

Ураження печінки при СЦП було значнішим, ніж при ХКГ, проте, зіставленням 

отриманих показників рівня загального білка в сироватці крові хворих при цих 

патологіях за одночасного ураження пародонта вірогідної різниці не відмічено 

(р3>0,05). 

У ротовій рідині хворих на ГП І ступеня спостерігалися зворотні 

закономірності: вміст загального білка суттєво підвищувався – до (4,77±0,19) 

мг/мл порівняно з (3,22±0,27) мг/мл у здорових, тобто, в 1,48 (р1<0,001) раза. За 

ГП, поєднаного з ХКГ, цей показник зростав у 2,70 (р1<0,001) раза – до 

(8,71±0,25) мг/мл, порівняно з даними у здорових, і в 1,83 (р2<0,001) раза – 

стосовно даних хворих на ГП без супутньої патології печінки. Про більш 

глибоке ураження тканин пародонта у хворих із цирозом печінки свідчило 

значне підвищення кількості загального білка в ротовій рідині пацієнтів ІІІ 

групи – до (11,16±0,72) мг/мл (у 3,47 раза; р1<0,001). При порівняльному аналізі 

рівня загального білка, отриманого у випадку ГП і СЦП, із даними у хворих на 

ГП без супутньої патології печінки виявлено різницю в 2,34 (р2<0,001) раза, а з 

даними групи хворих із поєднаним ураженням ГП і ХКГ – в 1,28 (р3<0,005) 

раза.   
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3.4 Вираженість змін показників загального білірубіну, тимолової 

проби та активності фосфатаз у хворих на генералізований пародонтит, а 

також при його поєднанні з хронічним криптогенним гепатитом і 

субкомпенсованим цирозом печінки 

 

Нами встановлено, що рівень загального білірубіну в сироватці крові 

хворих на ГП без супутньої патології становив (19,29±1,03) мкмоль/л, суттєво 

не відрізняючись від даних групи здорових – (18,03±1,12) мкмоль/л (табл. 3.7).  

 

Таблиця 3.7 

Показники загального білірубіну і тимолової проби в сироватці крові 

хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня без та 

із супутньою хронічною патологією печінки (М±m) 

 

 

Показники 

Групи дослідження 

 здорові хворі на ГП 

(І група) 

хворі на ГП і 

ХКГ  

(ІІ група) 

хворі на ГП і 

СЦП  

(ІІІ група) 

Загальний 

білірубін, 

мкмоль/л 

n=23 

18,03±1,12 

 

 

 

n=34 

19,29±1,03 

р1>0,05 

 

 

n=49 

27,83±1,38 

р1<0,001 

р2<0,001 

n=28 

41,54±2,84 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,001 

Тимолова 

проба, 

од. 

n=23 

1,48±0,19 

 

 

 

n=34 

1,62±0,11 

р1>0,05 

 

 

n=49 

3,26±0,22 

р1<0,001 

р2<0,001 

 

n=27 

7,12±0,72 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,001 

     

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників здорових; р2 – до величини показників хворих на ГП; р3 − до 

величини показників хворих на ГП і ХКГ. 

 

Концентрація загального білірубіну в сироватці крові хворих ІІ групи 

порівняно зі здоровими була вищою  в 1,54 (р1<0,001) раза,  а порівняно із 

соматично здоровими пацієнтами, які мали хронічне захворювання пародонта, 

− в 1,44 (р2<0,001) раза. Особливо значне збільшення кількості загального 
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білірубіну в сироватці крові спостерігалося у хворих ІІІ групи, в яких порівняно 

зі здоровими цей показник зростав у 2,30 (р1<0,001) раза і становив (41,54±2,84) 

мкмоль/с·л, а відносно хворих І групи – у 2,15 (р2<0,001) раза. Вірогідна 

відмінність цього показника виявлена нами й у випадку поєднання ГП і СЦП 

щодо даних при супутніх ГП і ХКГ (1,49 раза; р3<0,001).  

Необхідно зазначити, що в пацієнтів із дистрофічно-запальним 

ураженням тканин пародонта, коморбідним із хворобами печінки (ІІ і ІІІ 

групи), рівень загального білірубіну перевищував межі загальноприйнятої 

норми (8-25 мкмоль/л), особливо в разі СЦП. 

Показник тимолової проби в сироватці крові здорових коливався в межах 

(1,48±0,19) од., а в пацієнтів із хронічною патологією тканин пародонта дещо 

збільшувався, хоча і неістотно. У разі ГП на тлі ХКГ цей показник суттєво 

зростав відносно аналогічних величин у здорових – до (3,26±0,22) од., тобто, у 

2,20 (р1<0,001) раза, а стосовно даних у соматично здорових, але хворих на ГП, 

− у 2,01 (р2<0,001) раза. За ГП, який перебігав паралельно із СЦП, показник 

тимолової проби перевищував рівень здорових у 4,81 (р1<0,001) раза, а 

порівняно з показником у пацієнтів І групи він був збільшеним у 4,40 (р2<0,001) 

раза. Нами відмічено, що у разі ГП на тлі СЦП, порівняно з даними у випадку 

ГП, поєднаного з ХКГ, показник тимолової проби був підвищеним у 2,18 

(р3<0,001) раза. При ГП з одночасним ураженням СЦП цей показник склав 

(7,12±0,72) од., значно перевищуючи референтні величини (0-4 од.). 

Як для захворювань тканин пародонта, так і для хвороб печінки важливе 

значення має показник активності ЛФ у сироватці крові (табл. 3.8). У групі 

здорових людей активність ЛФ становила (275,25±22,94) нмоль/с·л, а у хворих 

на ГП І групи  підвищувалася до (325,88 ±17,09) нмоль/с·л, при цьому різниця 

склала 18,39 % і була неістотною (р1>0,05). У випадку, коли ГП перебігав на 

тлі ХКГ, мало місце вагоме зростання цього показника – до (527,38±16,84) 

нмоль/с·л, тобто, на 91,60 % порівняно зі здоровими (р1<0,001) і на 61,83 % 

порівняно з хворими І групи (р2<0,001). Активність ЛФ у сироватці крові 

хворих на ГП при поєднанні із СЦП також суттєво збільшувалася, сягаючи 



81 

 

(524,60±29,22) нмоль/с·л, і була на 90,59 % вищою відносно даних у здорових 

(р1<0,001) та на 60,98 % більшою щодо показника у хворих на ГП без 

супутньої соматичної патології (р2<0,001). Активність ЛФ у разі ГП і 

супутнього СЦП практично не відрізнялася від такої у випадку ГП, який 

перебігав на тлі ХКГ (р3>0,05). 

 

Таблиця 3.8 

Показники кісткового обміну в сироватці  крові та ротовій рідині хворих 

на генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня без та із 

супутньою хронічною патологією печінки (М±m) 

 

 

Показники 

Групи дослідження 

 здорові хворі на ГП 

(І група) 

хворі на ГП і 

ХКГ  

(ІІ група) 

хворі на ГП і 

СЦП  

(ІІІ група) 

ЛФ 

у сироватці 

крові, 

нмоль/с·л 

n=20 

275,25±22,94 

 

 

 

       n=32 

325,88±17,09 

р1>0,05 

 

 

n=42 

527,38±16,84 

р1<0,001 

р2<0,001 

 

n=25 

524,60±29,22 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3>0,05 

ЛФ  

у ротовій 

рідині, 

нмоль/с·л 

n=24 

150,25±15,28 

 

 

 

       n=33 

216,30±10,14 

р1<0,005 

 

 

n=38 

239,82±9,90 

р1<0,001 

р2>0,05 

 

n=19 

252,37±13,41 

р1<0,001 

р2<0,05 

р3>0,05 

КФ 

у сироватці 

крові, 

нмоль/с·л 

n=23 

70,74±6,93 

 

 

 

n=34 

146,47±7,13 

р1<0,001 

 

 

n=45 

211,29±7,76 

р1<0,001 

р2<0,001 

 

n=20 

204,15±9,54 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3>0,05 

КФ 

у ротовій 

рідині, 

нмоль/с·л 

n=24 

440,42±49,37 

 

 

 

n=34 

756,06±22,36 

р1<0,001 

 

 

n=36 

813,33±29,50 

р1<0,001 

р2>0,05 

 

n=17 

906,76±37,49 

р1<0,001 

р2<0,005 

р3>0,05 

     

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників здорових; р2 – до величини показників хворих на ГП; р3 − до 

величини показників хворих на ГП і ХКГ. 
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У ротовій рідині хворих на ГП підвищення активності ЛФ було значним, 

а різниця з даними здорових склала 30,54 % (р1<0,005). При супутньому 

ураженні ХКГ цей показник збільшувався стосовно такого у здорових на 37,35 

% (р1<0,005), а відносно даних у хворих на ГП – на 9,81 % (р2>0,05). Якщо 

перебіг ГП відбувався на тлі супутнього СЦП, то активність ЛФ зростала ще 

більше, досягаючи рівня (252,37±13,41) нмоль/с·л, тобто, підвищувалася на 

43,44 %, 15,34 % і 4,97 % (р1<0,001; р2<0,05; р3>0,05) порівняно з даними у 

здорових, хворих на ГП та на ГП, поєднаний із ХКГ відповідно.  

У сироватці крові і ротовій рідині показники активності КФ, який є 

біомаркером мінерального обміну, у хворих на ГП хронічного перебігу І 

ступеня без соматичних захворювань та в разі ГП, обтяженого захворюваннями 

печінки, достовірно збільшувалися. Зокрема, у хворих на ГП I групи активність 

КФ у сироватці крові порівняно з показниками в здорових підвищувалася − з 

(70,74±6,93) нмоль/с·л до (146,47±7,13) нмоль/с·л, тобто, у 2,07 (р1<0,001) раза. 

У випадку, коли ГП був поєднаний із ХКГ, спостерігалося ще більш значне 

зростання цього показника – до (211,29±7,76) нмоль/с·л, а саме, у 2,99 

(р1<0,001) і в 1,44 (р2<0,001) раза відносно даних у здорових і хворих на ГП без 

соматичної патології відповідно. Активність КФ істотно збільшувалася і у 

хворих на ГП на тлі СЦП: стосовно здорових − у 2,89 (р1<0,001) раза, а 

порівняно з групою хворих на ГП без захворювань печінки – в 1,39 (р2<0,001) 

раза. Різниці в активності ферменту між хворими III і II групи не виявлено 

(р3>0,05).  

Зростання активності КФ спостерігалося і в ротовій рідині. Так, у 

здорових цей показник склав (440,42±49,37) нмоль/с·л, а у хворих на ГП 

вірогідно зріс в 1,72 (р1<0,001) раза. Така ж закономірність відмічалася і в групі 

хворих на ГП із супутнім ХКГ: відносно здорових активність КФ збільшувалася 

в 1,85 (р1<0,001) раза. При порівнянні показників хворих цієї групи з такими ж 

у хворих на ГП I групи вагомих відмінностей не виявлено (р2>0,05). При цирозі 

печінки активність КФ у хворих на ГП зростала ще більше, а підвищення було 

суттєвим порівняно зі здоровими і хворими I групи: у 2,06 (р1<0,001) і 1,20 
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(р2<0,005) раза відповідно. Між показниками хворих на ГП II і III групи різниця 

була незначною (р3>0,05). 

Таким чином, виявлені нами закономірності підтверджують, що у хворих 

на ГП хронічного перебігу І ступеня із супутньою патологією печінки має місце 

погіршення мінерального обміну. Особливо на це вказує виявлення значних 

змін у ротовій рідині. 

 

3.5 Клінічні і біохімічні показники та їхні кореляції у хворих на 

генералізований пародонтит без (I група) та із супутнім хронічним 

криптогенним гепатитом (II група) в основній підгрупі та підгрупі 

порівняння 

 

Після проведеного нами скринінгового обстеження хворих на ГП без та із 

супутньою патологією печінки для подальшого дослідження були відібрані 

хворі на ГП хронічного перебігу І ступеня без соматичної патології (І група) та 

хворі на ГП, поєднаний із ХКГ (ІІ група). Це пов’язано з тим, що з різних 

причин (прогресування цирозу печінки, порушення хворими умов дослідження 

тощо) хворі ІІІ групи, в яких діагностовано СЦП, не змогли продовжити участь 

у ньому.  

Між клінічними і біохімічними показниками хворих на ГП виявлено 

достовірні кореляції. Зокрема, у хворих І групи кореляційні зв’язки середньої 

сили (r від 0,46 до 0,71; р˂0,05) були між: індексом ІГ і активністю ЛДГ; 

показником РВІ та активністю КФ у сироватці крові; індексом РМА та 

активністю церулоплазміну, показником ПтІ й активністю ЛФ і КФ у ротовій 

рідині; показником ЧС та активністю ЛДГ, рівнем загального білка в сироватці 

крові й активністю КФ у ротовій рідині; індексом ІК та активністю ЛФ у 

сироватці крові. 

У хворих на ГП із супутнім ХКГ (ІІ група) вірогідні середні кореляційні 

зв’язки (r від 0,38 до 0,60; р˂0,05-0,01) встановлено між: індексами ІГ і РМА та 

активністю ЛФ у сироватці крові; індексом РВІ та рівнем фібриногену; 
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показником ЧС та активністю церулоплазміну і ЛДГ, а також рівнем 

фібриногену; індексом ІК та активністю ЛДГ і КФ у ротовій рідині; глибиною 

ПК та активністю ЛФ у ротовій рідині. 

До початку лікування хворі на ГП І і ІІ груп шляхом випадкового відбору 

були поділені на підгрупи – основні, в яких застосовували розроблений нами 

спосіб лікування, і підгрупи порівняння, в яких використовували 

загальноприйняту терапію. Розподіл хворих по групах і підгрупах наведено в 

табл. 3.9-3.12.  

Аналізуючи показники, подані в табл. 3.9, бачимо, що розподіл на 

підгрупи як І, так і ІІ групи за кількістю хворих був близьким, а дані підгрупи А 

і підгрупи Б у кожній групі були співрозмірними: за всіма пародонтальними 

індексами і пробами вірогідність різниці була неістотною (р1>0,05). Отже, всі 

хворі, які були включені в подальше дослідження, знаходилися в рівних 

умовах.  

Із метою досліджень можливості корекції виявлених порушень були 

детально оцінені ті показники, які найбільш повно відображають біохімічні 

зміни у хворих обох груп.  

Зокрема, у табл. 3.10 наведено показники активності холінестерази, 

церулоплазміну, ЛДГ, АлАТ і АсАТ у сироватці крові хворих на ГП без та на 

тлі супутнього ХКГ. У хворих  на ГП активність холінестерази в А і Б 

підгрупах відрізнялася недостовірно як у І, так і в ІІ групах (р2>0,05). При 

порівнянні даних основних підгруп обох груп спостерігалася істотна 

відмінність за активністю холінестерази (р3<0,01). У пацієнтів підгруп 

порівняння виявлені дуже схожі закономірності (р4<0,01).  

Після розподілу хворих на ГП без та із супутнім ХКГ в А і Б підгрупах за 

показником активності церулоплазміну отримані такі ж відмінності між 

підгрупами, як за показником активності холінестерази (р2>0,05; р3 і р4 – <0,01). 

Активність ЛДГ у досліджуваних А і Б підгрупах І і ІІ груп була 

близькою (р2>0,05). При цьому різниця між даними основних підгруп та 
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показниками підгруп порівняння в обох досліджуваних групах була значною (р3 

і р4 – <0,05). 

Таблиця 3.9 

 

Параклінічні показники стану тканин пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит І і ІІ груп в основних і порівняльних 

підгрупах (M±m) 

 

Показники 

Групи дослідження 

хворі на ГП (І група) хворі на ГП і ХКГ (ІІ група) 

підгрупа 

основна (ІА) 

підгрупа 

порівняння (ІБ) 

підгрупа 

основна (ІІА) 

підгрупа 

порівняння(ІІБ) 

ІГ, 

бали 

n=19 

1,44±0,11 

 

 

n=15 

1,37±0,12 

p1>0,05 

 

n=26 

1,69±0,12 

 

p2>0,05 

n=23 

1,64±0,15 

p1>0,05 

p3>0,05 

РВІ, 

бали 

n=19 

1,32±0,13 

 

 

n=15 

1,33±0,13 

p1>0,05 

 

n=26 

1,58±0,11 

 

p2>0,05 

n=23 

1,61±0,14 

p1>0,05 

p3>0,05 

РМА, 

бали 

n=18 

1,47±0,14 

 

 

n=15 

1,47±0,17 

p1>0,05 

 

n=26 

1,92±0,19 

 

p2>0,05 

n=23 

1,91±0,18 

p1>0,05 

p3>0,05 

ЧС, 

бали 

n=19 

1,81±0,19 

 

 

n=15 

1,84±0,20 

p1>0,05 

 

n=26 

2,23±0,21 

 

p2>0,05 

n=23 

2,23±0,19 

p1>0,05 

p3>0,05 

ПК, 

мм 

n=19 

3,15±0,17 

 

 

n=15 

3,15±0,15 

p1>0,05 

 

n=26 

3,36±0,16 

 

p2>0,05 

n=23 

3,39±0,17 

p1>0,05 

p3>0,05 

ІК, 

% 

n=19 

23,01±2,14 

 

 

n=15 

23,65±2,54 

p1>0,05 

 

n=26 

32,67±2,85 

 

p2<0,05 

n=23 

31,95±2,45 

p1>0,05 

p3<0,05 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників основної підгрупи у своїй групі; р2 − до величини показників хворих 

на ГП основної підгрупи; р3 – до величини показників хворих на ГП підгрупи 

порівняння. 
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Однакові закономірності в розподілі пацієнтів на А і Б підгрупи виявлені 

у хворих на ГП без соматичної патології та в разі ГП, який перебігав на тлі 

ХКГ, за рівнем активності обох трансаміназ (р2>0,05; р3 і р4 – <0,001). 

Таблиця 3.10 

 

Показники активності ферментів у сироватці крові хворих на 

генералізований пародонтит І і ІІ груп в основних та порівняльних 

підгрупах (M±m) 

 

Показники 

Групи дослідження 

Здорові 

хворі на ГП (І група) хворі на ГП і ХКГ (ІІ 

група) 

підгрупа 

основна 

(ІА) 

підгрупа 

порівняння 

(ІБ) 

підгрупа 

основна 

(ІІА) 

підгрупа 

порівняння 

(ІІБ) 

холінестераза, 

мкмоль/с·л 

n=23 

77,28±2,46 

 

 

 

n=17 

74,12±2,68 

p1>0,05 

 

 

n=15 

74,19±2,74 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

n=22 

64,31±1,90 

p1<0,001 

 

p3<0,01 

n=18 

64,18±2,09 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4<0,01 

церулоплазмін, 

у.о 

n=22 

21,89±1,42 

 

 

 

n=17 

27,58±1,36 

p1<0,01 

 

 

n=14 

27,60±1,21 

p1<0,005 

p2>0,05 

 

n=29 

33,60±1,73 

p1<0,001 

 

p3<0,01 

n=20 

33,64±1,77 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4<0,01 

ЛДГ, 

нмоль/с·л 

n=17 

255,27±7,74 

 

 

 

n=18 

325,83±15,58 

p1<0,001 

 

 

n=14 

325,53±12,69 

p1<0,001 

p2>0,05 

 

n=23 

389,92±14,29 

p1<0,001 

 

p3<0,005 

n=18 

389,35±15,92 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4<0,005 

АлАТ, 

од./л 

n=23 

17,41±1,59 

 

 

 

n=19 

19,77±1,40 

p1>0,05 

 

 

n=15 

19,75±1,45 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

n=29 

44,57±3,98 

p1<0,001 

 

p3<0,001 

n=20 

44,69±3,82 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4<0,001 

АсАТ, 

од./л 

n=23 

15,99±0,89 

 

 

 

n=19 

17,13±0,90 

p1>0,05 

 

 

n=15 

17,18±1,04 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

n=29 

48,19±2,48 

p1<0,001 

 

p3<0,001 

n=20 

48,42±2,64 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4<0,001 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників здорових; р2 – до величини показників основної підгрупи у своїй 

групі; р3 − до величини показників хворих на ГП основної підгрупи; р4 – до 

величини показників хворих на ГП підгрупи порівняння. 
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Характер змін рівня деяких білків у сироватці крові і ротовій рідині 

хворих на ГП та в разі ГП, поєднаного з ХКГ, в основній та порівняльній 

підгрупах висвітлено в табл. 3.11.  

Таблиця 3.11 

 

Показники білковосинтетичної функції в біологічних рідинах хворих на 

генералізований пародонтит І і ІІ груп в основних і порівняльних 

підгрупах (М±m) 

 

Показники 

Групи дослідження 

Здорові 

хворі на ГП (І група) 
хворі на ГП і ХКГ (ІІ 

група) 

підгрупа 

основна 

(ІА) 

підгрупа 

порівняння  

(ІБ) 

підгрупа 

основна 

(ІІА) 

підгрупа 

порівняння 

(ІІБ)  

Фібриноген, 

г/л 

n=23 

2,26±0,07 

 

 

 

n=19 

2,39±0,15 

p1>0,05 

 

 

n=15 

2,38±0,15 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

n=25 

2,78±0,09 

p1<0,001 

 

p3<0,05 

n=18 

2,78±0,13 

p1<0,005 

p2>0,05 

p4<0,05 

Протромбіновий 

індекс, 

% 

n=22 

92,97±1,28 

 

 

 

n=19 

86,88±1,42 

p1<0,005 

 

 

n=15 

86,16±1,86 

p1<0,01 

p2>0,05 

 

n=23 

79,56±1,65 

p1<0,001 

 

p3<0,005 

n=16 

78,09±1,26 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4<0,005 

Загальний білок 

у сироватці 

крові, 

мг/мл 

n=23 

79,17±0,74 

 

 

 

n=19 

75,81±0,72 

p1<0,005 

 

 

n=15 

75,87±0,79 

p1<0,005 

p2>0,05 

 

n=29 

71,37±0,96 

p1<0,001 

 

p3<0,005 

n=20 

70,34±1,12 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4<0,001 

Загальний білок 

у ротовій рідині, 

мг/мл 

n=24 

3,22±0,27 

 

 

 

n=19 

4,78±0,28 

p1<0,001 

 

 

n=15 

4,76±0,26 

p1<0,001 

p2>0,05 

 

n=18 

8,71±0,38 

p1<0,001 

 

p3<0,001 

n=15 

8,70±0,33 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4<0,001 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників здорових; р2 – до величини показників основної підгрупи у своїй 

групі; р3 − до величини показників хворих на ГП основної підгрупи; р4 – до 

величини показників хворих на ГП підгрупи порівняння. 

 

Вміст фібриногену в сироватці крові хворих на ГП І і ІІ груп в основній і 

порівняльних підгрупах у межах кожної групи не відрізнявся (р2>0,05). Різниця 

між показниками підгруп А і Б І і ІІ груп була переконливою (р3 і р4 – <0,005). 
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В обох підгрупах як І, так і ІІ груп хворих на ГП при порівнянні їх між 

собою не встановлено відмінностей за показником ПтІ (р2>0,05), а при 

співставленні даних підгруп А І і ІІ груп та підгруп Б цих же груп виявлено 

істотну різницю (р3 і р4 – <0,005). 

Рівень загального білка в сироватці крові хворих на ГП І групи в А і Б 

підгрупах був однаковим (р2>0,05). У ІІ групі ці дані теж були близькими 

(р2>0,05). Співставлення рівня загального білка в основних підгрупах обох груп 

та в порівняльних підгрупах обох груп між собою показало вагому різницю 

(р3<0,005; р4<0,001). 

У ротовій рідині хворих на ГП основної і порівняльної підгруп обох груп 

різниця між показниками вмісту загального білка була невірогідною (р2>0,05). 

При цьому дані щодо рівня загального білка в А підгрупах І і ІІ груп були 

відмінними (р3<0,001). Такі ж закономірності спостерігалися і в Б підгрупах у 

хворих на ГП без супутньої соматичної патології та за ГП на тлі ХКГ 

(р4<0,001).   

Аналізуючи дані, наведені в табл. 3.12, бачимо, що показник тимолової 

проби в основній і порівняльній підгрупах хворих на ГП був однаковим: 

(1,62±0,16) од. та (1,62±0,17) од. (р2>0,05). Різниця між показниками тимолової 

проби в основних підгрупах (р3<0,001) та підгрупах порівняння (р4<0,001) 

підтвердила встановлену нами закономірність щодо підвищення тимолової 

проби у хворих на ГП при одночасному ушкодженні тканин пародонта і 

печінки. 

За показниками активності ЛФ у сироватці крові хворих на ГП у середині 

кожної групи різниця між підгрупами А і Б була недостовірною (р2>0,05). А 

порівняння показників активності ЛФ в основних та порівняльних підгрупах 

різних груп між собою показало статистично значущі відмінності (р3 і р4 – 

<0,001). Активність ЛФ у ротовій рідині хворих на ГП ІА і ІБ та ІІА і ІІБ 

підгруп була близькою (р2>0,05). Водночас різниця між показниками підгруп 

ІА і ІІА та ІБ і ІІБ була недостовірною (р3 і р4 – >0,05). У сироватці крові хворих 

на ГП активність КФ була однаково високою в підгрупах А і Б І і ІІ груп 
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(р2>0,05).  При цьому різниця між групами хворих на ГП без та із супутнім ХКГ 

за показником активності КФ в основних і порівняльних підгрупах була 

вагомою (р3 і р4 – <0,001).  

Таблиця 3.12 

Показники тимолової проби та активності фосфатаз у біологічних рідинах 

хворих на генералізований пародонтит І і ІІ груп в основних та 

порівняльних підгрупах (М±m) 

 

Показники 

Групи дослідження 

Здорові 

хворі на ГП (І група) 
хворі на ГП і ХКГ (ІІ 

група) 

підгрупа 

основна 

(ІА) 

підгрупа 

порівняння 

(ІБ)  

підгрупа 

основна 

(ІІА) 

підгрупа 

порівняння 

(ІІБ)  

Тимолова 

проба, 

од. 

n=23 

1,48±0,19 

 

 

 

n=19 

1,62±0,16 

p1>0,05 

 

 

n=15 

1,62±0,17 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

n=29 

3,24±0,30 

p1<0,001 

 

p3<0,001 

n=20 

3,29±0,30 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4<0,001 

ЛФ 

у 

сироватці 

крові, 

нмоль/с·л 

n=20 

275,25±22,94 

 

 

 

 

n=18 

326,11±25,99 

p1>0,05 

 

 

 

n=14 

325,59±21,35 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

 

n=24 

527,17±23,48 

p1<0,001 

 

p3<0,001 

 

n=18 

527,66±24,52 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4<0,001 

ЛФ  

у ротовій 

рідині, 

нмоль/с·л 

n=24 

150,25±15,28 

 

 

 

n=18 

215,28±14,16 

p1<0,005 

 

 

n=15 

217,53±15,01 

p1<0,005 

p2>0,05 

 

n=19 

245,03±14,05 

p1<0,001 

 

p3>0,05 

n=19 

234,61±14,22 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4>0,05 

КФ 

у 

сироватці 

крові, 

нмоль/с·л 

n=23 

70,74±6,93 

 

 

 

 

n=19 

146,84±10,46 

p1<0,001 

 

 

 

n=15 

146,00±9,67 

p1<0,001 

p2>0,05 

 

 

n=26 

211,15±10,74 

p1<0,001 

 

p3<0,001 

 

n=19 

211,47±11,39 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4<0,001 

 

КФ  

у ротовій 

рідині, 

нмоль/с·л 

n=24 

440,42±49,37 

 

 

 

n=19 

756,89±31,82 

p1<0,001 

 

 

n=15 

755,00±31,96 

p1<0,001 

p2>0,05 

 

n=20 

813,50±42,95 

p1<0,001 

 

p3>0,05 

n=16 

813,13±40,59 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4>0,05 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показників здорових; р2 – до величини показників основної підгрупи у своїй 

групі; р3 − до величини показників хворих на ГП основної підгрупи; р4 – до 

величини показників хворих на ГП підгрупи порівняння. 
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Установлено невірогідну відмінність активності КФ у ротовій рідині 

хворих на ГП у підгрупах як І, так і ІІ груп (р2>0,05). При порівнянні цих даних 

основних підгруп обох груп хворих на ГП між собою нами встановлено 

несуттєву різницю між ними (р3>0,05). Такий же результат показало 

співставлення показників активності КФ у підгрупах порівняння І і ІІ груп між 

собою (р4>0,05). 

Виявлені нами значні порушення біохімічних показників у біологічних 

рідинах хворих на ГП і особливо при поєднанні ГП із ХКГ стали підґрунтям 

для призначення комплексного лікування з урахуванням необхідності корекції 

виявлених порушень, що і було здійснено на наступному етапі дослідження. 

Таким чином, у хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня, що перебігає 

на тлі  супутніх хвороб печінки, показники пародонтальних індексів вагомо 

відрізнялися від даних, отриманих у разі ГП без поєднаної патології печінки, 

особливо при СЦП. 

Активність холінестерази в сироватці крові вірогідно знижувалася у 

хворих на ГП ІІ і ІІІ груп, а церулоплазміну – збільшувалася у всіх групах. 

У хворих ІІ і, особливо, ІІІ групи достовірно підвищувалася активність 

ЛДГ, АлАТ і АсАТ у сироватці крові, а в І групі – лише ЛДГ. Ці ж показники в 

ротовій рідині суттєво зростали у всіх хворих на ГП, а особливо в разі 

супутнього ХКГ і СЦП. 

Значне підвищення фібриногену встановлено у хворих ІІ і ІІІ груп, 

показника ПтІ – у всіх хворих (р1<0,001). Зміни кількості загального білка були 

різноспрямованими: у сироватці крові цей показник знижувався (р1<0,005; 

р1<0,001), а в ротовій рідині – підвищувався (р1<0,001).  

У сироватці крові хворих на ГП ІІ і ІІІ груп переконливо зростав рівень 

загального білірубіну і показник тимолової проби. 

У ротовій рідині вірогідне підвищення активності ЛФ спостерігалося у 

всіх хворих (р1<0,005; р1<0,001; р1<0,001), а в сироватці крові лише у хворих ІІ і 

ІІІ груп (р<0,001). Зростання активності КФ і в сироватці крові, і в ротовій 
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рідині було суттєвим у всіх хворих на ГП, особливо на тлі захворювань 

печінки. 

Для подальшого дослідження визначено найважливіші біохімічні 

маркери, що водночас характеризують як стан тканин пародонта, так і 

функціональний стан печінки, які доцільно вивчати у хворих на ГП І і ІІ груп, а 

саме: активність холінестерази, церулоплазміну, ЛДГ, АлАТ, АсАТ, рівень 

фібриногену, ПтІ, тимолової проби в сироватці крові, а також кількість 

загального білка і активність ЛФ і КФ у сироватці крові і ротовій рідині. При 

зіставленні даних цих показників підгруп А і Б у межах кожної групи 

достовірної різниці не виявлено. При цьому всі закономірності відмінностей 

вивчених показників, які були встановлені при порівнянні даних здорових, 

хворих на ГП та хворих на ГП із супутнім ХКГ на етапі скринінгових 

досліджень, збереглися. 
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РОЗДІЛ 4 

 

КЛІНІКО-БІОХІМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ 

ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ БЕЗ ТА ІЗ 

ХРОНІЧНИМ КРИПТОГЕННИМ ГЕПАТИТОМ 

 

4.1 Динаміка клінічних показників у хворих на генералізований 

пародонтит із різним соматичним статусом під впливом комплексної 

терапії 

 

Усім хворим на ГП хронічного перебігу І ступеня розвитку проводили 

однакову ініціальну пародонтальну терапію, а медикаментозне лікування в 

основних (А) і порівняльних (Б) підгрупах І і ІІ груп  відрізнялося (див. 

підрозділ 2.5). Усі хворі відмічали добре самопочуття, ні в кого з них не 

виникло побічної дії і ускладнень від застосованих медикаментів. 

Вже після 2-3 сеансів у хворих на ГП без супутньої патології 

спостерігалося поліпшення стану тканин пародонта: зникав дискомфорт у 

ротовій порожнині, нормалізувався колір ясен, зменшувалися набряк, 

кровоточивість ясен і ексудація. У більшості хворих вже після 3-4 сеансу 

зменшувалися ознаки симптоматичного гінгівіту, ясна тісніше прилягали до 

шийок зубів, поліпшувалися їхня консистенція і конфігурація. У хворих на ГП 

із супутнім ХКГ мали місце такі ж зміни, але вони наставали на 1-2 сеанси 

пізніше. 

Після завершення комплексного лікування стан ясен пацієнтів практично 

повністю нормалізувався, що проявлялося відсутністю скарг і набряку, 

застійної гіперемії та ексудації, ущільненням ясен і поліпшенням їхньої 

архітектоніки. Досягнуті результати більшою чи меншою мірою зберігалися і 

через півроку.  

Суб’єктивні й об’єктивні зміни стану тканин пародонта підтверджувалися 

динамікою гігієнічного і пародонтального індексів (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

 

Динаміка індексів гігієни та кровоточивості у хворих на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня під впливом 

комплексного лікування (M±m) 

 

 

 

Показники 

Хворі на ГП (І група) 

підгрупа основна (ІА) підгрупа порівняння (ІБ) 

до 

лікування 

 

n=19 

відразу 

після 

лікування 

n=19 

через 6 

місяців 

 

n=18 

до 

лікування 

 

n=15 

відразу 

після 

лікування 

n=15 

через 6 

місяців 

 

n=14 

ІГ, 

бали 

1,44±0,11 

 

 

 

0,12±0,06 

p1<0,001 

0,15±0,06 

p1<0,001 

p2>0,05 

1,37±0,12 

 

 

 

0,13±0,07 

p1<0,001 

 

p3>0,05 

0,26±0,06 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4>0,05 

РВІ, 

бали 

1,32±0,13 

 

 

 

0,11±0,07 

p1<0,001 

0,17±0,09 

p1<0,001 

p2>0,05 

1,33±0,13 

 

 

 

0,13±0,09 

p1<0,001 

 

p3>0,001 

0,29±0,13 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4>0,05 

 Хворі на ГП + ХКГ (ІІ група) 

підгрупа основна (ІІА) підгрупа порівняння (ІІБ) 

 n=26 n=25 n=24 n=23 n=18 n=17 

ІГ, 

бали 

1,69±0,12 

 

 

 

0,21±0,07 

p1<0,001 

0,24±0,08 

p1<0,001 

p2>0,05 

1,64±0,15 

 

 

 

0,31±0,09 

p1<0,001 

 

p3>0,05 

0,58±0,09 

p1<0,001 

p2<0,05 

p4<0,005 

РВІ, 

бали 

1,58±0,11 

 

 

 

0,16±0,07 

p1<0,001 

0,25±0,09 

p1<0,001 

p2>0,05 

1,61±0,14 

 

 

 

0,17±0,09 

p1<0,001 

 

p3>0,05 

0,47±0,12 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4>0,05 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показника до лікування; р2 – до величини показника відразу після лікування 

своєї підгрупи; р3 – до величини показника відразу після лікування основної 

підгрупи; р4 – до величини показника через 6 місяців після лікування основної 

підгрупи. 

 

 Так, ІГ у випадку ГП у соматично здорових осіб у підгрупі ІА під 

впливом комплексної терапії знизився в 12,0 (p1<0,001) разів, залишаючись 

практично без змін і через 6 місяців (p1<0,001; p2>0,05). У пацієнтів із цим же 

соматичним статусом у підгрупі ІБ під впливом лікування було досягнуто 
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зменшення показника ІГ в 10,54 (p1<0,001) раза. Проте через 6 місяців різниця 

між підгрупами склала вже 5,27 раза, хоча відмінність з даними до лікування 

залишалася значною (p1<0,001). 

За індексом РВІ прослідковуються подібні до показника ІГ 

закономірності: в підгрупі ІА завдяки терапії він знизився відразу після 

лікування в 12,0 (p1<0,001) разів, а через 6 місяців – у 7,76 (p1<0,001) раза. У 

підгрупі ІБ показник РВІ зменшився в 10,23 раза, але через півроку зріс у 2,23 

(p2>0,05) раза, відрізняючись від вихідних даних у 4,59 (p1<0,001) раза. 

У пацієнтів, які увійшли в ІІ групу і мали супутній ХКГ, індекс ІГ був 

вищим, ніж у І групі, а після застосованих комплексних заходів зменшився в 

основній підгрупі в 8,05 раза відразу і в 7,04 раза – через 6 місяців (p1<0,001; 

p2>0,05). У підгрупі порівняння зниження цього показника було значно меншим 

(у 5,29 і 2,83 раза відразу і через півроку), але суттєвим (p1<0,001). При цьому 

різниця між найближчими і віддаленими показниками у хворих підгрупи 

порівняння за індексом ІГ була достовірною (p2<0,05). Крім того, 

прослідковувалася вірогідна відмінність між показниками підгруп ІІА і ІІБ, яка 

склала 2,42 (p4<0,005) раза. 

Індекс кровоточивості РВІ в пацієнтів ІІ групи підгрупи ІІА завдяки 

комплексній терапії знизився в 9,88 раза, а через 6 місяців – у 6,32 раза 

(p1<0,001; p2>0,05). У підгрупі ІІБ зменшення РВІ було подібним: відразу після 

завершення терапії – у 9,47 раза і дещо меншим через півроку – у 3,43 раза 

(p1<0,001; p2>0,05). 

Про ступінь і поширеність запалення в яснах хворих на ГП хронічного 

перебігу І ступеня до і в різні терміни після лікування свідчать показники, 

наведені в табл. 4.2. 

Так, індекс РМА зменшився в 9,19 раза відразу після лікування і в 6,68 

раза через 6 місяців у підгрупі ІА та в 7,35 і 4,08 раза в ці ж терміни в підгрупі  

ІБ (p1<0,001; p2<0,05).  

За показниками РМА в модифікації Parma у хворих І групи індекс, який 

до лікування становив 49 % і свідчив про середній ступінь запалення, склав в 
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основній підгрупі відповідно 5,33 % і 7,33 % відразу і через 6 місяців та 6,66 % і 

10,0 % у підгрупі порівняння, що відповідало незначному залишковому 

запаленню в основній підгрупі, і помірному – у підгрупі порівняння. 

Таблиця 4.2 

Динаміка показників індексів запалення у хворих на генералізований 

пародонтит хронічного перебігу І ступеня під впливом комплексного 

лікування (M±m) 

 

 

 

Показники 

Хворі на ГП (І група) 

підгрупа основна (ІА) підгрупа порівняння (ІБ) 

до 

лікування 

 

n=19 

відразу 

після 

лікування 

n=19 

через 6 

місяців 

 

n=18 

до 

лікування 

 

n=15 

відразу 

після 

лікування 

n=15 

через 6 

місяців 

 

n=14 

РМА, 

бали 

1,47±0,14 

 

 

 

0,16±0,09 

p1<0,001 

0,22±0,10 

p1<0,001 

p2>0,05 

1,47±0,17 

 

 

 

0,20±0,11 

p1<0,001 

 

p3>0,05 

0,36±0,13 

p1<0,001 

p2>0,05 

p4>0,05 

ЧС, 

бали 

1,81±0,19 

 

 

 

0,14±0,06 

p1<0,001 

0,20±0,08 

p1<0,001 

p2>0,05 

1,84±0,20 

 

 

 

0,15±0,05 

p1<0,001 

 

p3>0,05 

0,40±0,06 

p1<0,001 

p2<0,01 

p4<0,05 

 Хворі на ГП + ХКГ (ІІ група) 

підгрупа основна (ІІА) підгрупа порівняння (ІІБ) 

 n=26 n=25 n=24 n=23 n=18 n=17 

РМА, 

бали 

1,92±0,19 

 

 

 

0,20±0,08 

p1<0,001 

0,25±0,09 

p1<0,001 

p2>0,05 

1,91±0,18 

 

 

 

0,22±0,10 

p1<0,001 

 

p3>0,05 

0,65±0,12 

p1<0,001 

p2<0,05 

p4<0,05 

ЧС, 

бали 

2,23±0,21 

 

 

 

0,24±0,07 

p1<0,001 

0,29±0,08 

p1<0,001 

p2>0,05 

2,23±0,19 

 

 

 

0,26±0,09 

p1<0,001 

 

p3>0,05 

0,68±0,07 

p1<0,001 

p2<0,005 

p4<0,001 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показника до лікування; р2 – до величини показника відразу після лікування 

своєї підгрупи; р3 – до величини показника відразу після лікування основної 

підгрупи; р4 – до величини показника через 6 місяців після лікування основної 

підгрупи. 

 

Показник ЧС у хворих І групи після завершення лікування також 

знизився: в підгрупі ІА – у 12,93 раза відразу і в 9,05 раза – через півроку 
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(p1<0,001; p2<0,05), а в підгрупі ІБ – у 12,27 і 4,60 (p1<0,001) раза відповідно. 

При цьому отриманий через 6 місяців показник ЧС вже достовірно відрізнявся 

від того, який був відразу після завершення терапії, – у 2,67 (p2<0,01) раза. При 

співставленні даних, одержаних через 6 місяців у підгрупі порівняння, з 

показниками, отриманими в цей термін в основній підгрупі, виявлено різницю в 

2,0 (p4<0,05) рази. Динаміку показника ЧС у хворих І групи показано на рис. 

4.1. 

     
Рис. 4.1. Зміни показника числа Свракова у хворих на генералізований 

пародонтит (I група) під впливом комплексного лікування основної і 

порівняльної підгруп. 

 

Комплексне лікування шляхом місцевого і системного використання 

Глутаргіну було ефективним і у хворих ІІ групи, в яких ГП поєднувався із ХКГ. 

Так, індекс РМА в підгрупі ІІА зменшився в 9,60 раза відразу і в 7,68 раза – 

через 6 місяців (p1<0,001; p2>0,05). У підгрупі ІІБ відразу після лікування 

спостерігалася практично така ж закономірність (зменшення у 8,68 раза), однак 
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через 6 місяців індекс РМА зріс досить помітно – у 2,95 (p2<0,05) раза, хоча 

різниця з вихідними даними залишалася значною (2,94 раза; p1<0,001). 

Відмінність між індексом РМА у хворих на ГП ІІ групи основної і порівняльної 

підгруп через 6 місяців, як і за показником ЧС, була також вірогідною (p4<0,05).  

Індекс РМА в модифікації Parma, який у хворих ІІ групи становив 64 % і 

відповідав середньому ступеню запалення, у хворих основної підгрупи 

знизився до 6,66 % відразу після терапії і до 8,33 % – через 6 місяців, отже, 

вираженість запалення була незначною (p1<0,001; p2>0,05). У підгрупі 

порівняння цей індекс склав 7,33 % (p1<0,001) відразу після завершення 

лікування (тобто, запалення було помірним) та 21,66 % – через 6 місяців, тобто, 

запалення в яснах персистувано до легкого ступеня (p2<0,05), а різниця з 

даними в основній підгрупі стала суттєвою (p4<0,05). 

У хворих на ГП, поєднаний із ХКГ, поширеність та інтенсивність 

запалення за показником ЧС була більш значною, ніж у хворих І групи. 

Безпосередньо після завершення лікуванням у підгрупі ІІА було досягнуто 

певного ефекту, який проявлявся зменшенням показника ЧС у 9,29 раза відразу 

та в 7,69 раза через 6 місяців (p1<0,001; p2>0,05). У підгрупі ІІБ таке зниження 

було у 8,58 і 3,28 (p1<0,001) раза. При цьому через 6 місяців показник ЧС, 

порівняно з таким відразу після лікування, достовірно зростав у 2,62 (p2<0,005) 

раза, а отриманий результат в цій підгрупі вже відрізнявся від такого в основній 

підгрупі в 2,34 (p4<0,001) раза.  

Про зміни індексу ЧС у хворих ІІ групи внаслідок терапії свідчить і рис. 

4.2.  

Дистрофічно-запальні показники стану тканин пародонта під впливом 

комплексної терапії також зазнавали суттєвих змін (табл. 4.3). 

Так, у хворих І групи в підгрупі ІА глибина ПК відразу після лікування 

зменшилася в 1,24 (p1<0,05) раза та продовжувала  знижуватися і через півроку, 

а різниця склала 1,27 (p1<0,001) раза. 
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Рис. 4.2. Зміни показника числа Свракова у хворих на генералізований 

пародонтит, який перебігає на тлі хронічного криптогенного гепатиту (ІІ 

група), під впливом комплексного лікування основної і порівняльної підгруп. 

 

У пацієнтів, які ввійшли в підгрупу ІБ, глибина ПК після завершення 

терапії також зменшилася – в 1,20 (p1<0,05) раза. Однак у віддаленому терміні 

спостереження виявлено деяке підвищення показника глибини ПК, а різниця з 

даними до лікування склала 1,16 раза та стала неістотною (p1>0,05).  

Комплексний показник стану тканин пародонта – індекс ІК – добре 

регулювався під впливом запропонованих нами заходів: у підгрупі ІА він 

зменшився в 2,27 (p1<0,001) раза. Незначне підвищення ІК через 6 місяців 

порівняно з безпосередніми результатами було недостовірним (p2>0,05). У 

хворих  підгрупи ІБ ІК відразу після лікування також переконливо зменшився – 

в 1,69 (p1<0,005) раза, проте через півроку мало місце підвищення цього 

показника в 1,43 раза, а різниця з вихідними даними стала невагомою (p1>0,05), 
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у той час, як порівняно з показником, отриманим відразу після комплексної 

терапії, – статистично значущою (p2<0,05). 

Таблиця 4.3 

Динаміка дистрофічно-запальних показників у хворих на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня під впливом 

комплексного лікування (M±m) 

 

 

 

Показники 

Хворі на ГП (І група) 

підгрупа основна (ІА) підгрупа порівняння (ІБ) 

до 

лікування 

 

n=19 

відразу 

після 

лікування 

n=19 

через 6 

місяців 

 

n=18 

до 

лікування 

 

n=15 

відразу 

після 

лікування 

n=15 

через 6 

місяців 

 

n=14 

ПК, 

мм 

3,15±0,17 

 

 

 

2,55±0,14 

p1<0,05 

2,49±0,14 

p1<0,01 

p2>0,05 

3,15±0,19 

 

 

 

2,63±0,16 

p1<0,05 

 

p3>0,05 

2,71±0,15 

p1>0,05 

p2>0,05 

p4>0,05 

ІК, 

% 

23,01±2,14 

 

 

 

10,12±0,94 

p1<0,001 

12,13±1,07 

p1<0,001 

p2>0,05 

23,65±2,54 13,98±1,16 

p1<0,005 

 

p3<0,05 

19,94±1,70 

p1>0,05 

p2<0,05 

p4<0,005 

 Хворі на ГП + ХКГ (ІІ група) 

підгрупа основна (ІІА) підгрупа порівняння (ІІБ) 

 n=26 n=25 n=24 n=23 n=18 n=17 

ПК, 

мм 

3,26±0,16 

 

 

 

2,81±0,14 

p1<0,05 

2,79±0,14 

p1<0,05 

p2>0,05 

3,39±0,17 

 

 

 

3,01±0,19 

p1>0,05 

 

p3>0,05 

3,12±0,18 

p1>0,05 

p2>0,05 

p4>0,05 

ІК, 

% 

32,67±2,85 

 

 

 

13,15±1,29 

p1<0,001 

16,77±1,50 

p1<0,001 

p2>0,05 

31,95±2,45 

 

 

 

16,53±1,48 

p1<0,001 

 

p3>0,05 

24,61±2,24 

p1<0,05 

p2<0,01 

p4<0,01 

 

Примітки. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показника до лікування; р2 – до величини показника відразу після лікування 

своєї підгрупи; р3 – до величини показника відразу після лікування основної 

підгрупи; р4 – до величини показника через 6 місяців після лікування основної 

підгрупи. 

 

Дієвість комплексного лікування ГП в обох підгрупах І групи 

продемонстровано і на рис. 4.3. 
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Рис. 4.3. Зміни індексу Кечке у хворих на генералізований пародонтит (І 

група) під впливом комплексного лікування основної і порівняльної підгруп. 

 

У хворих на ГП на тлі ХКГ (ІІ група) комплексні лікувальні заходи 

сприяли зниженню глибини ПК в підгрупі ІІА в 1,16  раза відразу та в 1,17 – 

через 6 місяців після терапії (p1<0,05; p2>0,05). При цьому в підгрупі ІІБ 

зменшення глибини ПК не було суттєвим як у найближчий термін після 

лікування, так і через 6 місяців (p1>0,05; p2>0,05). 

У хворих на ГП ІІ групи в підгрупі ІІА зменшення показника ІК відразу і 

через півроку після завершення терапії було відповідно в 2,48 і 1,95 (p1<0,001; 

p2>0,05) раза. У хворих підгрупи ІІБ, де використовували загальноприйняте 

медикаментозне лікування,  різниця індексу ІК порівняно з вихідними даними в 

найближчий термін спостереження також була значною і становила 1,93 

(p1<0,001) раза, залишаючись достовірно відмінною (проте, меншою в 1,30 

раза) і через 6 місяців (p1<0,05). При цьому між даними індексу ІК, отриманими 

в різні терміни спостереження після лікування, відмінність стала значною (1,49 
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раза; p2<0,01). У результаті оцінки показників ІК, зафіксованих через півроку у 

хворих основної і порівняльної підгруп, встановлено вірогідну різницю в 1,47 

(p4<0,01) раза. Про вплив комплексної терапії на динаміку ІК в ІІА і ІІБ 

підгрупах ІІ групи свідчить і рис. 4.4. 

 
Рис. 4.4. Зміни індексу Кечке у хворих на генералізований пародонтит, 

який перебігає на тлі хронічного криптогенного гепатиту (ІІ група), під 

впливом комплексного лікування основної і порівняльної підгруп. 

 

Пародонтопротекторна ефективність нашого способу лікування, 

розрахована за індексом Muhlemann, через 6 місяців склала в І групі 41,38 %, а 

в ІІ – 46,81 %, а пародонтопротекторна ефективність запропонованого нами 

лікувального комплексу, розрахована за індексом Parma, через 6 місяців склала 

38,89 % у І групі і 61,54 % – у ІІ групі.  

Після комплексного обстеження хворих через 6 місяців виявлено, що в 

більшості пацієнтів настала стійкая ремісія (табл. 4.4).  
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Аналізуючи дані таблиці 4.4, бачимо, що у хворих І групи в основній 

підгрупі ремісія настала в 94,44 % осіб, а в підгрупі порівняння – у 85,71 %. 

Таблиця 4.4 

Віддалені результаті комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту у хворих І і ІІ груп 

 

Результати 

лікування 

Групи хворих 

І (ГП) ІІ (ГП+ХКГ) 

основна 

підгрупа (ІА), 

n=18 

порівняльна 

підгрупа (ІБ), 

n=14 

основна 

підгрупа (ІІА), 

n=24 

порівняльна 

підгрупа (ІІБ), 

n=17 

хороші, n  

 

% 

17 чол. 12 чол. 21 чол. 13 чол. 

94,44 % 85,71 % 87,50 % 76,47 % 

задовільні, n  

 

% 

1 чол. 2 чол. 3 чол. 4 чол. 

5,56 % 14,29 % 12,50 % 23,53 % 

 

У разі поєднаного ураження тканин пародонта і печінки ремісія 

спостерігалася у 87,50 % хворих підгрупи ІІА і в 74,47 % хворих підгрупи ІІБ.  

Отже, отримані дані щодо клінічної ефективності різних способів 

лікування, застосованих нами, свідчать про більшу ефективність розробленого 

нами способу лікування з місцевим застосуванням Стоматофіту, Глутаргіну і 

Атоксілу та загальною терапією з використанням Кальцеміну і Глутаргіну. 

 

4.2. Безпосередні та віддалені результати комплексного лікування 

хворих на генералізований пародонтит без супутньої патології та при 

поєднанні з хронічним криптогенним гепатитом за даними окремих 

показників функціонального стану печінки 

 

Під впливом комплексного лікування хворих на ГП I і II груп відмічено 

зміни в концентрації вивчених нами окремих секреторних ферментів печінки 

(табл. 4.5).  
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Таблиця 4.5 

 

Динаміка змін активності холінестерази і церулоплазміну в сироватці 

крові хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня 

без та із супутнім хронічним криптогенним гепатитом під впливом 

комплексного лікування (M±m) 

 
 

 

Показники 

 

 

Здорові 

 

 

Хворі на ГП (І група) 

підгрупа основна (ІА) підгрупа порівняння (ІБ) 

до 

лікування 

 

відразу 

після 

лікування 

через 6 

місяців 

 

до 

лікування 

 

відразу 

після 

лікування 

через 6 

місяців 

 

холін- 

естераза, 

мкмоль/с·л 

n=23 

77,28± 

2,46 

 

 

 

 

n=17 

74,12± 

2,68 

p1>0,05 

 

 

 

n=17 

77,37± 

2,37 

p1>0,05 

p2>0,05 

n=17 

77,92± 

2,26 

p1>0,05 

p2>0,05 

р3>0,05 

n=15 

74,19± 

2,74 

p1>0,05 

 

 

 

n=14 

76,59± 

2,52 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

р4>0,05 

n=14 

76,42± 

2,76 

p1>0,05 

p2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

церуло- 

плазмін, 

у.о 

n=22 

21,89± 

1,42 

 

 

 

 

n=17 

27,58± 

1,36 

р1<0,01 

 

 

 

n=17 

22,74± 

1,51 

p1>0,05 

p2<0,05 

 

n=16 

22,96± 

1,78 

p1>0,05 

p2<0,05 

р3>0,05 

n=14 

27,60± 

1,21 

p1<0,005 

 

 

 

n=14 

23,17± 

1,32 

p1>0,05 

p2<0,05 

 

р4>0,05 

n=14 

23,80± 

1,56 

p1>0,05 

p2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

  Хворі на ГП + ХКГ (ІІ група) 

підгрупа основна (ІІА) підгрупа порівняння (ІІБ) 

холін- 

естераза, 

мкмоль/с·л 

n=23 

77,28± 

2,46 

 

 

 

 

n=22 

64,31± 

1,90 

p1<0,001 

 

 

 

n=21 

72,50± 

2,17 

p1>0,05 

p2<0,01 

n=20 

73,33± 

1,47 

p1>0,05 

p2<0,005 

р3>0,05 

n=18 

64,18± 

2,09 

p1<0,001 

 

 

 

n=17 

71,00± 

2,12 

p1>0,05 

p2<0,05 

 

р4>0,05 

n=17 

72,11± 

2,17 

p1>0,05 

p2<0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

церуло- 

плазмін, 

у.о 

n=22 

21,89± 

1,42 

 

 

 

 

n=29 

33,60± 

1,73 

p1<0,001 

 

 

 

n=25 

25,90± 

1,45 

p1<0,05 

p2<0,005 

 

n=23 

26,43± 

1,35 

p1<0,05 

p2<0,005 

р3>0,05 

n=20 

33,64± 

1,77 

p1<0,001 

 

 

 

n=17 

28,79± 

1,23 

p1<0,005 

p2<0,05 

 

р4>0,05 

n=17 

31,78± 

1,83 

p1<0,001 

p2>0,05 

р3>0,05 

р5<0,05 

 

Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показника здорових; р2 – до величини показника до лікування; р3 – до величини 

показника відразу після лікування своєї підгрупи; р4 – до величини показника 

відразу після лікування основної підгрупи; р5 – до величини показника через 6 

місяців після лікування основної підгрупи. 

 

Зокрема, активність холінестерази, яка до лікування дорівнювала у 

хворих на ГП I групи ІА підгрупи (74,12±2,68) мкмоль/с·л, після проведеної 
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терапії підвищилася на 4,38 % (р2>0,05), досягнувши показника здорових 

(р1>0,05). Через 6 місяців синтетична функція печінки не знижувалася, про що 

свідчать показники активності холінестерази (р2 і р3 − >0,05). У хворих 

підгрупи Б відмічені такі ж закономірності, проте рівня показників у здорових 

в усі терміни спостереження досягти не вдалося. 

Комплексні лікувальні заходи сприяли зниженню активності 

церулоплазміну у хворих на ГП I групи ІА підгрупи на 21,28 % (р2<0,05), 

наближаючи цей показник до даних у здорових (р1>0,05). Через півроку під 

дією розробленого способу лікування активність церулоплазміну в 

досліджуваних пацієнтів залишалася на тому ж рівні, що і безпосередньо після 

завершення курсу (р3>0,05). У ІБ підгрупі до лікування активність 

церулоплазміну була істотно вищою від показника здорових (на 26,08 %; 

р1<0,005), а після завершення курсу стандартної терапії мало місце дещо 

менше його зниження – на 19,12 % (р2<0,05). Через півроку активність 

церулоплазміну зросла і різниця з даними до лікування ставала невірогідною 

(р2>0,05), що засвідчило меншу дієвість базової терапії порівняно з 

запропонованою нами. Про вплив комплексного лікування ГП на активність 

церулоплазміну у хворих І групи обох підгруп вказують також дані рис. 4.5.  

У разі ГП, поєднаного з ХКГ, активність холінестерази у хворих ІІ групи 

підгрупи ІІА до лікування дорівнювала (64,31±1,90) мкмоль/с·л, а після його 

завершення підвищилася на 12,74 % (р2<0,01). Через 6 місяців  активність 

холінестерази продовжувала зростати, наближаючись до даних у здорових 

(р1>0,05). У підгрупі ІІБ цієї ж групи відразу та через 6 місяців після терапії 

спостерігалися такі ж закономірності, але результати лікування були дещо 

менш вираженими (р4 і р5 − >0,05). Зміни активності холінестерази у хворих на 

ГП ІІ групи, отримані внаслідок лікування обох підгруп, продемонстровані на 

рис. 4.6.  

Під впливом розробленої нами комплексної терапії в основній підгрупі 

хворих на ГП із супутнім ХКГ активність церулоплазміну також знизилася до 

(25,90±1,45) у.о., а різниця з вихідними даними склала 22,92 % (р2<0,005). 
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Рис. 4.5. Динаміка активності церулоплазміну в сироватці крові хворих на 

генералізований пародонтит (І група) під впливом комплексного лікування 

основної і порівняльної підгруп. 

 

При цьому відмінність із показниками у здорових залишалася вагомою (18,32 

%; р1<0,05). Повторне обстеження цих хворих через півроку показало, що 

рівень активності церулоплазміну в крові дещо зріс, але різниця з даними до 

лікування залишалася вірогідною (р2<0,005). Співставивши показники, 

отримані в ІІБ підгрупі у хворих ІІ групи відразу і через 6 місяців після 

лікування, ми виявили відмінні з ІІА підгрупою результати: достовірне 

зниження активності церулоплазміну відразу після лікування на 16,85 % 

(р2<0,05) не вдалося утримати через 6 місяців, оскільки різниця з вихідними 

даними ставала невірогідною (р2>0,05). Отримані через 6 місяців у підгрупі ІІБ 

дані достовірно відрізнялися від аналогічних у підгрупі ІІА – на 16,68 % 

(р5<0,05), що вказує на більшу антиоксидантну дію лікувального комплексу, 

який включає Глутаргін, ніж традиційної терапії. 
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Рис. 4.6. Динаміка активності холінестерази в сироватці крові хворих на 

генералізований пародонтит, поєднаного з хронічним криптогенним гепатитом 

(ІІ група), під впливом комплексного лікування основної і порівняльної 

підгруп. 

 

Динаміку активності церулоплазміну у хворих на ГП основної і 

порівняльної підгруп ІІ групи відображено на рис. 4.7.  

Внаслідок комплексного лікування у хворих на ГП без супутньої 

патології внутрішніх органів, що увійшли в І групу, мали місце зміни в 

активності цитолітичних ферментів печінки (табл. 4.6).  

Як видно з наведених у таблиці 4.6 даних, активність ЛДГ у сироватці 

крові до лікування у хворих на ГП обох підгруп була істотно підвищеною 

(р1<0,001). Під впливом запропонованої комплексної терапії відмічено 

тенденцію до її зниження, яка зберігалася і через 6 місяців (в 1,14 і 1,08 раза). 

Проте різниця з даними до лікування залишалася все ж незначною (р2>0,05).  
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Рис. 4.7. Динаміка активності церулоплазміну в сироватці крові хворих на 

генералізований пародонтит, поєднаний із хронічним криптогенним гепатитом 

(ІІ група), під впливом комплексного лікування основної і порівняльної 

підгруп. 

 

При цьому відмінність між активністю ЛДГ, визначеною через півроку після 

терапії в підгрупі ІА, і даними в здорових ставала несуттєвою (р1>0,05), на 

відміну від аналогічних показників підгрупи ІБ (де р1 – <0,05), що свідчить на 

користь розробленого нами способу лікування.  

Що стосується активності трансаміназ, то у всі терміни спостереження у 

хворих на ГП без супутньої патології відмінності зі здоровими і з даними до 

лікування в обох дослідних підгрупах були недостовірними. Це вказує на те, що 

в цих пацієнтів розвиток ГП І ступеня не призводив до змін активності АлАТ і 

АсАТ, як і не мало впливу на рівень трансаміназ комплексне лікування ГП 

різними способами.  

У хворих на ГП із супутнім ХКГ (ІІ група) основної підгрупи активність 

ЛДГ у сироватці крові була в 1,53 (р1<0,001) раза  вищою від такої в здорових. 
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Таблиця 4.6 

Динаміка активності показників цитолізу в сироватці крові хворих на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня без та із 

супутнім хронічним криптогенним гепатитом під впливом комплексного 

лікування (M±m) 

 
 

 

Показни

ки 

 

 

Здорові 

 

 

Хворі на ГП (І група) 

підгрупа основна (ІА) підгрупа порівняння (ІБ) 

до 

лікування 

 

відразу 

після 

лікування 

через 6 

місяців 

 

до 

лікування 

 

відразу 

після 

лікування 

через 6 

місяців 

 

ЛДГ, 

нмоль/ 

с·л 

n=17 

255,27± 

7,74 

 

 

 

 

n=18 

325,83± 

15,58 

p1<0,001 

  

 

 

n=17 

305,73± 

16,33 

p1<0,05 

р2>0,05 

 

n=17 

285,00± 

15,54 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05  

n=14 

325,53± 

12,69 

p1<0,001 

  

 

 

n=14 

316,60± 

15,31 

p1<0,005 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=14 

300,99± 

16,84 

p1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

АлАТ, 

од./л 

n=23 

17,41±1,59 

 

 

 

 

n=19 

19,77±1,40 

p1>0,05 

 

 

 

n=19 

20,23±1,36 

p1>0,05 

p2>0,05 

 

n=19 

18,77±1,33 

p1>0,05 

p2>0,05 

р3>0,05 

n=15 

19,75±1,45 

p1>0,05 

 

 

 

n=15 

23,25±1,45 

p1<0,05 

p2>0,05 

 

 

р4>0,05 

n=15 

22,03±1,52 

p1<0,05 

p2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

АсАТ, 

од./л 

n=23 

15,99±0,89 

 

 

 

n=19 

17,13±0,90 

p1>0,05 

 

 

 

n=19 

18,48±1,06 

p1>0,05 

p2>0,05 

n=18 

18,09±1,18 

p1>0,05 

p2>0,05 

р3>0,05 

n=15 

17,18±1,04 

p1>0,05 

 

 

 

n=15 

22,55±2,45 

p1<0,05 

p2>0,05 

 

 

р4>0,05 

n=14 

21,87±2,16 

p1<0,05 

p2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

  Хворі на ГП + ХКГ (ІІ група) 

підгрупа основна (ІІА) підгрупа порівняння  (ІІБ) 

ЛДГ, 

нмоль/ 

с·л 

n=17 

255,27± 

7,74 

 

 

 

 

n=23 

389,92± 

14,29 

p1<0,001 

 

 

 

n=22 

316,40± 

15,22 

p1<0,005 

p2<0,005 

n=21 

335,39± 

16,57 

p1<0,001 

p2<0,05 

р3>0,05 

n=18 

389,35± 

15,92 

p1<0,001 

 

 

 

n=16 

323,71± 

15,73 

p1<0,005 

p2<0,01 

 

р4>0,05 

n=15 

340,89± 

15,69 

p1<0,001 

p2<0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

АлАТ, 

од./л 

n=23 

17,41±1,59 

 

 

n=29 

44,57±3,98 

p1<0,001 

 

 

n=29 

31,62±3,32 

p1<0,001 

p2<0,05 

 

n=29 

38,23±3,42 

p1<0,001 

p2>0,05 

р3>0,05 

n=20 

44,69±3,82 

p1<0,001 

 

n=20 

37,96±5,40 

p1<0,005 

p2>0,05 

 

 

р4>0,05 

n=20 

43,37±5,99 

p1<0,001 

p2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

АсАТ, 

од./л 

n=23 

15,99±0,89 

 

 

 

 

n=29 

48,19±2,48 

p1<0,001 

 

 

 

n=29 

29,82±2,51 

p1<0,001 

p2<0,001 

n=29 

37,56±2,69 

p1<0,001 

p2<0,01 

р3<0,05 

n=20 

48,42±2,64 

p1<0,001 

 

 

 

n=20 

34,39±5,07 

p1<0,005 

p2<0,05 

 

 

р4>0,05 

n=20 

41,31±4,74 

p1<0,001 

p2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

 

Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р1 – до величини показника 

здорових; р2 – до величини показника до лікування; р3 – до величини показника відразу після 

лікування своєї підгрупи; р4 – до величини показника відразу після лікування основної 

підгрупи; р5 – до величини показника через 6 місяців після лікування основної підгрупи. 
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Відразу після завершення запропонованої терапії в ІІА підгрупі активність ЛДГ 

достовірно знизилася в 1,23 (р2<0,005) раза, а через 6 місяців – дещо зросла (в 

1,06 раза), залишившись істотно меншою, ніж до лікування (в 1,16 раза; 

р2<0,05). У підгрупі порівняння спостерігалася подібна закономірність: 

зменшення показника активності ЛДГ відразу після лікування і через 6 місяців 

становило 1,20 і 1,14 раза відповідно (р2<0,01; р2<0,05). На динаміку активності 

ЛДГ внаслідок лікування у хворих ІІ групи в ІІА і ІІБ підгрупах вказують і дані, 

наведені на рис. 4.8.  

 
Рис. 4.8. Вплив комплексної терапії на активність лактатдегідрогенази в 

сироватці крові хворих на генералізований пародонтит, що перебігає на тлі 

хронічного криптогенного гепатиту (ІІ група), в основній і порівняльній 

підгрупах. 

 

Підвищена в 2,56 (р1<0,001) раза до лікування активність АлАТ у хворих 

ІІ групи ІІА підгрупи внаслідок комплексної терапії вірогідно знизилася в 1,41 

(р2<0,05) раза, через 6 місяців – підвищилася, а різниця з даними до лікування 

становила 1,17 (р2>0,05) раза. У хворих підгрупи ІІБ спостерігалося не таке 
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виражене зменшення активності АлАТ в 1,18 (р2>0,05) і 1,03 (р2>0,05) раза як 

відразу, так і через 6 місяців після терапії відповідно. 

Активність АсАТ у хворих на ГП ІІ групи до лікування в основній 

підгрупі порівняно з даними в здорових зросла в 3,01 (р1<0,001) раза. Відразу 

після терапії вона знизилася в 1,62 (р2<0,001) раза, а через півроку – в 1,28 

(р2<0,01) раза. У підгрупі порівняння активність АсАТ відразу також 

зменшилася в 1,41 (р2<0,05) раза, але стійкого утримання її через 6 місяців 

досягти не вдалося (зниження склало лише 1,17 (р2>0,05) раза). Це свідчить про 

вищу терапевтичну дію розробленого способу лікування. Отримані нами 

результати лікування у хворих на ГП ІІ групи в ІІА і ІІБ підгрупах щодо 

активності АсАТ продемонстровані на рис. 4.9. 

 
 

Рис. 4.9. Вплив комплексної терапії на активність 

аспартатамінотрансферази в сироватці крові хворих на генералізований 

пародонтит, що перебігає на тлі хронічного криптогенного гепатиту (ІІ група), в 

основній  і порівняльній  підгрупах. 
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4.3 Ефективність комплексної терапії у хворих на генералізований 

пародонтит без соматичної патології та в разі генералізованого 

пародонтиту, поєднаного з хронічним криптогенним гепатитом, за 

показниками білковосинтетичної функції  

 

Комплексна терапія сприяла зміні показників білковосинтетичної функції 

печінки як у сироватці крові, так і в ротовій рідині хворих на ГП хронічного 

перебігу І ступеня без та із супутнім ХКГ (табл. 4.7).  

У хворих на ГП І групи до лікування вміст фібриногену в сироватці крові 

в основній і порівняльній підгрупах був дещо вищим, ніж у здорових (р1>0,05). 

Після завершення терапії концентрація фібриногену дещо знизилася (р2>0,05), 

залишаючись практично такою ж і через 6 місяців (р3>0,05). Суттєвих 

відмінностей за цим показником у здорових і хворих обох підгруп І групи в усі 

терміни спостереження теж не виявлено. 

До лікування показник ПтІ у плазмі крові хворих І групи підгруп ІА і ІБ 

був достовірно нижчим, ніж у здорових (р1<0,005; р1<0,01). Під впливом терапії 

рівень ПтІ дещо підвищився (р2>0,05), залишаючись через 6 місяців практично 

на такому ж рівні в обох підгрупах (р4 і р5  – >0,05), а різниця з показниками 

здорових була значною (р1<0,05; р1<0,005). 

Встановлені на першому етапі дослідження порушення рівня білка в 

сироватці крові хворих на ГП І групи під впливом комплексного лікування 

змінювалися. Зокрема, у хворих підгрупи ІА відразу після проведеної нами 

терапії вміст загального білка зріс до (79,33±1,05) мг/мл (р2<0,01), досягаючи 

рівня здорових (р1>0,05). Через півроку отриманий результат залишався 

практично незмінним (р3>0,05). Під впливом лікування в підгрупі ІБ зниження 

вмісту загального білка і відразу, і через 6 місяців було незначним, а показник 

вірогідно відрізнявся від вихідних даних (р2>0,05). Це свідчило про відсутність 

суттєвого впливу традиційної терапії на регуляцію рівня загального білка в 

сироватці крові.  

Концентрація загального білка в ротовій рідині хворих на ГП підгрупи 
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Таблиця 4.7 

Динаміка показників білковосинтетичної функції в біологічних рідинах 

хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня без та 

із супутнім хронічним криптогенним гепатитом під впливом комплексного 

лікування (M±m) 
 

 

Показники 

 

 

Здорові 

 

 

Хворі на ГП (І група) 

підгрупа основна (ІА) підгрупа порівняння (ІБ) 

до 

лікуван 

ня 

 

відразу 

після 

лікуван 

ня 

через 6 

місяців 

 

до 

лікуван 

ня 

 

відразу 

після 

лікування 

через 6 

місяців 

 

Фібриноген, 

г/л 

n=23 

2,26±0,07 

 

 

 

 

n=19 

2,39±0,15 

p1>0,05 

 

 

 

n=17 

2,25±0,14 

p1>0,05 

р2>0,05 

  

n=17 

2,29±0,14 

p1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

n=15 

2,38±0,15 

p1>0,05 

 

 

 

n=12 

2,28±0,14 

p1>0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=11 

2,30±0,15 

p1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

ПтІ, 

% 

n=22 

92,97±1,28 

 

 

 

 

n=19 

86,88±1,42 

p1<0,005 

 

 

 

n=19 

88,98±1,31 

p1<0,05 

р2>0,05 

 

n=18 

87,96±1,58 

p1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

n=15 

86,16±1,86 

p1<0,01 

 

 

 

n=15 

87,78±1,70 

p1<0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=12 

86,04±1,76 

p1<0,005 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

Загальний 

білок 

у сироватці 

крові, 

мг/мл 

n=23 

79,17±0,74 

 

 

 

 

n=19 

75,81±0,72 

p1<0,005 

 

 

 

n=19 

79,33±1,05 

p1>0,05 

р2<0,01 

 

n=19 

78,61±0,73 

p1>0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

n=15 

75,87±0,79 

p1<0,005 

 

 

 

n=14 

77,46±0,92 

p1>0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=14 

76,78±1,10 

p1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

Загальний 

білок 

у ротовій 

рідині, 

мг/мл 

n=24 

3,22±0,27 

 

 

 

 

n=19 

4,78±0,28 

p1<0,001 

 

 

 

n=17 

3,34±0,20 

p1>0,05 

р2<0,001 

 

n=17 

3,54±0,21 

p1>0,05 

р2<0,005 

р3>0,05 

n=15 

4,76±0,26 

p1<0,001 

 

 

 

n=14 

3,52±0,25 

p1>0,05 

р2<0,005 

 

р4>0,05 

n=14 

3,88±0,27 

p1>0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

  Хворі на ГП + ХКГ (ІІ група) 

підгрупа основна (ІІА) підгрупа порівняння (ІІБ) 

Фібриноген, 

г/л 

n=23 

2,26±0,07 

 

 

 

 

n=25 

2,78±0,09 

p1<0,001 

  

 

 

n=23 

2,35±0,12 

p1>0,05 

р2<0,01 

  

n=23 

2,41±0,13 

p1>0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

n=18 

2,78±0,13 

p1<0,005 

 

 

 

n=15 

2,39±0,15 

p1>0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=15 

2,44±0,16 

p1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

ПтІ, 

% 

n=22 

92,97±1,28 

 

 

 

 

n=23 

79,56±1,65 

p1<0,001 

  

 

 

n=22 

87,78±1,40 

p1<0,01 

р2<0,001 

 

n=22 

86,33±1,43 

p1<0,005 

р2<0,005 

р3>0,05 

n=16 

78,09±1,26 

p1<0,001 

  

 

 

n=14 

86,23±1,35 

p1<0,005 

р2<0,001 

 

р4>0,05 

n=14 

85,31±1,34 

p1<0,001 

р2<0,005 

р3>0,05 

р5>0,05 

Загальний 

білок 

у сироватці 

крові, 

мг/мл 

n=23 

79,17±0,74 

 

 

 

 

n=29 

71,37±0,96 

p1<0,001 

  

 

 

n=28 

78,89±1,29 

p1>0,05 

р2<0,001 

  

n=28 

76,92±1,14 

p1>0,05 

р2<0,001 

р3>0,05 

n=20 

70,34±1,12 

p1<0,001 

  

 

 

n=16 

74,82±1,55 

p1<0,05 

р2<0,05 

 

р4>0,05 

n=15 

73,74±1,48 

p1<0,005 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

Загальний 

білок 

у ротовій 

рідині, 

мг/мл 

n=24 

3,22±0,27 

 

 

 

 

n=18 

8,71±0,38 

p1<0,001 

  

 

 

n=18 

4,70±0,34 

p1<0,005 

р2<0,001 

 

n=18 

4,91±0,32 

p1<0,001 

р2<0,001 

р3>0,05 

n=15 

8,70±0,33 

p1<0,001 

  

 

 

n=12 

5,01±0,26 

p1<0,001 

р2<0,001 

 

р4>0,05 

n=12 

5,55±0,24 

p1<0,001 

р2<0,001 

р3>0,05 

р5>0,05 

Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р1 – до величини показника здорових; р2 – 

до величини показника до лікування; р3 – до величини показника відразу після лікування своєї 

підгрупи; р4 – до величини показника відразу після лікування основної підгрупи; р5 – до величини 

показника через 6 місяців після лікування основної підгрупи. 
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ІА, що була підвищеною до лікування, під впливом комплексної терапії 

знизилася в 1,43 (р2<0,001) раза, а різниця з даними в здорових була неістотною 

(р1>0,05). Досягнуті результати утримувалися і через півроку (р1>0,05; 

р2<0,005). У хворих підгрупи ІБ виявлені схожі закономірності, проте 

зменшення кількості загального білка в сироватці крові у всі терміни після 

лікування було не таким вираженим, хоча суттєво не відрізнялося від 

відповідних показників основної підгрупи як відразу, так і через півроку після 

лікування (р4 і р5 – >0,05). Істотні зміни рівня загального білка в ротовій рідині 

хворих на ГП І групи в ІА і ІБ підгрупах внаслідок здійснених нами заходів 

відображені на рис. 4.10. 

 
Рис. 4.10. Дія комплексного лікування на рівень загального білка в 

ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит (І група) в основній і 

порівняльній підгрупах у різні терміни спостереження. 

 

Як видно з даних, наведених у табл. 4.7, рівень фібриногену в сироватці 

крові хворих на ГП на тлі ХКГ відразу після проведеної комплексної терапії 
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достовірно зменшився порівняно з показником, визначеним до лікування 

(р2<0,01), наближаючись до даних у здорових (р1>0,05). Така ж закономірність 

зберігалася і через півроку (р1>0,05; р2<0,05). У підгрупі порівняння, на відміну 

від результатів в основній підгрупі, під впливом комплексної терапії не вдалося 

досягти вагомих змін рівня фібриногену в усі терміни спостереження (р2>0,05). 

Отже, розроблений нами спосіб лікування мав більш виражений і триваліший 

вплив на рівень фібриногену в сироватці крові в разі одночасного ураження 

тканин пародонта і печінки. 

У плазмі крові хворих ІІ групи до лікування показник ПтІ був значно 

нижчим відносно даних у здорових в обох досліджуваних підгрупах (р1<0,001). 

Відразу після завершення терапії він достовірно збільшився в обох підгрупах 

(р2<0,001), а через півроку залишався на тому ж рівні (р3>0,05). Різниці між 

підгрупами за показником ПтІ не виявлено (р4 і р5 – >0,05). 

У хворих на ГП на тлі ХКГ кількість загального білка в сироватці крові в 

підгрупі ІІА під дією лікування підвищилася на 7,52 % (р2<0,001) і майже 

досягала рівня здорових (р1>0,05). Через півроку зміни цього показника 

порівняно з даними до лікування залишалися істотними (р2<0,001). У сироватці 

крові хворих на ГП ІІ групи в підгрупі ІІБ зміни вмісту загального білка, які 

спостерігалися відразу після традиційного лікування, були менш вираженими 

(р2<0,05), ніж у хворих підгрупи ІІА, а різниця отриманих даних через півроку з 

такими до лікування ставала невірогідною (р2>0,05). 

У випадку ГП, поєднаного з патологією печінки, рівень загального білка в 

ротовій рідині хворих основної підгрупи внаслідок комплексної терапії 

зменшився в 1,85 (р2<0,001) раза – до (4,70±0,34) мг/мл (р2<0,001), не 

досягнувши даних у здорових – (3,22±0,27) мг/мл (р1<0,005). Через півроку 

спостерігалося незначне (р3>0,05) зростання рівня загального білка відносно 

показників, отриманих відразу після лікування, – до (4,91±0,32) мг/мл, проте 

зберігалася та ж відмінність із вихідними даними (р2<0,001). У хворих на ГП із 

підгрупи порівняння зниження рівня загального білка в ротовій рідині було 

достовірним як відразу, так і через півроку після терапії (р2<0,001), хоча ці 
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показники суттєво відрізнялися від даних у здорових (р1<0,001). Проте 

кількість загального білка в ротовій рідині цих хворих була все ж вищою, ніж в 

основній підгрупі відразу і через 6 місяців (на 6,19 % і 11,53 % відповідно) та 

більше відрізнялася від даних у здорових. Динаміка рівня загального білка в 

ротовій рідині хворих на ГП ІІ групи в підгрупах ІІ А і ІІБ подана і на рис. 4.11. 

  
Рис. 4.11. Дія комплексного лікування на рівень загального білка в 

ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит, поєднаний із хронічним 

криптогенним гепатитом (ІІ група), в основній і порівняльній підгрупах у різні 

терміни спостереження. 

 

4.4 Зміни показників тимолової проби та активності фосфатаз у 

хворих на генералізований пародонтит без та із супутнім хронічним 

криптогенним гепатитом відразу після завершення комплексної терапії та 

через півроку 

 

У хворих на ГП комплексне лікування також сприяло зменшенню 

показника тимолової проби (табл. 4.8).  
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Таблиця 4.8 

 

Динаміка показника тимолової проби в сироватці крові хворих на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня без та із 

супутнім хронічним криптогенним гепатитом під впливом комплексного 

лікування (M±m) 

 
 

 

Показ-

ники 

 

 

Здорові 

 

 

Хворі на ГП (І група) 

підгрупа основна (ІА) підгрупа порівняння (ІБ) 

до 

лікування 

 

відразу 

після 

лікування 

через 6 

місяців 

 

до 

лікування 

 

відразу 

після 

лікування 

через 6 

місяців 

 

Тимолова 

проба, 

од. 

n=23 

1,48±0,19 

 

 

 

n=19 

1,62±0,16 

p1>0,05 

  

 

 

n=19 

1,60±0,14 

p1>0,05 

р2>0,05 

  

n=19 

1,63±0,16 

p1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

n=15 

1,62±0,17 

p1>0,05 

  

 

 

n=15 

1,65±0,15 

p1>0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=15 

1,68±0,12 

p1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

  Хворі на ГП + ХКГ (ІІ група) 

підгрупа основна (ІІА) підгрупа порівняння (ІІБ) 

Тимолова 

проба, 

од. 

n=23 

1,48±0,19 

 

 

 

n=29 

3,24±0,30 

p1<0,001 

 

 

 

n=29 

2,91±0,37 

p1<0,005 

p2>0,05 

  

n=29 

2,50±0,20 

p1<0,001 

р2<0,05 

р3>0,05 

n=20 

3,29±0,30 

p1<0,001 

 

 

 

n=20 

2,94±0,35 

p1<0,005 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=20 

2,96±0,36 

p1<0,005 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

 

Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показника здорових; р2 – до величини показника до лікування; р3 – до величини 

показника відразу після лікування своєї підгрупи; р4 – до величини показника 

відразу після лікування основної підгрупи; р5 – до величини показника через 6 

місяців після лікування основної підгрупи. 

 

У сироватці крові хворих на ГП без супутньої патології показник 

тимолової проби був незначно вищим, ніж у здорових, в обох підгрупах. Під 

впливом лікування він майже не змінився в усі терміни спостереження. 

Достовірної різниці між підгрупами I групи не виявлено, проте показник 

тимолової проби в підгрупі ІА був ближчим до даних у здорових, ніж у підгрупі 

ІБ. 

У хворих на ГП на тлі ХКГ показник тимолової проби в підгрупі ІІА був 

вірогідно вищим від даних у здорових – у 2,19 (p1<0,001) раза, а відразу після 

завершення лікування зменшився в 1,11 раза, проте різниця з вихідними 
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даними була неістотною (p2>0,05), а з показником здорових – вагомою 

(p1<0,005). Через 6 місяців після терапії цей показник продовжував 

зменшуватися, а різниця з даними до лікування в 1,30 раза стала вірогідною 

(р2<0,05). Аналогічні закономірності відразу після лікування спостерігалися і в 

підгрупі ІІБ, проте через півроку показник тимолової проби почав зростати, а 

різниця з даними до лікування так і залишилася несуттєвою (p2>0,05). Більш 

успішні віддалені результати змін показника тимолової проби в сироватці крові 

хворих на ГП ІІ групи основної підгрупи, ніж у підгрупі порівняння, 

демонструють дані рис. 4.12. 

 
 

Рис. 4.12. Зміни показника тимолової проби в сироватці крові хворих на 

генералізований пародонтит, поєднаний із хронічним криптогенним гепатитом 

(ІІ група), в основній і порівняльній підгрупах під впливом комплексної терапії. 

 

Внаслідок комплексного лікування наставали зміни  активності ЛФ (табл. 

4.9). Підвищена до лікування в 1,19 раза активність ЛФ у хворих I групи ІА 

підгрупи знизилася в 1,16 (р2>0,05) раза, наближаючись до даних у здорових 
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(р1>0,05), а через півроку цей показник досягав аналогічного в здорових, хоча 

різниця як з вихідними показниками, так із такими відразу до лікування була 

недостовірною (р2>0,05), що можна пояснити великим розмахом даних. У ІБ 

підгрупі виявлено схожі закономірності (р1>0,05; р2>0,05), але регуляція 

динаміки ЛФ у сироватці крові була менш успішною, ніж в ІА підгрупі, а 

відмінність із даними в здорових через 6 місяців склала 1,13 раза. 

Таблиця 4.9 

 

Динаміка показника активності лужної фосфатази в біологічних рідинах 

хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня без та 

із супутнім хронічним криптогенним гепатитом під впливом комплексного 

лікування (M±m) 

 
 

 

Показни 

ки 

 

 

Здорові 

 

 

Хворі на ГП (І група) 

підгрупа основна (ІА) підгрупа порівняння (ІБ) 

до 

лікування 

 

відразу 

після 

лікування 

через 6 

місяців 

 

до 

лікування 

 

відразу 

після 

лікування 

через 6 

місяців 

 

ЛФ 

у 

сироватці 

крові, 

нмоль/с·л 

n=20 

275,25±22,94 

 

 

 

 

n=18 

326,11±25,99 

p1>0,05 

 

 

 

n=18 

281,29±28,33 

p1>0,05 

р2>0,05 

  

n=18 

278,64±34,59 

p1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

n=14 

325,59±21,35 

p1>0,05 

 

 

 

n=14 

299,42±25,96 

p1>0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=14 

310,78±21,52 

p1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

ЛФ  

у ротовій 

рідині, 

нмоль/с·л 

n=24 

150,25±15,28 

 

 

 

 

n=18 

215,28±14,16 

p1<0,005 

  

 

 

n=18 

157,09±21,22 

p1>0,05 

р2<0,05 

 

n=17 

155,47±20,47 

p1>0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

n=15 

217,53±15,01 

p1<0,005 

  

 

 

n=15 

175,32±18,65 

p1>0,05 

р2>0,05 

р4>0,05 

n=14 

190,24±24,28 

p1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

  Хворі на ГП + ХКГ (ІІ група) 

підгрупа основна (ІІА) підгрупа порівняння (ІІБ) 

ЛФ 

у 

сироватці 

крові, 

нмоль/с·л 

n=20 

275,25±22,94 

 

 

 

 

n=24 

527,17±23,48 

p1<0,001 

 

 

 

n=21 

343,24±24,17 

p1<0,05 

р2<0,001 

  

n=20 

338,31±32,12 

p1>0,05 

р2<0,001 

р3>0,05 

n=18 

527,66±24,52 

p1<0,001 

 

 

 

n=18 

388,52±36,61 

p1<0,05 

р2<0,005 

 

р4>0,05 

n=18 

393,76±33,38 

p1<0,01 

р2<0,005 

р3>0,05 

р5>0,05 

ЛФ  

у ротовій 

рідині, 

нмоль/с·л 

n=24 

150,25±15,28 

 

 

 

 

n=19 

245,03±14,05 

p1<0,001 

  

 

 

n=19 

160,40±18,36 

p1>0,05 

р2<0,005 

 

n=19 

154,63±16,93 

p1>0,05 

р2<0,001 

р3>0,05 

n=19 

234,61±14,22 

p1<0,001 

  

 

 

n=18 

192,70±23,11 

p1>0,05 

р2>0,05 

 

р4>0,05 

n=17 

199,73±22,47 

p1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

 

Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показника здорових; р2 – до величини показника до лікування; р3 – до величини 

показника відразу після лікування своєї підгрупи; р4 – до величини показника 

відразу після лікування основної підгрупи; р5 – до величини показника через 6 

місяців після лікування основної підгрупи. 
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У ротовій рідині хворих на ГП I групи в основній підгрупі також 

відбулося зниження активності ЛФ як відразу, так і через півроку після наших 

заходів – в 1,37  і 1,38 (р2<0,05) раза, з досягненням даних у здорових (р1>0,05). 

У підгрупі порівняння, в якій застосовували базову терапію, лікування було 

менш успішним в усі терміни спостереження (р2>0,05), що свідчить на користь 

запропонованого нами терапевтичного комплексу, та додатково 

проілюстровано на рис. 4.13. 

 
Рис. 4.13. Динаміка активності лужної фосфатази в ротовій рідині хворих 

на генералізований пародонтит (І група) внаслідок комплексної терапії в 

основній і порівняльній  підгрупах. 

 

Як видно з даних, наведених у табл.  4.9,  у хворих на ГП, який перебігав 

на тлі ХКГ, під впливом лікування також змінювалась  активність ЛФ у 

сироватці крові. Зокрема, в підгрупі ІІА вона знизилася в 1,54 і в 1,56 (р2<0,001) 

раза відразу після завершення терапії і через 6 місяців відповідно, 

наближаючись у віддаленому терміні після лікування до даних у здорових 
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(р1>0,05). У підгрупі ІІБ зменшення активності ЛФ було не таким вираженим, 

різниця з вихідними даним була меншою (в 1,36 і 1,34 раза), а з даними у 

здорових в обох термінах спостереження після терапії – вірогідною (р1<0,05; 

р1<0,01). Отримані показники свідчать, що додаткове до базової терапії 

використання гепатопротектора Глутаргін в основній підгрупі суттєвіше 

впливало на ферментний спектр крові у хворих на ГП із супутнім ХКГ (рис. 

4.14). 

 
Рис. 4.14. Динаміка активності лужної фосфатази в сироватці крові 

хворих на генералізований пародонтит при супутньому хронічному 

криптогенному гепатиті (ІІ група) внаслідок комплексної терапії в основній і 

порівняльній підгрупах. 

 

У разі перебігу ГП на тлі ХКГ зміни активності ЛФ у ротовій рідині 

завдяки лікуванню також були суттєвими: зниження цього показника у хворих 

підгрупи ІІА відразу і через півроку після завершення терапії дорівнювало 1,53 

і 1,58 (р2<0,005; р2<0,001) раза та наблизилось до нормальних (р1>0,05). Таких 

результатів у хворих підгрупи ІІБ не спостерігалося, оскільки і відразу, і через 6 
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місяців після лікування активність ЛФ істотно не відрізнялася від вихідного 

показника (р2>0,05). Це вказує на те, що гепатопротектор Глутаргін мав добрий 

вплив на стан тканин пародонта хворих на ГП із супутнім ХКГ і на місцевому 

рівні. Про відмінність отриманих показників щодо активності ЛФ у ротовій 

рідині хворих на ГП ІІ групи в різні терміни спостереження, які були ліковані 

розробленим нами способом та базовою терапією, свідчать і дані, наведені на 

рис. 4.15. 

 
 

Рис. 4.15. Динаміка активності лужної фосфатази в ротовій рідині хворих 

на генералізований пародонтит при супутньому хронічному криптогенному 

гепатиті (ІІ група) внаслідок комплексної терапії в основній і порівняльній 

підгрупах. 

 

Комплексне лікування хворих на ГП сприяло зниженню активності КФ 

(табл. 4.10).  

У сироватці крові хворих І групи ІА підгрупи вона зменшилася в 1,61 

(р2<0,001) раза відразу та в 1,39 (р2<0,005) раза – через 6 місяців після терапії.  
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Таблиця 4.10 

 

Динаміка активності кислої фосфатази в біологічних рідинах хворих на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня без та із 

супутнім хронічним криптогенним гепатитом під впливом комплексного 

лікування (M±m) 

 
 

 

Показники 

 

 

Здорові 

 

 

Хворі на ГП (І група) 

підгрупа основна (ІА) підгрупа порівняння (ІБ) 

до 

лікування 

 

відразу 

після 

лікування 

через 6 

місяців 

 

до 

лікування 

 

відразу 

після 

лікування 

через 6 

місяців 

 

КФ 

у 

сироватці 

крові, 

нмоль/с·л 

n=23 

70,74± 

6,93 

 

 

 

 

n=19 

146,84± 

10,46 

p1<0,001 

 

 

n=19 

91,11± 

7,22 

p1<0,05 

р2<0,001 

  

n=19 

105,68± 

6,86 

p1<0,005 

р2<0,005 

р3>0,05 

n=15 

146,00± 

9,67 

p1<0,001 

 

 

 

n=15 

115,87± 

9,89 

p1<0,005 

р2<0,05 

 

р4>0,05 

n=15 

124,67± 

8,65 

p1<0,005 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

КФ 

у ротовій 

рідині, 

нмоль/с·л 

n=24 

440,42± 

49,37 

 

 

 

 

n=19 

756,89± 

31,82 

p1<0,001 

 

 

 

n=19 

430,21± 

31,94 

p1>0,05 

р2<0,001 

 

n=19 

452,58± 

35,90 

p1>0,05 

р2<0,001 

р3>0,05 

n=15 

755,00± 

31,96 

p1<0,001 

 

 

 

n=15 

471,13± 

34,83 

p1>0,05 

р2<0,001 

 

р4>0,05 

n=15 

495,67± 

33,63 

p1>0,05 

р2<0,001 

р3>0,05 

р5>0,05 

  Хворі на ГП + ХКГ (ІІ група) 

підгрупа основна (ІІА) підгрупа порівняння (ІІБ) 

КФ 

у 

сироватці 

крові, 

нмоль/с·л 

n=23 

70,74± 

6,93 

 

 

 

 

n=26 

211,15± 

10,74 

p1<0,001 

 

 

 

n=24 

149,42± 

10,17 

p1<0,001 

р2<0,001 

  

n=23 

165,65± 

10,51 

p1<0,001 

р2<0,005 

р3>0,05 

n=19 

211,47± 

11,39 

p1<0,001 

 

 

 

n=19 

170,93± 

10,93 

p1<0,001 

р2<0,05 

 

р4>0,05 

n=19 

185,34± 

12,81 

p1<0,001 

р2>0,05 

р3>0,05 

р5>0,05 

КФ 

у ротовій 

рідині, 

нмоль/с·л 

n=24 

440,42± 

49,37 

 

 

 

n=20 

813,50± 

42,95 

p1<0,001 

 

 

 

n=19 

476,58± 

34,47 

p1>0,05 

р2<0,001 

 

n=19 

494,32± 

39,88 

p1>0,05 

р2<0,001 

р3>0,05 

n=16 

813,13± 

40,59 

p1<0,001 

 

 

 

n=16 

500,66± 

27,40 

p1>0,05 

р2<0,001 

 

р4>0,05 

n=16 

518,39± 

29,02 

p1>0,05 

р2<0,001 

р3>0,05 

р5>0,05 

 

Примітки. Вказано вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

показника здорових; р2 – до величини показника до лікування; р3 – до величини 

показника відразу після лікування своєї підгрупи; р4 – до величини показника 

відразу після лікування основної підгрупи; р5 – до величини показника через 6 

місяців після лікування основної підгрупи. 
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У хворих на ГП ІБ підгрупи відразу після завершення комплексного 

лікування зміни активності КФ у сироватці крові були схожими, хоча її 

зниження відносно даних до лікування було дещо меншим (1,26 раза; р2<0,05), 

а через 6 місяців різниця з даними до лікування була вже невірогідною 

(р2>0,05), що свідчить про недостатню ефективність стандартної терапії. 

Активність КФ у ротовій рідині до лікування у хворих І групи основної 

підгрупи була підвищеною в 1,72 раза (р1<0,001), а після проведеної терапії 

знизилася  в 1,76 (р2<0,001) раза, перевищуючи дані в здорових (р1>0,05) і 

залишаючись майже такою і через 6 місяців (р1>0,05; р2<0,001; р3>0,05). 

Зменшення активності КФ у ротовій рідині хворих підгрупи порівняння в 1,60 

(р1>0,05; р2<0,001) раза було дещо менш вираженим, ніж в основній підгрупі, а 

показник незначно підвищився через 6 місяців. Про ефективність 

запропонованого способу лікування свідчило і те, що зниження активності КФ 

у підгрупі ІБ було дещо меншим, ніж у підгрупі ІА. Отримані нами показники 

активності КФ у ротовій рідині хворих на ГП І групи під впливом різних 

способів лікування відображено на рис. 4.16.  

У хворих на ГП, поєднаний із ХКГ, комплексна терапія теж сприяла зміні 

активності КФ у сироватці крові. У підгрупі ІІА зменшення цього показника 

відразу і через 6 місяців після лікування склало 1,41 і 1,27 (р2<0,001 і р2<0,005) 

раза відповідно. У підгрупі ІІБ відразу після завершення терапії теж настало 

зниження активності КФ, але не таке вагоме (р2<0,05). Проте через 6 місяців 

цей показник повертався до вихідних значень (р2>0,05). 

У ротовій рідині під впливом лікуванням активність КФ була близькою 

до показника в здорових: у хворих ІІА підгрупи активність КФ знизилася з 

(813,50±42,95) нмоль/с·л до (476,58±34,47) і (494,32±39,88) нмоль/с·л (р1>0,05; 

р2<0,001) відразу і через півроку після лікування відповідно. Показник 

активності КФ у ротовій рідині хворих ІІБ підгрупи відразу після терапії був 

трохи вищим, ніж в основній підгрупі, − (500,66±27,40) і (518,39±29,02) 

нмоль/с·л, але статистичні закономірності залишалися такими ж (р1>0,05; 

р2<0,001). 
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Рис. 4.16. Динаміка активності кислої фосфатази в ротовій рідині хворих 

на генералізований пародонтит (І група) під впливом комплексної терапії в 

основній і порівняльній підгрупах у різні терміни спостереження. 

 

Співвідношення показників активності КФ у ротовій рідині хворих ІІ 

групи в різні терміни спостереження в основній і порівняльній підгрупах можна 

прослідкувати за даними, продемонстрованими на рис. 4.17.  

Таким чином, під впливом комплексного лікування у хворих на ГП 

досягнуто значних позитивних змін усіх клінічних показників, особливо в 

основних підгрупах І і ІІ груп, в яких застосовувався розроблений нами 

комплекс, що підтверджується утримуванням або й поліпшенням деяких 

індексів через півроку після терапії. У хворих на ГП І групи ІБ підгрупи 

віддалені результати були дещо гіршими, ніж в ІА підгрупі (за виключенням 

показника ЧС), а у хворих ІІ групи ІІБ підгрупи не вдалося досягти стійкої 

ремісії: більшість показників стану пародонта (крім індексу РВІ і глибини ПК) 
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погіршувалися достовірно, що свідчило про нетривалість досягнутих 

результатів та вимагало повторного підтримуючого лікування.  

 

 
 

Рис. 4.17. Динаміка активності кислої фосфатази в ротовій рідині хворих 

на генералізований пародонтит при супутньому хронічному криптогенному 

гепатиті (ІІ група) внаслідок комплексної терапії в основній і порівняльній 

підгрупах у різні терміни спостереження. 

 

Отримані показники пародонтопротекторної ефективності за індексами 

Muhleman i Parma доводять виражену дієвість нашого медикаментозного 

комплексу, особливо для хворих на ГП, що мають супутній ХКГ. 

Внаслідок дії комплексної терапії у хворих на ГП І групи ІА підгрупи 

розробленим нами способом із використанням Кальцеміну, Глутаргіну, 

Атоксілу і Стоматофіту найсуттєвіші зміни виявлені за показниками активності 

церулоплазміну і рівнем загального білірубіну в сироватці крові, вмістом 

загального білка й активністю КФ в обох біологічних рідинах  та активністю 
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ЛФ у ротовій рідині. У ІБ підгрупі цієї групи традиційне лікування мало добрий 

регулюючий вплив лише на показники загального білірубіну в сироватці крові 

та загального білка й активності КФ у ротовій рідині. 

У хворих на ГП із супутнім ХКГ, які ввійшли у ІІ групу основну 

підгрупу, завдяки запропонованому нами медикаментозному комплексу 

особливо добре врегульовувалися змінені показники активності холінестерази, 

церулоплазміну, ЛДГ, АсАТ, вміст фібриногену і загального білірубіну, 

показники ПтІ і тимолової проби у крові, а також рівень загального білка й 

активність ЛФ і КФ в обох біологічних рідинах. У хворих ІІ групи підгрупи 

порівняння традиційна терапія сприяла нормалізації активності холінестерази, 

ЛДГ, АсАТ і ЛФ та показника ПтІ у крові, а також вмісту загального білка й 

активності КФ у ротовій рідині. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблема ГП залишається актуальною, оскільки ця патологія переважає 

в структурі стоматологічних хвороб, часто виникає в молодому віці і 

призводить до ранньої втрати зубів, чинить негативний вплив на різні органи і 

системи [9; 12; 16] та може супроводжуватися різноманітними захворюваннями 

внутрішніх органів, несвоєчасна діагностика яких обтяжує патологічний процес 

у пародонті [77; 187; 233; 262]. 

Встановлено, що у хворих із супутніми соматичними недугами, такими 

як: хвороби серцево-судинної системи, ревматоїдний артрит, цукровий діабет, 

хвороби ШКТ, підшлункової залози, нирок тощо ураження пародонта зростає, а 

перебіг має свої особливості [24; 48; 50; 60; 267; 290; 293; 294]. Про єдність 

процесів запального ґенезу в ротовій порожнині і ШКТ свідчить те, що ступінь 

запально-деструктивних процесів у пародонті корелює з активністю запалення 

в стравоході і шлунку [95; 111; 122; 181; 235]. Встановлено також, що 

захворювання тканин пародонта впливають на загальний стан організму 

людини, обтяжуючи його [75; 87; 152; 234; 288; 313]. 

Через часте виявлення у хворих на ГП різноманітних захворювань 

внутрішніх органів при лікуванні цієї патології необхідно пам’ятати про 

можливу поліморбідність [157; 176; 187; 266]. Ці питання мало досліджувалися 

в стоматології, зокрема, пародонтальний статус у пацієнтів із захворюваннями 

ГБС вивчався лише в окремих роботах [208; 245; 270; 278], а дані щодо 

особливостей перебігу стоматологічних захворювань при хронічних ураженнях 

печінки та ефективності їхнього лікування є нечисленними [251]. Отже, 

дослідження перебігу ГП, поєднаною з хронічною патологією печінки, для 

корекції виявлених порушень є актуальним.  

У зв’язку з цим, метою нашого дослідження було підвищення 

ефективності лікування хворих на ГП, що перебігають на тлі захворювань 

печінки, на підставі вивчення їхнього пародонтологічного і біохімічного 

статусу та розробки лікувально-профілактичного комплексу.  
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Для досягнення мети обстежені здорові і хворі на ГП хронічного перебігу І 

ступеня, які поділялися на такі групи: здорові, І група (ГП без супутньої 

патології), ІІ і ІІІ групи (ГП із супутнім ХКГ і СЦП відповідно). Оскільки 

детальна оцінка клінічної картини має вирішальне значення для діагностики і 

планування індивідуального комплексу лікувальних заходів та моніторингу 

ефективності терапії захворювань тканин пародонта, нами визначалися клінічні 

показники стану твердих тканин і пародонта: індекси КПВ і КПВп, рівень 

резистентності зубів до карієсу, ІГ, РВІ, РМА, ЧС, ІК, глибина ПК. Для 

з’ясування біохімічного статусу і функціонального стану печінки у всіх 

пацієнтів досліджували: активність ферментів холінестерази, церулоплазміну, 

ЛДГ, АлАТ, АсАТ, показники фібриногену, ПтІ, рівень загального білка, 

загального білірубіну і тимолової проби, активність ЛФ і КФ у сироватці крові і 

ротовій рідині.  

При обстеженні стану твердих тканин зубів виявлено, що у всіх 

обстежених пацієнтів (здорових і хворих на ГП) поширеність карієсу склала 

100 %. При цьому у хворих І групи інтенсивність карієсу за індексами КПВ і 

КПВп була вищою, ніж у здорових, в 1,40 і 1,41 раза, у випадку ХКГ (ІІ група) – 

в 1,49 (КПВ) і 1,35 (КПВп) раза, а на тлі СЦП (ІІІ група) – в 1,49 і 1,63 раза 

відповідно. 

Переважна більшість обстежених мала низький і дуже низький рівень 

резистентності зубів до карієсу, що характерно для нашої популяції, оскільки 

Івано-Франківська область є ендемічною зоною по карієсу зубів. Однак, чітко 

простежується його залежність від наявності супутніх хронічних хвороб 

печінки. Так, якщо в здорових і хворих на ГП низьким і дуже низьким рівень 

був у 70,84 % і в 64,71 % відповідно, то у разі ХКГ він зростав до 75,51 %, а при 

поєднанні із СЦП – до 79,31 %. Отже, патологію печінки у хворих на ГП можна 

розглядати як обтяжуючий чинник, який підвищує ураженість зубів карієсом. 

Дослідження показали характерні дистрофічно-запальні зміни в тканинах 

пародонта, які за клініко-рентгенологічними показниками відповідали ГП 

хронічного перебігу І ступеня. При цьому в ІІ і ІІІ групах хворих на ГП з 
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одночасним ураженням печінки виявлено більш виражені ознаки хвороби, ніж 

у хворих І групи без соматичних захворювань. Так, ІГ у І групі становив 

(1,46±0,08) бала і відповідав задовільному рівню гігієни. У хворих ІІ групи він 

був вищим в 1,18 раза, а ІІІ – в 1,25 (р1<0,05) раза і відповідав незадовільному 

рівню гігієни. Індекс РВІ у хворих на ГП І групи становив (1,32±0,09) бала, а ІІ і 

ІІІ груп зростав в 1,21 (р1<0,05) і 1,33 (р1<0,01) раза відповідно. Подібні 

закономірності – підвищення в 1,31 (р1<0,01) і 1,43 (р1<0,005) раза в ІІ і ІІІ 

групах, порівняно з даними І групи, відмічені і щодо показника РМА. І якщо в І 

групі індекс РМА Parma був 49 %, а в ІІ – 64 % (що відповідало середньому 

ступеню важкості симптоматичного гінгівіту), то в ІІІ групі він склав 70 % (що 

вказувало на  важкий його ступінь). Показник ЧС зростав у разі ГП на тлі ХКГ 

в 1,23 (р1<0,01) раза, а при поєднанні із СЦП – в 1,35 (р1<0,01) раза. Глибина 

ПК коливалася в межах від 3,15 у І групі до 3,41 мм у ІІІ групі і достовірної 

різниці між ними не було. За індексом ІК, навпаки, виявлено суттєві відмінності 

між групами: дані у хворих ІІ групи були в 1,39 раза, а ІІІ – в 1,80 раза вищими, 

ніж І групи (р1<0,001). Між показниками ІК при ХКГ і СЦП різниця в 1,29 раза 

також була значною (р2<0,005).  

Нами спільно з гастроентерологами встановлено різноспрямовані зміни 

активності секреторних ферментів печінки холінестерази і церулоплазміну. 

Зокрема, у хворих І групи активність холінестерази в сироватці крові 

знижувалася на 4,22 % (р1>0,05), а ІІ і ІІІ груп – на 20,28 % і 49,07 % (р1<0,001) 

відповідно. Деяке зниження цього показника у хворих І групи вказує на 

незначне порушення в них білковосинтетичної функції печінки, що відмічають 

й інші науковці [135]. Виражене зменшення активності холінестерази, яка є 

раннім маркером синтетичної функції печінки, за одночасного ураження ГП і 

ХКГ та особливо ГП і СЦП засвідчує глибокі порушення трофіки в організмі 

через наростання гепатодепресивного синдрому [149]. Активність 

церулоплазміну в сироватці крові всіх груп хворих на ГП зростала достовірно, а 

надто на тлі хвороб печінки (на 26,04 %, 53,59 % і 82,69 % у І, ІІ і ІІІ групах 

відповідно; р1<0,001). Підвищення активності церулоплазміну, як секреторного 
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ферменту печінки й антиоксиданта, у хворих на ГП є свідченням напруження 

антиоксидантної системи [171], а в разі поєднання із ХКГ та особливо із СЦП 

ще й вказує на одночасне посилення запалення в тканинах пародонта і печінки, 

оскільки він також є маркером гострої фази запалення [149]. Отримані нами 

дані засвідчили необхідність призначення медикаментів, які б мали поєднаний 

вплив на тканини пародонта і функцію печінки та антиоксидантну дію.  

За ГП без соматичного обтяження з головних показників цитолітичного 

синдрому [149] у сироватці крові зростала лише активність ЛДГ (в 1,28 раза; 

р1<0,001). У хворих на ГП ІІ і ІІІ груп ці показники підвищувалися вірогідно, 

особливо у випадку СЦП (у 2,80 раза – АлАТ і в 3,02 раза – АсАТ; р1<0,001). У 

цих хворих активність обох трансміназ була вищою за референтні величини. 

Виявлене суттєве зростання активності ЛДГ у хворих І групи ймовірно вказує 

на деяке підвищення цитолізу [170], яке спостерігали й інші дослідники [136]. 

Воно пов’язане ще й з тим, що в умовах запалення в тканинах пародонта 

активується анаеробний тип обміну вуглеводів, продукти якого (зокрема, 

лактат) спричиняють порушення мікроциркуляції зі збільшенням проникності 

судин пародонта для високомолекулярних речовин, а також сприяють 

формуванню ацидозу [133]. Зростання активності АлАТ у сироватці крові 

хворих на ГП ІІ і ІІІ груп наставало очевидно через пошкодження цитоплазми 

гепатоцитів, а активності АсАТ – через руйнування їхньої мембрани [29], що 

було особливо вираженим у разі поєднаного ураження ГП і СЦП. На подібні 

зміни в активності трансаміназ у хворих на ГП на тлі хронічних захворювань 

печінки вказують й інші науковці [208]. 

У ротовій рідині активність ЛДГ, АлАТ і АсАТ збільшувалася у всіх 

хворих вірогідно (ЛДГ – в 1,67, 1,85 і 2,24; АлАТ – в 1,55, 3,95, 7,29; АсАТ – в 

1,75, 3,77, 7,19 раза в І, ІІ і ІІІ групах відповідно). Це свідчить про те, що 

наростання цитолітичного синдрому підтримує патологічний процес у тканинах 

пародонта. Різке підвищення активності АсАТ і дещо менше – АлАТ у ротовій 

рідині хворих на ГП засвідчують й інші дослідники [271; 309], а такі зміни, на 

їхню думку, демонструють тісний зв’язок між концентрацією АлАТ і АсАТ в 
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ясенній рідині та активністю руйнування пародонта [153; 195; 265; 271; 306; 

319]. У той же час, за іншими повідомленнями зміни активності ЛДГ, АлАТ і 

АсАТ у ротовій рідині хворих на ГП були незначними [257]. Вищезазначені 

дані вказують на необхідність використання медикаментів, які б 

попереджували пошкодження тканин пародонта та гепатоцитів. 

Білковосинтетична функція печінки в разі ГП змінювалася. При цьому 

кількість фібриногену у хворих І групи підвищувалася незначно (на 5,75 %; 

р1>0,05), а ІІ і ІІІ − достовірно (на 23,0 % і 27,88 %; р1<0,001), що відображає як 

ушкодження тканин пародонта, так і зміни функціонального стану печінки, і 

може бути зумовлене хронічним запаленням в яснах та свідчить про порушення 

мікроциркуляції, спричинене згущенням крові [16], особливо на тлі СЦП.  

Показник ПтІ в І, ІІ і ІІІ групах зменшувався вірогідно – на 7,41 %,     

17,74 % і 24,66 % (р1<0,001) відповідно. Це вказує на погіршення реологічних 

властивостей крові у всіх хворих [197], проте особливо виражене – за поєднаної 

з ГП патології печінки, при якій ПтІ ставав меншим від референтних величин. 

Зміни вмісту загального білка в обох досліджуваних рідинах були 

різноспрямованими: в сироватці крові хворих I, II і III груп кількість його 

зменшувалася – на 4,39 %, 11,59 % і 15,07 % (р1<0,05; р1<0,001 і р1<0,001), а в 

ротовій рідині, навпаки, зростала – в 1,48, 2,70 і 3,47 (р1<0,001) раза відповідно. 

Зниження цього показника в сироватці крові хворих на ГП без соматичної 

патології може бути зумовлене сповільненням білковосинтетичної функції 

печінки, а розвиток значної гіпопротеїнемії за ГП, поєднаного з ХКГ і СЦП, 

очевидно спричинений тим, що в цих хворих зменшується кількість 

гепатоцитів, які заміщуються сполучною тканиною [61]. На думку деяких 

дослідників, рівень загального білка в ротовій рідині хворих на ГП може 

підвищуватися від 1,19-1,23 до 3,5-4,0 разів [130; 215]. Це відбувається 

ймовірно через посилення катаболічних процесів у пародонті й ослаблення 

біосинтезу його органічної основи, зокрема, колагену [125]. Отримані нами дані 

співзвучні з результатами інших науковців [179], які вважають, що відновлення 
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білковоутворюючої функції сприяє нормалізації рівня білка, тому при лікуванні 

ГП необхідно застосовувати сучасні коректори цих порушень.   

Водночас у разі ГП зростав рівень загального білірубіну і тимолової 

проби в сироватці крові: в І групі – неістотно, а у випадку одночасного 

ураження печінки – суттєво, особливо на тлі СЦП (загальний білірубін – у 2,30 

раза, а тимолова проба − у 4,81 раза; р1<0,001). Відомо, що рівень загального 

білірубіну відображає порушення функціонального стану гепатоцитів (якщо 

при цьому активність ЛФ підвищена) і є показником мезенхімально-запального 

синдрому [149; 170; 236], тому збільшення його вже в разі ГП, що перебігає на 

тлі КГ, та досягнення піку цього показника при поєднанні ГП і СЦП засвідчує 

ураження печінки, що підтверджується значним перевищенням отриманих 

нами даних показників загальноприйнятої норми. Зростання рівня тимолової 

проби (особливо у хворих ІІІ групи, в яких він був вищим від референтних 

величин), може вказувати на розвиток мезенхімально-запального синдрому 

[137; 149], що очевидно має місце в обстежених нами хворих на ГП ІІ і ІІІ груп. 

Підвищення показника тимолової проби до 6-7,5 од. (порівняно з 0-4,0 од. у 

нормі) за одночасного ураження тканин пародонта і ГБС спостерігали й інші 

дослідники [220]. У лікуванні таких хворих необхідно передбачити вплив 

обраних медикаментів на зменшення проявів холестатичного і мезенхімально-

запального синдромів. 

Нами встановлено, що у хворих на ГП І групи активність ЛФ у сироватці 

крові зростала незначно (на 18,39 %; р1>0,05), а ІІ і ІІІ груп – статистично 

значуще (на 91,60 % і 90,59 % відповідно; р1<0,001). Деяке збільшення 

активності ЛФ у сироватці крові хворих на ГП без патології печінки (очевидно, 

за рахунок кісткового ізоферменту) може вказувати на компенсаторну дію і 

розцінюється як позитивний прогноз, а переконливе підвищення її в ІІ і ІІІ 

групах очевидно спричинене розвитком холестатичного синдрому [149], який 

виникає через всмоктування в кров жовчних кислот, що мають ушкоджуючий 

вплив на всі тканини організму [170], зокрема, і на тканини пародонта. У 

ротовій рідині активність ЛФ збільшувалася достовірно – в 1,44; 1,56 і 1,68 
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(р1<0,005; р1<0,001; р1<0,001) раза в І, ІІ і ІІІ групах відповідно. Про 

підвищення активності ЛФ у ротовій рідині у випадку ГП, яка корелює зі 

зростанням активності ЛДГ, АлАТ і АсАТ, повідомляється і в інших наукових 

працях [264; 309; 310]. 

Підвищення активності КФ у хворих на ГП спостерігалося як у сироватці 

крові (в 2,07, 2,99 і 2,89 раза в І, ІІ і ІІІ групах відповідно; р1<0,001), так і в 

ротовій рідині (в 1,72, 1,85 і 2,06 раза в І, ІІ і ІІІ групах відповідно; р1<0,001) та 

свідчило про активацію остеокластів і підвищену резорбцію кісткової тканини 

пародонта [169]. Це спонукало нас до застосування в комплексному лікуванні 

ендогенного остеотропного препарату Кальцемін. 

Здійснені дослідження показали, що не всі показники, які характеризують 

функціональний стан печінки, виходять за межі референтних величин не лише 

у випадку ГП без соматичної патології, але й при досліджуваних нами супутніх 

хворобах печінки. Зокрема, це – активність холінестерази, ЛДГ, ЛФ, показники 

фібриногену, ПтІ, загального білка в сироватці крові. Це можна пояснити тим, 

що функціональні резерви печінки дуже значні і лише на етапі декомпенсації 

з’являються клінічно значимі прояви і змінюються біохімічні маркери [175]. 

Проте, як зазначено вище, при порівнянні отриманих нами даних у різних 

групах хворих на ГП із показниками в здорових виявлено статистично значущі 

відмінності за більшістю з них. Встановлена при цьому достовірна різниця за 

деякими вивченими показниками у випадку ГП навіть без поєднаної патології 

засвідчує, що будь-який (навіть досить незначний) запальний процес у 

пародонті впливає на загальний стан організму, хоча тканини пародонта 

займають досить незначне місце [16]. 

Після завершення скринінгових досліджень визначено найважливіші 

біохімічні маркери, що водночас характеризують стан тканин пародонта і 

функціональний стан печінки, які доцільно вивчати разом із клінічними 

показниками до і після лікування у хворих на ГП І і ІІ груп у подальшому, що і 

здійснено нами. Із різних причин (прогресування цирозу печінки, порушення 
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хворими умов дослідження тощо) у подальшому дослідженні хворі на ГП із 

СЦП (ІІІ група) не змогли продовжити участь. 

Між клінічними і біохімічними показниками у разі ГП виявлено 

достовірні кореляції. У І групі зв’язки середньої сили (r від 0,46 до 0,71; р˂0,05) 

були між індексами: ІГ і ЧС та активністю ЛДГ; РВІ та активністю КФ у крові; 

РМА та активністю церулоплазміну, показником ПтІ, а також активністю ЛФ і 

КФ у ротовій рідині; ЧС та активністю ЛДГ, рівнем загального білка в крові й 

активністю КФ у ротовій рідині; ІК та активністю ЛФ у крові.  

У ІІ групі вірогідні середні кореляційні зв’язки (r від 0,38 до 0,60; р˂0,05-

0,01) встановлено між індексами: ІГ і РМА та активністю ЛФ у крові; РВІ та 

рівнем фібриногену; ЧС та активністю церулоплазміну і ЛДГ, а також рівнем 

фібриногену; ІК та активністю ЛДГ і КФ у ротовій рідині; глибиною ПК та 

активністю ЛФ у ротовій рідині. 

Оскільки проблема поєднаної патології в даний час набуває особливої 

актуальності не лише через неухильне зростання поліморбільності 

захворюваності населення, але й через недостатню ефективність 

застосовуваного в таких випадках традиційного лікування окремих 

захворювань [156], виявлені нами зміни маркерних показників 

функціонального стану печінки вказали на необхідність включення в 

комплексне лікування ГП препаратів, які б сприяли їхній регуляції як у хворих 

І, так і ІІ групи. Спостереження науковців засвідчують, що лише одночасна 

корекція стану внутрішніх органів і ротової порожнини є єдиною основою 

ефективного оздоровлення таких хворих [187]. 

За способом медикаментозного лікування I і II групи були поділені на 

основні (ІА і ІІА) підгрупи і підгрупи порівняння (ІБ і ІІБ). В А підгрупах 

місцево використовували Стоматофіт і розроблену нами пасту на основі 

Глутаргіну й Атоксілу, всередину призначали Кальцемін і Глутаргін. У Б 

підгрупах місцево застосовували Хлоргексидин і Метродент, а всередину – 

Кальцемін. Суть інновації полягає в тому, що для екзо- й ендогенного 

лікування хворих на ГП ми запропонували Глутаргін, обрання якого 
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ґрунтується на твердженні науковців про доцільність використання 

гепатопротекторів для профілактики і лікування ГП та гепатиту [205]. Доведена 

висока дієвість ентеросорбентів на основі диоксиду кремнію як детоксикантів 

[65; 160; 161; 162], у т. ч. і в пародонтології [27; 84; 133], як окремо, так  і в 

поєднанні з гепатопротектором [133], тому запропонований спосіб місцевого 

лікування ГП із використанням кремнеземного ентеросорбента Атоксіл і 

гепатопротектора Глутаргін має наукове підґрунтя. Розроблена нами 

пародонтальна паста дозволяє забезпечити поліфакторний і пролонгований 

вплив на уражені тканини пародонта, не має побічної дії і забезпечує стабільну 

концентрацію лікарських речовин у вогнищі запалення, та є, як відомо, 

найраціональнішим медикаментозним засобом локальної дії [226]. Про 

необхідність створення депо лікарської речовини в ділянці пародонта 

стверджують й інші автори [211]. Усі вибрані препарати для лікування ГП в 

основних підгрупах – природного походження та мають полівалентний ефект, а 

такий підхід дозволяє попередити перевантаження пацієнтів медикаментами 

[254].  

Застосована нами комплексна терапія сприяла регуляції виявлених 

клінічних, рентгенологічних і біохімічних змін та відновленню порушеної 

мікроциркуляції і швидкому нівелюванню патологічного процесу в пародонті, а 

також поліпшенню функціонального стану  печінки, особливо в ІА і ІІА 

підгрупах. При цьому відбулася майже повна редукція ознак хронічного 

катарального запалення, що проявлялося відсутністю набряку, застійної 

гіперемії, ексудації, нормалізацією конфігурації ясенного краю, зменшенням 

глибини ПК, та підтверджувалося змінами усіх пародонтальних показників.  

У хворих на ГП І групи комплексне лікування мало успіх незалежно від 

застосованого способу терапії. При цьому в підгрупі ІА досягнутий відразу 

результат практично утримувався півроку, а індекс ефективності терапії відразу 

і через 6 місяців склав відповідно: ІГ – 91,67 % і 89,59 %; РВІ – 91,67 % і    

89,39 %; РМА – 89,12 % і 85,03 %; ЧС – 92,27 % і 89,95 %; ІК – 56,02 % і     

47,28 % (p1<0,001); ПК – 19,05 % і 20,95 % (p1<0,05; p1<0,01). У хворих 
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підгрупи ІБ віддалені результати були дещо гіршими, особливо за індексами 

ЧС та ІК, які через 6 місяців вже достовірно відрізнялися від даних, отриманих 

відразу після лікування (p2<0,01; p2<0,05), та глибиною ПК, що наближалася до 

вихідних показників (p1>0,05). Індекс ефективності терапії відразу і через 

півроку в них був таким: за ІГ – 90,51 % і 81,02 %; за РВІ – 90,23 % і 78,20 %; за 

РМА – 86,39 % і 75,51 %; за ЧС – 91,85 % і 78,26 %; за ІК – 40,89 % і 15,69 %; за 

ПК – 16,51 % і 13,97 % відповідно. 

При одночасному ураженні ГП і ХКГ у підгрупі ІІА закономірності 

клінічних змін, отримані у підгрупі ІА, були такими ж. Індекс ефективності 

відразу після терапії і через 6 місяців дорівнював: ІГ – 87,57 % і 85,80 %; РВІ – 

89,87 % і 84,18 %; РМА – 89,58 % і 86,98 %; ЧС – 89,24 % і 87,00 %; ІК –     

59,75 % і 48,67 % (p1<0,001); ПК – 13,80 % і 14,42 % (p1<0,05; p1<0,01) 

відповідно. У хворих підгрупи ІІБ не вдалося утримати досягнутих результатів: 

через півроку показники значно підвищувалися, різниця з даними, отриманими 

відразу після лікування, за індексами ІГ, РМА, ЧС та ІК ставала вірогідною 

(p2<0,05; p2<0,005; p2<0,01), а з вихідними показниками – за глибиною ПК – 

незначною (p1>0,05). Це простежується також за меншим, ніж у підгрупі ІІА, 

індексом ефективності, який відразу і через півроку після терапії становив: за 

ІГ – 81,10 % і 64,63 %; за РВІ – 89,44 % і 70,81 %; за РМА – 88,48 % і 65,97 %; 

за ЧС – 88,34 % і 69,51 %; за ІК – 48,26 % і 22,97 %; за ПК – 11,21 % і 7,96 % 

відповідно. 

Отримані нами дані в основних підгрупах підтверджуються показниками 

ППЕ, який в І і ІІ групах за індексом Muhleman склав 41,38 % і 46,81 %, а за 

індексом Parma – 38,89 % і 61,54 % відповідно, засвідчуючи високу дієвість 

розробленого нами лікувано-профілактичного комплексу. Через 6 місяців 

ремісія спостерігалася в 94,44 % і 87,50 % хворих ІА і ІІА підгруп відповідно, а 

в підгрупах ІБ і ІІБ, в яких застосовувалася традиційна терапія, – лише у     

85,71 % і 74,47 % хворих. Тривале поліпшення стану пародонта у хворих 

підгруп А було досягнуте очевидно завдяки використанню в комплексному 

лікуванні Стоматофіту, який крім антисептичної і протизапальної дії має ще й 
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пом’якшуючий і дезодоруючий ефекти, швидко усуває галітоз [31; 73; 89]. 

Більш тривалий вплив комплексного лікування хворих на ГП основних підгруп 

можна пояснити також застосуванням Глутаргіну, адже, як відомо, дія 

гепатопротекторів-антиоксидантів (особливо похідних амінокислот) не 

обмежується впливом на мембрани гепатоцитів, а реалізується на рівні всього 

організму [175], тому разом із сорбентом він справляв також значну місцеву 

лікувальну дію. Наші результати узгоджуються з даними інших дослідників 

[133; 143].  

Під впливом комплексних терапевтичних заходів біохімічні показники 

регулювалися по-різному. Активність холінестерази в сироватці крові всіх 

хворих I групи змінювалася мало (р1>0,05, р2>0,05). При цьому активність 

церулоплазміну в ІА підгрупі достовірно зменшувалася відразу після її 

завершення на 21,28 % (р2<0,05), а досягнуте утримувалось впродовж півроку 

(р3>0,05). Подібний, але менший (зниження на 19,12 %; р2<0,05) успіх мало 

лікування хворих ІБ підгрупи, проте через півроку зростання активності 

церулоплазміну знівельовувалося (р2>0,05). Індекс ефективності лікування в ІА 

підгрупі відразу і через 6 місяців склав 17,55 % і 16,75 %, а в ІБ підгрупі –  

16,05 % і 13,77 % відповідно. 

У хворих ІІ групи активність холінестерази під впливом терапії 

підвищилася в підгрупах А і Б (р2<0,01; р2<0,05) та продовжувала зростати і 

надалі, наближаючись до даних у здорових. Індекс ефективності лікування за 

цим показником дорівнював 12,74 % і 14,03 % (p2<0,01; p2<0,005) в ІІА та   

10,63 % і 12,36 % (p2<0,05) у ІІБ підгрупах відразу і через півроку відповідно. 

Відбулася також регуляція активності церулоплазміну, проте істотне зниження 

її, досягнуте терапією, – на 29,73 % (р2<0,005) в ІІА підгрупі та на 16,85 % 

(р2<0,05) в ІІБ підгрупі, через 6 місяців збереглося лише в основній підгрупі 

(р2<0,005), а в підгрупі порівняння показник зріс і різниця з вихідними даними 

стала невірогідною (р2>0,05). Індекс ефективності терапії за активністю 

церулоплазміну становив у ІІА підгрупі 22,92 % і 21,34 % відразу і через 

півроку, а в ІІБ підгрупі відповідно 14,42 % і 5,53 %. 
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 Активність ЛДГ у сироватці крові хворих IА підгрупи в результаті 

лікування знизилася та продовжувала зменшуватися і через 6 місяців – із 

(325,83±15,58) нмоль/с∙л до (305,73±16,33) і (285,00±15,54) нмоль/с∙л, 

наближаючись у підгрупі ІА до даних у здорових – (255,27±7,74) нмоль/с∙л 

(р1>0,05). Індекс ефективності терапії за цим показником був 6,17 % і 12,53 % 

відразу і через півроку в підгрупі ІА та 2,74 % і 7,54 % у підгрупі ІБ. Активність 

трансаміназ у сироватці крові хворих підгрупи ІА в усі терміни спостереження 

майже не відрізнялася від такої в здорових (р1>0,05), а в підгрупі ІБ різниця 

була переконливою (р1<0,05), що свідчить на користь розробленого нами 

способу лікування.  

Завдяки комплексній терапії у хворих ІІ групи активність цитолітичних 

ферментів ЛДГ і АсАТ суттєво знизилася в обох підгрупах, а АлАТ – лише в 

ІІА підгрупі. Зокрема, зменшення активності ЛДГ у ІІА і ІІБ підгрупах склало 

1,23 і 1,16 (р2<0,005; р2<0,05) раза, а АсАТ – 1,62 і 1,28 (р2<0,001; р2<0,01) раза 

відповідно. Проте, через 6 місяців у підгрупі ІІБ достовірна різниця з вихідними 

даними (p2<0,05) зберігалася лише щодо активності ЛДГ. Виявлено вищий 

індекс ефективності терапії в ІІА підгрупі, ніж у підгрупі ІІБ, а саме: за 

активністю ЛДГ відразу і через півроку він становив 18,86 % і 13,98 % в 

основній та 16,86 % і 12,44 % у порівняльній  підгрупах; за активністю АлАТ – 

29,06 % і 14,22 % в ІІА та 15,06 % і 2,95 % в ІІБ підгрупах; за активністю АсАТ 

– 31,12 % і 22,06 % в ІІА та 28,98 % і 14,68 % в ІІБ підгрупах відповідно. Наші 

дані підтверджуються дослідженням дії Глутаргіну в експерименті, при якому 

отримано вагоме зниження активності АлАТ і АсАТ у крові в 1,1-1,7 раза [45].  

Отже, регуляція активності секреторних і цитолітичних ферментів 

печінки під впливом комплексного лікування ГП забезпечувалася, в першу 

чергу, антиоксидантною і гепатопротекторною дією препарату Глутаргін [43], 

що дозволяє широко рекомендувати його за наявності ГП як обтяженого 

соматичною патологією, так і без неї. 

 Показники фібриногену і ПтІ у хворих I групи обох підгруп внаслідок 

комплексної терапії змінювалися мало. При цьому рівень загального білка в 
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сироватці крові регулювався в усіх хворих, а досягнуте відразу після лікування 

вірогідне підвищення його в ІА підгрупі зберігалося півроку (р2<0,01; р2<0,05). 

У ІБ підгрупі цей показник в усі терміни змінювався мало (р2>0,05), що вказує 

на неефективність загальноприйнятої терапії. Істотне зниження вмісту 

загального білка в ротовій рідині хворих І групи було вираженішим у підгрупі 

ІА, що підтверджується різницею в індексі ефективності терапії, який відразу і 

через 6 місяців склав 30,13 % і 25,94 % (p2<0,001; p2<0,005), а в ІІБ підгрупі – 

26,05 % і 18,49 % (p2<0,005; p2<0,05) відповідно.  

В основній підгрупі II групи (на відміну від І групи) під дією 

запропонованого лікування вдалося досягти достовірного і тривалого зниження 

рівня фібриногену – з (2,78±0,09) до (2,35±0,12) і (2,41±0,13) г/л (р2<0,01; 

р2<0,05), а в підгрупі порівняння традиційне лікування не мало на нього 

вираженого впливу (р2>0,05). Натомість, показник ПтІ добре корегувався в 

обох підгрупах ІІ групи (підвищувався) як відразу (р2<0,001), так і через 6 

місяців (р2<0,005). Кількість загального білка в сироватці крові після терапії 

суттєво зросла в ІІА підгрупі (р2<0,001), досягаючи даних у здорових (р1>0,05), 

та мало змінювалася через рік (р2<0,005), а підгрупі ІІБ це підвищення відразу 

було менш значимим (р2<0,05) та нетривалим (р2>0,05). У ротовій рідині рівень 

загального білка знизився в обох підгрупах, але більш вираженим і більш 

наближеним до даних у здорових він був у ІІА підгрупі. Індекс ефективності 

лікування за рівнем загального білка в сироватці крові відразу і через півроку 

дорівнював 10,54 % і 7,78 % в основній підгрупі та 6,37 % і 4,83 % у 

порівняльній, а за вмістом цього протеїну в ротовій рідині – 46,04 % і 43,63 % 

та 42,41 % і 36,20 % відповідно. Отримане нами істотне і тривале підвищення 

вмісту загального білка в сироватці крові хворих на ГП ІА і ІІА підгруп 

зумовлено, очевидно, впливом застосованого гепатопротектора Глутаргіну, 

який сприяв відновленню білковосинтетичної функції печінки [6], ймовірно, за 

рахунок глутамінової кислоти – центральної в амінокислотному обміні, про що 

свідчать й дані інших дослідників [190]. Зменшенню виходу білка з тканин 

пародонта в ротову рідину сприяла ліквідація запалення завдяки поєднаній дії 
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запропонованого нами медикаментозного комплексу та ініціальної 

пародонтальної терапії. 

Показник тимолової проби у хворих І групи під впливом лікування 

змінився мало (р1>0,05; р2>0,05), але в підгрупі ІА отримані дані були 

ближчими до таких у здорових. При поєднаному ураженні ГП і ХКГ цей 

показник суттєво зменшився через 6 місяців лише в основній підгрупі, що 

підтверджується значно вищим індексом ефективності терапії (22,84 %; 

р2<0,05), ніж у підгрупі порівняння (10,03 %; р2<0,05). Отже, розроблений нами 

лікувальний комплекс сприяє зменшенню проявів мезенхімально-запального 

синдрому у хворих ІІА підгрупи.  

За ГП у І групі активність ЛФ у сироватці крові зменшилася в 1,19 і 1,16 

раза відразу і через півроку після терапії в підгрупі ІА (досягаючи даних у 

здорових) та подібно, але дещо менше, в підгрупі ІБ. Проте через великий 

розмах даних відмінність була невірогідною. У ротовій рідині активність ЛФ у 

хворих ІА підгрупи знизилася вагомо – з (215,28±14,16) до (157,09±21,22) і 

(155,47±20,47) нмоль/с·л (р2˂0,05), практично досягаючи через півроку рівня 

здорових (150,25±15,28) нмоль/с·л, а в підгрупі ІБ – неістотно (р2˃0,05). Індекс 

ефективності лікування відразу і через півроку за активністю ЛФ у сироватці 

крові становив 13,74 % і 14,56 % в ІА та 8,04 % і 4,55 % у ІБ підгрупах, а за 

активністю ЛФ у ротовій рідині – 27,03 % і 38,47 % та 19,40 % і 12,55 % 

відповідно. 

Більш ефективною була терапія в разі ГП, поєднаного з ХКГ, при якому 

активність ЛФ у сироватці крові знизилася відразу і через півроку в 1,54 і 1,56 

(р2˂0,001; р2˂0,001) раза в ІІА та в 1,36 і 1,34 (р2˂0,005; р2˂0,005) раза в ІІБ 

підгрупах відповідно. Проте лише під впливом розробленого нами лікувального 

комплексу через півроку активність ЛФ наблизилася до даних у здорових 

(р1˃0,05). Натомість, у ротовій рідині вірогідне зниження активності ЛФ в 1,53 і 

1,58 (р2˂0,005; р2˂0,001) раза з повною нормалізацією її настало лише у хворих 

основної підгрупи. Це підтверджується і значно вищим індексом ефективності 

в цій підгрупі, який відразу і через 6 місяців становив у сироватці крові 34,89 % 
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і 35,83 %, а в ротовій рідині – 34,54 % і 36,89 % відповідно, на відміну від таких 

же показників у підгрупі ІІБ, що склали 26,37 % і 25,38 % у сироватці крові та 

17,86 % і 14,87 % у ротовій рідині. Отримані дані щодо активності ЛФ 

засвідчили, що комплексне лікування з використанням Глутаргіну і Кальцеміну 

дозволило усунути деякі прояви холестатичного синдрому і поліпшити 

мінеральний обмін у всіх хворих на ГП, особливо при його поєднанні з ХКГ. На 

значне зниження ЛФ в обох біологічних рідинах під впливом комплексного 

лікування з ендогенним застосуванням мінерально-вітамінного препарату і 

екзогенним використанням кремнеземного ентеросорбента вказують й інші 

автори [27]. 

Динаміка зменшення активності КФ у сироватці крові обох підгруп I 

групи відразу після лікування була схожою, але дещо вираженішею в основній 

підгрупі: зниження склало 1,61 (р2<0,001) раза в ІА і 1,26 (р2<0,05) раза – в ІБ 

підгрупах. Проте через 6 місяців у хворих підгрупи ІА досягнутий результат 

вдалося утримати і різниця з вихідними даними залишалася вірогідною 

(р2<0,005), а в підгрупі ІБ активність КФ зросла (р2>0,05). Ці дані 

підтверджуються помітною відмінністю між підгрупами за індексом 

ефективності терапії, який у підгрупі ІА дорівнював 37,95 % і 28,03 % відразу і 

через півроку, а в підгрупі ІБ – 20,64 % і 14,61 % відповідно. У ротовій рідині в 

обох підгрупах в усі терміни спостереження зменшення активності КФ було 

близьким (р2<0,001), а індекс ефективності лікування відразу і через 6 місяців 

становив 43,16 % і 40,21 % у ІА підгрупі і 37,60 % і 34,35 % у ІБ підгрупі 

відповідно.  

У хворих II групи закономірності зниження активності КФ завдяки 

лікуванню в обох підгрупах були такими ж, як у I групі. При цьому індекс 

ефективності терапії в сироватці крові в підгрупі ІІА був 29,24 % і 21,55 % 

(р2<0,001 і р2<0,005) відразу і через 6 місяців, а в підгрупі ІІБ – 19,17 % і     

12,36 % (р2<0,05 і  р2>0,05) відповідно. За активністю КФ у ротовій рідині 

індекс ефективності в підгрупі ІІА склав 41,42 % і 39,24 % (р2<0,001), а в 

підгрупі ІІБ – 38,43 % і 36,25 % відразу і через 6 місяців відповідно (р2<0,001). 
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Отже, комплексне лікування розробленим нами способом сприяло зменшенню 

активності КФ більше, ніж традиційна терапія, особливо в сироватці крові. 

Виражене поліпшення мінерального обміну, очевидно, пов’язане з дією не 

лише Кальцеміну, але й із використанням інших медикаментів. Про позитивний 

вплив одночасного застосування гепатопротекторів та препаратів кальцію і 

вітаміну Д на нормалізацію мінерального обміну при патології печінки свідчать 

й інші дослідники [139; 312]. 

Таким чином, здійснена нами комплексна терапія хворих на ГП без та із 

ХКГ дозволила досягти значного поліпшення стану тканин пародонта та 

біохімічних показників. Особливо добрі результати лікування в основних 

підгрупах досягнуті під впливом розробленого нами способу медикаментозної 

терапії завдяки багатогранній, природній і безпечній дії рослинного 

антисептика Стоматофіт, амінокислотного гепатопротектора-антиоксиданта 

Глутаргін, кремнеземного ентеросорбента Атоксіл у комплексі з остеотропним 

мінерально-вітамінним препаратом Кальцемін. Відсутність побічної дії і 

досягнення стійкої ремісії дає нам підставу рекомендувати розроблений і 

апробований спосіб лікування до широкого впровадження в практичну охорону 

здоров’я. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Генералізований пародонтит – дистрофічно-запальне ураження 

тканин пародонта, яке спричиняє хроніосепсис та впливає на всі органи і 

системи. У той же час захворювання внутрішніх органів обтяжують його 

перебіг, а така коморбідність потребує особливого підходу до комплексного 

лікування, зокрема, у разі поєднання з хворобами печінки. Через це пошук 

способів раціональної терапії, спроможної впливати водночас на тканини 

пародонта і функціональний стан печінки на підставі вивчення патогенетичних 

механізмів розвитку поєднаної патології, є актуальним. 

2. У хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу I 

ступеня з хронічним криптогенним гепатитом (II група) пародонтальні індекси 

були вищими, ніж у пацієнтів без соматичної патології (I група), зокрема, ІГ – в 

1,18, РВІ – в 1,21, РМА – в 1,31, ЧС – в 1,23, ІК – в 1,39 раза, а при одночасному 

субкомпенсованому цирозі печінки (III група) підвищення показників було ще 

більшим: ІГ – в 1,25, РВІ – в 1,33, РМА – в 1,43, ЧС – в 1,35,  ІК – в 1,80 раза; 

(р˂0,05-0,001). У хворих I і II груп за індексом РМА Parma діагностовано 

середній ступінь симптоматичного гінгівіту, а III групи – важкий. 

3. Виявлено достовірне зниження активності холінестерази в 

сироватці крові хворих на генералізований пародонтит II і III груп (на 20,28 і 

49,07%; р1˂0,001) та зростання активності церулоплазміну у всіх групах (на 

26,04, 53,59 і 82,69%; р1˂0,001), що засвідчило зниження синтетичної функції й 

напруження антиоксидантного захисту. Водночас спостерігалося вірогідне 

підвищення активності показників цитолізу в сироватці крові: ЛДГ – у I, II і III 

групах (в 1,28, 1,53 і 1,66 раза; р1˂0,001), АлАТ і АсАТ – у II і III групах (в 2,56 

і 2,80 та в 3,02 і 4,10 раза відповідно; р1˂0,001). У ротовій рідині активність 

ЛДГ, АлАТ і АсАТ істотно зростала у всіх хворих, особливо на тлі 

субкомпенсованого цирозу печінки (у 2,24, 7,29 і 7,19 раза відповідно 

(р1<0,001). 
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4. У сироватці крові хворих на генералізований пародонтит 

встановлено суттєве підвищення рівня фібриногену в ІІ і ІІІ групах – до 

(2,78±0,07) і (2,89±0,22) г/л, порівняно з показником у здорових – (2,26±0,07) 

г/л, зниження протромбінового індексу (р1<0,001) і вмісту загального білка 

(р1<0,05-0,001) у всіх групах. При цьому рівень загального білка в ротовій 

рідині хворих І, ІІ і ІІІ груп зростав (в 1,48, 2,70 і 3,47 раза; р1<0,001), що вказує 

на посилення розпаду тканин пародонта. Мезенхімальні запальні реакції при 

супутньому хронічному криптогенному гепатиті і субкомпенсованому цирозі 

печінки проявлялися збільшенням показника тимолової проби (в 1,54 і 2,30 та в 

2,20 і 4,81 раза відповідно; р1<0,001); вагомо підвищувався і рівень загального 

білірубіну. 

5. У хворих на генералізований пародонтит посилювалася активність 

лужної фосфатази і кислої фосфатази. У сироватці крові активність лужної 

фосфатази переконливо зростала в разі перебігу генералізованого пародонтиту 

на тлі хронічного криптогенного гепатиту і субкомпенсованого цирозу печінки 

(на 91,60 і 90,59%),  а в ротовій рідині – у І, ІІ і ІІІ групах (на 30,54, 37,35 і 

43,44%; р1<0,001). Активність  кислої фосфатази збільшувалася в усіх хворих 

як у сироватці крові (у 2,07, 2,99 і 2,89 раза; р1<0,001), так і в ротовій рідині (в 

1,72, 1,85 і 2,06 раза; р1<0,001), що може свідчити про посилення резорбції 

кісткової тканини, особливо при  патології печінки. 

6. Завдяки розробленому нами способу комплексної терапії у хворих 

на генералізований пародонтит без поєднаної патології вдалося досягти стійкої 

регуляції біохімічних показників (активності церулоплазміну і рівня загального 

білірубіну в сироватці крові, вмісту загального білка і активності кислої 

фосфатази в обох біологічних рідинах та активності лужної фосфатази в 

ротовій рідині), а також у разі генералізованого пародонтиту, поєднаного з 

хронічним криптогенним гепатитом, − усіх, крім активності АлАТ. Це сприяло 

усуненню чи послабленню патологічних синдромів. У хворих І групи, в яких 

застосовували традиційну терапію, не вдалося досягти стійкого результату за 

більшістю показників (крім рівня загального білка й активності кислої 
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фосфатази в ротовій рідині), а в ІІ групі – за показниками активності 

церулоплазміну, АлАТ, кислої фосфатази, вмісту фібриногену, загального 

білка, тимолової проби в сироватці крові та активності лужної фосфатази в 

обох біологічних рідинах.   

7. Лікування генералізованого пародонтиту запропонованим 

терапевтичним комплексом сприяло досягненню ремісії в 94,44% і 87,71% 

хворих ІА і ІІБ підгруп та у 85,71 і 74,47% хворих ІБ і ІІ Б підгруп, які  

отримували традиційну терапію. Пародонтопротекторна ефективність нашого 

способу за індексом Muhleman через півроку склала 41,38 і 46,81%, а за 

індексом Parma – 38,89 і 61,54% в І і ІІ групах відповідно. Індекс ефективності 

лікування в усі терміни спостереження був вищим в основних підгрупах, ніж у 

порівняльних, за всіма вивченими показниками. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. У хворих на генералізований пародонтит без та з хронічним 

криптогенним гепатитом у комплексному лікуванні для досягнення ремісії і 

попередження ускладнень доцільно застосовувати препарати Стоматофіт, 

Глутаргін, Атоксіл та Кальцемін. 

2. Алгоритм розробленого місцевого комплексного лікування хворих 

на генералізований пародонтит включає такі заходи: 

1) ініціальну пародонтальну терапію (санацію, навчання догляду за 

ротовою порожниною, ручний та ультразвуковий скейлінг) 

2) місцеве медикаментозне лікування: 

- полоскання і ротові ванночки розчином Стоматофіту; 

- аплікації на ясна та інстиляції в пародонтальні кишені екстемпоральної 

пасти з 4-5 мл 4% розчину Глутаргіну, замішаного на 2,0 г порошку Атоксілу, 

на 20-30 хв, курс – 5-7 днів; 

3. Алгоритм запропонованого загального медикаментозного лікування 

включає прийом:  

- Кальцеміну – по 1 табл. двічі на добу, курс – 15 днів; 

- Глутаргіну – по 2 табл. (у хворих на генералізований пародонтит без 

патології печінки в дозі 0,25 г, а з хворобами печінки в дозі 0,75 г) 

двічі на добу, курс – 15-20 днів. 

4. Контроль ефективності лікування хворих на генералізований 

пародонтит як без, так і на тлі хронічного криптогенного гепатиту  

рекомендується здійснювати щопівроку. 
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