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АНОТАЦІЯ 

Павлюк Т.В. Особливості клінічного перебігу та лікування захворювань 

тканин пародонта в студентів молодших курсів. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

знань – 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 221 – «Стоматологія». 

Підготовка здійснювалась в Івано-Франківському національному медичному 

університеті МОЗ України, Івано-Франківськ, 2020 рік. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університеу МОЗ України, Івано-Франківськ, 2020. 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Захворювання тканин 

пародонта є найбільш поширеними не тільки в Україні, а й в цілому світі. 

Проведені епідеміологічні дослідження в різних країнах показують, що 

захворювання тканин пародонта вражає 64-93% населення і дане число зростає 

зі збільшенням віку. Проведені раніше дослідження показали, що в Україні 

найбільш поширеними є хронічний катаральний гінгівіт і генералізований 

пародонтит. 

На сьогоднішній день актуальною є проблема високої поширеності 

захворювань тканин пародонта серед студентської молоді. Молоде покоління 

нашої країни, а особливо студентську молодь, яка являє собою виробничий та 

інтелектуальний потенціал країни, можна без перебільшення віднести до групи 

ризику через надзвичайно високе адаптаційне навантаження. Експериментальні 

та клінічні дослідження показують, що підвищена емоційна вразливість 

впливає на метаболічні та фізіологічні процеси органів та систем організму 

людини, зокрема на тканини пародонта, що призводить до виникнення в них 

запально-дистрофічних змін. Таким чином, особливого значення набуває рання 

діагностика захворювань тканин пародонта на фоні підвищеної емоційної 

вразливості та розробка дієвих терапевтичних і профілактичних заходів, що 

дозволить підвищити ефективність їх лікування, попередити прогресування і 

розвиток ускладнень. 
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Мета дослідження: підвищення ефективності комплексного лікування 

захворювань тканин пародонта в студентів молодших курсів на фоні 

психоемоційного навантаження шляхом вивчення особливостей клінічного 

перебігу та обґрунтування вибору лікувальних засобів. 

Завдання дослідження полягали у наступному: 

1. Визначити ступінь психоемоційного навантаження в студентів 

молодших курсів за методикою Г. Айзенка. 

2. Вивчити особливості клінічного перебігу пародонтиту в студентів 

молодших курсів Івано-Франківського національного медичного університету 

(ІФНМУ). 

3. Вивчити показники активності прооксидантної та антиоксидантної 

системи у ротовій рідині студентів молодших курсів ІФНМУ на фоні 

психоемоційного навантаження. 

4. Обґрунтувати, розробити та впровадити спосіб комплексного лікування 

пацієнтів на генералізований пародонтит.  

5. Оцінити ефективність запропонованого комплексного лікування 

тканин пародонта. 

У роботі використані наступні методи дослідження: клінічні (збір 

анамнезу, огляд ротової порожнини із визначенням стоматологічного і 

пародонтологічного статусу, анкетування із визначенням самооцінки психічних 

станів (за Г. Айзенком)), рентгенологічні (ортопантомограма), лабораторні 

(визначення біохімічних показників активності прооксидантної та 

антиоксидантної системи ротової рідини), статистичні (для оцінки ступеня 

достовірності результатів). 

У результаті проведеного комплексного обстеження встановлено зміни в 

окремих емоційних станах, відхилення клінічних та лабораторних показників, 

що є більш вираженими у студентів з підвищеним рівнем тривожності, що й 

було підставою вибору адекватного лікування для впливу на виявлені стани, як 

причини виникнення захворювань тканин пародонта. 
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Комплексне лікування ГП на фоні підвищеного рівня тривожності, яке 

було обґрунтоване результатами проведених клініко-лабораторних досліджень 

вказує на ефективність застосування обох використаних нами способів 

лікування – запропонованого та загальноприйнятого. Проте встановлено, що 

використання запропонованого лікувального комплексу, який включав 

застосування препаратів для місцевого лікування «Октенісепт» та «Лізак», а 

для загального – «Ноофен» та «Віта-Супрадин Актив» призводило до 

вираженішої клінічної стабілізації патологічного процесу в тканинах пародонта 

та зменшення рівня тривожності не тільки одразу після лікування, а й у 

віддалені терміни, в порівнянні з загальноприйнятим лікуванням.  

Наукова новизна отриманих результатів. Вивчено рівень 

психоемоційного навантаження в студентів молодших курсів ІФНМУ та 

встановлено підвищений рівень окремих емоційних станів таких як 

тривожність (12,95±0,51 бали), фрустрація (11,63±0,53 бали), агресивність 

(12,34±0,6 бали) та ригідність (12,43±0,49 бали). 

Встановили, що у студентів, хворих на хронічний генералізований 

пародонтит (ХГП) початкового-І ступеня на фоні підвищено-високого рівня 

тривожності частіше спостерігається ГП початкового ступеня (62,5±7,75 %), 

аніж ГП І ступеня (37,5±7,75 %). Оцінюючи дані поширеності генералізованого 

пародонтиту, слід зазначити, що ХГП початкового ступеня частіше визначався 

в студентів з підвищеним рівнем тривожності,а відсоток ХГП І ступеня був 

значно вищим у студентів із високим рівнем тривожності. 

Виявили, що перебіг ХГП початкового-І ступеня в студентів на фоні 

психоемоційного навантаження залежав від рівня тривожності. Клінічна 

картина перебігу ГП була більш виражена у осіб із високим рівнем 

тривожності, ніж у осіб із підвищеним рівнем тривожності. Так, у студентів з 

підвищеним рівнем тривожності захворювання тканин пародонта 

супроводжувались помірною кровоточивістю ясен (92,31±5,34 %), відсутністю 

больових відчуттів в яснах (84,62±7,22 %), незначною гіперемією ясен 

(73,08±8,87 %), наявністю пародонтальних кишень в межах 1-2 мм. А в 
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студентів з високим рівнем тривожності кровоточивість ясен була в основному 

виражена (92,86±7,14 %), наявністю больових відчуттів в яснах в усіх 

студентів, вираженою гіперемією ясен (85,71±9,71 %), наявністю 

пародонтальних кишень у межах 2-3 мм. 

Встановлено зростання індексів РМА, числа Свракова, ГПК, 

кровоточивості ясен, пародонтального індексу Рамфйорда та CPITN, при ХГП 

початкового-І ступеня в залежності від рівня тривожності. 

Доведено, що результати проведених біохімічних досліджень ротової 

рідини підтверджують пряму залежність порушення балансу прооксидантно-

антиоксидантної системи ротової рідини з виникненням захворювань тканин 

пародонта, а також з рівнем тривожності. 

Розроблено та застосовано для комплексного лікування ГП в студентів 

молодших курсів на фоні підвищеного рівня емоційного навантаження 

лікувальний комплекс, що включав застосування препаратів для місцевого 

лікування «Октенісепт» та «Лізак», а для загального – «Ноофен» та «Віта-

Супрадин Актив», та виявлено високу ефективність по відношенню до 

загальноприйнятого лікування. 

Практичне значення отриманих результатів. На основі вивчення 

особливостей клінічного перебігу визначено діагностичні критерії пародонтиту 

в студентів молодших курсів. Розроблено та доведено клінічну ефективність 

лікувальних заходів для лікування ХГП початкового-І ступеня у студентів 

молодших курсів на фоні підвищеного рівня емоційного навантаження (патент 

на корисну модель № 117610 від 26.06.2017). Запропонований спосіб лікування 

сприяв врегулюванню клініко-лабораторних показників, підвищенню 

ефективності лікування захворювання і досягненню стійких віддалених 

результатів.  

Розроблено, апробовано та впроваджено в клінічну практику 

стоматологічних відділень розроблений спосіб комплексного лікування ГП на 

фоні підвищеного рівня емоційного навантаження. Відсутність побічної реакції, 

висока ефективність лікування та стійка ремісія у віддалені терміни дає нам 
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підставу рекомендувати даний лікувальний комплекс до широкого 

застосування в практичну охорону здоров’я. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри стоматології інституту післядипломної освіти Івано-

Франківської національного медичного університету «Комплексна оцінка та 

оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних 

захворювань у населення різних вікових груп», номер держреєстрації 

№ 0114U001788. Здобувач є співвиконавцем фрагментів зазначеної НДР. 

За результатами дисертації опубліковано 13 наукових праць, серед яких 5 

статей у фахових наукових виданнях України, 2 – у міжнародному виданні, 5 

тез у збірниках матеріалів конференцій, 1 патент України на корисну модель. 

Ключові слова: студенти, психоемоційне навантаження, тривожність, 

хронічний генералізований пародонтит початкового-І ступеня, ротова рідина, 

прооксидантно-антиоксидантна система, лікувальний комплекс. 
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ANNOTATION 

Pavliuk T.V. The features of clinical course and treatment of periodontal 

diseases in junior students. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for obtaining Philosophy Doctor degree in knowledge field – 22 

«Health care» in specialty 221 – «Stomatology». The training was carried out at 

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

Frankivsk, 2020. 

The defense will be held at the specialized academic council of the Ivano-

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

Frankivsk, 2020. 

Justification for choosing research topic. Periodontal diseases are the most 

common not only in Ukraine but also around the world. Epidemiological studies in 

different countries show that periodontal disease affects 64-93 % of the population 

and this number increases with age. Previous studies have shown that the most 

common in Ukraine are chronic catarrhal gingivitis and generalized periodontitis 

(GP). 

Today the problem of high prevalence of periodontal diseases among students 

is relevant. The young generation of our country, and especially students, who 

represent productive and intellectual potential of our country, can be without 

exaggeration attributed to the risk group due to the extremely high adaptive load. 

Experimental and clinical studies show that increased emotional sensitivity affects 

the metabolic and physiological processes of human body organs and systems, in 

particular periodontal tissues, which leads to their inflammatory-dystrophic changes. 

Thus, early diagnosis of periodontal diseases with increased emotional sensitivity 

background and the development of effective therapeutic and preventive measures 

will increase their treatment effectiveness, prevent progression and development of 

complications. 
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The purpose of the study is to increase the effectiveness of periodontal 

diseases complex treatment in junior students on psycho-emotional stress background 

by studying the features of the clinical course and justification of treatment choice. 

Objectives of the study: 

1. To determine the psycho-emotional load level in junior students according to 

H. Aysenko method. 

2. To study the features of periodontitis clinical course in junior students at 

Ivano-Frankivsk National Medical University (IFNMU). 

3. To study the indicators of the prooxidant-antioxidant system activity in oral 

fluid of IFNMU junior students with psycho-emotional stress background. 

4. To substantiate, develop and implement method of complex treatment for 

generalized periodontitis patients. 

5. Evaluate the effectiveness of the proposed comprehensive periodontal 

tissues treatment. 

The following research methods were used in the paper work: clinical 

(collection of anamnesis, examination of the oral cavity with determination of dental 

and periodontal status, questionnaire with determination of self-assessment of mental 

states (according to H. Aysenko)), the X-ray (orthopantomogram), a laboratory 

(determination of oral fluid prooxidant-antioxidant systems biochemical indicators 

activity), statistical (to assess the reliability of results). 

As a result of a comprehensive examination an increase in certain emotional 

states and clinical and laboratory parameters changes have been revealed, which are 

more pronounced in students with high level of anxiety, which was the basis for 

choosing adequate treatment to influence the periodontal disease etiological factor. 

Comprehensive treatment of GP with high anxiety level background, which 

was justified by clinical and laboratory studies results indicates the effectiveness of 

both treatment methods used by us – proposed and conventional ones. However, it 

was found that the use of the proposed complex treatment, which included the use of 

for local treatment «Octenisept» solution and «Lizak» drugs, and for general – 

«Noofen» and «Vita-Supradyn Active» drugs led to a more pronounced clinical 
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stabilization of the pathological process in periodontal tissues and reduction of 

anxiety not only immediately after treatment, but also in the long term, compared 

with the conventional treatment. 

Scientific novelty of the obtained results. The level of psycho-emotional load 

in junior students of IFNMU was studied and a high level of certain emotional states 

such as anxiety (12.95±0.51 points), frustration (11.63±0.53 points), aggression 

(12.34±0,6 points) and rigidity (12.43±0.49 points) was set. 

It was found out that students with GP stage initial-I with increased and high 

anxiety level background is more likely to have initial stage GP (62.5±7.75 %) than 

GP stage I (37.5±7,75 %). Evaluating the prevalence of generalized periodontitis, it 

should be noted that the initial stage of GP was more often determined in students 

with high anxiety level, and the percentage of GP stage I was significantly higher in 

students with high anxiety level. 

It was concluded that the course of the initial-I stage GP in students with 

psycho-emotional stress background depended on anxiety level. The clinical picture 

course of GP was more pronounced in people with high anxiety level than in people 

with increased anxiety level. Thus, in students with an increased anxiety level, 

periodontal disease was accompanied by moderate bleeding gums (92.31±5.34 %), 

lack of pain in the gums (84.62±7.22 %), slight gums redness (73.08±8.87%), the 

presence of periodontal pockets within 1-2 mm. And in students with a high anxiety 

level gums bleeding was mainly expressed (92.86±7.14 %), the gums pain was 

present in all students, severe gingival hyperemia (85.71±9.71 %), the presence of 

periodontal pockets within 2-3 mm. 

The research revealed that such indices like PMA, CPITN, Svrakov's number, 

periodontal pockets, bleeding gums index and Ramfjord periodontal index increased 

in students with GP stage initial-I depending on the anxiety level. 

It is proved that the results of oral fluid biochemical studies confirm the direct 

relationship of oral fluid prooxidant-antioxidant system imbalance with the 

occurrence of periodontal disease, as well as the level of anxiety. 
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The medical complex, which included the use for local treatment «Octenisept» 

solution and «Lizak» drugs, and for general – «Noofen» and «Vita-Supradin Active» 

drugs, was developed and used for GP complex treatment in students with increased 

emotional load background and found high efficacy in relation to conventional 

treatment. 

Practical value of the obtained results. Based on the study of clinical course 

features, the diagnostic criteria of periodontitis in students are determined. The 

clinical effectiveness of therapeutic measures of GP stage initial-I treatment in 

students with increased emotional load background was developed and proved (utility 

model patent № 117610 from 26.06.2017). The proposed method of treatment helped 

to regulate clinical and laboratory parameters, increased the effectiveness of disease 

treatment and achieved sustainable long-term results. 

A method of GP complex treatment with increased level of emotional load 

background has been developed, tested and implemented in the clinical practice of 

dental departments. The absence of side effects, high efficiency of treatment and 

stable remission in the long term gives us reason to recommend this treatment 

complex for widespread use in practical health care. 

The dissertation is a fragment of complex research work of Postgraduate 

Education Institute Dentistry Department at Ivano-Frankivsk National Medical 

University «Comprehensive assessment and optimization of methods for forecasting, 

diagnosis and treatment of dental diseases in different age groups», the state 

registration № 0114U001788. The applicant is a co-executor of the research work 

mentioned above. 

According to dissertation results, 13 scientific works were published, including 

5 articles in professional scientific journals of Ukraine, 2 – in the international 

journals, 5 theses in the collection of conference materials, 1 patent of Ukraine on the 

utility model. 

Key words: students, psycho-emotional load, anxiety, chronic generalized 

periodontitis stage initial-I, oral fluid, prooxidant-antioxidant system, medical 

complex. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Захворювання тканин 

пародонта є найбільш поширеними не тільки в Україні, а й в цілому світі. 

Проведені епідеміологічні дослідження в різних країнах показують, що 

захворювання тканин пародонта вражає 64-93 % населення і дане число зростає 

зі збільшенням віку [3, 27, 80, 199]. Проведені раніше дослідження показали, 

що в Україні найбільш поширеними є хронічний катаральний гінгівіт і ГП [23, 

53, 93, 140]. 

На сьогоднішній день актуальною є проблема високої поширеності 

захворювань тканин пародонта серед студентської молоді [40]. Молоде 

покоління нашої країни, а особливо студентську молодь, яка являє собою 

виробничий та інтелектуальний потенціал країни, можна без перебільшення 

віднести до групи ризику через надзвичайно високе адаптаційне навантаження 

[34]. Експериментальні та клінічні дослідження показують, що підвищена 

емоційна вразливість впливає на метаболічні та фізіологічні процеси органів та 

систем організму людини, зокрема на тканини пародонта, що призводить до 

виникнення в них запально-дистрофічних змін [47, 55, 171, 193, 215]. Таким 

чином, особливого значення набуває рання діагностика захворювань тканин 

пародонта на фоні підвищеної емоційної вразливості та розробка дієвих 

терапевтичних і профілактичних заходів, що дозволить підвищити 

ефективність їх лікування, попередити прогресування і розвиток ускладнень. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології інституту післядипломної освіти Івано-Франківської 

національного медичного університету «Комплексна оцінка та оптимізація 

методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань 

у населення різних вікових груп», номер держреєстрації № 0114U001788. 

Здобувач є співвиконавцем фрагментів зазначеної НДР. 

Мета дослідження: підвищення ефективності комплексного лікування 

захворювань тканин пародонта в студентів молодших курсів на фоні 



19 

 

психоемоційного навантаження шляхом вивчення особливостей клінічного 

перебігу та обґрунтування вибору лікувальних засобів. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити ступінь психоемоційного навантаження в студентів 

молодших курсів за методикою Г. Айзенка. 

2. Вивчити особливості клінічного перебігу пародонтиту в студентів 

молодших курсів Івано-Франківського національного медичного університету 

(ІФНМУ). 

3. Вивчити показники активності прооксидантної та антиоксидантної 

системи у ротовій рідині студентів молодших курсів ІФНМУ на фоні 

психоемоційного навантаження. 

4. Обґрунтувати, розробити та впровадити спосіб комплексного лікування 

пацієнтів на генералізований пародонтит.  

5. Оцінити ефективність запропонованого комплексного лікування 

тканин пародонта. 

Об’єкт дослідження – особливості стану тканин пародонта здорових 

студентів та студентів хворих на ХГП початкового-І ступеня на фоні 

підвищеного психоемоційного навантаження. 

Предмет дослідження – ефективність використання запропонованого 

лікувально-профілактичного комплексу в лікуванні хворих на хронічний 

генералізований пародонтит початкового-І ступеня на фоні підвищеного 

психоемоційного навантаження на основі вивчення клінічних, 

рентгенологічних та лабораторних показників.  

Методи дослідження: клінічні (збір анамнезу, огляд ротової порожнини 

із визначенням стоматологічного і пародонтологічного статусу, анкетування із 

визначенням самооцінки психічних станів (за Г. Айзенком)), рентгенологічні 

(ортопантомограма), лабораторні (визначення біохімічних показників 

активності прооксидантної та антиоксидантної системи ротової рідини), 

статистичні (для оцінки ступеня достовірності результатів із використанням 

ліцензованих пакетів статистичного аналізу Microsot Excel та Statistica 7.0). 
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Наукова новизна отриманих результатів. Вивчено рівень 

психоемоційного навантаження в студентів молодших курсів ІФНМУ та 

встановлено підвищений рівень окремих емоційних станів таких як 

тривожність (12,95±0,51 бали), фрустрація (11,63±0,53 бали), агресивність 

(12,34±0,6 бали) та ригідність (12,43±0,49 бали). 

Встановили, що у студентів, хворих на ХГП початкового-І ступеня на 

фоні підвищено-високого рівня тривожності частіше спостерігається ХГП 

початкового ступеня (62,5±7,75 %), аніж ХГП І ступеня (37,5±7,75 %). 

Оцінюючи дані поширеності генералізованого пародонтиту, слід зазначити, що 

ХГП початкового ступеня частіше визначався в студентів з підвищеним рівнем 

тривожності,а відсоток ХГП І ступеня був значно вищим в студентів з високим 

рівнем тривожності. 

Виявили, що перебіг ХГП початкового-І ступеня в студентів на фоні 

психоемоційного навантаження залежав від рівня тривожності. Клінічна 

картина перебігу ХГП була більш виражена у осіб із високим рівнем 

тривожності, ніж у осіб із підвищеним рівнем тривожності. Так, у студентів з 

підвищеним рівнем тривожності захворювання тканин пародонта 

супроводжувались помірною кровоточивістю ясен (92,31±5,34 %), відсутністю 

больових відчуттів в яснах (84,62±7,22 %), незначною гіперемією ясен 

(73,08±8,87 %), наявністю пародонтальних кишень в межах 1-2 мм. А у 

студентів з високим рівнем тривожності кровоточивість ясен була в основному 

виражена (92,86±7,14 %), наявністю больових відчуттів в яснах у всіх 

студентів, вираженою гіперемією ясен (85,71±9,71 %), наявністю 

пародонтальних кишень в межах 2-3 мм. 

Встановлено зростання індексів РМА, числа Свракова, ГПК, 

кровоточивості ясен, пародонтального індексу Рамфйорда та CPITN, при ХГП 

початкового-І ступеня в залежності від рівня тривожності. 

Доведено, що результати проведених біохімічних досліджень ротової 

рідини підтверджують пряму залежність порушення балансу прооксидантно-
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антиоксидантної системи ротової рідини з виникненням захворювань тканин 

пародонта, а також з рівнем тривожності. 

Розроблено та застосовано для комплексного лікування ХГП в студентів 

молодших курсів на фоні підвищеного рівня емоційного навантаження 

лікувальний комплекс, що включав застосування препаратів для місцевого 

лікування «Октенісепт» та «Лізак», а для загального – «Ноофен» та «Віта-

Супрадин Актив», та виявлено високу ефективність по відношенню до 

загальноприйнятого лікування. 

Практичне значення отриманих результатів. На основі вивчення 

особливостей клінічного перебігу визначено діагностичні критерії пародонтиту 

в студентів молодших курсів. Розроблено та доведено клінічну ефективність 

лікувальних заходів для лікування ХГП початкового-І ступеня у студентів 

молодших курсів на фоні підвищеного рівня емоційного навантаження (патент 

на корисну модель № 117610 від 26.06.2017). Запропонований спосіб лікування 

сприяв врегулюванню клініко-лабораторних показників, підвищенню 

ефективності лікування захворювання і досягненню стійких віддалених 

результатів.  

Розроблено, апробовано та впроваджено в клінічну практику 

стоматологічних відділень розроблений спосіб комплексного лікування ГП на 

фоні підвищеного рівня емоційного навантаження. Відсутність побічної реакції, 

висока ефективність лікування та стійка ремісія у віддалені терміни дає нам 

підставу рекомендувати даний лікувальний комплекс до широкого 

застосування в практичну охорону здоров’я. 

Впровадження результатів дослідження. Одержані результати 

досліджень впроваджені в лікувальну роботу: у відділенні терапевтичної 

стоматології центру стоматології університетської клініки ІФНМУ (затв. 

10.09.2019), терапевтичного відділення міської стоматологічної поліклініки 

м. Івано-Франківськ (затв. 10.09.2019), терапевтичного відділенні обласної 

стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківськ (затв. 09.09.2019), у 

терапевтичному відділенні міської дитячої стоматологічної поліклініки 
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м. Івано-Франківськ (затв. 27.09.2019), стоматологічного відділення КО 

«Бурштинська ЦМЛ» (затв. 16.09.2019), стоматологічного відділення КНП КРР 

«Косівська ЦРЛ» (затв. 18.09.2019), стоматологічного відділення КНП СРР 

«Снятинська ЦРЛ» (затв. 25.09.2019), стоматологічного відділення КНП ЗРР 

«Заліщицька ЦРЛ» (затв. 17.10.2019), стоматологічного відділення КНП НРР 

«Надвірнянська ЦРЛ» (затв. 11.11.2019). 

Основні положення дисертації впроваджені в навчальний процес кафедр: 

стоматології інституту післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету (затв. 05.09.2019), терапевтичної 

стоматології Івано-Франківського національного медичного університету (затв. 

06.09.2019), терапевтичної стоматології ФПДО Львівського національного 

медичного університету імені Д. Галицького (затв. 10.10.2019), терапевтичної 

стоматології Тернопільського національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського (затв. 09.10.2019), стоматології дитячого віку ВДНЗУ 

«Буковинський державний медичний університет» (затв. 08.10.2019), 

терапевтичної стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України» (затв. 21.10.2019), стоматології Харківського національного 

медичного університету (затв. 05.11.2019), терапевтичної стоматології 

Харківського національного медичного університету (затв. 06.11.2019), 

терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної академії 

(затв. 07.11.2019), терапевтичної стоматології національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (затв. 04.12.2019). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею. Автором проведено: інформаційно-патентний пошук, аналіз 

науково-медичної літератури, обстеження, відбір та розподіл студентів на 

групи спостереження, забір біологічного матеріалу та лікування пацієнтів. 

Автор запропонувала ідею дослідження та провела статистичний аналіз 

одержаних результатів, підготувала матеріали для публікації. Разом з науковим 

керівником сформувала план дослідження, його мету, завдання, наукову 

новизну, висновки та практичні рекомендації. 
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У наукових розробках, що опубліковано разом зі співавторами, участь 

здобувача є визначальною, матеріали та висновки належать здобувачу. 

Апробація результатів дисертації. 

Результати роботи обговорювались та доповідались на науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні уявлення щодо 

патогенезу запалення: місцеві та системні механізми» (Івано-Франківськ, 2019); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю присвяченій пам’яті 

акад. Г.О. Бабенка (Івано-Франківськ, 2019). Також результати дисертаційної 

роботи оприлюднено на міжнародних конференціях: International research and 

practice conference «Innovative technology in medicine: experience of Poland and 

Ukraine» (Люблін, Польща, 2017); 10th International Scientific Conference 

«Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» 

(Stuttgart, Germany, 2019); The 3rd International scientific and practical conference 

«Eurasian Scientific Congress» (Барселона, Іспанія, 2020). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 13 наукових праць, 

серед яких 5 статей у фахових наукових виданнях України, 2 – у міжнародному 

виданні, 5 тез у збірниках матеріалів конференцій, 1 патент України на корисну 

модель. 

Структура та обсяг дисертації. Загальний обсяг роботи викладений на 

206 сторінках, основний текст становить 130 сторінок. Дисертація складається з 

вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи дослідження», 3 

розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел – 220 

найменувань (із них латиною – 118) та додатків. Дисертація ілюстрована 22 

таблицями та 34 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ, ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ, ОСОБЛИВОСТІ 

КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО 

ПАРОДОНТИТУ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ НА ФОНІ 

ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ (огляд літератури) 

 

1.1. Сучасні уявлення про розповсюдженість та особливості 

клінічного перебігу генералізованого пародонтиту в студентів 

Захворювання тканин пародонта є найбільш поширеними не тільки в 

Україні, а й в цілому світі. Проведені епідеміологічні дослідження в різних 

країнах показують, що захворювання тканин пародонта вражає 64-93 % 

населення і дане число зростає зі збільшенням віку [3, 27, 80]. Проведені раніше 

дослідження показали, що в Україні найбільш поширеними є хронічний 

катаральний гінгівіт і генералізований пародонтит [32, 53, 56, 84, 93]. 

Відзначено певну варіабельність отриманих даних, багато в чому обумовлена 

відмінностями в методиках досліджень і рівнем соціально-гігієнічної культури 

населення [15]. 

Поширеність захворювань тканин пародонта надзвичайно велика як в 

розвинених країн, так і в країнах, що розвиваються, особливо в осіб старше 30-

40 років [68]. Однак в останні десятиліття відзначено значне зростання 

кількості захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку [9]. У численних 

роботах підкреслюється, що у 13-16-річних підлітків в 10-15 % випадків 

діагностують генералізовані форми гінгівіту і пародонтиту [69, 97]. Дані 

епідеміологічних досліджень свідчать також про значне зростання кількості 

захворювань пародонту в осіб у віці від 20 до 35-ти років [3, 9, 93]. Оцінка 

ризику виникнення і подальшого розвитку захворювань пародонту у пацієнтів 

може і повинна істотно впливати на правильну оцінку стану тканин пародонта, 

діагностику захворювання, вибір майбутнього лікування, складання плану 

лікування, подальше ведення пацієнта і моніторинг подальшого характеру 
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перебігу захворювання. У практиці оцінка ризику дає можливість правильно 

ідентифікувати пацієнтів в залежності від ступеня ризику виникнення та 

подальшого прогресування захворювань тканин пародонта, виділяючи 

пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку захворювань [15]. 

На сьогоднішній день актуальною є проблема високої поширеності 

захворювань тканин пародонта серед студентської молоді. За даними 

досліджень останніх десятиліть виявлено високу розповсюдженість 

генералізованого пародонту серед студентської молоді [40, 86]. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття Black GV відмітив, що частота 

захворювань пародонта зростає, у першу чергу, в залежності від віку: 

ураженість населення США у віці 20-25 років становила 13,1 %, а у віці 50 

років – 88 % [56].  

Вчені Esther S, Rhee, et al. (2014), провівши дослідження в США серед 

студентів-медиків встановили те, що найбільш поширеним захворюванням 

ротової порожнини було захворювання тканин пародонта (96 %), наступними 

були карієс (70 %), ендодонтичні інфекції (26%), оклюзійна травма (15 %), та 

ураження ротової порожнини, які потребували біопсії (1 %) [196].  

Наявність захворювань тканин пародонта у підлітків та осіб молодого 

віку є основною проблемою. Різні дослідження про втрату прикріплення ≥2 мм 

повідомляли про поширеність захворювань пародонта у Швеції (2,8–4,9 %) 

[146], у США (24,5 %) [176], у Нью-Мексико (88,7 %) [154], та в Англії (0–

14 %) [154, 203]. 

Епідеміологічні дослідження, проведені у студентів різних регіонів 

України показали, що поширеність захворювань пародонта визначається майже 

у половини досліджуваного контингенту [84, 89, 93]. 

За результатами досліджень Холодняк ОВ (2015) проведених серед 

студентів стоматологічного факультету Ужгородського національного 

університету встановлено високий рівень поширеності захворювань тканин 

пародонта (27 %). Виявлено, що в структурі захворювань тканин пародонта 

частіше зустрічається хронічний дифузний катаральний гінгівіт (17,35 %), 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658361214000110#!
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хронічний обмежений катаральний гінгівіт (34,69 %) і хронічний локалізований 

пародонтит початкового-І ступеня (42,86 %) [96]. 

Висока розповсюдженість захворювань тканин пародонту 

підтверджується й проведеними епідеміологічними дослідженнями серед 

студентів-медиків в м.Полтава (Сідаш ЮВ, та ін., 2013). Поширеність карієсу 

становить 96 %, некаріозних уражень – 34 %, запальних змін у тканинах 

пародонту – 47 %, патології прикусу – 58 % [89]. 

Дослідження Ткаченко АГ (2006) показали дуже високу 

розповсюдженість захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку (18-25 

років) що складає 92 %, з них у 77,5 % виявлено запальні захворювання тканин 

пародонта, а у 14,5 % – генералізований пародонтит: у 11 % – початкового та у 

3,5% – першого ступеня. Встановлена висока поширеність поєднаних уражень 

– карієсу зубів і захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку – 73-74 %, 

і є практично однакова по всіх регіонах України [84, 93]. 

Розвиток і перебіг цих захворювань у молодому віці має свої особливості, 

які необхідно враховувати при розробці схем комплексного лікування і 

профілактики цієї патології [3, 9, 15, 84, 93]. 

Результати опитування (Браїлко НМ та ін., 2015) дозволили встановити, 

що в більшості студентів, у зв’язку з переїздом, крім кліматичних, соціально-

побутових умов, відбуваються значні зміни в режимі харчування [21]. 

Виявлено, що гігієні ротової порожнини надають важливого значення 

75 % студентів, а 25 % не приділяють їй належного значення. Шляхом 

анкетування було встановлено такі показники індивідуальної гігієни ротової 

порожнини: зуби чистять двічі на день 69 % молоді, 31 % – віддають перевагу 

чищенню вранці [21]. Враховуючи дані показники слід відзначити, що 

неналежна гігієна ротової порожнини є одним з основних факторів виникнення 

та прогресування патологічного процесу в пародонті [36]. 

Причинами розвитку хронічного пародонтиту можуть бути місцеві та 

загальні фактори, які спочатку призводять до появи гінгівіту, а потім запалення 

з ясен поширюється на підлеглі тканини [68]. 
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За даними Ткаченко АГ (2006) захворювання тканин пародонта, а саме 

генералізований пародонтит, в осіб молодого віку вже на ранніх етапах 

розвивається на тлі зниження місцевих захисних факторів і проявляється в 97 % 

випадків початковим – I ступенем ураження та симптоматичним хронічним 

катаральним гінгівітом. Утворення пародонтальних кишень та їх кількість 

знаходяться в прямому кореляційному зв’язку з кількістю каріозних уражень 

контактних і пришийкових ділянок та станом інтердентальної гігієни [93]. 

Клінічні прояви пародонтиту дуже різноманітні і залежать від тяжкості 

перебігу та поширеності патологічного процесу. У клініці частіше 

діагностується хронічний генералізований пародонтит. В основі розвитку 

генералізованого пародонтиту лежать порушення бар'єрної функції пародонту 

та імунологічної реактивності організму, на тлі яких місцеві фактори 

призводять до появи, поступового поширення і поглиблення запально-

деструктивних змін [68]. 

При хронічному пародонтиті легкого ступеня виникають неприємні 

відчуття і почуття дискомфорту в ротовій порожнині, кровоточивість ясен при 

чищенні зубів і відкушуванні твердої їжі; міжзубні сосочки і крайові ясна 

ціанотичні. Діагностуються зубоясенні кишені глибиною до 4 мм, над і 

під’ясенні зубні відкладення, патологічна рухомість зубів – не спостерігається. 

Для діагностики пародонтиту легкого ступеня важливі дані рентгенологічного 

обстеження: відсутність компактної пластинки; зниження вершин 

міжкоміркових перегородок до 1/3 їх висоти; наявність вогнищ остеопорозу; 

розширення періодонтальної щілини. Загальний стан пацієнта не порушується 

[68]. 

Проведені дослідження (Зубачик ВМ та ін., 2011) встановили, що для 

клінічної картини хронічного ГП був характерний безсимптомний перебіг. 

Хворі з початковим та I ступенем ГП перед початком лікування скаржилися на 

свербіж ясен, їх кровоточивість під час чищення зубів, неприємний запах із 

рота. За результатами об'єктивного обстеження у хворих групи порівняння 

виявлено ознаки симптоматичного катарального гінгівіту: ясна були пастозні з 
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ціанотичним відтінком, сосочки випинали з міжзубних проміжків, їх верхівки 

були заокругленими, нещільно прилягали до шийок зубів, архітектоніку 

ясенного краю порушено, маргінальна частина ясен мала валикоподібну форму. 

Глибина пародонтальних кишень становила 1,97±0,08 мм із незначними 

серозними виділеннями. Рухомість зубів у хворих на ГП початкового-І ступеня 

була відсутня. Гігієнічний стан ротової порожнини становив 1,63±0,15 бала, що 

вказує на її задовільний стан. Проте індекси кровоточивості, PМА та РІ, що 

характеризують рівень запального процесу в яснах, у пацієнтів з ГП мали 

тенденцію до збільшення. Рентгенологічно визначали остеопороз 

міжкоміркових перетинок, деструкцію та порушення цілісності компактної 

пластинки, незначну резорбцію й розширення періодонтальної щілини верхівок 

кісткових перетинок, рідше – їх резорбцію в межах верхньої третини кореня 

зуба [41]. 

В опублікованих джерелах є окремі відомості про розповсюдженість 

захворювань тканин пародонта в студентів-медиків, проте дані про перебіг ГП 

у студентів на фоні психоемоційного навантаження практично відсутні. Саме 

тому, вивчення прояву психоемоційного навантаження на стан тканин 

пародонта серед студентів медичних вузів залишається актуальним.  

 

1.2. Особливості психічних станів студентської молоді в умовах 

навчального процесу 

В останній час психосоціальні фактори, стрес та психічне виснаження 

розглядаються експертами ВООЗ і міжнародної організації праці (МОП) як 

новий важливий фактор, що впливає на стан здоров’я та працездатність, 

мотивацію навчання та трудову діяльність [34]. 

Ознаками психічного здоров’я студентів є їхня активність, 

життєрадісність, спостережливість, адаптованість до умов навчальної 

діяльності у вищому навчальному закладі, низька тривожність, емоційна 

стабільність, здатність сприймати та аналізувати інформацію [100].  
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Молоде покоління нашої країни, а особливо студентську молодь, яка 

являє собою виробничий та інтелектуальний потенціал країни, можна без 

перебільшення віднести до групи ризику через надзвичайно високе адаптаційне 

навантаження [34]. 

Ранній студентський вік характеризується великою диференційованістю 

емоційних реакцій та способів вираження емоційних станів, а також 

підвищенням рівня самоконтролю і саморегуляції. Емоції й почуття відіграють 

важливу роль у діяльності студентів, особливо у напружені періоди життя (в 

період адаптації до нових умов життя, до особливостей навчання вищого 

навчального закладу, сесій і т.д.). Емоції породжують різноманітні емоційні 

стани, що виявляються та детермінуються переважно соціальними чинниками. 

Багатство прояву емоційних станів виявляється у формі настроїв, афектів, 

тривожних станів, стресів, фрустрацій, пристрастей. Емоційне здоров'я як 

узагальнена характеристика здоров'я молодої особи розглядається у конкретних 

умовах його професійно орієнтованої діяльності. Емоційні чинники є одними з 

основних показників якості життя та загальних станів самопочуття людини 

[25]. 

І хоча початкові етапи перебування студентів в стінах вишу здебільшого 

насичені позитивними емоціями, насамперед від усвідомлення ним самого 

факту вступу до ВНЗ, поряд з цим їх супроводжують почуття тривожності від 

зміни оточення, де немає підтримки друзів, батьків, страх перед усім 

незнайомим, що пов’язано зі здобуттям професії в університеті. 

Auden WH назвав сучасну епоху «століттям тривоги» [51]. Варто 

звернути увагу на відмінність у розумінні та тлумаченні двох понять – тривоги 

як стану й тривожності як властивості особистості. При цьому тривожність є 

тим індивідуальним явищем, що характеризується схильністю до неспокою. 

Так, на думку Гринечко АЯ, тривожність – це індивідуальна психологічна 

особливість, яка виявляється в схильності людини до частих та інтенсивних 

переживань стану тривоги, а також у низькому порозі виникнення тривоги [24]. 
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Найчастіше всього вона проявляється в низькій самооцінці, невпевненості 

особистості в собі й своїх вчинках, що в подальшому впливає на її мотивацію. 

Це, у свою чергу, несе за собою досить важкий емоційний стан, який шкодить 

організму. З психологічної сторони – це постійна напруга, неспокій, із 

фізіологічної сторони – відбувається великий тиск на нервову систему [83]. 

Як показав огляд останніх досліджень і публікацій (Астапов ВМ, 2008; 

Гринечко АЯ, 2010; Ізард К, 2008; Прихожан АМ, 2008; Тейлор Д, 2008; 

Ясточкіна ІА, 2014 та ін.), велика кількість праць присвячені вивченню 

тривожності сучасної молоді, зокрема студентської, яка виступає рушієм 

прогресу будь-якого суспільства, котрий, змінюючи його, постійно перебуває в 

стані занепокоєння, сумніву, невпевненості у власних силах [4, 5, 24, 83, 102, 

207]. 

Тривожність впливає на успішність діяльності людей. Як встановлено, 

тривожність сприяє діяльності в достатньо простих для індивіда ситуаціях і 

перешкоджає – в складних, при цьому істотне значення має початковий рівень 

тривожності людини [1]. 

Тривалий стан тривожності може розвинутися внаслідок однієї 

травмуючої події або стати результатом цілої низки менш значущих. Основним 

фактором тривожності виступає стрес і те, що його супроводжує: перевтома і 

недосипання; нервове напруження; страх повторення пережитого негативного 

досвіду; внутрішні конфлікти, незадоволеність життям; генетичні особливості 

роботи нервової і ендокринної систем. Отже, підвищена тривожність є 

важливою причиною виникнення стресу [2, 82]. 

На молодих людей, що починають студентське життя, одночасно мають 

вплив декілька стресових чинників: зміна референтного та мікросоціального 

середовища в закладі освіти, нерідко зміна житлових умов, зміна звичного 

способу життя, у тому числі порядку навчальних занять та контрольних заходів 

в університеті (в порівнянні зі шкільним навчанням), конфлікти з однолітками, 

проблеми в особистому житті, сімейні конфлікти, нестача любові, батьківська 

та педагогічна вимогливість чи байдужість або просто непослідовність у 
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системі покарань та винагород, гіперопіка, матеріальні труднощі – це далеко не 

повний перелік обставин, які травмують психіку молодих людей. Емоційні 

стани, що переживаються в цей період, і їх наслідки складають серйозну 

загрозу психологічному здоров’ю студентів. Саме тому студентська молодь 

часто потребує допомоги в адаптації до нових умов життя [11, 100]. 

Аналізуючи питання стресу в студентів молодших курсів, варто уточнити 

поняття «стрес». У сучасному розумінні, згідно з психологічним словником, 

стрес – це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та 

напружену ситуацію; це фізіологічна реакція, що мобілізує резерви організму й 

готує його до фізичної активності як то супротив, боротьба, втеча. Аналіз 

класифікацій стресів свідчить про те, що вони (стреси) є результатом впливу 

стресорів, які різняться за змістом, силою, часом дії. До того ж одні й ті ж 

стресори викликають різну реакцію у різних людей, особливо молоді [1]. 

Ми знаходимо класифікацію стресу на: еустрес (позитивний стрес, який 

поєднується з бажаним ефектом і мобілізує організм) та дистрес (негативний 

стрес з небажаним шкідливим ефектом). При еустресі відбувається активізація 

пізнавальних процесів і процесів самосвідомості, осмислення дійсності, 

пам’яті. Дистрес, що виникає в робочій або навчальній (для студентів) ситуації, 

має тенденцію розповсюджуватися і на час, який не пов'язаний з навчанням. 

Негативні нервово-психічні й фізіологічні наслідки, що накопичуються, важко 

компенсувати в години дозвілля чи відпочинку, потрібна швидка їх 

компенсація під час навчальної або трудової діяльності. Зараз особливості 

існування суспільства, вимоги, які воно ставить, зокрема інформаційне 

перевантаження, є причиною хронічних форм стресу. Як зазначають окремі 

науковці, у наш час стрес набув характеру епідемії [2]. 

Усі люди в сучасному світі схильні до стресів в тій чи іншій мірі 

незалежно від статі, місця проживання, віросповідання, рівня доходів і 

соціального положення. За даними Association of the Global Organization for 

Stress: 
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• від 50 до 75 % дорослих американців піддаються регулярному 

стресу (American Psychological Association); 

•  у Китаї 6 з 10 робочих відзначають вплив високого стресу, 

пов'язаного з роботою (The Regus Group); 

•  приблизно 442 тисячі працюючих у період з 2007 по 2008 роки 

англійців вказували, що обумовлений роботою стрес викликав у них хвороби 

(Labour Force Survey); 

•  економіка Австралії не доотримує 14.2 млрд $ через пропуски 

робочими в середньому 3,2 днів протягом року через стрес. 

Стрес може бути визначений як «стан або відчуття, що відчувається, коли 

людина сприймає, що вимоги, що пред'являються до них, перевищують 

ресурси, які має людина» [107]. Отже, стрес можна розуміти як відчуття 

дисбалансу між вимогами, що виникають у повсякденному житті, і здатністю 

людини реагувати [124, 185]. Студенти-медики можуть відчувати стрес, коли 

потреби у навчальних програмах перевищують їхні ресурси для їх вирішення 

[174], і, як повідомлялося, вони страждають від підвищеної реакції на 

подразники порівняно із загальним населенням та студентами в інших 

академічних областях [123, 127, 129, 200, 215]. Dyrbye LN та Shanafelt TD 

(2011) дійшли висновку, що високий ступінь сприйняття студентами-медиками 

вимагає «Заклику до дії» [129]. Сприйнятий стрес у цих дослідженнях 

оцінювався за допомогою загальних анкет, таких як опитувальний запит про 

наявність стресу (PSQ, Kohls et al. [155]) і сприйнята шкала стресу (PSS, Ludwig 

et al., [165]), або специфічні анкети для студентів-медиків, таких як Стрес 

медичної школи (PMSS; Vitaliano et al. [132], Tyssen et al. [214]). 

Проблема професійного стресу почала розглядатись у психології в 

останніх два десятиріччя. Лєонова АБ стверджує, що професійний стрес 

виникає в результаті невідповідності вимог робочого середовища і 

індивідуальних ресурсів людини, яка працює [78]. 

Наявність великої кількості стресорів у медичній діяльності описують 

вже давно як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Питання професійного здоров’я 
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медика відображені у роботах Боднар ЛП, 2018; Нагорної АМ, 2016; 

Циганчук ТВ, 2015; Юр’євої ЛМ, 2015; Щербатих ЮВ, 2012; а також Boyaci K, 

2014; Hill MR, 2018; Nagalingam S, 2019; Yates SW, 2020 та ін. [12, 62, 78, 98, 

99, 101, 114, 147, 177, 219].  

У результаті низької стресостійкості виникають психосоціальні наслідки, 

такі як підвищений рівень депресії і тривожності, а також вигорання і зниження 

якості життя, про що повідомляють міжнародні [127, 128, 130, 131 214] і 

німецькі дослідження [149, 150, 159, 200]. Організація навчання студентів-

медиків, включає високі навантаження, жорсткі графіки, розсічення трупів, 

контакт з важкими хворими, страждаючими і вмираючими пацієнтами, 

фінансові проблеми, а також мовні бар'єри, труднощі в спілкуванні та культурні 

відмінності, особливо для іноземних студентів [127, 163, 166, 167, 168, 171]. 

Moffat et al. (2004) досліджував стрес у перший рік медичної школи і виявив 

значне збільшення психологічних змін, що вимірюється за допомогою 

загального медичного опитувальника GHQ-12, скринінгового інструменту для 

виявлення психологічних розладів у загальній популяції та первинної медичної 

допомоги [104, 174]. Дослідження, присвячені емоційному стресу, як наслідок 

тривалого впливу стресових факторів [131], виявили підвищення оцінки 

тривожності та депресії у студентів-медиків – у порівнянні з загальною 

популяцією [123, 133, 137, 169] – а також підвищеними психологічними 

змінами, які вимірювалися GHQ-12 [174]. 

Із психологічної точки зору стан стресу містить специфічну форму 

відображення людиною екстремальної ситуації, і модель поведінки як 

відповідну реакцію на це відображення.  

Інтенсивність і напруженість сучасного життя на психологічному рівні 

передує появі негативних емоційних переживань і стресових реакцій, які, 

накопичуючись, викликають формування виражених та тривалих депресивних 

станів. Експериментальні та клінічні дослідження показують, що підвищена 

емоційна вразливість впливає на метаболічні та фізіологічні процеси органів та 
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систем організму людини, зокрема на тканини пародонта, що призводить до 

виникнення в них запально-дистрофічних змін [22, 52, 55, 171, 193, 215]. 

Відповідно до сучасних уявлень існує велика кількість факторів, які 

можуть спровокувати розвиток захворювань тканин пародонта і посилювати їх 

перебіг. Одним із них є стрес, як стан, що часто супроводжує сучасну людину.  

Більш значними та більш вираженими у підлітковому та юнацькому віці 

постають негативні психічні стани, які не лише є показниками негативних 

емоцій, але й визначають погіршення діяльності, стосунків та спілкування, 

негативну дію на психофізіологію особистості тощо. Серед таких негативних 

психічних станів ми досліджували: тривожність, фрустрацію, агресивність та 

ригідність. 

«Словник психолога» за редакцією Дубровіної ІВ (2006) так визначає 

названі стани: 

– тривожність – емоційний стан, що виникає в ситуаціях невизначеної 

небезпеки і пов’язаний з очікуванням негативного розвитку подій; 

– фрустрація – психічний стан, що виникає при наявності непереборних 

перешкод (реальних чи уявних) на шляху до досягнення мети чи задоволення 

потреби; 

– агресивність – психічний стан, метою якого є завдати будь-якої шкоди 

іншій людині; 

– ригідність – психічний стан утруднення зміни заздалегідь наміченого 

плану дій в умовах, коли ці зміни необхідні [13, 35]. 

Проведені дослідження Дмуховської ТМ, Завгороднього ІВ, Сокола КМ, 

Сидоренко МО (2012) показали, що серед студентів педіатричного та 

медикопрофілактичного факультетів Харківського національного медичного 

університету виявлені психоемоційні стани та фактори, що зумовлюють 

психоемоційну напругу та тривожні, агресивні і депресивні типи поведінки 

[34]. 

Аналізуючи результати дослідження, проведених на базі Луцького 

базового медичного колледжу (Пастрик ТВ, 2011), використовуючи 
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«Самооцінку психічних станів» за методикою Айзенка, виявлено стан низької 

тривожності у 57,77 % студентів, яким притаманний врівноваженість, спокій, 

доведення справи до кінця. Середній або допустимий рівень тривожності 

спостерігається у 28,88 % осіб, вони характеризуються залежністю від обставин 

і ситуацій. Високий рівень тривожності спостерігали у 13,33 % осіб, — що 

характеризується напруженістю, почуттям неспокою. За шкалою фрустрації 

отримали такі дані: — низький рівень фрустрації — 26,66 % (людина не має 

високої самооцінки, стійка до невдач, не зупиняється на досягнутому), середній 

рівень фрустрації — 57,77 % (фрустрація має місце у житті таких людей, вони 

чинять під впливом обставин і емоцій) та високий рівень фрустрації — 15,55 % 

(характеризується низькою самооцінкою, втечею від труднощів). За шкалою 

агресивності 64,44 % не є агресивними, стримані, спокійні, 35,55 % 

притаманний середній рівень агресивності, що характеризується зміною 

настрою, такі люди намагаються стримувати свою агресію. Аналізуючи дані 

ригідності, з’ясували, що у 48,88 % осіб — ригідності не виявлено, що свідчить 

про те, що ці особи легко переключаються з однієї справи на іншу, змінюють 

щось у житті; середній рівень, який виявлено у 40 %, свідчить про вплив 

настрою цих осіб та їх бажань на поведінкову діяльність людини. Сильно 

виражена ригідність у 11,11 %, такі люди важко і довго пристосовуються до 

нових умов [78]. 

Дослідження психоемоційного навантаження за методикою Айзенка 

(Серебрякова ТО та ін., 2016) показали, що лише 50 % анкетованих студентів 

мають високий рівень розвитку емоційної сфери, стійкість емоційних виразів. 

Вони помірні, спокійні, неагресивні, легко переключаються з однієї діяльності 

на іншу. Інша половина (50 %) опитаних потребує коригування емоційних 

реакцій, оскільки надмірне занепокоєння агресія, нездатність перейти від однієї 

діяльності до іншої, і високий рівень фрустрації є характерним для них [201]. 

Аналіз психічних станів досліджуваної вибірки студентів (Мунасипова-

Мотяш ІА, 2012) за методикою «Самооцінка психічних станів Г Айзенка» 

дозволив дійти наступних висновків: психічні стани, визначені Г Айзенком в 



36 

 

методиці, як тривожність, фрустрація та ригідність мають середній рівень 

вираженості (середні показники – 10,6; 9,6; 10,7 балів відповідно), що свідчить 

про відсутність виражених ознак цих психічних станів у опитаних студентів. 

Натомість, середній показник рівня агресивності є дещо завищеним (12 балів), 

що вказує на домінування агресивності серед інших психічних станів. Щодо 

середнього значення показника рівня тривожності студентів 2-го курсу 

Чернігівського національного педагогічного університету ім. ТГ Шевченка 

(Мунасипова-Мотяш ІА, 2012), то він становить 10,5 балів і вказує на середній 

ступінь вираженості даного психічного стану. Рівень фрустрації у студентів 2-

го курсу коливаються в межах 9 балів і свідчать про невираженість даного 

психічного стану у респондентів. Показник рівня ригідності у студентів 2-го 

курсу мають середні показники вираженості ригідності (11 балів). Ці показники 

вказують на незначні прояви ригідності у даних респондентів, що може 

виявлятися у деякому відставанні емоційних відгуків при зміні об'єкту 

вираження емоцій. Рівень агресивності у студентів, має тенденцію до зростання 

проявів даного психічного стану у відповідності з роком навчання: середні 

показники рівня агресивності студентів 2-го курсу становлять 12 балів, що 

відповідає середньому рівню вираженості агресивності [60]. 

Супроводжуючи молодих осіб на всіх етапах навчання у ВНЗ, 

тривожність та стрес негативно позначаються на фізичному, психічному та 

соматичному здоров’ї студентської молоді. Професійні навантаження 

емоційного характеру за відсутності раціонального відпочинку в багатьох 

людей призводять до стану хронічного емоційного напруження та виснаження. 

Високий рівень психоемоційної напруги, пов’язаний з інформаційним 

навантаженням, прискореним темпом життя, несприятливими чи напруженими 

умовами навчання, праці, може сприяти зростанню запально-дистрофічних 

захворювань тканин пародонта. Клінічні дослідження останніх років 

підтверджують високу чутливість тканин пародонта до стресу. Результати 

дослідження впливу різноманітних факторів на виникнення хвороб тканин 
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пародонта свідчать, що стрес є визначальним чинником розвитку патології 

пародонта [79]. 

Показано, що тривалий вплив на людину іммобілізаційного стресу 

супроводжується перерозподілом циркулюючої крові, змінами мікроциркуляції 

та деструктивними пошкодженнями мікросудин [90], посиленням 

вільнорадикальних процесів [94], зменшенням споживання кисню [156], 

порушенням енергетичного обміну [182] та розвитком дистрофії кісткової 

тканини [10, 191, 198]. Водночас питання про стресіндуковані порушення 

транспорту та утилізацію кисню у м’яких і твердих тканинах пародонта 

залишається майже не з’ясованим [66]. 

 

1.3. Особливості клінічних порушень та вплив психоемоційного 

навантаження на тканини пародонта 

Захворювання тканин пародонта вважається однією з найважливіших 

проблем сучасної стоматології, у зв'язку з його високою поширеністю [6]. На 

сьогоднiшнiй день пародонтит виявляється щонайменше в 10 % людей у всьому 

світі (Richards D, 2014) [197, 216]. Найчастiше зустрiчаються запальнi ураження 

– гiнгiвiт та генералiзований пародонтит – ураження з руйнуванням тканин 

пародонта (коміркової кістки) i подальшою втратою зуба [47, 116]. Розвиток 

захворювань тканин пародонта (генералiзованого пародонтиту) залежить від 

багатьох місцевих та системних факторiв ризику. Сучасні дослідження свідчать 

про те, що дане запальне захворювання ініціюється бактеріальною інфекцією, 

найчастiшими збудниками якої є Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, що iндукує пiдвищення рiвня 

прозапальних цитокiнiв з подальшим руйнуванням тканин пародонта 

(Bartold PM and Van Dyke TE, 2013) [47, 112, 118, 216]. 

На сьогодні відомо, що у патогенезі генералізованого пародонтиту (ГП) 

значну роль відіграють порушення рівноваги в системі перекисного окиснення 

ліпідів (ПОЛ), перекисного окиснення білків (ПОБ) і антиоксидантного 

захисту. Надмірна активація ПОЛ спричиняє утворення активних форм кисню 
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(АФК) [18, 43]. У фізіологічних умовах АФК ефективно нейтралізуються 

антиоксидантами, які запобігають пошкодженню тканин. Коли виникає 

запалення, виробництво АФК різко збільшується в основному за рахунок 

клітин вродженої імунної системи (нейтрофілів і макрофагів) (Mittal M et al., 

2014) [173]. Згодом, коли антиоксидантна система захисту не може 

врівноважувати високий рівень АФК, виникає окислюваний стрес і 

пошкодження тканин (Wang Y et al., 2017) [161, 216]. Підвищення окисного 

стресу може призвести до дисбалансу прооксидантно-антиоксидантної системи 

ротової порожнини, що є вирішальним у виникненні запальних захворювань 

тканин пародонта [109, 170, 175]. 

Багато проведених досліджень, що аналізують окислювальний стрес у 

пацієнтів з пародонтитом, мали відносно стійкі результати з більш високими 

маркерами окисного стресу в слині і в крові та знижені показники 

антиоксидантного статусу в порівнянні з клінічно здоровими пацієнтами [210]. 

Найбільш досліджуваними продуктами ПОЛ при пародонтиті, що є не 

тільки пусковим механізмом патологічних процесів при стресі, але й 

використовуються для оцінки оксидативного стресу є малоновий диальдегід 

(МДА) та дієнові конʼюгати (ДК) [17, 63, 108, 109, 161, 216, 217]. Динаміка змін 

ПОЛ є відображенням ступеня окислювального ураження клітин та резервно-

адаптаційних можливостей організму [63, 85]. 

Реакція із тіобарбітуровою кислотою (ТБК) є звичайним методом для 

виявлення МДА (Yin H et al., 2011) [220]. Слід зазначити, що даний метод не є 

специфічним для МДА і може також виявляти інші альдегіди, які також 

реагують з тіобарбітуровою кислотою і продукують з'єднання з подібною 

довжиною хвиль поглинання як МДА (Halliwell B, та Whiteman M, 2004) [145]. 

Показано, що пародонтит систематично пов'язаний з більш високими рівнями 

ТБК в плазмі крові, еритроцитах, а також місцево в ясенній рідині і в тканинах 

пародонту (Panjamurthy K et al., 2005) [184]. Зв'язок між підвищеним рівнем 

ТБК і погіршенням стану пародонту також показаний у слині дорослих (Celec P 

et al., 2005; Celecova V et al., 2013; Gumus P et al., 2015; Ahmadi-Motamayel F et 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29180965
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Huiyong++Yin
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al., 2017), особливо у чоловіків (Banasova L et al., 2015) та дітей (Tothova L et al., 

2013) [103, 111, 119, 120, 143, 211, 216]. 

За даними досліджень (Konopka T et al., 2007; Almerich-Silla JM et al., 

2015; Godovanets OI et al., 2018) показнити МДА та ДК були вищими у 

пацієнтів з пародонтитом. ПОЛ було вище у слині (Tothova L et al., 2013), 

сироватці крові (Tonguç MO et al., 2011), а також у ясенній рідині (Panjamurthy 

K et al., 2005) пацієнтів з хронічним або загостренням хронічного пародонтиту. 

Кореляційні дослідження підтвердили позитивну асоціацію цих маркерів з 

оцінками стану тканин пародонта (Chapple IL et al., 2007; Tamaki N et al., 2014) 

[106, 122, 140, 157, 184, 205, 209, 210, 211]. 

Значно більш високі рівні MДA були виявлені в ясенній рідині і тканинах 

пародонту в пацієнтів з ГП порівняно з клінічно здоровими пацієнтами (Tsai 

et al., 2005; Wei et al., 2010; Tonguc et al., 2011) [209, 213, 217]. Більш того, 

дослідження Ghallab et al. продемонстрували, що за даними рівня MДA в 

ясенній рідині можна відрізняти один від одного загострення хронічного 

генералізованого пародонтиту (ЗХГП), хронічний генералізований пародонтит 

(ХГП) та пародонтально здорових осіб (Ghallab NA et al., 2016) [139]. Рівні 

МДА та ДК в ротовій рідині при пародонтиті були широко досліджені, і 

більшість досліджень показали більш високе значення МДА в ротовій рідині 

пацієнтів з ГП порівняно з пародонтально здоровими. (Tsai CC et al., 2005; 

Akalin FA et al., 2007; Guentsch A et al., 2008; Canakci CF et al., 2008; Wei D et 

al., 2010; Baltacioglu E et al., 2014; Miricescu D et al., 2014; Trivedi S et al., 2014; 

Almerich-Silla JM et al., 2015; Onder C et al., 2017; Сидлярук НГ та ін., 2017; 

Кімак ГБ та ін., 2018; Jawad Hussain Qamber et al., 2018) [43, 88, 105, 106, 110, 

117, 142, 172, 183, 193, 212, 213, 217]. Так, в роботі Сидлярук НГ та ін. (2017) 

показано зростання рівня МДА у 2,1 раза та ДК у 1,5 раза в пацієнтів з ГП а 

порівнянні з клінічно здоровими [88]. Дослідження Baltacioglu et al. (2014) 

порівнювали рівень MДA у ротовій рідині людей з ЗХГП, ХГП та 

пародонтально здоровиими особами і виявили, що групи з загостренням ЗХГП 

та ХГП мають значно більш високі рівні MДA, ніж пародонтально здорові, але 
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ніяких відмінностей між групами з ЗХГП та ХГП не спостерігалося (Baltacioglu 

E et al., 2014) [110]. Проте дані Кімак ГБ та ін. (2018) вказують на те, що рівень 

МДА та ДК у пацієнтів з ЗХГП був значно вищим, в порівнянні з ХГП [43]. 

Також було показано, що високі рівні MДA у пацієнтів з ГП зменшуються при 

терапії пародонту (Tsai CC et al., 2005; Guentsch A et al., 2008; Wei D et al., 2010) 

[142, 213, 216]. Існують також деякі дослідження, які вивчають рівень MДA у 

сироватці крові пацієнтів з пародонтитом; однак, на відміну від даних рівня 

МДА в ротовій рідині, результати є суперечливими (Akalin FA et al., 2007; Wei 

D et al., 2010; Baltacioglu E et al., 2014; Trivedi S et al., 2014; Fentoglu et al., 2015; 

Onder et al., 2017) [105, 110, 134, 183, 212, 217]. Два дослідження, в яких 

вимірювали рівні MДA в ротовій рідині та сироватці крові хворих на ГП, 

показали, що пародонтит не впливає на зміни рівня MДA у сироватці крові 

пацієнтів, хоча в ясенній рідині рівнь MДA був підвищений (Akalin FA et al., 

2007; Wei D et al., 2010) [105, 217]. Це свідчить про те, що вплив пародонтиту 

на системний окислювальний стрес може бути обмеженим. Нещодавні 

дослідження, які проведені з досить великою вибіркою (55 ХГП і 55 здорових 

людей), також підтверджують значну різницю рівня MДA у сироватці крові 

пацієнтів з ХГП та клінічно здоровими людьми (Ahmadi-Motamayel F et al., 

2017) [103]. Тим часом наукові роботи, що вивчали пацієнтів з цукровим 

діабетом, гіперлікемією та гострим коронарним синдромом, вказували на те, що 

періодонтит також може сприяти підвищенню рівня циркулюючого МДА серед 

людей із даними системними захворюваннями (Trivedi S et al., 2014; Fentoglu O 

et al., 2015; Nguyen TT et al., 2016) [134, 179, 212]. Паління є одним з 

найважливіших факторів ризику пародонтиту, і декілька досліджень показали, 

що системний і місцевий рівні МДА були підвищені в результаті паління 

незалежно від впливу ГП (Celec P et al., 2005; Guentsch A et al., 2008; Tonguc 

MO et al., 2011) [119, 142, 209]. Jawad Hussain Qamber et al. (2018) в своїй 

науковій праці встановив, що рівень МДА збільшувався під час навчання у 

студентів в порівнянні з студентами в стані спокою [193]. Адже, всі наведені 

вище дані дозволяють припустити, що МДА може відображати підвищений 
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місцевий і системний окислювальний стрес, пов'язаний з пародонтитом у 

поєднанні з системним захворюванням, палінням або зі значними 

психологічними навантаженнями [47, 125, 216]. 

Організм людини має ряд механізмів антиоксидантного захисту 

(ферментативні та неферментативні антиоксиданти) для усунення АФК і 

запобігання їх негативним наслідкам для організму [106]. Антиоксидантні 

ферменти захищають тканини від окисної травми шляхом очищення вільних 

радикалів кисню, що генеруються різними метаболічними процесами, 

регулюючи ступінь запальної реакції. Антиоксидантні молекули присутні у всіх 

рідинах і тканинах організму. Найбільш важливими внутрішньоклітинними 

ферментами, які захищають клітини і тканини від вільних радикалів, отриманих 

з кисню, є супероксиддисмутаза (СОД), глутатіонпероксидаза (ГПО), глутатіон-

S-трансфераза(Г-SТ), каталаза а також глутатіонредуктаза (ГР) [126, 192, 216]. 

Кількісний склад антиоксидантів в ротовій рідині та сироватці крові 

вивчався багатьма вченими (Chapple IL et al., 2002; Brock GK et al., 2004; 

Konopka T et al., 2007) [115, 121, 157]. Доведено, що антиоксидантна здатність 

була нижчою у сироватці та ротовій рідині хворих на ХГП. Аналогічно, 

активність СОД (Huang Y et al., 2014) разом з активністю каталази та ГПО 

(Tonguç MO et al., 2011), як важливі індикатори загальної антиоксидантної 

здатності організму, виявилася нижчими при ГП [148, 209, 210]. В своїй 

науковій праці Jawad Hussain Qamber et al. (2018) встановив, що рівень СОД, 

каталази та ГПО зменшувався під час психологічного навантаження у студентів 

в порівнянні з студентами в стані спокою [193]. Дослідження (Nomura Y et al., 

2017) показали, що активність дії СОД та каталази в ротовій рідині при ГП була 

знижена за рахунок збільшення глибини пародонтальних кишень [180, 216]. 

Також зменшення рівня СОД у 1,5 раза у хворих на ГП у порівнянні зі 

здоровими відмітила у своїй роботі Сидлярук НІ (2017) [88]. Дані Canakci CF та 

ін. (2009) стверджують, що активність СОД і ГПО у слині зменшується у 

пацієнтів з пародонтитом. Крім того, у цьому дослідженні було виявлено 

значний негативний зв'язок між рівнем MДA та активністю СОД та ГПО, тоді 
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як кореляції між клінічними показниками та активністю ферментативних 

антиоксидантів не спостерігалося [117]. Інше дослідження показало, що 

активність антиоксидантних ферментів СОД, каталази і глутатіонредуктази у 

слині пацієнтів з пародонтитом демонструвала значну негативну кореляцію з 

параметрами ГП (Trivedi S et al., 2015) [212, 216]. На відміну від цих 

досліджень, Panjamurthy (2005), показали, що активність ферментативних 

антиоксидантів, у тому числі СОД, каталази, виміряна в плазмі, еритроцитах і 

ясенній рідині, була підвищена при ГП, тоді як кількість неферментативних 

антиоксидантів, включаючи вітаміни Е та вітамін С, знижувалися при ГП 

(Panjamurthy K et al., 2005) [184]. Аналогічним чином, інше дослідження 

показало більш високу активність ферментативних антиоксидантів, у тому 

числі СОД та ГПО, а також зниження активності неферментативних 

антиоксидантів у слині пацієнтів з пародонтитом (Novakovic N et al., 2014) 

[181]. Wei D et al. (2010) у науковій праці також підтвердив збільшення СОД в 

ротовій рідині хворих на ГП в порівнянні зі здоровими [217]. Таким чином, для 

з'ясування взаємозв'язку між антиоксидантною активністю та періодонтитом 

все ще потрібні додаткові дослідження [216].  

 

1.4. Сучасні уявлення про комплексне лікування генералізованого 

пародонтиту в студентів на фоні психоемоційного навантаження 

Захворювання тканин пародонта є однією з найважливіших проблем 

стоматології, в зв'язку з його дуже високою поширеністю [6]. Запальні процеси 

в тканинах пародонта частіше зустрічаються у населення молодого віку, що в 

подальшому без адекватного лікування призводить до незворотних змін у 

структурі коміркової кістки. Це зумовлює необхідність розробки нових 

ефективних лікувальних комплексів, спрямованих на усунення 

етіопатогенетичних чинників розвитку запальних захворювань тканин 

пародонта та цілеспрямований вплив на патологічні процеси у зазначених 

тканинах [95].  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wei%2C+D
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При комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит 

необхідно враховувати особливості етіології та патогенезу дистрофічно-

запальних захворювань пародонта, особливо в разі значного впливу на них 

певних системних факторів [8, 18, 57, 153, 162, 178]. Зазвичай у виникненні та 

патогенезі дистрофічно-запальних захворювань пародонта важливими є 

умовно-патогенні мікроорганізми зубної біоплівки. Проте вони можуть 

справляти свою патогенну дію лише в разі певного зниження місцевого чи 

системного імунного захисту організму пацієнта (хазяїна) [113, 138, 158, 202, 

204, 206, 208]. Зниженню резистентності організму пацієнта сприяють 

загальносоматичні захворювання, тютюнопаління, психологічний стрес тощо 

[91, 141, 144]. Наявність підвищеної емоційної напруги має значний вплив на 

резистентність організму й, відповідно, на розвиток, перебіг і лікування 

захворювань пародонта [141, 144, 158, 164, 195]. Його наявність слід 

ураховувати в разі комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит [49]. 

Проведенi Kamma i Baehni [151, 152] дослідження показали, що лікування 

захворювань тканин пародонта у пацієнтів з психосоціальною напругою менш 

ефективне, ніж у пацієнтів без ознак стресу. Це свідчить про необхідність 

розробки методик лікування захворювань пародонта (генералiзованого 

пародонтиту) у пацієнтів з психоемоційним стресом. Поєднані зусилля 

намагаються спробувати зменшити, контролювати або навчитися опиратися 

стресу. Це вимагає коригування, адаптації та стратегії протистояння [47, 194]. 

Wimmer et al. [218], Reners i Breex [195] вивчаючи вплив стресу на 

захворювання тканин пародонта прийшли до висновку, що пацієнти, які мали 

складні реакції адаптації мають тяжчий перебіг захворювання пародонта. У цих 

же пацієнтів отримана недостатня ефективність загальноприйнятого 

медикаментозного лiкування генералiзованого пародонтиту. З іншого боку 

позитивні емоції показали високу ефективність для профілактики подальшого 

прогресування генералiзованого пародонтиту [47, 136]. 
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Для медикаментозної підготовки хворих на генералізований пародонтит в 

умовах психоемоціальної напруги в своїй роботі Кононова ОВ (2019) 

використовувала комплекс медикаментозних засобів: зоксон (по 0,002 г один 

раз на день), ніцерголін (по 0,005 г три рази на день), сібазон (по 0,005 г один 

раз на день) [45, 46]. Експериментальні (біохімічні й патогістологічні) 

дослідження показали позитивний вплив комплексу адреноблокаторів на 

розвиток ураження пародонта [48, 50]. Це дозволило обґрунтувати застосування 

даного клінічного комплексу адреноблокаторів в разі лікування хворих на 

генералізований пародонтит у разі наявності у них психоемоційного стресу 

[49]. 

Використання антисептичного, протизапального, ранозагоюючого та 

знеболюючого ополіскувача з вмістом хлоргексидину «Елюдрил» у вигляді 

полоскань 3-4 рази на день у поєднанні з аплікаціями на ясна 2 рази на день 

гелю «Пародіум», до складу якого входить хлоргексидин 0,02 % та екстракт 

ревеню 0,2 %, у клінічних дослідженнях (Мегрешвілі НА, 2005) засвідчило 

нормалізацію індексів гігієни та РМА, зникнення у всіх пацієнтів 

кровоточивості ясен, відновлення нормобіозу ротової порожнини [58]. 

Дослідження Литовченко ІЮ та ін. (2011) показали, що патогенетична 

терапія генералізованого пародонтиту із застосуванням комплексу препаратів 

стреспротекторної дії (натрію оксибутірат, метіонін, токоферолу ацетат, 

ретинолу ацетат, аскорбінова кислота) сприяє нормалізації метаболічних змін у 

тканинах пародонта та ротовій рідині у пацієнтів та призводить до стійкої 

ремісії захворювання [55, 65]. 

Холодняк ОВ та ін. (2015) довели, що застосування препаратів 

«Октенідол», «Імудон» і «Тантум Верде» у осіб молодого віку, хворих на ГП 

початкового-І ступеня, є ефективним оскільки відбувається стабілізація 

системи регуляції кислотно-лужної рівноваги в ротовій порожнині [95]. 

Проведені дослідження показали взаємозв’язок між психоемоційним 

станом і захворюваннями тканин пародонта, зокрема генералізованим 

пародонтитом. Авторами доведено, що особи, які перебувають в умовах 
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психоемоційного навантаженням більш схильні до розвитку захворювань 

тканин пародонта, втрати альвеолярної кістки та тяжчого перебігу пародонтиту. 

Постійне психоемоційне навантаження призводить до уповільнення загоєння 

сполучної тканини, апікальної міграції сполучного епітелію і утворення 

пародонтальних кишень [47, 116]. Даний взаємозв’язок між психоемоційним 

навантаженням та генералізованим пародонтитом необхідно враховувати при 

проведенні комплексного лікування захворювань тканин пародонта. Аналіз 

літературних джерел показує, що таке лікування не можна вважати повністю 

відпрацьованим, а застосування загальноприйнятого лікування не приносить 

позитивних результатів [218]. Таким чином, вивчення впливу окремих 

емоційних станів на перебіг захворювань тканин пародонта та розробка 

відповідних схем медикаментозного лікування захворювань пародонта 

(генералізованого пародонтиту) з урахуванням та корекцією психоемоційного 

навантаження є актуальною задачею терапевтичної стоматології. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика об’єктів клінічних спостережень  

Робота була виконана на базі кафедри стоматології післядипломної освіти 

ННІПО Івано-Франківського національного медичного університету. Набір 

пацієнтів, клінічні та рентгенологічні методи діагностики здійснювалися на базі 

Центру Стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету, кафедри стоматології післядипломної освіти та кафедри 

терапевтичної стоматології. Лабораторні методи дослідження, проводились в 

«Центрі біоелементології» Івано-Франківського національного медичного 

університету. 

З метою вивчення особливостей клінічного перебігу хронічного 

генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня на фоні психоемоційного 

навантаження нами було обстежено 247 студентів 2 курсу медичного 

університету.  

Із загальної кількості обстежених ХГП початкового-І ступеня 

спостерігали у 80 осіб із підвищено-високим рівнем тривожності, яких було 

відібрано для подальшого вивчення та лікування, і розділено на 2 групи в 

залежності від типу лікування: основну, яким проводили комплексне лікування 

за удосконаленою методикою, та групу порівняння, яким проводили 

комплексне лікування за загальноприйнятою методикою. Контрольну групу 

склали 30 студентів, в яких рівень тривожності був в межах норми та не було 

ознак захворювань тканин пародонта. Таким чином було сформовано 3 групи: 

• І група – 40 студентів – хворі на хронічний генералізований пародонтит 

початкового-І ступеня, яким проводили комплексне лікування за 

удосконаленою методикою (основна група). 
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• ІІ група – 40 студентів – хворі на хронічний генералізований пародонтит 

початкового-І ступеня, яким проводили комплексне лікування за 

загальноприйнятою методикою (група порівняння). 

• IІІ група – 30 студентів – здорові особи, які мають інтактний пародонт і 

збережені зубні ряди (контрольна група). 

Студенти І та ІІ груп були поділені на підгрупи в залежності від рівня 

тривожності: І А (n=26) та ІІ А (n=24) – в які входили особи з підвищеним 

рівнем тривожності та І В (n=14) та ІІ В (n=16) – в яких були студенти з 

високим рівнем тривожності. 

У дослідження не включали пацієнтів, які мали обтяжений анамнез, 

зокрема: 

1. Наявність супутньої патології, лікування якої може впливати на 

інтерпретацію результатів дослідження. 

2. Наявність у хворих нейропсихічного захворювання, яке може 

впливати на співпрацю між пацієнтом та лікарем. 

3. Відмова пацієнтів від участі в дослідженні на будь-якому з його 

етапів. 

Результати обстеження студентів відображали в розробленій 

індивідуально «Карті обстеження пацієнта», яка складалась з паспортних 

даних, результатів стоматологічного та лабораторного обстеження, даних 

рентгенологічного дослідження (див. Додаток Б). 

Діагноз захворювань тканин пародонта встановлювали на основі даних 

результатів анамнезу, клінічного обстеження та показників загальноприйнятих 

додаткових методів обстеження. Для встановлення діагнозу захворювань 

тканин пародонта використовували класифікацією Данилевського МФ 

(1994 р.). 

Усі пацієнти після ознайомлення з процедурою обстеження та принципом 

лікування добровільно підписали письмові згоди, які відповідають протоколу 

клінічного дослідження, ухваленого комісією з питань біоетики Івано-

Франківського національного медичного університету. 
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2.2. Клінічні методи обстеження 

Методи обстеження включали збір анамнезу, огляд ротової порожнини з 

визначенням стоматологічного та пародонтологічного статусу. 

Огляд ротової порожнини проводили за загальноприйнятою методикою з 

використанням таких стоматологічних інструментів як зонд та дзеркало. 

Відзначали стан твердих тканин: наявність каріозних порожнин, ускладненого 

карієсу. При огляді слизової оболонки ротової порожнини звертали увагу на 

колір, зволоженість, наявність нальоту та патологічних елементів. 

Стан тканин пародонта «нормальний» встановлювали використовуючи 

критерій Kerr DA та Ach MM (цит. за Пахомовим ГН): 

- колір блідо-рожевий, рівномірний, за вийнятком ділянок 

фізіологічної пігментації; 

- форма сосочків відповідає міжзубним проміжкам, а їх верхівка 

закінчується у вигляді леза ножа, щільно прилягає до поверхні зубів; 

- міжзубні сосочки вільні та фіксовані, ясна достатньо щільні по всій 

довжині; 

- епітелій прикріплюється до емалі зуба або в ділянці емалево-

цементного з’єднання, а також до цементу, проте не нижче 1 мм від краю емалі; 

- глибина ясенної боріздки не більше 2 мм.  

З метою визначення стану твердих тканин зубів у студентів визначали 

такі показники: 

- розповсюдженість карієсу основної, порівняння та контрольної груп 

(її ідентифікували відсотком студентів, котрі мають каріозні, пломбовані та 

видалені зуби, в порівнянні із загальною кількістю обстежених); 

- інтенсивність карієсу визначали за індексом КПВ (К – карієс, П – 

пломба, В – видалений) (Кузьміна ЄМ, 1999; ВООЗ, 1962) [14, 19, 20, 64, 80]. 

Для характеристики стану тканин пародонта проводили детальний огляд, 

визначали поширеність та інтенсивність дистрофічно-запального процесу в 

яснах, основні ознаки його прояву: наявність пародонтальних кишень, їх 

глибину, ступінь рецесії ясен, патологічну рухомість зубів. Приймали до уваги 
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такі ознаки запалення ясен, як гіперемія, набряк, кровоточивість. Звертали 

увагу на наявність зубних відкладень, травматичної оклюзії, наявність 

травматичних чинників. Стан кісткової тканини коміркових відростків 

визначали за даними ортопантомограми [23, 26, 31, 33, 37, 38, 86]. 

Для об’єктивної характеристики стану тканин пародонта 

використовували їх індексну оцінку. 

Вираженість запалення ясен визначали за індексом РМА і 

пародонтальним індексом Рамфйорда [16, 28, 33, 61, 80]. 

1) Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (РМА індекс, 

запропонований Massler і Schour (1949), в модифікації Parma (1960), який 

служить для оцінки запальних змін в пародонті. [16, 29, 33, 80]. 

Для визначення ступеня запалення ясна забарвлювали розчином 

Шиллєра-Писарєва і оцінювали стан ясенних сосочків, маргінальної та 

коміркової частин ясен.  

Визначення ступеня запалення проводили візуально біля кожного зуба: 

0 балів - відсутність запалення (0); 

1 бал - запалення ясенного сосочка (Р); 

2 бали - запалення маргінального краю ясен (М); 

3 бали - запалення коміркової частини ясен (А). 

Обстежували стан ясен біля 28 зубів, при втраті зубів виходили з їх 

фактичної наявності. Індекс обчислювали за формулою: 

                                           (2.1) 

Значення індексу при обмеженій поширеності патологічного процесу 

досягає 25 %,– а при вираженій поширеності та інтенсивності патологічного 

процесу показники наближаються до 50 %. При подальшому поширенні 

патологічного процесу і збільшенні його тяжкості значення індексу становить 

51 % і більше. 

2) Пародонтальний індекс Рамфйорда (1957) [16, 160]. 
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Стан пародонта досліджували в області 16, 21, 24, 36, 41, 44 зубів («зуби 

Рамфйорда»). Результат оцінювали від 0 до 6, беручи до уваги ступінь 

запалення ясен і глибину пародонтальних кишень. Одержані бали складали і 

ділили на число наявних зубів. Для оцінки стану пародонта біля кожного зуба 

використовували наступну шкалу: 

0 балів – відсутнє запалення; 

1 бал – запалення від легкого до помірного (не поширюється навколо 

зуба); 

2 бали – гінгівіт середньої важкості (охоплює ясна навколо зуба); 

3 бали – тяжкий гінгівіт (виражена гіперемія, кровоточивість та 

звиразкування ясен); 

при порушенні епітеліального прикріплення хоча б з однієї сторони: 

4 бали – пародонтальна кишеня глибиною 3 мм; 

5 балів – пародонтальна кишеня глибиною 3-6 мм; 

6 балів – пародонтальна кишеня глибиною більше 6 мм. 

Отриманий індекс оцінювали наступним чином: 

0 – 0,1 – клінічно здорові ясна; 

0,1 – 1,0 – гінгівіт, легкий ступінь захворювання; 

1,5 – 4,0 – наявність деструктивних змін, характерних для середнього 

ступеня пародонтиту; 

4,0 – 8,0 – пародонтит, важкий ступінь захворювання. 

Кровоточивість ясен визначали за допомогою проби Muhlemann HR, 

Sоn S (1971), у модифікації Cowell I, (1975) [16, 28, 61, 160].  

Ступінь кровоточивості ясен визначали за допомогою пародонтального 

зонда в ділянці «зубів Рамфйорда» (16, 21, 24, 36, 41, 44 зуби) методом 

зондування. Результати дослідження оцінювали за наступною шкалою в балах: 

0 – відсутність кровоточивості; 

1 – кровоточивість з’являється не раніше ніж через 30 секунд; 

2 – кровоточивість виникає безпосередньо після зондування ясенної 

борозни або в межах 30 секунд; 
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3 – пацієнт спостерігає кровоточивість при прийомі їжі або чистці зубів. 

Рівень індивідуальної гігієни ротової порожнини визначали за індексом 

Green-Vermillion (OHI-S), який виявляє не лише зубний наліт але й зубний 

камінь [16, 28, 44, 61, 160]. 

Для визначення гігієнічного індексу обстежували та забарвлювали 

вестибулярні поверхні 16, 11, 26, 31 та оральні поверхні 46, 36 зубів. На усіх 

поверхнях спочатку визначали зубний наліт, а потім зубний камінь. Для 

визначення індексу зубного нальоту (DI-S) використовували наступну схему 

оцінки поверхні кожного зуба: 

0 – відсутність зубного нальоту; 

1 – зубний наліт вкриває не більше 1/3 поверхні зуба; 

2 – зубний наліт вкриває від 1/3 до 2/3 поверхні зуба; 

3 – зубний наліт вкриває більше 2/3 поверхні зуба. 

                                                    (2.2) 

 (c – сума балів, отриманих при оцінці; n – кількість оцінок). 

Індекс зубного каменю (CI-S) визначали так само, як і зубного нальоту. 

Поверхню зубів оцінювали у балах наступним чином: 

0 – зубний камінь відсутній; 

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

2 – над’ясенний камінь вкриває від 1/3 до 2/3 поверхні зуба або є окремі 

частинки під’ясенного каменю; 

3 – над’ясенний камінь вкриває більше 2/3 поверхні зуба. 

Підрахунок індексу проводили аналогічно. 

Отриманий результат оцінювали наступним чином: 

До – 0,6 балів гігієна ротової порожнини – хороша; 

0,7 – 1,6 – задовільна; 

1,7 – 2,5 – незадовільна; 

понад 2,5 – погана. 
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Визначення меж запалення проводили за допомогою проби Шіллера-

Писарєва (1956) [16, 61, 160]. Для об’єктивізації проби Шіллєра-Писарєва 

використовували числове значення проби – йодне число Свракова (ЧС) [20, 64]. 

Для цього оцінювали забарвлення ясенних сосочків у 2 бала, забарвлення краю 

ясен в 4 бала і забарвлення коміркових ясен у 8 балів. Отриману загальну суму 

балів ділили на число зубів, в ділянці яких проведено дослідження (зазвичай 6).  

Індекс обчислювали шляхом додавання одержаних балів, суму ділили на 

кількість обстежених зубів. 

У залежності від одержаних результатів проводять інтерпретацію за 

наступною шкалою: 

1 – слабо виражений запальний процес – до 2,3 балів; 

2 – помірно виражений процес запалення – 2,6 – 5,0 балів;  

3 – інтенсивний запальний процес – 5,3 – 8,0 балів.  

Потребу у лікуванні захворювань тканин пародонта визначали за 

допомогою індексу CPITN. (ВООЗ, 1982 р.). Для його визначення обстежували 

навколишні тканини біля десяти зубів (17, 16, 11, 26, 27, що відповідає зубам на 

верхній і 37, 36, 31, 46, 47 – зубам на нижній щелепах). Обстеження вказаної 

групи зубів створює повну уяву про стан тканин пародонту обох щелеп. 

CPITN =                                       (2.3) 

Інтерпретація результатів: 

0 – лікування не потрібне; 

1 – слід покращити гігієну ротової порожнини; 

2 – потребує проведення курсу професійної гігієни; 

3 – показана місцева протизапальна терапія; 

4 – показане комплексне лікування. 

Для визначення даного індексу реєстрували стан лише шести зубів із 

десяти обстежуваних. При огляді 16 і 17, 26 і 27, 36 і 37, 46 і 47, зубів 

враховували коди, які відповідали більш тяжкому стану для кожної пари зубів. 

Наприклад, якщо в ділянці 17 зуба виявлена кровоточивість, а в ділянці 16 - 
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зубний камінь, то до клітинки заносили код, який означав зубний камінь (тобто 

2). Якщо який-небудь із указаних зубів був відсутнім, оглядали зуб, розміщений 

поруч у ряді. При відсутності і цього зуба клітинку закреслювали діагональною 

рискою і не враховували у зведених результатах. 

Для виявлення кровоточивості, наявності під- і над'ясеневого каменю, 

пародонтальних кишень, тканини пародонта обстежували методом зондування 

за допомогою спеціального зонда, який закінчується кулькою. Навантаження на 

пародонтальний зонд при обстеженні було не більше 25 г. Практичний тест на 

встановлення цієї сили – надавлювання таким зондом під ніготь великого 

пальця руки до побіління, але без відчуття болю та дискомфорту. Ознака 

кровоточивості могла проявитись одразу після зондування, або через 30-40 с. 

Присутність під'ясенного зубного каменю діагностувалася навіть при ледь 

помітній шорсткості, яка виявлялася при просуванні зонда вздовж поверхні 

кореня зуба. 

Індекс СРІТN оцінювали за такими кодами: 

0 – ознаки запалення відсутні; 

1 – кровоточивість ясен після зондування; 

2 – наявність над- і під'ясененого зубного каменю; 

3 – пародонтальна кишеня глибиною 4 -6 MM; 

4 – пародонтальна кишеня глибиною 6 мм та більше. 

Глибину пародонтальних кишень (ГПК) виміряли за допомогою 

пародонтологічного зонда із міліметровими поділками. Вимірювали ГПК не 

менше 4-х разів з кожного боку зуба: з медіальної та дистальної частини на 

вестибулярній стороні та аналогічно – на оральній. Аналізуючи отримані дані, 

враховували максимальну глибину кишені. 

Діагноз захворювань тканин пародонта встановлювали використовуючи 

класифікацією Данилевського МФ (1994 р.). 

Інструментальні методи дослідження, а саме комп’ютерну 

ортопантомографію проводили з метою дослідження стану кісткової тканини 
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коміркового відростка у пацієнтів. Ортопантомографію виконували за 

допомогою апарату Verviewepocs 3D (Morita). Доза променевого навантаження 

складала 0.35 мкЗв. Проводили оцінку форми та висоти коміркових перетинок, 

наявність остеопорозу, стан періодонтальної щілини, вид та ступінь резорбції. 

Динаміку змін у пародонті відзначали ступенем прогресування деструктивних 

змін за характером контурів ділянок резорбції, наявністю остеопорозу, стану 

кортикальної пластинки та періодонтальної щілини. 

Оцінка рівня психоемоційного навантаження. 

Для дослідження самооцінки емоційних станів студентів-медиків 

молодших курсів, ми залучили 247 студентів 2 курсу медичного університету. 

Вибірка не мала суттєвих відмінностей за гендерним та віковим складом, 

місцем проживання. 

Нами було використано адаптивний варіант методики Г.Айзенка, який 

включає в себе тривожність, фрустрацію, агресивність та ригідність, шляхом 

проведення анкетування [13, 92]. Анкета (див. Додаток В) містить 40 питань по 

10 на кожну групу психічних станів. Якщо цей стан спостерігається часто, це 

оцінюється у 2 бали, якщо буває, але зрідка – у 1 бал, якщо зовсім не підходить 

– 0 балів. Інтерпретація результатів здійснювалась наступним чином: 

підраховувалися бали за питання від 1 до 10, що відповідає показнику 

тривожності, від 11 до 20 – фрустрації, від 21 до 30 – агресивності та від 31 до 

40 – ригідності. Кількість набраних балів за кожен психічний стан оцінювали за 

таблицею 2.1. 

Таблиця 2.1 

Інтерпретація психоемоційних станів 

Бали Тривожність Фрустрація Агресивність Ригідність 

1 2 3 4 5 

0-7 

Низька 

(неспокійний 

емоційний 

стан) 

Висока 

самооцінка, 

стійкі до невдач, 

не боїтеся 

труднощів 

Стійкі, 

стримані 

Ригідність 

відсутня, легко 

переключаєтеся 

з однієї справи 

на іншу 
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Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 4 5 

8-14 

Підвищена 

(тривожність 

середня, 

допустима) 

Середній рівень, 

фрустрація має 

місце 

Середній 

рівень 

Середній 

рівень 

15-20 

Висока 

(дуже 

тривожний) 

Низька 

самооцінка, ви 

уникаєте 

труднощів, 

боїтеся невдач 

Агресивні, 

нестримані. 

Бувають 

труднощі в 

роботі з 

людьми 

Висока 

ригідність, 

протипоказана 

зміна місця 

роботи, зміни в 

сім’ї 

 

 

2.3. Лабораторні методи дослідження 

Клінічне обстеження студентів доповнювали біохімічними 

дослідженнями. Визначали показники активності прооксидантної та 

антиоксидантної системи у ротовій рідині: малоновий диальдегід (МДА), 

дієнові кон’югати (ДК), супероксиддисмутаза (СОД), глутатіонпероксидаза 

(ГПО), глутатіон-S-трансфераза (Г-SТ) [42, 67]. 

Визначення активності малонового диальдегіду.  

Для оцінки стану перекисного окислювання ліпідів (ПОЛ) широко 

використовують тест із тіобарбітуровою кислотою(ТБК). 

Принцип методу: при нагріванні в кислому середовищі частина продуктів 

ПОЛ, що відноситься до класу ендоперекисів, розкладається з утворенням 

малонового альдегіду, взаємодія якого з двома молекулами ТБК приводить до 

формування забарвленого комплексу. 

Реактиви: 20 % фосфорновольфрамова кислота, 0,8 % ТБК (80 мг ТБК 

розчинити в 5 мл дистильованої води при нагріванні, остудити і довести обсяг 

до 10 мл льодяною оцтовою кислотою (готувати перед реакцією)). 

Методика проведення. Використовували свіжу ротову рідину. До 0,5 мл 

ротової рідини доливали 5 мл 20 % фосфорновольфрамової кислоти, пробірки 
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закривали, перемішували і залишали стояти на холоді 15 хв до утворення 

великих пластівців. Центрифугували в рефрижераторній центрифузі при 4°С 

протягом 15 хв при 2500 об/хв. Надосадову рідину зливали, до осаду додавали 2 

мл дистильованої води, 1 мл 0,8 % ТБК, ретельно перемішували, реєстрували 

рН суміші, закривали пробками та інкубували проби 1 годину на водяній лазні 

при 99-100°С. Потім пробірки прохолоджували, центрифугували 10 хв  при 

6000 об/хв. У центрифугаті реєстрували оптичне поглинання на 

спектрофотометрі СФ-16 при довжині хвилі 535 і 580 нм, щоб виключити 

поглинання забарвлених комплексів ТБК речовинами не ліпідної природи. 

Концентрацію ТБК-активних продуктів розраховували за допомогою рівняння 

регресії: 

С=0,21+26,5×ΔД 

де С – концентрація ТБК-активних продуктів (у наномолях МДА на 1 мл 

ротової рідини); ΔД – показник Д 535-580 у центрифузі (в од.оптичної густини). 

Визначення активності дієнових кон'югатів. 

Принцип методу. Процес перекисного окислення полі ненасичених 

жирних кислот супроводжується перегрупуванням подвійних зв’язків і 

виникненням системи сполучення дієнових структур, що мають максимальне 

поглинання при 232-234 нм з плечем в межах 260-280 нм, що відповідає 

сполученням кетодієнам. 

Реактиви. Екстрагуюча суміш гептан-ізопропіловий спирт (об’єм 1:1), 

спирт етиловий 96 %. Матеріалом для досліду є ротова рідина. 

Методика проведення. 

1. В центрифужні пробірки вносять по 1 мл слини. 

2. До проби добавляють по 7 мл екстрагуючої суміші, закривають 

корковими пробками та інтенсивно збовтують протягом 2 хвилин. 

3. Проби центрифугують протягом 15 хвилин при температурі 0-4°С 

та 3000 об/хв. 

4. 2 мл верхнього гептанового шару переносять у чисті хімічні 

пробірки та випарюють в потоці азоту на водяній бані при температурі 40-50°С. 
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5. До сухого залишку на дні пробірки доливають 3 мл етилового 

спирту, пробірки інтенсивно струшують, залишають на 10-15 хвилин при 

кімнатній температурі ті перед вимірюванням ще раз струшують. 

6. Виміряють відносну щільність дослідних проб при 232 і 273 нм на 

противагу контрольної проби, що містить етиловий спирт, в кюветах з 

довжиною променя 10 мм.  

7. У цих пробах визначають вміст загальних ліпідів 

сульфованіліновим методом. 

Підрахунок результатів. 

Вміст дієнових кон’югатів підраховують за формулою: 

                                                      (2.4) 

Сдк – вміст дієнових кон’югатів в одиниці оптичної щільності на мг 

ліпідів; Е232 – оптична щільність проби для дієнових кон’югатів; 

А – вміст загальних ліпідів в пробі.  

 

Визначення активності супероксиддисмутази.  

Супероксиддисмутаза каталізує реакцію дисмутації двох молекул 

супероксиданіон радикалу до відносно менш реакційно-здатних метаболітів – 

молекулярного кисню та перекису водню: 

СОД 

2О2 + 2Н+ → Н2О2 + О2 

Принцип методу визначення активності СОД полягає в здатності 

ферменту інгібувати реакцію відновлення нітросинього тетразолю (НСТ) 

супероксидним аніон-радикалом, генерованим in vitro в системі ксантин – 

ксантиноксидаза. 

Реактиви: 

1) 0,05 М натрій-фосфатний буфер, рН 7,8, з 1 мМ 

етилендіамінтетраоцтовою кислотою (ЕДТА): 6 г дигідрофосфату натрію 

(NaH2PO4) і 292 мг ЕДТА розчинити в 500 мл дистильованої води, 0,1 М 
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розчином гідроксиду натрію (NaOH) доводять рН до 7,8, розчин розводять до 

1 л. 

2) Субстратна суміш: до 100 мл буферу додають ксантин – 1,52 мг 

(100мкМ), феназинметасульфат – 460 мкг (15 мкМ), нітросиній тетразолій – 

5,71 мг (420 мкМ), 1 г желатину. Розчин готують перед дослідженням або 

зберігають в замороженому вигляді. 

3) Розчин очищеної ксантиноксидази (50 МЕ/мл), з нього 

безпосередньо перед дослідженням готують робочий розчин ферменту, 

добавляючи 5 мкл комерційного препарату до 70 мкл 0,05 М натрій-фосфатного 

буферу, рН 7,8. 

Методика проведення.  

В дві кювети спектрофотометра вносять по 3 мл субстратної суміші та 

прогрівають при 37°С протягом 5 хв. Потім у першу вносять 100 мкл води 

(контроль), в другу – 100 мкл цитозольної фракції ротової рідини. Одразу після 

цього в дві проби вносять 5 мкл робочого розчину ксантиноксидази і протягом 

10 хв реєструють зміни екстракції проби при довжині хвилі 540 нм та 37°С. 

Розрахунок. У контрольній пробі система генерації супероксидного аніон-

радикалу (ксантин + ксантиноксидаза) забезпечує в період між 5-тою і 10-тою 

хвилинами рівномірний ріст вмісту формазану, що проявляється в лінійному 

рості екстинкції (0,02 – 0,03 в хвилину). У дослідній пробі наявність 

супероксиддисмутази в ці самі терміни сповільнює утворення зафарбованого 

продукту. Активність ферменту, таким чином, визначають за ступенем 

інгібування відновлення НСТ і підраховують в залежності від проценту 

інгібування: 

                                         (2.5) 

де ΔЕконтр. – різниця екстракції після і до інкубації в субстратній суміші, в 

яку добавляється вода; ΔЕдосл. – різниця екстракції після і до інкубації в 

субстратній суміші, в яку вносився біологічний матеріал (цитозольна фракція 

ротової рідини). 
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За одиницю активності при цьому приймають таку кількість ферменту в 

біологічному матеріалі, яка здатна на 50 % інгібувати пероксидативно-

індуковане утворення формазану. 

Визначення активності глутатіон-S-трансферази. 

Принцип методу. 

Метод визначення активності ферменту полягає у визначенні швидкості 

утворення глутатіон-8-кон'югатів з 1-хлор-2,4-динітробензолом. Водний розчин 

продукту, що утворюється, має максимальне поглинання 340 нм. 

Реактиви: 

1) 0,1 М калій-фосфатний буфер, рН 6,5; 

2) 15 мМ 1-хлор-2,4-динітробензол; 

3) 300 мМ глутатіон відновлений (184,4 мг відновленого глутатіону 

розводять в 2,0 мл дистильованої води). 

Матеріалом для дослідження є ротова рідина. 

Методика проведення. 

Ротову рідину центрифугують 20 хвилин (3000 об/хв). 

У 10 мм кювету з дослідною пробою, що містить 2,5 мл 0,1 М калій-

фосфатний буфер (рН 6,5) вносять 0,03 мМ 300мМ розчину відновленого 

глутатіону та 0,1 мл ротової рідини. 

У кювету з контрольною пробою, що містить 2,5 мл 0,1 М калій-

фосфатний буфер (рН 6,5) вносять 0,03 мМ 300мМ розчину відновленого 

глутатіону та замість ротової рідини вносять 0,1 мл 0,1 М калій-фосфатний 

буфер (рН 6,5). 

Реакцію ініціюють внесенням в обидві кювети по 0,2 мл 0,015 М 1-хлор-

2,4-динітробензолу та через 3 хвилини вимірювали оптичну щільність при 

довжині хвилі 340 нм дослідної проби проти контрольної. 

Активність ферменту підраховували за формулою: 
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Де: 

А – активність ферменту, Ммоль/хв×мл; 

ΔЕ – зміна оптичної щільності; 

t – час виміру, хв; 

9600 – коефіцієнт молярної екстракції глутатіон-кон’югатів; 

103 – коефіцієнт для перерахунку активності ферменту з моль в мМоль;  

V1 – об’єм реакційної суміші, мл; 

V2 – об’єм ротової рідини, мл. 

Активність ферменту в слині розраховують за формулою: 

                                         (2.7) 

Де: 

А – активність ферменту, Ммоль/хв×мл; 

ΔЕ – зміна оптичної щільності; 

t – час виміру, хв; 

9600 – коефіцієнт молярної екстракції глутатіон-кон’югатів; 

21 – коефіцієнт розведення слини; 

103 – коефіцієнт для перерахунку активності ферменту з моль в мМоль;  

V1 – об’єм реакційної суміші, мл; 

V2 – об’єм ротової рідини, мл. 

Визначення активності глутатіонпероксидази. 

Принцип методу. 

Глутатіонпероксидаза каталізує реакцію взаємодії глутатіону (GSH) з 

гідропероксид трет-бутилом (ГПТБ). Активність ферменту при цьому може 

бути оцінена за вмістом GSH в пробах до і після інкубації з модельним 

субстратом в ході реакції кольору з 5,5'-дитіо-біс-2-нітробензойною кислотою 

(ДТНБК) [Paglia, Valentine, 1967]. 
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Реактиви: 

1) Складний буфер: 0,1М трис-НCl-буфер, рН 8,5, який містить 6 мМ 

ЕДТА і 12 мМ азид натрію. Безпосередньо на цьому буфері готують 4,8 мМ 

розчин GSH; 

2) 0,14 % розчин трет-бутил гідропероксиду; 

3) 20 % розчин трихлороцтової кислоти (C2HCl3O2); 

4) 0,1 М трис- HCl буфер, рН 8,5;  

5) 0,01М ДТНБК на абсолютному метанолі.  

Методика проведення. 

0,2 мл ротової рідини змішували з 0,73 мл складного буферу і ставили в 

термостат на 10 хвилин при температурі 37°С. Реакцію ініціювали шляхом 

внесення в реакційну суміш 0,07 мл 0,14 % розчину ГПТБ. Через 5 хвилин 

інкубації при температурі 37°С реакцію зупиняли шляхом додавання 0,2 мл 

20% розчину трихлороцтової кислоти. У контрольні проби 0,14 % розчин ГПТБ 

вносили після осідання білка трихлороцтової кислоти. Отримані проби 

центрифугували при 1700g протягом 10 хвилин. Супернатант використовували 

для визначення кількості відновленого глутатіону: до 0,1 мл супернатанту 

добавляли 2,65 мл 0,1 М трис- HCl буферу. Після перемішування вимірювали 

оптичну густину на спектрофотометрі СФ-26, довжина хвилі λ=412 нм у кюветі 

з довжиною оптичного шляху 1,0 см проти дистильованої води. Активність 

ферменту в слині виражали мкмолях GSH, окисленого за 1 хвилину на міліграм 

слини, використовуючи коефіцієнт молярної екстинкції (13600 М-1см-1) 

зафарбованого аніону, що утворюється при взаємодії GSH з ДТНБК. 

Активність ферменту підраховували за формулою: 

                                      (2.8) 

Де: 

А – активність ферменту, мкмоль/мг*хв; 

ΔС – різниця концентрації GSH в дослідній та контрольній пробах; 
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Vпр. – об’єм проби, який використовується для визначення концентрації 

глутатіонпероксидази; 

t – час інкубації; 

Vр.с.. – об’єм реакційної суміші; 

201 – ступінь розведення слини; 

1000 – коефіцієнт для перерахунку активності глутатіонпероксидази від 

молярної до мілімолярної. 

 

2.4. Схема лікування пацієнтів 

Лікування проведено 110 пацієнтам з них 80 хворі на генералізований 

пародонтит початкового-І ступеня. 

Комплексне лікування генералізованого пародонтиту в умовах 

психоемоційного навантаження проведено 80 хворим, на базі кафедри 

стоматології ННІПО та кафедри терапевтичної стоматології ІФНМУ. 

Пацієнтам усіх трьох груп проведено індивідуальне навчання догляду за 

ротовою порожниною, яке включало в себе підбір та використання зубних 

щіток, міжзубних йоршиків а також зубної нитки.  

Лікування пацієнтам усіх груп розпочинали зі зрошення ротової 

порожнини розчинами антисептиків, після чого під аплікаційним знеболенням 

Sol. Lidocaini 10 % ретельно видаляли зубні відкладення. Механічне видалення 

зубних відкладень поєднували з ультразвуковим. Процедуру закінчували 

старанним шліфуванням і поліруванням пришийкових ділянок та контактних 

поверхонь із наступною їх обробкою фторвмісними препаратами. 

Пацієнти I групи (40 студентів), хворі на хронічний генералізований 

пародонтит початкового – І ступеня (основна група), отримували для місцевого 

лікування розчин «Октенісепт» (затверджено наказом МОЗ україни №39 від 

28.03.2016 по 28.03.2021, РП UA/4056/01/01, виробник Шюльке і Майр ГмбХ, 

Німеччина) у розведенні з дистильованою водою 1:3 у вигляді інстиляцій та 

аплікацій протягом 3 хвилин 3 рази на добу – 1 тиждень. Даний препарат 

володіє широким спектром антимікробної, фунгіцидної та віруліцидної дії за 

http://www.drlz.kiev.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=5F9C803092F8CBECC2257AF50048190B
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рахунок гідрофобної взаємодії октенідину дигідрохлориду і феноксіетанолу з 

цитоплазматичними мембранами патогенних мікроорганізмів. Також 

призначали препарат «Лізак» (затверджено наказом МОЗ України №2109 від 

17.10.2019 на необмежений термін, РП UA/10649/01/01, виробник ПАТ 

«Фармак», м. Київ, Україна) – розсмоктувати по 1 таблетці кожні 4 години 

протягом тижня, який має добре виражену місцеву антисептичну, 

антибактеріальну і протигрибкову дію. Для загального лікування призначали 

ноотропний препарат «Ноофен» (затверджено наказом МОЗ України №748 від 

12.11.2015 по 12.11.2020, РП UA/3773/01/01, виробник АТ «Олайнфарм», 

Латвія) – по 1 таблетці (250 мг) 3 рази на добу протягом 1 міс, який стимулює 

процеси навчання, підвищує фізичну та розумову діяльність. Даний препарат 

покращує пам'ять, усуває психоемоційне напруження, тривожність, страх, 

емоційну лабільність, дратівливість, його призначення проводилося лікарями-

невропатологами [70]. 

Пацієнти ІІ групи (40 студентів), хворі на хронічний пародонтит 

початкового – І ступеня (група порівняння), отримували для місцевого 

лікування антисептичний розчин хлоргексидину 0,05 % (затверджено наказом 

МОЗ україни № 1635 від 28.09.2017 по 28.09.2022, РП UA/16324/01/01, 

виробник ТОВ «Фарма Черкас», Україна) у вигляді інстиляції та аплікації 

протягом 3 хвилин 3 рази на добу – 1 тиждень, який володіє бактерицидною 

дією. Також призначали препарат «Лісобакт» (затверджено наказом МОЗ 

України №1285 від 01.06.2020 на необмежений термін, РП UA/2790/01/01, 

виробник Босналек д.д., Боснія і Герцоговина) – розсмоктувати по 1 таблетці 

кожні 4 години протягом тижня, який має добре виражену місцеву 

противірусну, антибактеріальну і протигрибкову дію. 

Пацієнти ІІІ група (30 студентів) – соматично здорові особи, які мають 

інтактний пародонт і збережені зубні ряди (контрольна група).  

Всім хворим на ГП (пацієнтам І та ІІ групи) призначали загальне 

лікування. Насамперед, таким пацієнтам рекомендувалась вітамінізована 

висококалорійна дієта, багата білками, овочами та несолодкими фруктами, а 

http://www.drlz.kiev.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=7E93F51377289934C2257BCC0043FF96
http://www.drlz.kiev.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=7E93F51377289934C2257BCC0043FF96
http://www.drlz.kiev.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=3BF0EBEDB6204383C2257BF70038BE05
http://www.drlz.kiev.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=7E93F51377289934C2257BCC0043FF96
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також кисломолочними продуктами з виключенням солодощів та обмеженням 

мучних, крохмальних страв. Окрім того, призначали вітамінно-

мікроелементний комплекс «Віта-Супрадин Актив» (№05.03.02-03/20584 від 

15.05.2015 до 15.05.2020, виробник Свіс Кап ГмбХ, Німеччина 

ДРАЖЕНОФАРМ Апотекер Пюшль ГмбХ, Німеччина) – по 1 табл. 1 раз на 

добу протягом 1 місяця. Даний препарат містить оптимальний вміст необхідних 

вітамінів та мікроелементів.  

Курс лікування І та II групи проводилось двічі на рік (восени та навесні). 

Терапевтичне лікування було складовою комплексного лікування 

пародонтиту. 

Обстеження пацієнтів та забір ротової рідини проводили перед початком 

лікування, одразу після проведеного лікування через 1, 6 та 12 місяців. 

2.5. Статистичні методи дослідження 

Для оцінки ступеня достовірності отриманих результатів проводився їх 

варіаційно-статистичний аналіз за допомогою персонального комп’ютера та 

прикладної програми для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel. 

Статистична обробка матеріалу здійснена із використанням ліцензованих 

пакетів статистичного аналізу Microsot Excel та Statistica 7.0, зокрема програм 

описової статистики. Дані у тексті та таблицях відображають середнє значення 

(M), стандартну помилку середнього (m) та рівень вірогідності розходжень (р). 

Для оцінки різниці результатів порівнюваних групових середніх 

використовували параметричний t-критерій Ст’юдента [7, 30, 39, 87, 135]. 

Кореляційний зв’язок визначає ступінь вираженості зв’язку між 

варіаційними рядами, які є рівноправними в причинному значенні. Характер та 

вираженість зв’язку оцінювали за коефіцієнтом кореляції Пірсона. Про напрям 

зв’язку свідчив знак «-» – зв’язок зворотний, або «+» – прямий зв’язок. Про 

силу зв’язку судили за наступними градаціями: r = 0,3 – слабкий, r = 0,3-0,5 – 

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

сильний [54, 59]. 
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Результати розділу 2 опубліковані в таких наукових працях: 

1. Павлюк ТВ, Рожко ММ, винахідники. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», патентовласник. Спосіб 

медикаментозного лікування генералізованого пародонтиту в осіб молодого 

віку. Патент України на корисну модель №117610. 2017 Чер 26. (Здобувач 

зібрала та опрацювала матеріали, сформувала заявку та формулу патенту, 

підготувала до друку. Професор Рожко ММ надав ідею розробки даного 

патенту та надав консультативну допомогу щодо написання та оформлення 

патенту). 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ В СТУДЕНТІВ 2 

КУРСУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ 

ПАРОДОНТИТ ПОЧАТКОВОГО-І СТУПЕНЯ НА ФОНІ 

ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 

3.1. Психоемоційне навантаження у студентів 2 курсу 

З метою вивчення психоемоційного навантаження проведено анкетування 

247 студентів за методикою Г Айзенка. За допомогою даного анкетування ми 

досліджували окремі види психоемоційних станів (тривожність, фрустрація, 

агресивність та ригідність), проте пріоритетним було вивчення рівня 

тривожності. Так, із загальної кількості обстежених (247 студентів) в 36,84 % 

(91 студент) діагностували низький рівень тривожності, в 51,05 % (126 

студентів) – підвищений рівень тривожності та в 12,15 % (30 студентів) – 

високий рівень тривожності [71, 72, 73, 77, 189]. 

Для подальшого вивчення, лікування та спостереження відібрано 110 

студентів (табл. 3.1). Результати дослідження рівня психоемоційної чутливості 

за методикою Г Айзенка свідчать про високий рівень показників окремих 

емоційних станів (тривожність, фрустрація, агресивність та ригідність) в 

основній групі та групі порівняння, в які входять студенти з наявністю 

захворювань тканин пародонта в порівнянні з контрольною групою, в якій 

клінічно здорові студенти. 

Аналізуючи дані таблиці 3.1, спостерігали підвищений рівень 

тривожності в основній групі (12,8±0,49 бала) та в групі порівняння 

(12,7±0,5 бала) в порівнянні з контрольною групою, де дане значення становить 

5,77±0,24 бала (р<0,001). У студентів з ХГП початкового-І ступеня рівень 

показника тривожності у 2,2 раза вищий аніж у студентів з клінічно здоровим 
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пародонтом, що вказує на їхню психоемоційну нестійкість, чутливість, 

вразливість, залежність від загальних обставин та ситуацій. 

Таблиця 3.1 

Рівень психоемоційної чутливості в групах спостереження 

Показник Основна група 

(n=40) 

M±m, бали 

Група порівняння 

(n=40) 

M±m, бали 

Контрольна група 

(n=30) 

M±m, бали 

Тривожність 12,95±0,511 12,93±0,522 5,77±0,24 

Фрустрація 11,63±0,531 11,5±0,542 5,13±0,43 

Агресивність 12,34±0,61 12,5±0,562 8,3±0,52 

Ригідність 12,43±0,491 12,65±0,412 8,63±0,42 

Примітки: 1) 1р<0,001 – достовірність відмінностей показників основної 

групи в порівнянні з відповідними показниками контрольної групи за критерієм 

Стьюдента; 2) 2р<0,001 – достовірність відмінностей показників групи 

порівняння по відношенню до відповідних показників контрольної групи за 

критерієм Стьюдента. 

Щодо показника фрустрації, то він також є вищим в основній групі 

(11,63±0,53 бала) та групі порівняння (11,5±0,54 бала) по відношенню до 

показника контрольної групи (5,13±0,43 бала) (р<0,001). Це відповідає тому, що 

студенти з підвищеним рівнем фрустрації діють під впливом обставин та 

емоцій, а також мають низьку самооцінку, невдачі та труднощі 

унеможливлюють реалізацію значущих цілей та життєвих планів. 

Дані показника агресивності в обох групах також були значно вищими в 

порівнянні з контрольною групою (8,3±0,52 бала) і становили 12,34±0,6 бала в 

основній групі та 12,5±0,56 бала в групі порівняння (р<0,001). Значне 

підвищення рівня агресивності характеризується різкою зміною настрою, 

втратою самоконтролю, труднощами в спілкуванні з людьми, 

недоброзичливістю. 
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Розглядаючи рівень ригідності в студентів 2 курсу, слід зазначити те, що 

дане значення є також вищим в основній групі (12,43±0,49 бала) та групі 

порівняння (12,65±0,41 бала) по відношенню до контрольної групи 

(8,63±0,41 бала) (р<0,001). Підвищений рівень ригідності вказує на складність 

або нездатність особистості коригувати програму своєї діяльності відповідно до 

вимог ситуації. 

Слід також відзначити те, що дані усіх показників основної групи та 

групи порівняння статистично не відрізнялись один від одного (р>0,05). 

Провівши аналіз рівня психоемоційного навантаження слід зазначити, що 

в осіб основної групи та групи порівняння, в які ввійшли студенти з ХГП 

початкового-І ступеня, даний показник був значно вищим в порівнянні з 

контрольною групою, де знаходились студенти з клінічно здоровим 

пародонтом (р<0,001). Це вказує на пряму залежність захворювань тканин 

пародонта з реакцією організму на психоемоційне навантаження. 

Так, як пріоритетним у вивченні психоемоційних станів у нас була 

тривожність, у групах спостереження ми зробили поділ в залежності від її рівня 

(табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Інтерпретація балів показників рівня тривожності в студентів 2 курсу 

Бали, рівень 

тривожності 

І група (основна) 

n=40 

ІІ група (порівняння) 

n=40 ІІІ група 

(контрольна) 

n=30 
І А 

n=26 

І В 

n=14 

ІІ А 

n=24 

ІІ В 

n=16 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

0 – 7 

(низький) 
– – – – – – – – 28 

93,33 

±4,641 

8 – 14 

(підвищений) 
26 100 – – 24 100 – – 2 

6,67 

±4,63 

15 – 20 

(високий) 
– – 14 100 – – 16 100 – – 

Примітка: 1р<0,001 – достовірність відмінностей показників всередині 

групи за критерієм Стьюдента. 
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Оцінюючи дані таблиці 3.2 спостерігаємо, що в основній групі кількість 

студентів з підвищеним рівнем тривожності було 26 осіб, а з високим рівнем – 

14. У групі порівняння з підвищеним рівнем тривожності було 24 особи, а з 

високим – 16. Із низьким рівнем тривожності студенти не входили в дані групи. 

У контрольній групі в переважній кількості (93,33±4,64 %) студенти мали 

низький рівень тривожності (р<0,001). 

Інтерпретація одержаних балів кожного з показників емоційної 

чутливості в залежності від рівня тривожності наведена в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Показники окремих емоційних станів в підгрупах спостереження в 

залежності від рівня тривожності 

 

Показник 

Основна група Група порівняння Контрольна 

група 

(n=30) 

M±m, бали 

І А 

(n=26) 

M±m, бали 

І В 

(n=14) 

M±m, бали 

ІІ А 

(n=24) 

M±m, бали 

ІІ В 

(n=16) 

M±m, бали 

Тривожність 11±0,361,3 16,57±0,434 10,67±0,365 16,31±0,42 5,77±0,246 

Фрустрація 9,88±0,351,3 14,86±0,844 9,96±0,55 13,81±0,87 5,13±0,436 

Агресивність 10,96±0,62,3 14,86±1,014 10,25±0,55 15,88±0,4 8,3±0,526 

Ригідність 10,92±0,481,3,7 15,21±0,544,6 11,29±0,335,7 14,69±0,66 8,63±0,42 

Примітки: 1) 1р<0,001, 2р<0,01 – достовірність відмінностей показників І 

А до І В підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 2) 3р<0,001 – 

достовірність відмінностей показників І А та ІІ В підгрупи між собою за 

критерієм Стьюдента; 3) 4р<0,001 – достовірність відмінностей показників ІІ А 

та І В підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 4) 5р<0,001 – достовірність 

відмінностей показників ІІ А та ІІ В підгрупи між собою за критерієм 

Стьюдента; 5) 6р<0,001, 7р<0,01 – достовірність відмінностей показників І А, І 

В, ІІ А та ІІ В підгрупи до показника ІІІ групи за критерієм Стьюдента. 
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Аналізуючи одержані результати, спостерігали, що в І А та в ІІ А 

підгрупах, де рівень тривожності є підвищеним, її числове значення не 

відрізняється в даних підгрупах і становить 11±0,36 та 10,67±0,36 бали 

відповідно. В І В та в ІІ В підгрупах, де рівень тривожності є високим, даний 

показник відповідає 16,57±0,43 та 16,31±0,42 відповідно (р>0,05). Показники 

І А та ІІ А підгруп є нижчими по відношенню до І В та ІІ В підгруп, що 

підтверджується статистично (р<0,001). Показник тривожності в ІІІ групі був 

низьким (5,77±0,24 бали) і був значно меншим по відношенню до І А, І В, ІІ А 

та ІІ В підгруп (р<0,001). 

Рівень фрустрації в І А та ІІ А підгрупах становив 9,88±0,35 та 

9,96±0,5 бали відповідно і відповідав її середньому рівню. Даний показник в 

підгрупах був значно нижчий порівняно з І В та ІІ В підгрупами, де він 

становив 14,86±0,84 та 13,81±0,87 бали відповідно (р<0,001). В ІІІ групі даний 

показник складав 5,13±0,43 бала, що було значно нижче даних І А, І В, ІІ А, ІІ В 

підгруп (р<0,001). 

Розглядаючи показник агресивності, то він в І А, ІІ А підгрупах та в ІІІ 

групі становив 10,96±0,6, 10,25±0,5 та 8,3±0,52 бали відповідно, що відповідало 

його середньому рівню. В І В та ІІ В даний показник дорівнював 14,86±1,01 та 

15,88±0,4 бали, що було значно вище по відношенню до І А, ІІ А підгруп та ІІІ 

групи (р<0,001) та вказує на агресивність та нестриманість даних осіб. 

Щодо рівня ригідності, то в І А, ІІ А підгрупах та в ІІІ групі він складав 

10,92±0,48, 11,29±0,33 та 8,63±0,42 бали, що відповідало його середньому 

рівню. В І В та ІІ В підгрупах даний показник був значно вищим (р<0,001) і 

становив 15,21±0,54 та 14,69±0,6 бали відповідно, що відповідало високому 

показнику ригідності. 

Більш детальна інформація показників окремих емоційних станів в 

студентів 2 курсу наведена в Додатку Д. 
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3.2. Стан гігієни ротової порожнини у студентів 2 курсу на фоні 

психоемоційного навантаження 

Інтерпретація балів індексу гігієни за Green-Vermillion (OHI-S) наведена в 

таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Оцінка значення індексу OHI-S в групах обстеження 

Значення 

індексу 

OHI-S 

І група (основна) 

n=40 

ІІ група 

(порівняння) 

n=40 

ІІІ група 

(контрольна) 

n=30 

абс. Число M±m, % абс. Число M±m, % абс. Число M±m, % 

0 – 0,6 

Добрий 

– – – – 27 90±5,571,2 

0,7 – 1,6 

Задовільний 

7 17,5±6,08 13 32,5±7,53 3 10±5,57 

1,7 – 2,5 

Незадовільний 

32 80±6,411 27 67,5±7,52 – – 

> 2,6 

Поганий 

1 2,5±2,5 – – – – 

Примітки: 1) 1р<0,001 – достовірність відмінностей показників основної 

та контрольної групи за критерієм Стьюдента; 

2) 2р<0,001, 3р<0,05 – достовірність відмінностей показників групи 

порівняння та контрольної групи за критерієм Стьюдента; 

Одержані результати показали, що «добрий» стан гігієни ротової 

порожнини наявний лише в 27 осіб контрольної групи, що вказує на те, що 

студенти з клінічно здоровим пародонтом краще дбають про гігієну ротової 

порожнини в порівнянні з основною групою та групою порівняння (р<0,001). 

«Задовільний» стан гігієни ротової порожнини констатували у 17,5 % студентів 

І групи, 32,5 % студентів ІІ групи, що було значно вищим в порівнянні з 

показником ІІІ групи (10 %) (р<0,05). «Незадовільну» гігієну ротової 

порожнини ми зустрічали у більшості студентів І та ІІ групи, що становило 

80 % та 67,5 % відповідно (р<0,001). «Поганий» рівень гігієни ми спостерігали 
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лише в 1студента основної групи, що становило лише 2,5% від загальної 

кількості осіб даної групи. 

Аналізуючи одержані дані, слід відмітити, що студенти в яких наявний 

генералізований пародонтит, гірше дбають про стан гігієни ротової порожнини, 

що є одним з етіологічних чинників виникнення даного захворювання, в 

порівнянні з студентами в яких клінічно здорові тканини пародонта.  

Показник індексу гігієни ротової порожнини в підгрупах спостереження 

відображений в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Показники гігієнічного індексу ротової порожнини в групах 

обстеження (M±m, бали) 

Показники 

І група (основна) ІІ група (порівняння) 
ІІІ група 

(контрольна) 

(n=30) 
І А 

n=26 

І В 

(n=14) 

ІІ А 

(n=24) 

ІІ В 

(n=16) 

OHI-S 1,74±0,061,3 2,1±0,07 1,75±0,065,7 2,08±0,05 0,55±0,069 

Зубний 

наліт 
1,11±0,042,4 1,28±0,05 1,11±0,046,8 1,32±0,07 0,5±0,339 

Зубний 

камінь 
0,63±0,052,4 0,83±0,07 0,64±0,046,8 0,76±0,04 0,04±0,039 

Примітки: 1) 1р<0,001, 2р<0,05 – достовірність відмінностей показників І 

А до І В підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 

2) 3р<0,001, 4р<0,05 – достовірність відмінностей показників І А та ІІ В 

підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 

3) 5р<0,001, 6р<0,05 – достовірність відмінностей показників ІІ А та І В 

підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 

4) 7р<0,001, 8р<0,05 – достовірність відмінностей показників ІІ А та ІІ В 

підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 

5) 9р<0,001 – достовірність відмінностей показників І А, І В, ІІ А та ІІ В 

підгрупи до показника ІІІ групи за критерієм Стьюдента. 
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Як свідчать одержані дані (табл. 3.5) показники індексу гігієни ротової 

порожнини в осіб І А та ІІ А підгрупи були практично одинакові та становили 

1,74±0,06 та 1,74±0,06 бала відповідно (р>0,05), також і дані І В та ІІ В підгрупи 

суттєво не відрізнялись один від одного і складали 2,1±0,07 та 2,08±0,05 бала 

відповідно (р>0,05). Слід також зазначити, що OHI-S в І В та ІІ В підгрупах є 

значно більшим по відношенню до І А та ІІ А підгруп (р˂0,001), що вказує на 

пряму залежність гігієни ротової порожнини та рівня тривожності. Дане 

значення індексу у всіх підгрупах відповідало «незадовільному» стану гігієни 

ротової порожнини в порівнянні з показником ІІІ групи, де даний індекс був 

значно меншим (р˂0,001) і нараховував 0,55±0,06 бала, що відповідало 

«добрій» гігієні ротової порожнини. 

Щодо кількості зубного нальоту, то його числове значення також було 

однакове в І А та І В підгрупах і налічувало 1,11±0,04 бала (р>0,05), а у І В та 

ІІ В підгрупах дане значення практично не відрізнялись один від одного і 

становило 1,28±0,05 та 1,32±0,07 бала відповідно (р>0,05). Кількість зубного 

нальоту в І А та ІІ А підгрупах була значно меншою по відношенню до І В та 

ІІ В підгрупи (р˂0,05), а в ІІІ групі дане значення було значно меншим по 

відношенню до всіх підгруп і дорівнювало 0,5±0,33 бала (р˂0,05). 

Зубний камінь в І А та І В підгрупах був незначним і становив 0,63±0,05 

та 0,83±0,07 бала (р>0,05), і в ІІ А та ІІ В підгрупах – 0,64±0,04 та 

0,76±0,04 бала відповідно (р>0,05). В межах однієї групи дані І А та І В 

підгрупи та ІІ А і ІІ В підгрупи суттєво відрізнялись (р˂0,05). Також, слід 

зазначити, що числове значення зубного каменю в ІІІ групі було істотно 

меншим (р˂0,001) в порівнянні з показниками усіх підгруп. 

Стан гігієни ротової порожнини в І А, І В, ІІ А та ІІ В підгрупах, в яких 

пацієнти хворі на ГП, значно гірший ніж в ІІІ групі, до якої входять здорові 

пацієнти з інтактним пародонтом (р˂0,05). 
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3.3. Індексна оцінка стану тканин пародонта у студентів 2 курсу на 

фоні психоемоційного навантаження.  

Клінічна оцінка стану тканин пародонта проводилась за допомогою 

індексної оцінки в усіх групах (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Індексна оцінка стану тканин пародонта в групах обстеження (M±m) 

Показники 

І група (основна) ІІ група (порівняння) 
ІІІ група 

(контрольна) 

(n=30) 
І А 

(n=26) 

І В 

(n=14) 

ІІ А 

(n=24) 

ІІ В 

(n=16) 

РМА, % 31,64±1,451,2 44,13±1,58 30,06±1,353,4 41,96±1,36 0,0±0,05 

ЧС, бали 3,3±0,161,2 4,74±0,19 3,39±0,183,4 4,69±0,17 0,0±0,05 

ГПК, мм 1,99±0,061,2 2,62±0,05 2,03±0,073,4 2,55±0,08 0,0±0,05 

ІК, бали 1,39±0,081,2 2,11±0,04 1,33±0,13,4 2,08±0,05 0,0±0,05 

РІ, бали 2,87±0,041,2 3,31±0,05 2,9±0,043,4 3,33±0,05 0,0±0,05 

CPITN, 

бали 
3,06±0,071,2 3,63±0,05 3,04±0,083,4 3,6±0,05 0,0±0,05 

Примітки: 1)  1р<0,001 – достовірність відмінностей показників І А до І В 

підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 

2) 2р<0,001 – достовірність відмінностей показників І А та ІІ В підгрупи 

між собою за критерієм Стьюдента; 

3) 3р<0,001 – достовірність відмінностей показників ІІ А та І В підгрупи 

між собою за критерієм Стьюдента; 

4) 4р<0,001 – достовірність відмінностей показників ІІ А та ІІ В підгрупи 

між собою за критерієм Стьюдента; 

5) 5р<0,001 – достовірність відмінностей показників І А, І В, ІІ А та ІІ В 

підгрупи до показника ІІІ групи за критерієм Стьюдента. 
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Аналізуючи стан тканин пародонта в студентів 2 курсу медичного 

університету при ГП початкового-І ступеня в залежності від рівня тривожності 

(табл. 3.6) потрібно відзначити зростання індексів РМА, числа Свракова, ГПК, 

кровоточивості, пародонтального індексу Рамфйорда та CPITN, які мають 

максимальні показники при високому рівню тривожності.  

Розглядаючи показники індексу РМА можна зробити висновок, що в І А 

та ІІ А підгрупах вони приблизно одинакові і складають 31,64±1,45 % та 

30,06±1,35 % відповідно (р>0,05). Показники І В та ІІ В підгруп також не 

відрізняються між собою і становлять 44,13±1,58 % та 48,69±0,17 % в даних 

підгрупах (р>0,05). Якщо ж розглядати даний показник в межах однієї групи, то 

значення даного індексу в І А та ІІ А підгрупі, в яку входять студенти з 

підвищеним рівнем тривожності, є значно нижчим аніж в І В та ІІ В підгрупі, в 

яку входять студенти з високим рівнем тривожності (р˂0,001). Хоча показник 

РМА й відрізняється між деякими підгрупами, проте дані числа вказують на 

виражену поширеність патологічного процесу і збільшення його тяжкості. У 

студентів ІІІ (контрольної) групи даний показник становить 0,0±0,0 % 

(р˂0,001), що свідчить про відсутність запального процесу в яснах. 

Як видно з таблиці 3.6 йодне число Свракова в І А та ІІ А підгрупах також 

приблизно одинакові і становить 3,3±0,16 бала та 3,39±0,18 бала відповідно 

(р>0,05). Значення І В та ІІ В підгруп також не значно між собою і становлять 

4,74±0,19 бала та 4,69±0,17 бала відповідно (р>0,05). Слід зазначити, що дані 

йодного числа Свракова в студентів з підвищеним рівнем тривожності (І А та ІІ 

А підгрупи) є статистично нижчі (р˂0,001) аніж значення даного індексу в 

студентів з високим рівнем тривожності (І В та ІІ В підгрупи), що вказує на 

взаємозв’язок рівня тривожності з погіршенням стану тканин пародонта. 

Результати даного показника в підгрупах вказують на присутність запального 

процесу в яснах, а показники ІІІ групи відповідають нормі (р˂0,001). 

Глибина пародонтальних кишень в І А та ІІ А підгрупах становить 

1,99±0,06 мм та 2,03±0,07 мм відповідно (р>0,05), а в І В та ІІ В підгрупах – 

2,62±0,05 мм та 2,55±0,08 мм (р>0,05). Якщо аналізувати дане значення в межах 
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однієї групи, то показник даного індексу в І А та ІІ А підгрупі, де студенти з 

підвищеним рівнем тривожності, є значно нижчим аніж в І В та ІІ В підгрупі, в 

якій студенти з високим рівнем тривожності (р˂0,001). Слід відмітити, що 

глибина пародонтальних кишень стає більшою із збільшенням рівня 

тривожності, і вказує на прогресування запального процесу тканин пародонта. 

У ІІІ групі, де знаходяться клінічно здорові студенти, дане значення відповідало 

0,0±0,0 мм (р˂0,001), що вказує на відсутність ураження тканин пародонта.  

Індекс кровоточивості при підвищеному рівню тривожності в І А та ІІ А 

підгрупах складає 1,39±0,08 бала та 1,33±0,1 бала (р>0,05), а при високому 

рівню тривожності в І В та ІІ В підгрупах – 2,11±0,04 бала та 2,08±0,05 бала 

(р>0,05). Проте якщо порівнювати дані підгруп з різними рівнями тривожності, 

то слід зазначити, що значення даного індексу в групах з високим рівнем 

тривожності є істотно вищими по відношенню до груп, де рівень тривожності 

був підвищений (р˂0,001). В ІІІ групі ІК становив 0,0±0,0 бала, що було значно 

меншим ніж в І та ІІ групах (р˂0,001). Провівши аналіз даного індексу 

виявлено, що кровоточивість в І А, І В, ІІ А та ІІ В підгрупах виникає одразу 

після зондування в межах 30 секунд. 

Пародонтальний індекс Рамфйорда до лікування в І А та ІІ А підгрупах 

становив 2,87±0,04 бала та 2,9±0,04 бала відповідно (р>0,05), в І В та ІІ В 

підгрупах – 3,31±0,05 бала та 3,33±0,05 бала (р>0,05), а в ІІІ групі даний індекс 

відповідав нулю (р˂0,001). Якщо ж порівнювати дані між підгрупами в межах 

однієї групи, то слід відмітити істотно вищі показники даного індексу в І В та ІІ 

У підгрупах, де рівень тривожності є високим, по відношенню до І А та І В 

підгруп, в яких рівень тривожності є підвищеним (р˂0,001). Отже показники І 

та ІІ груп свідчать про наявність не тільки гінгівіту, але й початкових 

деструктивних змін в пародонті, а показники ІІІ групи відповідають нормі. 

Індекс CPITN у студентів з ГП початкового-І ступеня та підвищеним 

рівнем тривожності в І А та ІІ А підгрупах складає 3,06±0,07 та 3,04±0,08 

уражених секстантів відповідно (р>0,05), а з високим рівнем тривожності в І В 

та ІІ В підгрупах – 3,63±0,05 та 3,6±0,05 уражених секстантів відповідно 



77 

 

(р>0,05). Кількість уражених секстантів в І В та ІІ В підгрупах є значно 

більшою по відношенню до І А та ІІ А підгруп (р˂0,001). Це вказує на те, що 

чим вищий рівень тривожності, тим більше уражених секстантів на одного 

пацієнта. У ІІІ групі даний показник відповідає нулю, що є характерним для 

клінічно здорового пародонту. 

В результаті проведеного обстеження спостерігали пряму кореляційну 

залежність між рівнем тривожності та тяжкістю клінічного перебігу ГП 

(рис.3.1). Дуже сильні кореляційні зв’язки відмічалися між тривожністю та 

такими індексами як: ЧС (r=0,946159, p<0,001), ІК (r=0,937404, p<0,001), ГПК 

(r=0,950713, p<0,001) та РІ (r=0,91962, p<0,001). 

 

 

Рис. 3.1. Кореляційна залежність між клінічними показниками ЧС, ІК, 

ГПК, РІ та рівнем тривожності до лікування. 

У результаті проведених досліджень параклінічних індексів у групах 

спостереження, відзначали значно вищі показники у студентів з високим рівнем 

тривожності в порівнянні з студентами, в яких рівень тривожності був 

підвищений, що вказувало на агресивніший перебіг генералізованого 
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пародонтиту в студентів, ГП в яких супроводжується високим рівнем 

тривожності. 

 

3.4. Стан твердих тканин зубів у студентів 2 курсу на фоні 

психоемоційного навантаження.  

Провівши комплексне обстеження 247 студентів встановили високу 

поширеність захворювань органів ротової порожнини, а саме карієс зубів 

спостерігали у 88,66 % обстежених студентів, наліт на зубах – у 96,37 %, тверді 

зубні відкладення – у 37,65 %. Хвороби пародонта виявлено у 75,71 % 

оглянутих, у структурі яких переважає хронічний катаральний гінгівіт 

(43,32 %), а генералізований пародонтит становить – 32,39 %.  

Нами виявлено велику кількість аномалій прикусу та аномалій положення 

окремих зубів (49,39 %), що також розглядається як чинник ризику розвитку 

захворювань тканин пародонта. 

Провівши оцінку стану твердих тканин зубів у групах спостереження 

(табл. 3.7) виявили високу поширеність карієсу зубів у молоді. 

Таблиця3.7 

Поширеність карієсу в групах обстеження 

Стан твердих 

тканин зубів 

І група 

(основна) 

n=40 

ІІ група 

(порівняння) 

n=40 

ІІІ група 

(контрольна) 

n=30 

абс.  

число 
M±m, % 

абс. 

 число 
M±m, % 

абс. 

число 
M±m, % 

Інтактні зуби 3 7,5±4,221 4 10±4,81 5 16,67±6,921 

Уражені 

карієсом 
37 92,5±4,22 36 90±4,8 25 83,33±6,92 

Примітка: 1р<0,001 – достовірність відмінностей кількості інтактних зубів 

в порівнянні з кількістю зубів уражених карієсом за критерієм Стьюдента. 

Аналізуючи дані таблиці 3.7, спостерігали, що у студентів основної 

групи, групи порівняння та контрольної групи поширеність карієсу є високою 
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(р<0,001) і становить 92,5±4,22 % в І групі, 90±4,8 % в ІІ групі та 83,33±6,92 % в 

третій групі. Одержані дані трьох груп між собою не відрізнялись (р>0,05) і 

підтверджують результати досліджень проведених в Україні [81]. Інтактні зуби 

в І групі зустрічались лише в 7,5±4,22 %, в ІІ групі – 10±4,8 %, в ІІІ групі – 

16,67±6,92 % студентів. Різниця між даними показниками не була достовірною 

(р>0,05). Слід також зазначити, що в ІІІ групі число інтактних зубів було 

вищим у 2,2 раза в порівнянні з І групою та 1,7 раза по відношенню до ІІ групи. 

Разом із поширеністю ми вивчали й інтенсивність карієсу в студентів 2 

курсу за показниками індексу КПВ (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Інтенсивність карієсу в студентів 2 курсу (M±m, бали) 

Групи 

дослідження 
КПВ, бали К, бали П, бали В, бали 

І 
гр

у
п

а 

(о
сн

о
в
н

а)
 

І А 

n=26 
8,19±0,821 1,73±0,472 6±0,79 0,46±0,23 

І В 

(n=14) 
11±1,923 2,93±1,054 7,07±1,47 1±0,61 

ІІ
 г

р
у

п
а 

(п
о
р
ів

н
я
н

н
я
) 

ІІ А 

(n=24) 
8±0,835 2,08±0,46 5,5±0,57 0,42±0,137 

ІІ В 

(n=16) 
10,69±1,128 3,88±0,848 6,13±0,82 0,69±0,229 

ІІІ група 

(контрольна) 

(n=30) 

6,17±0,71 0,7±0,2 5,43±0,6 0,03±0,03 

Примітки: 1) 1р<0,001, 2р<0,05 – достовірність відмінностей показників І 

А та ІІІ групи за критерієм Стьюдента; 2) 3р<0,001, 4р<0,05 – достовірність 

відмінностей показників І В та ІІІ групи за критерієм Стьюдента; 3) 5р<0,001, 

6р<0,05, 7р<0,01 – достовірність відмінностей показників ІІ А та ІІІ групи за 

критерієм Стьюдента; 4) 8р<0,001, 9р<0,01 – достовірність відмінностей 

показників ІІ В та ІІІ групи за критерієм Стьюдента; 
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Провівши аналіз індексу КПВ, слід зазначити, що він є значно нижчим у 

контрольній групі (6,17±0,71 бала) по відношенню до підгруп основної групи (в 

І А КПВ становить 8,19±0,82 бала та І В – 11±1,92 бала) та групи порівняння (в 

ІІ А КПВ становить 8±0,83 бала та ІІ В – 10,69±1,12 бала) (р<0,001). Це вказує 

на те, що у студентів з клінічно здоровим пародонтом та низьким рівнем 

тривожності показник КПВ є значно нижчим в порівнянні з студентами в яких є 

захворювання тканин пародонта та підвищено-високий рівень тривожності. 

Кількість каріозних зубів також суттєво відрізнялася між групами. Так 

дані І А (1,73±0,47 бала) та І В (2,93±1,05 бала) груп хоч і не відрізнялись між 

собою (р>0,05), проте по відношенню до показника ІІІ групи (0,7±0,2 бала) 

вони були значно вищі (р<0,05). Щодо даних ІІ А (2,08±0,4 бала) та ІІ В 

(3,88±0,84 бала) групи, то вони також суттєво були різними, але порівнюючи до 

числа ІІІ групи, то воно було значно нижче (р<0,05). Отже, кількість каріозних 

зубів в однієї особи зустрічалося частіше в основній групі та групі порівняння 

аніж в контрольній групі, в якій були клінічно здорові студенти. 

Щодо кількості пломбованих зубів, то слід відмітити, що дане значення є 

практично однаковим в усіх групах(І А – 6±0,79 бала, І В – 7,07±1,47 бала, ІІ А 

– 5,5±0,57 бала, ІІ В – 6,13±0,82 бала, ІІІ група – 5,43±0,6 бала) і статистично не 

відрізняється між собою (р>0,05). При аналізі КПВ звертає увагу низький 

показник П, що свідчить про низьку якість санаційних заходів і відсутність 

профілактичних заходів. 

Вражає ще один виявлений показник стану стоматологічного здоров’я 

молоді, зокрема, середня кількість видалених зубів в групах обстеження (І А – 

0,46, І В – 1, ІІ А – 0,42, ІІ В – 0,69 на 1 обстеженого). Такі дані не відповідають 

«Європейським цілям стоматологічного здоров’я», за якими у молоді віком 18 

років усі зуби мають бути збереженими. Раннє видалення зубів (частіше перші 

моляри) сприяє формуванню не лише дефектів зубних рядів, а й формуванню їх 

деформацій, що також є ризиком розвитку захворювань пародонта. 
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3.5. Особливості клінічного перебігу ГП у студентів 2 курсу на фоні 

психоемоційного навантаження 

Результати дослідження поширеності хронічного генералізованого 

пародонтиту початкового-І ступеня в студентів на фоні психоемоційного 

навантаження представлені в таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 

Розподіл генералізованого пародонтиту за ступенем тяжкості в 

групах спостереження 

Ступінь ГП Основна група (n=40) Група порівняння(n=40) 

абс. число M±m, % абс. число M±m, % 

ХГП початкового 

ступеня 
25 62,5±7,751 24 60±7,85 

ХГП І ступеня 15 37,5±7,75 16 40±7,85 

Примітка: 1р<0,05 – достовірність відмінностей показників основної 

групи між собою за критерієм Стьюдента. 

Так, ХГП початкового ступеня був більш поширеним в обох групах, і 

складав 62,5±7,75 % в основній групі та 60±7,85 % в групі порівняння. Дані 

обох груп між собою статистично не відрізнялися (р>0,05), проте кількість осіб 

з ХГП початкового ступеня була вищою по відношенню до кількості осіб з ХГП 

І ступеня в основній групі, де дане значення становило 37,5±7,75 % (р<0,01), а в 

групі порівняння, де даний показник хоча й був вищим і складав 40±7,85 %, 

проте він не був достовірним (р>0,05). 

Оцінюючи дані поширеності генералізованого пародонтиту в підгрупах 

спостереження (табл. 3.10), слід зазначити, що ХГП початкового ступеня 

частіше визначався в І А та ІІ А групах і становив 88,46±6,39 % та 83,33±7,77 % 

відповідно (р>0,05). Проте, ХГП І ступеня в даних групах був у значно меншій 

кількості (р<0,001) студентів і становив 11,54±6,39 % в І А підгрупі та 

16,67±7,77 % в ІІ А підгрупі. Щодо показників І В та ІІ В груп, то ХГП 



82 

 

початкового ступеня спостерігався у 14,29±9,71 % та 25±11,18 % студентів 

відповідно (р>0,05). Відсоток студентів з ХГП І ступеня в даних підгрупах був 

значно вищим (р<0,001) і становив 85,71±9,71 % та 75±11,18 % в І В та ІІ В 

підгрупах відповідно. 

Таблиця 3.10 

Розподіл генералізованого пародонтиту за ступенем тяжкості в 

підгрупах спостереження 

Ступінь ГП 

Основна група Група порівняння 

І А (n=26) І В (n=14) ІІ А (n=24) ІІ В (n=16) 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

ХГП 

початкового 

ступеня 

23 
88,46 

±6,391,2 
2 

14,29

±9,711 
20 

83,33 

±7,771,3 
4 

25 

±11,181 

ХГП І ступеня 3 
11,54 

±6,392 
12 

85,71

±9,71 
4 

16,67 

±7,773 
12 

75 

±11,18 

Примітки: 1) 1р<0,001 – достовірність відмінностей показників ступеню 

ГП в підгрупах за критерієм Стьюдента; 

2) 2р<0,001 – достовірність відмінностей показників І А та І В підгрупи 

між собою за критерієм Стьюдента; 

3) 3р<0,001 – достовірність відмінностей показників ІІ А та ІІ В підгрупи 

між собою за критерієм Стьюдента. 

Якщо ж порівнювати дані основної групи, то ХГП початкового ступеня 

зустрічається частіше в І А аніж в І В підгрупі (р<0,001), а ХГП І ступеня 

спостерігається більше в І В ніж в І А підгрупі (р<0,001). Аналогічними є 

результати групи порівняння. ХГП початкового ступеня є в більшій кількості 

студентів ІІ А підгрупи в порівнянні з ІІ В підгрупою (р<0,001), а ХГП І 

ступеня відмічався частіше в ІІ В аніж в ІІ А підгрупі (р<0,001). Отже, 

хронічний генералізований пародонтит початкового ступеня ми виявляли 
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частіше у студентів з підвищеним рівнем тривожності, а ХГП І ступеня – у 

студентів з високим рівнем тривожності.  

Аналіз даних об’єктивних симптомів перебігу ХГП початкового-І ступеня 

в студентів на фоні психоемоційного навантаження засвідчив, що у осіб із 

високим рівнем тривожності клінічна картина перебігу ГП була суттєво 

виражена в обох підгрупах, по відношенню до осіб із підвищеним рівнем 

тривожності (табл.3.11). 

Кровоточивість ясен у студентів в І А та ІІ А підгрупах була у більшості 

випадків помірною і становила 92,31±5,34 % та 95,83±4,17 % (р<0,001). Значно 

менший відсоток студентів в даних підгрупах відмічали виражену 

кровоточивість, яка відповідала 7,69±5,34 % в І А та 4,17±4,17 % в ІІ А 

підгрупах відповідно. Щодо підгруп І В та ІІ В, то в них кровоточивість ясен 

була в основному виражена і складала 92,86±7,14 % та 93,75±6,25 % відповідно 

(р<0,001). Помірна кровоточивість була не значною у 7,14±7,14 % студентів І В 

та 6,25±6,25 % ІІ В підгруп відповідно. Отже, виражену кровоточивість ясен ми 

спостерігали у студентів І В та ІІ В підгруп, де знаходились особи з високим 

рівнем тривожності, а в осіб з підвищеним рівнем тривожності (І А та ІІ А 

підгрупи) кровоточивість ясен була помірною. 

Біль в яснах у обстежених І А та ІІ А підгрупах в більшості випадків був 

відсутнім (р<0,001) і налічував 84,62±7,22 % та 95,83±4,17 % відповідно. Проте 

декілька студентів даних підгруп (15,38±7,22 % І А та 4,17±4,17 % ІІ А підгруп) 

скаржились на присутність болісних відчуттів в яснах. Слід також зазначити, 

що всі студенти І В та ІІ В підгруп відмічали біль ясен (р<0,001). Дані 

результати вказують на те, що болісні відчуття в яснах наявні у студентів з 

високим рівнем тривожності, а у студентів з підвищеним рівнем тривожності 

вони практично відсутні (р<0,001). 
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Таблиця 3.11 

Частота клінічних проявів у студентів з ХГП початкового-І ступеня на фоні психоемоційного навантаження 

Групи 

спостереження 

Кровоточивість 

ясен 

Біль ясен Гіперемія ясен Гноєтеча з ясен Пародонтальні 

кишені 

Патологічна 

рухомість 

вира-

жена 

помір-

на 

при-

сутня 

відсут

-ня 

вира-

жена 

незна-

чна 

при-

сутня 

від-

сутня 

1-2 

мм 

2-3 

мм 

прису-

тня 

від-

сутня 

О
сн

о
в
н

а 
гр

у
п

а 

І 
А

 

(n
=

2
6

) Абс. 

число 

2 24 4 22 7 19 0 26 18 8 1 25 

% 7,69 

±5,341 

92,31 

±5,341 

15,38 

±7,221 

84,62 

±7,221 

26,92 

±8,871 

73,08 

±8,871 

0,0   

±0,0 

100 

±0,01 

69,23 

±9,231 

30,77 

±9,231 

3,85 

±3,851 

96,15 

±3,851 

І 
В

 

(n
=

1
4

) 

Абс. 

число 

13 

 

1 14 0 12 2 6 8 0 14 4 10 

% 92,86 

±7,14 

7,14 

±7,14 

100  

±0,0 

0,0  

±0,0 

85,71 

±9,71 

14,29 

±9,71 

42,86 

±13,731 

57,14 

±13,73 

0,0   

±0,0 

100 

±0,0 

28,57 

±12,53 

71,43 

±12,53 

Г
р
у

п
а 

п
о

р
ів

н
я
н

н
я
 

ІІ
 А

 

(n
=

2
4

) Абс. 

число 

1 23 1 23 4 20 0 24 14 10 1 23 

% 4,17 

±4,172 

95,83 

±4,172 

4,17 

±4,172 

95,83 

±4,172 

16,67 

±7,772 

83,33 

±7,772 

0,0   

±0,0 

100   

±0,02 

58,33 

±10,282 

41,67 

±10,282 

4,17 

±4,172 

95,83 

±4,172 

ІІ
 В

 

(n
=

1
6

) Абс. 

число 

15 1 16 0 14 2 6 10 1 15 5 11 

% 93,75 

±6,25 

6,25 

±6,25 

100  

±0,0 

0,0  

±0,0 

87,5 

±8,54 

12,5 

±8,54 

37,5 

±12,52 

62,5 

±12,5 

6,25 

±6,25 

93,75 

±6,25 

31,25 

±11,97 

68,75 

±11,97 

Примітки: 1) 1р<0,001 – достовірність відмінностей показників І А до І В підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 

2) 2р<0,001 – достовірність відмінностей показників ІІ А та ІІ В підгрупи між собою за критерієм Стьюдента. 
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Гіперемія ясен в студентів була не значна в І А та ІІ А підгрупах, і 

становила 73,08±8,87 % та 83,33±7,77 %, що було в 2,7 раза в І А (р<0,01) та 4,9 

раза в ІІ А (р<0,001) підгрупах вище в порівнянні з кількістю осіб, що мали 

виражену гіперемію ясен в даних підгрупах. Виражена гіперемія спостерігалась 

в більшій кількості в І В (85,71±9,71 %) та в ІІ В (87,5±8,54 %) підгрупах, а 

незначна гіперемія ясен в даних підгрупах була значно меншою і становила 

14,29±9,71 % в І В та 12,5±8,54 % в ІІ В підгрупах (р<0,001). Присутність 

гіперемії ясен залежить від наявності тривожності, чим вищий рівень 

тривожності, тим більш вираженою є гіперемія ясен.  

Гноєтеча з ясен була повністю відсутньою в І А та ІІ А підгрупах 

(р<0,001), а в І В та ІІ В підгрупах вона була наявна майже в половини 

обстежених, і складала 42,86±13,73 % та 37,5±12,5 %. Даний показник також 

вказує на те, що при підвищеному рівню тривожності він є більш виражений 

(р<0,001). 

Пародонтальні кишені в більшості студентів І А (69,23±9,23 %) та ІІ А 

(58,33±10,28 %) підгруп були в межах 1-2 мм, проте ці дані не є статистично 

вищими від числа студентів відповідних груп в яких глибина пародонтальних 

кишень була в межах 2-3 мм (р>0,05). Слід також зазначити, що в І В підгрупі у 

всіх студентів (100,0%) ГПК в межах 2-3 мм, а в ІІ В – у 93,75±6,25 % студентів 

була дана ГПК (р<0,001). Як видно з результатів дослідження даного 

показника, він також залежить від рівня тривожності. Чим вищий рівень 

тривожності, тим більша глибина пародонтальних кишень. 

Патологічна рухомість зубів була присутня в 3,85±3,85% студентів І А, 

4,17±4,17 % ІІ А, 28,57±12,53 % І В та 31,25±11,97 % ІІ В підгруп, що було 

достовірно нижчим в порівнянні до кількості осіб, в яких була присутня 

патологічна рухомість відповідних груп (р<0,001, р<0,05). В більшій кількості 

патологічна рухомість зубів при ГП початкового-І ступеня була відсутня. Слід 

також зазначити, що патологічна рухомість спостерігається в більшій кількості 

обстежених осіб тих підгруп, в яких рівень тривожності був високим. 
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Ступінь тяжкості ГП визначали за даними аналізу ортопантомограм 

(рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Ортопантомограма пацієнта Г, 19 років, І А підгрупа, 

№ карти 17, діагноз: хронічний генералізований пародонтит початкового-І 

ступеня 

 

Нами було проаналізовано 80 ортопантомограм, за даними яких ми 

встановлювали діагноз. 

На ортопантомограмах усіх пацієнтів спостерігали остеопороз міжзубних 

перегородок в ділянці їх верхівок або на деякій відстані від них. 

Також у всіх пацієнтів відмічали деструктивні зміни у вигляді 

розволокнення, вогнищеву резорбцію, а в ділянках де є нависаючі краї пломби 

– повне руйнування і зникнення кортикальної пластинки коміркового відростка 

і руйнування самого відростка. Виявлено, що деструктивні зміни біля 

центральних зубів частіше починаються в ділянці вершин перегородок, а в 

ділянці молярів на рівні емалево-цементної межі. Такі зміни поширюються на 

коміркові відростки і в глибину комірки, що і є причиною розширення 

періодонтальної щілини.  

Слід також зазначити, що рентгенологічно ми спостерігали явища 

локалізованої резорбції в усіх пацієнтів, яка виникає в ділянках з вираженими 
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подразнюючими факторами або там, де розвивається вузол травматичної 

оклюзії. Це призводить до нерівномірного зменшення висоти коміркових 

перегородок. Такий тип резорбції визначається як горизонтальний. 

Розглянувши і провівши аналіз всіх ортопантомограм зробили висновок, 

що всі пацієнти мають початковий та І ступінь захворювання тканин пародонта. 

Таким чином, дані об’єктивних симптомів перебігу генералізованого 

пародонтиту вказують на пряму залежність перебігу ГП від психоемоційного 

навантаження, а саме від рівня тривожності. Чим вищий рівень тривожності, 

тим виразніші об’єктивні симптоми перебігу ГП. 

Аналізуючи дані проведених досліджень, спостерігали підвищений рівень 

тривожності в основній групі (12,8±0,49 бала) та в групі порівняння 

(12,7±0,5 бала) в порівнянні з контрольною групою, де дане значення 

відповідало низькому рівню тривожності і становило 5,77±0,24 бала (р<0,001). 

Щодо показників фрустрації, агресивності та ригідності то вони в обох групах 

також були значно вищими в порівнянні з контрольною групою, де були 

студенти з клінічно здоровим пародонтом (р<0,001). Це вказує на пряму 

залежність захворювань тканин пародонта з реакцією організму на 

психоемоційне навантаження. 

Отримані результати індексу гігієни ротової порожнини засвідчили, що 

дане значення індексу у всіх підгрупах відповідало «незадовільному» стану 

гігієни ротової порожнини в порівнянні з показником ІІІ групи, де даний індекс 

був значно меншим (р˂0,001) і нараховував 0,55±0,06 бала, що відповідало 

«добрій» гігієні ротової порожнини. 

Встановлено зростання індексів РМА, числа Свракова, ГПК, 

кровоточивості ясен, пародонтального індексу Рамфйорда та CPITN, при ГП 

початкового-І ступеня в залежності від рівня тривожності.  

Поширеність карієсу в студентів основної групи, групи порівняння та 

контрольної групи є високою (р<0,001) і становить 92,5±4,22 % в І групі, 

90±4,8 % в ІІ групі та 83,33±6,92 % в ІІІ групі. Інтактні зуби в І групі 

зустрічались лише в 7,5±4,22 %, в ІІ групі – 10±4,8 %, в ІІІ групі – 16,67±6,92 % 
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студентів (р>0,05). В ІІІ групі число інтактних зубів було вищим у 2,2 раза в 

порівнянні з І групою та 1,7 раза по відношенню до ІІ групи. 

Результати дослідження показали, що ХГП початкового ступеня в 

основній групі становить 62,5±7,75 %, а в групі порівняння – 60±7,85 %. Дані 

кількості осіб з ХГП І ступеня в основній групі становить 37,5±7,75 %, а в групі 

порівняння – 40±7,85 %. Оцінюючи дані поширеності генералізованого 

пародонтиту в підгрупах спостереження, слід зазначити, що ХГП початкового 

ступеня частіше визначався в І А та ІІ А групах, а відсоток ХГП І ступеня був 

значно вищим в І В та ІІ В групах. 

Згідно показників проведених досліджень параклінічних індексів у 

групах спостереження, спостерігали суттєво вищі показники у студентів з 

високим рівнем тривожності в порівнянні з студентами, в яких рівень 

тривожності був підвищений. Це вказувало на те, що перебіг генералізованого 

пародонтиту є більш агресивним в студентів з високим рівнем тривожності. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОТОВОЇ РІДИНИ В СТУДЕНТІВ 

2 КУРСУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ 

ПАРОДОНТИТ ПОЧАТКОВОГО-І СТУПЕНЯ НА ФОНІ 

ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 

4.1. Стан показників прооксидантної системи ротової рідини 

студентів 2 курсу хворих на хронічний генералізований пародонтит 

початкового-І ступеня на фоні психоемоційного навантаження 

На сьогодні відомо, що у патогенезі генералізованого пародонтиту значну 

роль відіграють порушення рівноваги в системі ПОЛ, ПОБ та антиоксидантного 

захисту. Надмірна активація ПОЛ спричиняє утворення АФК [18, 43]. Коли 

внутрішньоклітинні концентрації АФК зростають над фізіологічними 

показниками, виникає окислювальний стрес. Підвищення окисного стресу 

призводить до дисбалансу прооксидантно-антиоксидантної системи ротової 

порожнини, що є вирішальним у виникненні запальних захворювань тканин 

пародонта [109, 170, 175]. МДА та ДК є основними продуктами перекисного 

окислення ліпідів і являються показниками окисного стресу [108, 109]. 

Організм людини має ряд механізмів антиоксидантного захисту для АФК і 

запобігання їх шкідливим наслідкам для організму [126, 199]. Найбільш 

важливими внутрішньоклітинними ферментами, які захищають клітини і 

тканини від вільних радикалів, отриманих з кисню, є СОД, ГПО, а також Г-SТ 

[74, 75, 126,192]. 

Стан показників прооксидантної системи ротової рідини представлений в 

таблиці 4.1. 

Оцінюючи одержані результати (таблиця 4.1) спостерігали, що 

концентрація МДА в ротовій рідині обстежених основної групи та групи 

порівняння практично однакова і становить 0,98±0,07 нмоль/мл та 
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0,97±0,07 нмоль/мл відповідно (р>0,05). Слід також зазначити, що кількість 

МДА в контрольній групі, де знаходяться клінічно здорові пацієнти, є у 3,5 раза 

нижчою в порівнянні з даними групами (р<0,001). Кількість ДК також 

статистично не відрізняється між собою в основній групі та групі порівняння і 

становить 0,54±0,03 у.о. та 0,53±0,03 у.о., відповідно (р>0,05), проте, значення 

контрольної групи суттєво відрізнялось від даних груп і у 2,5 раза було 

нижчим, що є статистично достовірним (р<0,001). 

Таблиця 4.1 

Рівень показників прооксидантної системи ротової рідини в групах 

спостереження 

Показник 
Основна група 

(n=40),M±m 

Група порівняння 

(n=40), M±m 

Контрольна група 

(n=30), M±m 

МДА, 

нмоль/мл 
0,98±0,071 0,97±0,072 0,28±0,02 

ДК, у.о. 0,54±0,031 0,53±0,032 0,21±0,03 

Примітки: 1) 1р<0,001 – достовірність відмінностей показників основної 

та контрольної групи за критерієм Стьюдента;  

2) 2р<0,001 – достовірність відмінностей показників групи порівняння та 

контрольної групи за критерієм Стьюдента. 

Отже, числові значення показників кількості МДА та ДК в основній групі 

та групі порівняння, де знаходяться пацієнти з ХГП початкового-І ступеня, є 

значно вищими по відношенню до показників контрольної групи, де є клінічно 

здорові пацієнти, що вказує на підвищення показників прооксидантної системи 

ротової рідини в разі виникнення запального процесу в тканинах пародонта. 

Показники прооксидантної системи в залежності від рівня тривожності 

наведені в таблиці 4.2. 

Одержані дані (таблиця 4.2) вказують на підвищення показників 

прооксидантної системи ротової рідини на фоні тривожності. Так, концентрація 

МДА в ротовій рідині І А та ІІ А підгруп, в які входять пацієнти з підвищеним 
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рівнем тривожності, становила 0,75±0,04 нмоль/мл 0,71±0,03 нмоль/мл, 

відповідно (р>0,05), а в І В та ІІ В, де пацієнти з високим рівнем тривожності, – 

1,39±0,1 нмоль/мл 1,36±0,11 нмоль/мл відповідно (р>0,05). Показник МДА І В 

та ІІ В підгруп перевищував дане значення І А та ІІ А підгруп в 1,9 раза 

(р<0,001), а значення контрольної групи, в студентів якої був низький рівень 

тривожності та клінічно здоровий пародонт, було набагато нижчим в 

порівнянні з показниками усіх підгруп (р<0,001). 

Таблиця 4.2 

Показники прооксидантної системи ротової рідини в підгрупах 

спостереження 

 

Показник 

Основна група Група порівняння Контрольна 

група 

(n=30) 

І А 

(n=26) 

І В 

(n=14) 

ІІ А 

(n=24) 

ІІ В 

(n=16) 

МДА, 

нмоль/мл 
0,75±0,041 1,39±0,13 0,71±0,034 1,36±0,112 0,28±0,025 

ДК, у.о. 0,42±0,031 0,75±0,033 0,42±0,014 0,7±0,032 0,21±0,035 

Примітки: 1) 1р<0,001 – достовірність відмінностей показників І А до І В 

підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 2) 2р<0,001 – достовірність 

відмінностей показників І А та ІІ В підгрупи між собою за критерієм 

Стьюдента; 3) 3р<0,001 – достовірність відмінностей показників ІІ А та І В 

підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 4) 4р<0,001 – достовірність 

відмінностей показників ІІ А та ІІ В підгрупи між собою за критерієм 

Стьюдента; 5) 5р<0,001 – достовірність відмінностей показників І А, І В, ІІ А та 

ІІ В підгрупи до показника ІІІ групи за критерієм Стьюдента. 

Щодо кількості ДК в ротовій рідині, то І А та І В підгрупах становила 

0,42±0,03 у.о. та 0,42±0,01 у.о. відповідно (р>0,05), а в ІІ А та ІІ В – 

0,75±0,03 у.о. та 0,7±0,03 у.о. відповідно (р>0,05). Результати І В та ІІ В підгруп 

перевищували дане значення І А та ІІ А підгруп в 1,8 раза (р<0,001), а показник 
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контрольної групи, який становив 0,21±0,03 у.о., був статистично нижчим в 

порівнянні з показниками І А, І В, ІІ А та ІІ В підгруп (р<0,001). 

Дані результати свідчать про пряму залежність рівня тривожності та 

показника рівня прооксидантного захисту ротової рідини. Чим вищий рівень 

тривожності тим вищі показники прооксидантної системи ротової рідини  

4.2. Стан показників антиоксидантної системи ротової рідини 

студентів 2 курсу хворих на хронічний генералізований пародонтит 

початкового-І ступеня на фоні психоемоційного навантаження 

Баланс прооксидантної системи ротової порожнини підтримується 

антиоксидантною системою, показники груп спостереження якої представлені в 

таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Показники антиоксидантної системи ротової рідини в групах 

спостереження 

Показник 
Основна група 

(n=40), M±m 

Група порівняння 

(n=40), M±m 

Контрольна група 

(n=30), M±m 

СОД, % 19,08±0,51 19,65±0,512 55,63±2,45 

Г-SТ, 

нмоль/хв*мг 
3,49±0,211 3,52±0,182 10,11±0,3 

ГПО, 

мкмоль/хв*мг 
0,19±0,011 0,18±0,012 0,59±0,03 

Примітки: 1) 1р<0,001 – достовірність відмінностей показників основної 

та контрольної групи за критерієм Стьюдента; 

2) 2р<0,001 – достовірність відмінностей показників групи порівняння та 

контрольної групи за критерієм Стьюдента. 

Отримані результати свідчать, що в ротовій рідині груп спостереження 

відбулися зміни антиоксидантної системи захисту (таблиця 4.3). Так, показник 

СОД у ротовій рідині студентів з ХГП початкового-І ступеня основної групи та 



94 

 

групи порівняння був практично однаковий (р>0,05) і становив 19,08±0,5 % та 

19,65±0,51 % відповідно. В контрольній групі, де клінічно здорові пацієнти, 

даний показник був в 2,9 раза вищим (р<0,001) і становив 55,63±2,45 %. 

Рівень Г-SТ в основній групі та групі спостереження також був знижений 

і становив 3,49±0,21 нмоль/хв*мг та 3,52±0,18 нмоль/хв*мг відповідно і суттєво 

не відрізнялися між собою (р>0,05). Проте в контрольній групі дане значення 

було в 2,9 раза вищим (р<0,001) і складав 10,11±0,3 нмоль/хв*мг. 

Вміст ГПО в ротовій рідині основної групи (0,19±0,01 мкмоль/хв*мг) та 

групи спостереження (0,18±0,01 мкмоль/хв*мг), в яких знаходяться пацієнти з 

ХГП початкового-І ступеня, був практично однаковий (р>0,05). Проте, в 

контрольній групі, де клінічно здорові пацієнти, даний показник був значно 

вищим (0,59±0,03 мкмоль/хв*мг), що є статистично достовірним (р<0,001). 

Результати активності антиоксидантної системи, яка представлена 

показниками СОД, Г-SТ та ГПО, в основній групі та групі порівняння, в яких 

знаходяться пацієнти з ГП початкового-І ступеня, є меншими в порівнянні з 

контрольною групою. Дані результати вказують на зниження активності 

антиоксидантної системи захисту ротової рідини у пацієнтів з ГП. 

Динаміка показників антиоксидантної системи захисту ротової рідини в 

підгрупах спостереження в залежності від рівня тривожності представлена в 

таблиці 4.4. 

Аналізуючи отримані значення антиоксидантної системи захисту ротової 

рідини (таблиця 4.4) слід зазначити її значні зміни під впливом різних рівнів 

тривожності. Так, відсоток СОД в ротовій рідині пацієнтів І А та ІІ А підгруп, в 

яких знаходяться пацієнти з підвищеним рівнем тривожності, дорівнював 

20,46±0,59 % та 21,75±0,46 % відповідно (р>0,05), а в І В та ІІ В, де пацієнти з 

високим рівнем тривожності, – 16,5±0,37 % та 16,5±0,34 % відповідно (р>0,05). 

Значення СОД І А та ІІ А підгруп є значно вищими в порівнянні з даними І В та 

ІІ В підгруп (р<0,001), а показник контрольної групи, в пацієнтів з низьким 

рівнем тривожності та клінічно здоровим пародонтом, було набагато вищим в 

порівнянні з показниками усіх підгруп (р<0,001). 
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Таблиця 4.4 

Стан антиоксидантної системи захисту ротової рідини в підгрупах 

спостереження 

 

Показник 

Основна група Група порівняння Контрольна 

група 

(n=30) 
І А 

(n=26) 

І В 

(n=14) 

ІІ А 

(n=24) 

ІІ В 

(n=16) 

СОД, % 20,46±0,591 16,5±0,373 21,75±0,464 16,5±0,342 55,63±2,455 

Г-SТ, 

нмоль/хв*мг 

4,21±0,21 2,15±0,173 4,2±0,184 2,5±0,152 10,11±0,35 

ГПО, 

мкмоль/хв*мг 

0,23±0,011 0,13±0,013 0,21±0,014 0,14±0,012 0,59±0,035 

Примітки: 1)  1р<0,001 – достовірність відмінностей показників І А до І В 

підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 2) 2р<0,001 – достовірність 

відмінностей показників І А та ІІ В підгрупи між собою за критерієм 

Стьюдента; 3) 3р<0,001 – достовірність відмінностей показників ІІ А та І В 

підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 4) 4р<0,001 – достовірність 

відмінностей показників ІІ А та ІІ В підгрупи між собою за критерієм 

Стьюдента; 5) 5р<0,001 – достовірність відмінностей показників І А, І В, ІІ А та 

ІІ В підгрупи до показника ІІІ групи за критерієм Стьюдента. 

Активність Г-SТ в ротовій рідині І А та ІІ А підгруп відповідала 

показнику 4,21±0,2 нмоль/хв*мг 4,2±0,18 нмоль/хв*мг відповідно (р>0,05), а в 

І В та ІІ В – 2,15±0,17 нмоль/хв*мг 2,5±0,15 нмоль/хв*мг відповідно (р>0,05). 

Якщо ж розглядати значення І В та ІІ В підгруп, в яких пацієнти з високим 

рівнем тривожності, то вони є значно нижчими в порівнянні з І А та ІІ А 

підгрупами, де знаходяться пацієнти з підвищеним рівнем тривожності  

(р<0,001). Щодо показника контрольної групи, в якій пацієнти з низьким рівнем 

тривожності та клінічно здоровим пародонтом, то він є набагато вищим в 

порівнянні з даними всіх підгруп (р<0,001). 
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При дослідженні рівня ГПО в ротовій рідині, то слід зазначити що він був 

зниженим як в І А (0,23±0,01 мкмоль/хв*мг) та ІІ А (0,21±0,01 мкмоль/хв*мг) 

підгрупах (р>0,05), де рівень тривожності був підвищеним, так і в І В 

(0,13±0,01 мкмоль/хв*мг) та ІІ В (0,14±0,01 мкмоль/хв*мг) підгрупах (р>0,05). 

Результати І А та І В підгруп значно перевищували дане значення ІІ А та ІІ В 

підгруп (р<0,001), а показник контрольної групи, який становив 

0,59±0,03 мкмоль/хв*мг, був статистично вищим в порівнянні з показниками 

І А, І В, ІІ А та ІІ В підгруп (р<0,001). 

Отримані показники свідчать про пряму залежність рівня тривожності та 

показників рівня антиоксидантного захисту ротової порожнини. Чим вищий 

рівень тривожності тим нижчі показники антиоксидантної системи ротової 

порожнини. 

За результатами дослідження встановлено кореляційну залежність між 

рівнем тривожності та біохімічними показниками ротової порожнини (рис. 4.1). 

Так, сильний зв'язок був між тривожністю та МДА (r=0,896873, p<0,001) і дуже 

сильний – між тривожністю та Г-SТ (r=0,96484, p<0,001). 

 

 

Рис. 4.1. Кореляційна залежність між показниками МДА, Г-SТ та рівнем 

тривожності до лікування. 

Дуже сильний кореляційний зв'язок відмічали між ступенем запалення 

тканин пародонта та показниками прооксидантно-антиоксидантної системи 

ротової рідини (рис. 4.2, 4.3). Так, прямий кореляційний зв'язок спостерігали 

між ЧС та МДА (r=0,913802, p<0,001) і РІ та МДА (r=0,912055, p<0,001), а 
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обернений кореляційний зв'язок був між ЧС та Г-SТ (r=0,95983, p<0,001) і РІ та 

Г-SТ (r=0,95397, p<0,001)  

 

Рис. 4.2. Кореляційна залежність між показниками ЧС, РІ та рівнем МДА до 

лікування. 

 

Рис. 4.3. Кореляційна залежність між показниками ЧС, РІ та рівнем Г-SТ до 

лікування. 

При ГП початкового-І ступеня відмічали сильний кореляційний зв'язок 

між зміною показників прооксидантно-антиоксидантної системи захисту 

ротової рідини (рис. 4.4), а саме МДА та Г-SТ (r=-0,893, p<0,001). 

 

Рис. 4.4. Кореляційна залежність між показниками МДА та Г-SТ до лікування. 
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Підсумовуючи результати вивчення біохімічних показників ротової 

рідини відмічали пряму залежність рівня тривожності з даними рівня 

прооксидантного захисту ротової рідини. Чим вищим був рівень тривожності, 

тим гіршими були показники. Отримані значення антиоксидантної системи 

захисту ротової рідини вказують на її значні зміни під впливом різних рівнів 

тривожності.  

Результати проведених біохімічних досліджень підтверджують пряму 

залежність порушення балансу прооксидантно-антиоксидантної системи 

ротової рідини з виникненням захворювань тканин пародонта, а також з рівнем 

тривожності. 

 

 

Результати розділу 4 опубліковані в таких наукових працях: 

1. Павлюк ТВ, Рожко ММ. Аналіз деяких показників оксидативного 

стресу в студентів з початковим-І ступенем генералізованого пародонтиту. 

Галицький лікарський вісник. 2018;25(4):33-6. (Здобувачем проведено клінічні 

обстеження студентів, збір матеріалу, статистичну обробку даних, 

підготовлено матеріал до друку. Співавтор професор Рожко ММ надавав 

консультативну допомогу та редагував статтю). 

2. Павлюк ТВ, Рожко ММ. Дослідження маркерів прооксидантно-

антиоксидантного захисту ротової рідини студентів медичного університету з 

початковим-першим ступенем генералізованого пародонтиту. Бабенківські 

читання: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю присвячені пам’яті 

акад. Г.О. Бабенка; 2019 Жов 24-25; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 2019. 

с. 83. (Здобувачем проведено клінічні обстеження студентів, збір матеріалу, 

статистичну обробку даних, підготовлено матеріал до друку. Співавтор 

професор Рожко ММ надавав консультативну допомогу). 
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО 

ПАРОДОНТИТУ ПОЧАТКОВОГО-І СТУПЕНЯ НА ФОНІ 

ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 

5.1. Оцінка ефективності лікування за даними показників 

психоемоційного навантаження 

Комплексне лікування генералізованого пародонтиту початкового-І 

ступеня на фоні психоемоційного навантаження проведено 80 студентам 2 

курсу медичного університету. Студентів було поділено на 2 групи у 

відповідності до проведеного лікування. В основну групу (40 осіб хворих на 

ХГП початкового-І ступеня), в якій проводилось удосконалене лікування, 

увійшло 26 студентів з підвищеним рівнем тривожності та 14 студентів з 

високим рівнем тривожності. В групу порівняння (40 осіб хворих на ХГП 

початкового-І ступеня), де проводилось загальноприйняте лікування згідно 

«Протоколів МОЗ України» надання медичної допомоги за спеціальністю 

«Терапевтична стоматологія», увійшло 24 студента з підвищеним рівнем 

тривожності та 16 студентів з високим рівнем тривожності. 

Оцінку результатів лікування хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня в студентів на фоні психоемоційного навантаження 

проводили шляхом анкетування та клінічно із визначенням параклінічних 

показників після лікування та через 1 місяць. Ефективність проведеного 

лікування оцінювали через 6 та 12 місяців [76, 187, 188, 190]. Для дослідження 

психоемоційного стану особистості, ми використовували методику самооцінки 

психічних станів Г Айзенка. Дані анкетування показали, що в результаті 

проведеного лікування в основній групі значно зменшуються показники прояву 

усіх емоційних станів (тривожність, фрустрація, ригідність, агресивність) (табл. 

5.1, рис.5.1, 5.2, 5.3, 5.4), які є ключовою етіологічною ланкою виникнення 
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захворювань тканин пародонта (р<0,001). Щодо даних показників в групі 

порівняння, то вони практично не відрізнялись в процесі лікування та у 

віддалені терміни після його проведення (р>0,05). 

Рівень тривожності в І А та в І В підгрупах (табл. 5.1, рис. 5.1), де 

проводилось удосконалене лікування, зменшився після проведеного лікування 

у 1,88 та 2,37 раза і становив 5,85±0,2 бала та 7,0±0,28 бала відповідно 

(р<0,001). Через 1 місяць після проведеного лікування показник в І А підгрупі 

покращився до 5,23±0,16 бала (р<0,05), а в І В хоча й зменшився до 

6,36±0,23 бала проте статистично дане значення не відрізнялось від того, яке 

отримали після лікування (р>0,05). Слід також зазначити, що дані рівня 

тривожності одразу та через 1 місяць після лікування відповідали показнику її 

низького рівня. Через 6 місяців після лікування дані І А та І В підгруп почали 

незначно збільшуватись до 6,92±0,18 бала та 8,36±0,2 бала відповідно. Через 12 

місяців рівень тривожності в І А та І В підгрупах становив 7,96±0,17 бала та 

10,57±0,29 бала відповідно, що хоча й було гіршими даними в порівнянні зі 

значеннями через місяць після лікування, проте були статистично кращими по 

відношенню до даних рівня тривожності перед початком лікування (р<0,001). 

 

Рис. 5.1. Динаміка змін показника тривожності на етапах лікування. 
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Таблиця 5.1 

Динаміка рівня окремих емоційних станів в групах спостереження (M±m, бали) 

Терміни 

спостере-

ження 

Основна група Група порівняння 

І А (n=26) І В (n=14) ІІ А (n=24) ІІ В (n=16) 
Т
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и

в
о
ж

н
іс

ть
 

Ф
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ія
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ть
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и
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д
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ть
 

Т
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и
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н
іс

ть
 

Ф
р
у
ст

р
ац

ія
 

А
гр

ес
и

в
н

іс
ть

 

Р
и

гі
д

н
іс

ть
 

До лікування 

 

11,0 

±0,36 

9,88 

±0,35 

10,96 

±0,6 

10,92 

±0,48 

16,57 

±0,43 

14,86 

±0,84 

14,86 

±1,01 

15,21 

±0,54 

10,67 

±0,36 

9,96 

±0,5 

10,25 

±0,5 

11,29 

±0,34 

16,31 

±0,42 

13,81 

±0,87 

15,88 

±0,4 

14,69 

±0,59 

Після 

лікування 

5,85 

±0,21 

5,62 

±0,221 

7,96 

±0,51 

8,65 

±0,452 

7,0 

±0,281 

9,29 

±0,461 

9,86 

±0,521 

10,07 

±0,291 

9,92 

±0,32 

9,0 

±0,33 

10,13 

±0,42 

10,83 

±0,29 

15,44 

±0,3 

13,13 

±0,75 

15,31 

±0,27 

13,63 

±0,55 

Через 1 

місяць після 

лікування 

5,23 

±0,161 

5,12 

±0,191 

7,35 

±0,441 

8,0 

±0,471 

6,36 

±0,231 

6,36 

±0,361 

8,14 

±0,41 

8,07 

±0,221 

10,17 

±0,31 

9,21 

±0,37 

10,25 

±0,42 

10,96 

±0,29 

15,94 

±0,31 

13,31 

±0,75 

15,44 

±0,29 

13,88 

±0,53 

Через 6 

місяців після 

лікування 

6,92 

±0,181 

6,92 

±0,181 

8,73 

±0,492 

8,54 

±0,421 

8,36 

±0,21 

7,57 

±0,391 

9,5 

±0,431 

9,21 

±0,211 

10,5 

±0,31 

9,71 

±0,38 

10,5 

±0,4 

11,13 

±0,31 

16,19 

±0,36 

13,88 

±0,73 

15,81 

±0,34 

14,44 

±0,51 

Через 12 

місяців після 

лікування 

7,96 

±0,171 

7,96 

±0,191 

9,5 

±0,51 

8,96 

±0,442 

10,57 

±0,291 

9,57 

±0,361 

10,14 

±0,441 

10,36 

±0,231 

10,71 

±0,32 

10,08 

±0,41 

10,71 

±0,43 

11,54 

±0,31 

16,56 

±0,33 

14,06 

±0,76 

16,06 

±0,35 

14,75 

±0,54 

Примітки: 1р<0,001, 2р<0,01 – достовірність відмінностей показника рівня тривожності, фрустрації, агресивності та 

ригідності після лікування та у віддалені терміни по відношенню до відповідного значення до лікування за критерієм 

Стьюдента. 
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В ІІ А та ІІ В підгрупах, де проводилось загальноприйняте лікування, 

рівень тривожності (табл. 5.1, рис. 5.1) після проведеного лікування становив 

відповідно 9,92±0,32 бала та 15,44±0,3 бала, що статистично не відрізнялось від 

значення даних груп до лікування (р>0,05). Через місяць після лікування даний 

показник рівня тривожності також практично був незмінним в ІІ А 

(10,17±0,31 бала) та в ІІ В (15,94±0,31 бала) підгрупах (р>0,05). У віддалені 

терміни, а саме через 6 та 12 місяців, показник рівня тривожності в ІІ А та в ІІ В 

підгрупах був практично незмінним (р>0,05) і відповідав підвищеному рівню 

тривожності в ІІ А підгрупі та високому рівню тривожності в ІІ В підгрупі. 

Показник фрустрації (табл. 5.1, рис. 5.2) після проведеного нами 

удосконаленого лікування, покращився в 1,76 та 1,6 раза в І А та в І В підгрупах 

і становив 5,62±0,22 бала та 9,29±0,46 бала відповідно (р<0,001). Слід також 

зазначити, що даний показник через 1 місяць після лікування зменшився в обох 

підгрупах і дорівнював 5,12±0,19 бала (І А підгрупа) та 6,36±0,36 бала (І В 

підгрупа), що відповідало показнику низького рівня фрустрації. Через 6 та 12 

місяців рівень фрустрації в даних підгрупах незначно зростав і становив через 6 

місяців 6,92±0,18 бала (І А підгрупа) та 7,57±0,39 бала (І В підгрупа), а через 12 

місяців – 7,96±0,19 бала (І А підгрупа) та 9,57±0,36 бала (І В підгрупа). Хоча 

рівень фрустрації й зростав після проведеного лікування, проте в обох 

підгрупах він був значно кращим в порівнянні до лікування (р<0,001). 

Розглядаючи значення показника фрустрації в ІІ А та ІІ В підгрупах 

(табл. 5.1, рис. 5.2), пацієнти якої приймали загальноприйняте лікування, слід 

відмітити, що він практично не змінився в обох підгрупах і дорівнював 

9,0±0,33 бала та 13,13±0,75 бала відповідно (р>0,05). Через 1 місяць після 

проведеного лікування дане значення фрустрованості також практично було 

незмінним в ІІ А (9,21±0,37 бала) та в ІІ В (13,31±0,75 бала) підгрупах (р>0,05). 

Через 6 та 12 місяців показник рівня фрустрації в ІІ А та в ІІ В підгрупах був 

практично незмінним (р>0,05) і відповідав його підвищеному рівню. 
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Рис. 5.2. Динаміка змін показника фрустрації на етапах лікування. 

За даними анкетування змінювався й показник рівня агресивності в 

підгрупах де проводилось удосконалене лікування (табл. 5.1, рис. 5.3).  

 

Рис. 5.3. Динаміка змін показника агресивності на етапах лікування. 

Так, одразу після лікування показник агресивності становив 7,96±0,5 бала 

в І А підгрупі та 9,86±0,52 бала в І В підгрупі, що в 1,37 та 1,51 раза було нижче 

вихідних даних (р<0,001). Через місяць після проведеного лікування рівень 
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даного значення також покращився і становив 7,35±0,44 бала (І А підгрупа) та 

8,14±0,4 бала (І В підгрупа) (р<0,001). У віддалені терміни дане значення в І А 

та І В підгрупах почало незначно зростати, і через 6 місяців налічувало 

8,73±0,49 бала та 9,5±0,43 бала відповідно, а через 12 місяців – 9,5±0,51 бала та 

10,14±0,44 бала у відповідних підгрупах. Хоча рівень агресивності в даних 

підгрупах погіршувався у віддалені терміни після лікування, і відповідав його 

підвищеному рівню, проте значення через 12 місяців були значно кращими в 

обох підгрупах, аніж до лікування (р<0,001). 

При порівнянні даних рівня агресивності в ІІ А та ІІ В підгрупах 

(табл. 5.1, рис. 5.3), де проводили загальноприйняте лікування, на етапах 

лікування та у віддалені терміни, слід відмітити, що його рівень практично був 

стабільним (р>0,05). Так, в ІІ А підгрупі значення агресивності після лікування 

становило 10,13±0,42 бала, через місяць – 10,25±0,42 бала, через 6 місяців – 

10,5±0,4 бала та через 12 місяців – 10,71±0,43 бала. В пацієнтів ІІ В підгрупи 

дане значення після лікування становило 15,31±0,27 бала, через місяць – 

15,44±0,29 бала, через 6 місяців – 15,81±0,34 бала та через 12 місяців – 

16,06±0,35 бала. Слід зазначити, що рівень агресивності відповідав 

підвищеному в ІІ А підгрупі та високому – в ІІ В підгрупі. 

Рівень ригідності в І А та І В підгрупах відображений в таблиці 5.1 та на 

рисунку 5.4. Так, показник ригідності після проведеного лікування в І А 

становив 8,65±0,45 бала (р<0,01), а в І В – 10,07±0,29 бала, що в 1,26 та 1,51 

раза було нижче початкових значень (р<0,001). Через місяць після лікування 

рівень ригідності ще зменшився і дорівнював 8,0±0,47 бала (в І А підгрупі) та 

8,07±0,22 бала (в І В підгрупі) (р<0,001). Порівнюючи значення ригідності в І А 

та І В підгрупах через 6 місяців слід зазначити, що воно незначно збільшилось і 

становило 8,54±0,42 бала та 9,21±0,21 бала відповідно, і по відношенню до 

даних, які одержали до початку лікування, вони є статистично нижчими 

(р<0,001). Через 12 місяців рівень ригідності в І А підгрупі складав 

8,96±0,44 бала, а в І В – 10,36±0,23 бала, що також було достовірно нижчими 

значеннями, аніж до лікування (р<0,01, р<0,001). Слід також зазначити, що 
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ригідність відповідала середньому рівню в обох підгрупах після проведеного 

лікування. 

 

Рис. 5.4. Динаміка змін показника ригідності на етапах лікування. 

Аналізуючи рівень ригідності в ІІ А та ІІ В підгрупах (табл. 5.1, рис. 5.4) 

бачимо не суттєві зміни даних в обох підгрупах протягом лікування та у його 

віддалені терміни (р>0,05). Так, в ІІ А підгрупі значення ригідності після 

лікування становило 10,83±0,29 бала, через місяць – 10,96±0,29 бала, через 6 

місяців – 11,13±0,31 бала та через 12 місяців – 11,54±0,31 бала. В студентів ІІ В 

підгрупи рівень ригідності після лікування становив 13,63±0,55 бала, через 

місяць – 13,88±0,53 бала, через 6 місяців – 14,44±0,51 бала та через 12 місяців – 

14,75±0,54 бала. Слід зазначити, що рівень ригідності відповідав підвищеному в 

ІІ А підгрупі та високому – в ІІ В підгрупі. 

Дані результати вказують на те, що в основній групі, де проводилось 

удосконалене лікування, показники окремих емоційних станів (тривожність, 

фрустрація, ригідність, агресивність) були значно нижчими в порівнянні з 

значеннями групи порівняння, де проводилось загальноприйняте лікування. 

Слід також зазначити, до лікування основної групи, зважаючи на дані 

результати, було більш ефективним, оскільки містило препарат який впливає на 

одну з етіологічних ланок виникнення захворювань тканин пародонта, а саме на 
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психоемоційну, що дозволило отримати значно кращі результати по 

відношенню до групи порівняння, де проводилось загальноприйняте лікування.  

 

5.2. Динаміка індексної оцінки стану тканин пародонта у студентів 2 

курсу хворих на хронічний генералізований пародонтит початкового-І 

ступеня на фоні психоемоційного навантаження на етапах проведення 

комплексної терапії 

Оцінку пародонтологічного статусу проводили шляхом визначення 

папілярно-маргінально-альвеолярного індекса (РМА), цифрового визначення 

проби Шиллєра-Писарева (ЧС), глибини пародонтальних кишень (ГПК), 

індекса кровоточивості (ІК) та пародонтального індекса Рамфйорда (РІ). 

Потребу в лікуванні захворювань тканин пародонта визначали за допомогою 

індекса CPITN. Стан індивідуальної гігієни ротової порожнини визначали за 

індексом Green-Vermillion (OHI-S).  

Аналіз безпосередніх результатів комплексного лікування ХГП 

початкового-І ступеня на фоні психоемоційного навантаження (табл. 5.2) вказує 

на те, що лікування було ефективним в обох групах, проте більш істотне 

покращення стану тканин пародонта в всіх лікувальних інтервалах відмічали в 

пацієнтів основної групи. За даними клінічних показників виявлено достовірно 

позитивні зміни в студентів основної групи порівняно з такими в групі 

порівняння. Очевидно, такі результати пов’язані з тим, що в пацієнтів основної 

групи в комплексне лікування ГП, який виникає на фоні психоемоційного 

навантаження входив ноотропний препарат «Ноофен», який мав безпосередню 

дію на етіологічну ланку виникнення даного захворювання.  

Після проведеного лікування в студентів основної групи зникли ознаки 

запалення, припинилась кровоточивість ясен та виділення з пародонтальних 

кишень, ясна набули блідо-рожевого кольору. Біль ясен студенти не відмічали, 

зуби були стійкі, а ясна щільно охоплювали шийку зубів. 

В групі порівняння клінічні прояви після проведеного лікування хоча й 

були кращими, проте менш вираженими в порівнянні з основною групою. 
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Позитивні результати лікування підтверджуються позитивною динамікою 

змін індексу РМА (табл. 5.2, рис. 5.5) в основній групі, де проводилось 

удосконалене лікування. В І А підгрупі у процесі лікування даний показник 

знижувався від 31,64±1,45 % до 2,33±0,72 % (р<0,001), у пацієнтів І В підгрупи 

– від 44,13±1,58 % до 7,06±1,21 % (р<0,001). Через місяць після проведеного 

лікування дані в І А та І В підгрупах покращились до 2,15±0,69 % та 

5,95±1,02 % відповідно, проте дані значення не підтверджувались статистично 

(р>0,05). Через 6 місяців даний індекс в основній групі почав незначно 

збільшуватись до 2,2±0,74 % в І А підгрупі та до 6,55±1,06 % в І В підгрупі 

(р>0,05). Отримані результати через 12 місяців після проведеного лікування 

становили 2,56±0,82 % (І А підгрупа) та 7,4±1,16 % (І В підгрупа) та суттєво не 

відрізнялись від даних відповідних підгруп одержаних одразу після лікування. 

Слід також зазначити, що результати індексу РМА в І А підгрупі, в яку ввійшли 

пацієнти з ХГП початкового-І ступеня та підвищеним рівнем тривожності, були 

значно кращі в порівнянні з І В підгрупою, в яку ввійшли пацієнти з ХГП 

початкового-І ступеня та високим рівнем тривожності, що очевидно залежить 

від рівня тривожності. 

 

Рис. 5.5. Динаміка змін показника папілярно-маргінально-альвеолярного 

індексу на етапах лікування. 
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Таблиця 5.2 

Динаміка змін параклінічних індексів у групах спостереження 

Терміни 

спостереження 

Основна група Група порівняння 

І А (n=26) І В (n=14) ІІ А (n=24) ІІ В (n=16) 

РМА, 

% 

ЧС, 

бали 

ГПК, 

мм 

РМА, 

% 

ЧС, 

бали 

ГПК, 

мм 

РМА, 

% 

ЧС, 

бали 

ГПК, 

мм 

РМА, 

% 

ЧС, 

бали 

ГПК, 

мм 

До лікування 
31,64 

±1,45 

3,3 

±0,16 

1,99 

±0,06 

44,13 

±1,58 

4,74 

±0,19 

2,62 

±0,05 

30,06 

±1,35 

3,39 

±0,18 

2,03 

±0,07 

41,96 

±1,36 

4,69 

±0,17 

2,55 

±0,08 

Після 

лікування 

2,33 

±0,721 

2,1 

±0,141 

0,81 

±0,061 

7,06 

±1,211 

2,29 

±0,141 

1,27 

±0,071 

4,86 

±1,071 

2,36 

±0,171 

1,09 

±0,071 

7,23 

±1,111 

3,65 

±0,151 

1,54 

±0,081 

Через 1 місяць 

після 

лікування 

2,15 

±0,691 

1,99 

±0,141 

0,49 

±0,051 

5,95 

±1,021 

2,38 

±0,161 

0,82 

±0,061 

5,61 

±1,011 

2,81 

±0,173 

1,27 

±0,071 

8,36 

±1,111 

3,77 

±0,161 

1,71 

±0,081 

Через 6 

місяців після 

лікування 

2,2 

±0,741 

2,2 

±0,131 

0,63 

±0,051 

6,55 

±1,061 

2,83 

±0,111 

0,95 

±0,061 

6,6 

±1,041 

3,11 

±0,17 

1,48 

±0,071 

9,82 

±1,011 

4,08 

±0,173 

1,9 

±0,091 

Через 12 

місяців після 

лікування 

2,56 

±0,821,5 

2,45 

±0,141,4 

0,77 

±0,061,5 

7,4 

±1,161 

3,26 

±0,11 

1,07 

±0,071 

8,28 

±1,01 

3,44 

±0,177 

1,69 

±0,072,6 

11,01 

±0,981 

4,29 

±0,17 

2,11 

±0,091 

Примітки: 1р<0,001, 2р<0,01, 3р<0,05 – достовірність відмінностей показника РМА, ЧС та ГПК після лікування та у 

віддалені терміни по відношенню до відповідного значення до лікування за критерієм Стьюдента; 

4р<0,001, 5р<0,01 – достовірність відмінностей показників І А та І В підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 

6р<0,001, 7р<0,01 – достовірність відмінностей показників ІІ А та ІІ В підгрупи між собою за критерієм Стьюдента. 
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В групі порівняння, де проводилось лікування за загальноприйнятою 

методикою, показник індексу РМА (табл. 5.2, рис. 5.5) також змінювався. Так, в 

ІІ А підгрупі даний індекс за час лікування зменшився від 30,06±1,35 % до 

4,86±1,07 % (р<0,001), а в ІІ В – від 41,96±1,36 % до 7,23±1,11 % (р<0,001). 

Через місяць після лікування показник даного індексу в ІІ А та ІІ В підгрупах 

почав поступово погіршуватись і становив 5,61±1,01 % та 8,36±1,11 % 

відповідно. Дана тенденція спостерігалась й через 6 місяців, і показники 

індексу вже становили 6,6±1,04 % (в ІІ А підгрупі) та 9,82±1,01 % (в ІІ В 

підгрупі). Через 12 місяців після лікування індекс РМА в ІІ А підгрупі 

відповідав 8,28±1,0 %, а в ІІ В підгрупі – 11,01±0,98 %. Результати у віддалені 

терміни суттєво відрізнялись від тих, які одержали після лікування (р<0,05). В 

той же час результати індексу РМА в ІІ А підгрупі, в якій знаходились пацієнти 

з ХГП початкового-І ступеня та підвищеним рівнем тривожності, були 

практично однакові в порівнянні з І В підгрупою (р>0,05), в якій знаходились 

пацієнти з ХГП початкового-І ступеня та високим рівнем тривожності, що 

очевидно залежить від того, що в лікування даної групи не увійшов препарат 

для впливу на психоемоційний стан пацієнта. 

Ефективність запропонованого лікування ГП на фоні психоемоційного 

навантаження підтверджувалась зміною показників йодного числа Свракова та 

глибини пародонтальних кишень. Під впливом проведеного лікування значно 

зменшились межі запалення, що підтверджується позитивною динамікою 

йодного числа Свракова (табл. 5.2, рис. 5.6). Так, в І А підгрупі даний показник 

покращився від 3,3±0,16 до 2,1±0,14 бала (р<0,001), а в І В підгрупі – від 

4,74±0,19 до 2,29±0,14 бала (р<0,001). Через місяць після лікування показник в 

даних підгрупах практично не відрізнявся від того, що одержали після 

лікування і був рівним 1,99±0,14 бала (в І А підгрупі) та 2,38±0,16 бала (в І В 

підгрупі) (р>0,05). Через 6 місяців йодне число Свракова було практично 

стабільним в порівнянні з даними одержаними одразу після лікування та 

становило в І А підгрупі 2,2±0,13 бала, а в І В – 2,83±0,11 бала. Через 12 місяців 

показник даного індексу погіршився порівняно з тим, який одержали після 
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лікування, і становив в І А та І В підгрупах 2,45±0,14 бала (р<0,05) та 

3,26±0,1 бала (р<0,001) відповідно. Слід також відмітити, що результати даного 

індексу через 12 місяців після проведеного лікування були значно кращим по 

відношенню до одержаних даних до лікування (р<0,001). Також, порівнюючи 

дані підгруп між собою, слід зазначити, що після проведеного лікування вони 

практично не відрізнялись (р>0,05), проте у віддалені терміни (12 місяців) дані 

І В підгрупи були гіршими по відношенню до І А підгрупи, що очевидно 

залежить від рівня тривожності. 

 

Рис. 5.6. Динаміка змін показника йодного числа Свракова на етапах 

лікування. 

У групі порівняння показник йодного числа Свракова (табл. 5.2, рис. 5.6) 

після проведеного лікування також мав тенденцію до зменшення від 

3,39±0,18 бала до 2,36±0,17 бала (р<0,001) в ІІ А підгрупі та від 4,69±0,17 бала 

до 3,65±0,15 бала (р<0,001) в ІІ В підгрупі. Через місяць після лікування даний 

показник в ІІА та ІІВ підгрупах почав поступово збільшуватись до 

2,81±0,17 бала та 3,77±0,16 бала, хоча по відношенню до початкових 

результатів ці значення були достовірно нижчими (р<0,05, р<0,001). Через 6 

місяців після лікування значення ЧС ІІ А підгрупи підвищилися до 
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3,11±0,17 бала, що практично не відрізнялось з результатом, який був в даній 

підгрупі до лікування. В ІІ В підгрупі показник хоча й зріс до 4,08±0,17 бала, 

проте статистично він був нижчим аніж до лікування (р<0,05). У віддалені 

терміни, а саме через 12 місяців, показники обох підгруп становили 3,44±0,17 

бала (в ІІ А підгрупі) та 4,29±0,17 бала (в ІІ В підгрупі) та були практично 

однаковими з даними відповідного показника до проведеного лікування 

(р>0,05). Результати даних ЧС після проведеного лікування та у віддалені 

терміни в ІІ А та ІІ В підгрупах відрізнялись між собою, оскільки в цих 

підгрупах знаходились студенти з різними рівнями тривожності, що мало 

безпосередній вплив на клінічні прояви ГП. 

Позитивний ефект лікування підтверджується й зменшенням глибини 

пародонтальних кишень (табл. 5.2, рис. 5.7). У пацієнтів І А підгрупи даний 

показник зменшився до 0,81±0,06 мм порівняно із 1,99±0,06 мм до лікування 

(р<0,001), і, відповідно, в І В підгрупі 1,27±0,07 мм порівняно із 2,62±0,05 мм 

(р<0,001). Через місяць після лікування в І А підгрупі даний показник знизився 

до 0,49±0,05 мм (р<0,001), а в І В підгрупі – до 0,82±0,06 мм (р<0,001). У 

віддалені терміни пародонтальні кишені почали поступово поглиблюватись і 

вже через 6 місяців становили 0,63±0,05 мм (І А підгрупа) та 0,95±0,06 мм (І В 

підгрупа), а через 12 місяців – 0,77±0,06 мм (І А підгрупа) та 1,07±0,07 мм (І В 

підгрупа) (р<0,001). ГПК в даних підгрупах хоча й відрізнялась від даних до 

лікування (р<0,001), проте після лікування між собою дані відрізнялись 

(р<0,001), оскільки в підгрупи входили пацієнти з підвищеним та високим 

рівнем тривожності, що впливає на перебіг ГП. 

Зменшувалась ГПК й в ІІ А та ІІ В підгрупах (табл. 5.2, рис. 5.7) та після 

проведеного лікування становила 1,09±0,07 мм проти 2,03±0,07 мм та 

1,54±0,08 мм проти 2,55±0,08 мм відповідно (р<0,001). Через місяць після 

лікування даний показник почав погіршуватись і дорівнював 1,27±0,07 мм (в 

ІІ А підгрупі) та 1,71±0,08 мм (в ІІ В підгрупі), проте по відношенню до даних 

одержаних до лікування вони були меншими (р<0,001). Через 6 місяців ГПК в 

ІІ А та ІІ В підгрупах становила 1,48±0,07 мм та 1,9±0,09 мм відповідно 
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(р<0,001), а через 12 місяців – 1,69±0,07 мм та 2,11±0,09 мм відповідно 

(р<0,001). Слід також зазначити, що у віддалені терміни результати даних 

підгруп були істотно гіршими в порівнянні з числами отриманими одразу після 

лікування (р<0,001).  

 

Рис. 5.7. Динаміка змін показника глибини пародонтальних кишень на 

етапах лікування. 

Ефективність удосконаленого лікування підтверджується й порівнянням 

даних основної групи та групи порівняння. Так, в І А та І В підгрупах 

результати проведеного лікування були значно кращими в порівнянні з 

показниками ІІ А та ІІ В підгрупи (р<0,001), що, очевидно, пов’язане з 

використанням ноотропного препарату в пацієнтів основної групи, який усуває 

психоемоційну напругу, тривожність, страх, та дратівливість. 

За час проведеного лікування зменшується й кровоточивість ясен 

(табл. 5.3, рис. 5.8) у пацієнтів з ХГП початкового-І ступеня. Так, в осіб І А та 

І В підгруп ІК відповідав значенню 0,03±0,01 бали та 0,12±0,03 бали проти 

1,39±0,08 бали та 2,11±0,04 бали відповідно (р<0,001). Через місяць після 

лікування дані І А (0,03±0,01 бала) та І В (0,14±0,03 бала) підгрупи були такими 

самими як й одразу після лікування (р>0,05). У віддалені терміни, а саме через 
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6 та 12 місяців, ІК в обох підгрупах почав поступово збільшуватись. В І А та І В 

підгрупах ІК через 6 місяців становив 0,05±0,02 бала та 0,21±0,04 бала 

відповідно, а через 12 місяців – 0,12±0,02 бала та 0,31±0,04 бала відповідно. 

Хоча дані ІК погіршились у віддалені терміни, проте в обох підгрупах вони 

були значно кращими порівняно з даними одержаними до лікування (р<0,001). 

 

Рис. 5.8. Динаміка змін показника індексу кровоточивості на етапах 

лікування. 

Аналогічно зменшувався показник ІК й у ІІ А та ІІ В підгрупах (табл. 5.3, 

рис. 5.8) до 0,16±0,01 бала та 0,29±0,04 бала проти 1,33±0,1 бала та 

2,08±0,05 бала (р<0,001). Через місяць після проведеної терапії даний показник 

почав погіршуватись до 0,39±0,02 бала (ІІ А підгрупа) та 0,55±0,03 бала (ІІ В 

підгрупа) (р<0,001). Через 6 місяців дані обох підгруп (ІІ А та ІІ В) погіршились 

до 0,62±0,03 бала та 0,79±0,02 бала відповідно (р<0,001), а через 12 місяців – до 

0,86±0,05 бала та 1,13±0,04 бала відповідно (р<0,001). Слід також зазначити, що 

показники ІК ІІ А та ІІ В підгруп були значно гіршими в порівнянні з даними 

І А та І В підгруп (р<0,001). 
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Таблиця 5.3 

Динаміка змін параклінічних індексів у групах спостереження 

Терміни 

спостереження 

Основна група Група порівняння 

І А (n=26) І В (n=14) ІІ А (n=24) ІІ В (n=16) 

ІК, 

бали 

РІ, 

бали 

CPITN, 

бали 

ІК, 

бали 

РІ, 

бали 

CPITN, 

бали 

ІК, 

бали 

РІ, 

бали 

CPITN, 

бали 

ІК, 

бали 

РІ, 

бали 

CPITN, 

бали 

До лікування 
1,39 

±0,08 

2,87 

±0,04 

3,06 

±0,07 

2,11 

±0,04 

3,31 

±0,05 

3,63 

±0,05 

1,33 

±0,1 

2,9 

±0,04 

3,04 

±0,08 

2,08 

±0,05 

3,33 

±0,05 

3,6 

±0,05 

Після 

лікування 

0,03 

±0,011 

2,12 

±0,051 

0,09 

±0,021 

0,12 

±0,031 

2,33 

±0,051 

0,23 

±0,031 

0,16 

±0,011 

2,33 

±0,041 

0,44 

±0,051 

0,29 

±0,041 

2,28 

±0,041 

0,71 

±0,071 

Через 1 місяць 

після 

лікування 

0,03 

±0,011 

2,0 

±0,041 

0,1 

±0,021 

0,14 

±0,031 

2,32 

±0,041 

0,25 

±0,021 

0,39 

±0,021 

2,35 

±0,031 

0,61 

±0,051 

0,55 

±0,031 

2,49 

±0,031 

0,88 

±0,071 

Через 6 

місяців після 

лікування 

0,05 

±0,021 

2,24 

±0,041 

0,19 

±0,031 

0,21 

±0,041 

2,45 

±0,041 

0,36 

±0,031 

0,62 

±0,031 

2,47 

±0,03 

1,34 

±0,071 

0,79 

±0,021 

2,69 

±0,041 

1,5 

±0,081 

Через 12 

місяців після 

лікування 

0,12 

±0,021 

2,49 

±0,041,4 

0,28 

±0,041,4 

0,31 

±0,041,5 

2,61 

±0,041,5 

0,46 

±0,071,5 

0,86 

±0,051 

2,76 

±0,043,6 

1,73 

±0,071 

1,13 

±0,041 

3,09 

±0,052 

1,87 

±0,081 

Примітки: 1р<0,001, 2р<0,01, 3р<0,05 – достовірність відмінностей показника ІК, РІ та CPITN після лікування та у 

віддалені терміни по відношенню до відповідного значення до лікування за критерієм Стьюдента; 

4р<0,05, – достовірність відмінностей показників І А та І В підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 

5р<0,001, – достовірність відмінностей показників І В підгрупи та ІІ А та ІІ В підгрупи між собою за критерієм Стьюдента; 

6р<0,001, – достовірність відмінностей показників ІІ А та ІІ В підгрупи між собою за критерієм Стьюдента. 
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Висока ефективність лікування і основній групі підтверджується 

позитивними змінами пародонтального індексу Рамфйорда (табл. 5.3, рис. 5.9). 

В І А та І В підгрупі він знизився до 2,12±0,05 бала та 2,33±0,05 бала проти 

2,87±0,04 бала та 3,31±0,05 бала відповідно (р<0,001). Через місяць РІ 

залишався стабільним і становив 2,0±0,04 бали та 2,32±0,04 бали в І А та І В 

підгрупах відповідно (р>0,05). Через 6 місяців даний показник поступово почав 

збільшуватись, і становив 2,24±0,04 бала (в І А підгрупі) та 2,45±0,04 бала (в І В 

підгрупі), а через 12 місяців – 2,49±0,04 бала та 2,61±0,04 бала. Результати 

даного індексу у віддалені терміни після проведеного лікування є достовірно 

кращими, аніж ті, які отримали перед початком терапії (р<0,001). 

 

Рис. 5.9. Динаміка змін показника пародонтального індексу на етапах 

лікування. 

Аналогічно покращувались показники РІ й в групі порівняння (табл. 5.3, 

рис. 5.9), проте вони є статистично гіршими по відношенню до тих, які 

одержали в основній групі (р<0,001). Так, після проведеного лікування РІ в ІІ А 

та ІІ В підгрупах становив 2,33±0,04 бала та 2,28±0,04 бала проти 2,9±0,04 бала 

та 3,33±0,05 бала (р<0,001). У віддалені терміни, а саме через 1, 6 та 12 місяців 

дані показники почали погіршуватись і становили в ІІ А підгрупі 
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2,35±0,03 бала, 2,47±0,03 бала та 2,76±0,04 бала (р<0,001), а в ІІ В підгрупі – 

2,49±0,03 бала, 2,69±0,04 бала та 3,09±0,05 бала відповідно (р<0,001). Через 12 

місяців після лікування дані групи порівняння були значно гіршими по 

відношенню до основної групи (р<0,001), оскільки пацієнти ІІ А та ІІ В підгруп 

не отримували препарат для корекції психоемоційного стану, в порівнянні з І А 

та І В підгрупами.  

Оцінка безпосередніх результатів лікування ГП на фоні психоемоційного 

навантаження за допомогою індексу CPITN (табл. 5.3, рис. 5.10) показала 

високу ефективність застосування удосконаленого лікування в основній групі. 

Так, в І А та І В підгрупах даний індекс знизився до 0,09±0,02 бала та 

0,23±0,03 бала проти 3,06±0,07 бала та 3,63±0,05 бала відповідно (р<0,001). 

Через місяць після проведеної терапії числове значення індексу було 

стабільним і становило 0,1±0,02 бала та 0,25±0,02 бала в І А та І В підгрупах 

відповідно (р>0,05). Через 6 місяців індекс CPITN почав збільшуватись і був 

рівним 0,19±0,03 бала в І А підгрупі та 0,36±0,03 в І В підгрупі, а через 12 

місяців – 0,28±0,04 бала та 0,46±0,07 бала відповідно. Слід відмітити те, що у 

віддалені терміни результати даного індексу були достовірно кращими 

порівняно до чисел, які одержали до лікування (р<0,001). 

У групі порівняння, а саме в ІІ А та ІІ В підгрупах, індекс CPITN 

(табл. 5.3, рис. 5.10) також зменшився після проведеної терапії до 

0,44±0,05 бала та 0,71±0,07 бала проти 3,04±0,08 бала 3,6±0,05 бала (р<0,001). 

Після лікування даний показник почав погіршуватись і через місяць був рівним 

0,61±0,05 бала (в ІІ А підгрупі) та 0,88±0,07 бала (в ІІ В підгрупі), а через 6 

місяців він збільшився до 1,34±0,07 бала та 1,5±0,08 бала відповідно. Через 12 

місяців індекс CPITN становив 1,73±0,07 бала та 1,87±0,08 бала в ІІ А та ІІ В 

підгрупах відповідно, що хоча й було нижчими значеннями по відношенню до 

вихідних даних, проте в порівнянні з І А та І В підгрупами, він перевищував в 

6,2 та в 4 рази показники відповідних груп (р<0,001). 
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Рис. 5.10. Динаміка змін показника індексу CPITN на етапах лікування. 

Комплекс проведених лікувальних заходів, сприяє й значному 

покращенню гігієнічного стану ротової порожнини (табл. 5.4, рис. 5.11), проте 

результати в обох групах різні та залежать від проведеного лікування. У 

пацієнтів основної групи (І А та І В підгруп) індекс OHI-S зменшився до 

0,4±0,04 бала та 0,43±0,08 бала, що в 4,35 та 4,88 раза менше вихідного рівня 

(р<0,001). Через місяць після лікування даний індекс був стабільним по 

відношенню доданих одержаних одразу після лікування і дорівнював у І А та 

І В підгрупах 0,42±0,03 бала та 0,49±0,08 бала відповідно (р>0,05). У віддалені 

терміни показник почав погіршуватись і через 6 місяців становив 

0,69±0,05 бала та 0,62±0,07 бала (в І А та І В підгрупі), а через 12 місяців – 

0,81±0,05 бала та 0,83±0,06 бала відповідно. Не зважаючи на той факт, що після 

проведеного лікування дані погіршувались, вони були значно кращі вихідного 

рівня, що підтверджується статистично (р<0,001). 
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Таблиця 5.4 

Динаміка змін індексу гігієни ротової порожнини у групах спостереження 

Терміни 

спостереження 

Основна група Група порівняння 

І А (n=26) І В (n=14) ІІ А (n=24) ІІ В (n=16) 

OHI-S 
Зубний 

наліт 

Зубний 

камінь 
OHI-S 

Зубний 

наліт 

Зубний 

камінь 
OHI-S 

Зубний 

наліт 

Зубний 

камінь 
OHI-S 

Зубний 

наліт 

Зубний 

камінь 

До лікування 
1,74 

±0,06 

1,11 

±0,04 

0,63 

±0,05 

2,1 

±0,07 

1,28 

±0,05 

0,83 

±0,07 

1,75 

±0,06 

1,11 

±0,04 

0,64 

±0,04 

2,08 

±0,05 

1,32 

±0,07 

0,76 

±0,04 

Після 

лікування 

0,4 

±0,041 

0,4 

±0,041 

0,0 

±0,01 

0,43 

±0,081 

0,43 

±0,081 

0,0 

±0,01 

0,56 

±0,051 

0,47 

±0,031 

0,09 

±0,031 

0,71 

±0,071 

0,62 

±0,061 

0,09 

±0,041 

Через 1 місяць 

після 

лікування 

0,42 

±0,031 

0,41 

±0,031 

0,01 

±0,011 

0,49 

±0,081 

0,44 

±0,071 

0,05 

±0,031 

0,68 

±0,051 

0,56 

±0,031 

0,12 

±0,031 

0,8 

±0,081 

0,64 

±0,061 

0,17 

±0,041 

Через 6 

місяців після 

лікування 

0,69 

±0,051 

0,64 

±0,061 

0,05 

±0,021 

0,62 

±0,071 

0,55 

±0,061 

0,07 

±0,031 

0,96 

±0,061 

0,74 

±0,051 

0,21 

±0,031 

1,17 

±0,051 

0,87 

±0,051 

0,3 

±0,041 

Через 12 

місяців після 

лікування 

0,81 

±0,051,3 

0,73 

±0,051 

0,08 

±0,031,2 

0,83 

±0,061,3 

0,69 

±0,051,3 

0,14 

±0,051,4 

1,16 

±0,051 

0,89 

±0,041 

0,27 

±0,031 

1,36 

±0,061 

1,02 

±0,062 

0,34 

±0,041 

Примітки: 1р<0,001, 2р<0,01 – достовірність відмінностей показника OHI-S, зубного нальоту та зубного каменю після 

лікування та у віддалені терміни по відношенню до відповідного значення до лікування за критерієм Стьюдента; 

3р<0,001, 4р<0,01 – достовірність відмінностей показників І А та І В підгрупи з показниками ІІ А та ІІ В підгрупи за 

критерієм Стьюдента. 
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У пацієнтів групи порівняння (ІІ А та ІІ В підгрупи) індекс OHI-S 

(табл. 5.4, рис. 5.11) після проведеного лікування також зменшився до 

0,56±0,05 бала та 0,71±0,07 бала відповідно, що у 3,13 та 2,93 раза було менше 

вихідного значення (р<0,001). Через місяць після лікування даний індекс почав 

погіршуватись і в ІІ А та ІІ В підгрупах становив 0,68±0,05 та 0,8±0,08 бала 

відповідно, проте дане збільшення показника є статистично достовірним 

(р>0,05). Через 6 місяців індекс OHI-S в ІІ А підгрупі був рівним 0,96±0,06 бала, 

а в ІІ В підгрупі – 1,17±0,05 бала. Через 12 місяців даний індекс також 

погіршувався і становив 1,16±0,05 бала та 1,36±0,06 бала в ІІ А та ІІ В 

підгрупах відповідно. У віддалені терміни даний показник був значно кращим 

по відношенню до початкових значень (р<0,001), проте в І А та І В підгрупах 

віддалені результати даного індексу були значно кращими (р<0,001) в 

порівнянні з даними ІІ А та ІІ В підгруп. 

 

Рис. 5.11. Динаміка змін показника індексу гігієни на етапах лікування. 
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5.3. Оцінка ефективності лікування за даними змін прооксидантної 

системи ротової рідини 

Про покращення стану тканин пародонта свідчать й дані прооксидантно-

антиоксидантної системи ротової рідини. Оцінюючи стан прооксидантно-

антиоксидантної системи тканин пародонта в студентів проводили дослідження 

ротової рідини, яку забирали натще зранку. Стан прооксидантної системи 

ротової порожнини визначався за рівнем малонового диальдегіду (МДА) та 

дієнових кон’югатів (ДК). 

 

Рис. 5.12. Динаміка змін показника малонового диальдегіду на етапах 

лікування. 

Так, значення показника МДА (табл. 5.5, рис. 5.12) в основній групі після 

проведеного удосконаленого лікування суттєво покращились, і становили 

0,21±0,02 нмоль/мл (в І А підгрупі) та 0,22±0,02 нмоль/мл (в І В підгрупі), що в 

3,57 та 6,32 раза, відповідно, було нижче вихідного показника (р<0,001). Через 

місяць після лікування показники в даних підгрупах були стабільними (р>0,05). 

У віддалений термін, а саме через 6 місяців, кількість МДА в ротовій рідині 

пацієнтів почала збільшуватись до 0,3±0,01 нмоль/мл та 0,28±0,02 нмоль/мл в  
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Таблиця 5.5 

Динаміка змін показників прооксидантної системи ротової рідини у групах спостереження 

Терміни 

спостереження 

Основна група Група порівняння 

І А (n=26) І В (n=14) ІІ А (n=24) ІІ В (n=16) 

МДА, 

нмоль/мл 

ДК, 

у.о. 

МДА, 

нмоль/мл 

ДК, 

у.о. 

МДА, 

нмоль/мл 

ДК, 

у.о. 

МДА, 

нмоль/мл 

ДК, 

у.о. 

До лікування 0,75±0,04 0,42±0,03 1,39±0,1 0,75±0,03 0,71±0,03 0,42±0,01 1,36±0,11 0,7±0,03 

Після 

лікування 
0,21±0,021 0,21±0,031 0,22±0,021 0,18±0,041 0,18±0,011 0,25±0,011 0,32±0,041 0,29±0,021 

Через 1 місяць 

після 

лікування 

0,2±0,011 0,21±0,031 0,2±0,011 0,19±0,041 0,25±0,011 0,32±0,011 0,37±0,041 0,37±0,021 

Через 6 

місяців після 

лікування 

0,3±0,011 0,27±0,021 0,28±0,021 0,27±0,041 0,41±0,011 0,37±0,012 0,62±0,041 0,47±0,021 

Через 12 

місяців після 

лікування 

0,49±0,031,4 0,32±0,022,4 0,49±0,041,4 0,35±0,041,4 0,82±0,022 0,41±0,01 0,95±0,062 0,58±0,022 

Примітки: 1р<0,001, 2р<0,01, 3р<0,05 – достовірність відмінностей показника МДА та ДК після лікування та у віддалені 

терміни по відношенню до відповідного значення до лікування за критерієм Стьюдента; 

4р<0,001, – достовірність відмінностей показників МДА та ДК І А та І В підгрупи з відповідними показниками ІІ А та ІІ В 

підгрупи за критерієм Стьюдента. 
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І А та І В підгрупах відповідно, а через 12 місяців – 0,49±0,03 нмоль/мл 

0,49±0,04 нмоль/мл відповідно (р<0,001). Хоча показник МДА й погіршувався у 

віддалені терміни, проте, він був суттєво кращим в порівнянні з даними до 

лікування (р<0,001). Слід також зазначити, що дані в обох підгрупах основної 

групи, де були пацієнти з ХГП початкового-І ступеня та різними рівнями 

тривожності, після лікування були однаковими, оскільки для терапії 

використовували ноотропний препарат. 

Значне покращення числа МДА після лікування спостерігали й групі 

порівняння (табл. 5.5, рис. 5.12). Так, даний показник в ІІ А та ІІ В підгрупах 

зменшився до 0,18±0,01 нмоль/мл та 0,32±0,04 нмоль/мл, що в 3,94 та 4,25 раза, 

відповідно, було меншим початкового значення (р<0,001). З часом дане 

значення почало збільшуватись, і через місяць становило 0,25±0,01 нмоль/мл 

(р<0,001) та 0,37±0,04 нмоль/мл (р>0,05). Через 6 місяців МДА погіршилось до 

0,41±0,01 нмоль/мл та 0,62±0,04 нмоль/мл в ІІ А та ІІ В підгрупах відповідно 

(р<0,001). Через 12 місяців число МДА збільшилось до 0,82±0,02 нмоль/мл 

(ІІ А підгрупа) та 0,95±0,06 нмоль/мл (ІІ В підгрупа) (р<0,001). Дані групи 

порівняння, де проводилось загальноприйняте лікування були значно гіршими 

(р<0,001) в порівнянні з даними отриманими в основній групі, де 

використовували загальноприйняте лікування, оскільки в терапію даної групи 

не входив препарат для корекції рівня тривожності, що відіграє значну роль у 

виникненні запалення тканин пародонта. 

Значні зміни після проведеного лікування відбувались і в кількості ДК в 

ротовій рідині (табл. 5.5, рис. 5.13). В І А підгрупі дане значення зменшилось в 

2 рази та становило 0,21±0,03 у.о. проти 0,42±0,03 у.о. (р<0,001), а в І В підгрупі 

– в 7,5 раза та було рівним 0,18±0,04 у.о. проти 0,75±0,03 у.о. (р<0,001). Через 

місяць після проведеної терапії кількість ДК була практично незмінною в І А та 

в І В підгрупах і становила 0,21±0,03 у.о. та 0,19±0,04 у.о. відповідно. В 

динаміці після лікування кількість ДК почала поступово зростати, та через 6 

місяців було рівним 0,27±0,02 у.о. (р<0,05) та 0,27±0,04 у.о. (р<0,001), а через 

12 місяців до – 0,32±0,02 у.о. та 0,35±0,04 у.о. в І А та І В підгрупах відповідно. 
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Хоча показники ДК у віддалені терміни погіршились, проте вони були значно 

кращими аніж до лікування (р<0,05, р<0,001). 

 

Рис. 5.13. Динаміка змін показника дієнових кон’югатів на етапах 

лікування. 

Аналогічно й покращились показники ДК (табл. 5.5, рис. 5.13) в ІІ А та 

ІІ В підгрупах до 0,25±0,01 у.о. та 0,29±0,02 у.о. проти 0,42±0,01 у.о. та 

0,7±0,03 у.о., що було меншим вихідного значення у 1,68 та 3,5 раза відповідно 

(р<0,001). Через місяць кількість ДК в ротовій рідині почала збільшуватись і 

налічувала 0,32±0,01 у.о. (в ІІ А підгрупі) та 0,37±0,02 у.о. (в ІІ В підгрупі), 

проте по відношенню до початкових значень кількість ДК була меншою 

(р<0,001). У віддалені  терміни, а саме 6 місяців, дане значення в ІІ А та ІІ В 

підгрупах збільшилось до 0,37±0,01 у.о. та 0,47±0,02 у.о. відповідно. Через 12 

місяців кількість ДК в ІІ А групі практично було рівним по відношенню до 

лікування і становило 0,41±0,01 у.о. (р>0,05). В ІІ В підгрупі кількість ДК 

відповідала 0,58±0,02 у.о., що було меншим до вихідного значення (р<0,01). 
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5.4. Оцінка ефективності лікування за даними змін антиоксидантної 

системи ротової рідини 

Для вивчення стану системи антиоксидантного захисту визначали 

активність супероксиддисмутази (СОД), глутатіон-S-трансферази (Г-SТ) та 

глутатіонпероксидази (ГПО) в ротовій рідині студентів хворих на ХГП 

початкового-першого ступеня з підвищеним та високим рівнем тривожності. 

В результаті проведеного лікування рівень СОД (табл. 5.6, рис. 5.14) в 

ротовій рідині пацієнтів основної групи покращився до 69,12±2,84 % та 

57±2,61 % у І А та І В підгрупах відповідно що у 3,38 та 3,45 раза було краще 

вихідних даних (р<0,001). Після лікування в термін 1 місяць значення в І А та 

І В підгрупах були практично незмінні і складали 70,77±2,7 % та 58,43±2,67 % 

відповідно (р>0,05). Через 6 місяців показник почав незначно погіршуватись до 

61,77±2,5 % та 51,36±2,92 %, а через 12 місяців – до 55,46±2,45 % та 

46,93±2,82 % відповідно. Хоча кількість СОД в слині зменшувалась в обох 

підгрупах, проте дані значення у віддалені терміни були набагато кращими 

порівняно з вихідними даними (р<0,001). 

 

Рис. 5.14. Динаміка змін показника супероксиддисмутази на етапах 

лікування. 
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Таблиця 5.6 

Динаміка змін показників антиоксидантної системи ротової рідини у групах спостереження 

Терміни 

спостереження 

Основна група Група порівняння 

І А (n=26) І В (n=14) ІІ А (n=24) ІІ В (n=16) 

СОД, 

% 

Г-SТ, 

нмоль 

/хв*мг 

ГПО, 

мкмоль 

/хв*мг 

СОД, % 

Г-SТ, 

нмоль 

/хв*мг 

ГПО, 

мкмоль 

/хв*мг 

СОД, % 

Г-SТ, 

нмоль 

/хв*мг 

ГПО, 

мкмоль 

/хв*мг 

СОД, % 

Г-SТ, 

нмоль 

/хв*мг 

ГПО, 

мкмоль 

/хв*мг 

До лікування 
20,46 

±0,59 

4,21 

±0,2 

0,23 

±0,01 

16,5 

±0,37 

2,15 

±0,17 

0,13 

±0,01 

21,75 

±0,46 

4,2 

±0,18 

0,21 

±0,01 

16,5 

±0,34 

2,5 

±0,15 

0,14 

±0,01 

Після 

лікування 

69,12 

±2,841 

12,1 

±0,611 

0,65 

±0,021 

57 

±2,611 

9,05 

±0,691 

0,61 

±0,031 

56,88 

±1,781 

9,21 

±0,261 

0,62 

±0,021 

47,69 

±1,71 

9,33 

±0,931 

0,6 

±0,021 

Через 1 місяць 

після лікування 

70,77 

±2,71 

12,16 

±0,611 

0,66 

±0,021 

58,43 

±2,671 

9,11 

±0,671 

0,63 

±0,031 

54,25 

±1,771 

8,54 

±0,261 

0,56 

±0,021 

45,19 

±1,631 

8,3 

±0,611 

0,53 

±0,021 

Через 6 місяців 

після лікування 

61,77 

±2,51 

11,14 

±0,561 

0,56 

±0,021 

51,36 

±2,921 

8,32 

±0,681 

0,53 

±0,031 

48,42 

±1,641 

7,58 

±0,271 

0,47 

±0,021 

35,88 

±1,181 

7,28 

±0,541 

0,44 

±0,021 

Через 12 

місяців після 

лікування 

55,46 

±2,451 

9,86 

±0,541 

0,43 

±0,021 

46,93 

±2,821,4 

7,12 

±0,651,3 

0,4 

±0,041 

39,79 

±1,591,2,6 

6,48 

±0,31,2,6 

0,32 

±0,011,2 

26,38 

±1,281,2,5 

5,2 

±0,361,2,6 

0,3 

±0,011,2,6 

Примітки: 1р<0,001, – достовірність відмінностей показника СОД, Г-SТ та ГПО після лікування та у віддалені терміни 

по відношенню до відповідного значення до лікування за критерієм Стьюдента; 

2р<0,001, 3р<0,01, 4р<0,05, – достовірність відмінностей показників СОД, Г-SТ та ГПО І А підгрупи з відповідними 

показниками І В, ІІ А та ІІ В підгруп за критерієм Стьюдента; 

5р<0,001, 6р<0,05, – достовірність відмінностей показників СОД, Г-SТ та ГПО І В підгрупи з відповідними показниками 

ІІ А та ІІ В підгруп за критерієм Стьюдента. 
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Аналізуючи показник СОД (табл. 5.6, рис. 5.14) в пацієнтів групи 

порівняння, то можна зробити висновок, що він також покращився після 

проведеного лікування до 56,88±1,78 % в ІІ А підгрупі та до 47,69±1,7 % в ІІ В 

підгрупі (р<0,001), що у 2,62 та 2,89 раза було вищим в порівнянні з 

початковими даними. Через місяць кількість СОД була практично незмінною в 

обох підгрупах і становила 54,25±1,77 % та 45,19±1,63 % у ІІ А та ІІ В 

підгрупах відповідно (р>0,05). У віддалені терміни показник почав 

погіршуватись в ІІ А та ІІ В підгрупах і був рівним 48,42±1,64 % та 

35,88±1,18 %, а через 12 місяців – 39,79±1,59 % та 26,38±1,28 % відповідно 

(р<0,001). Порівнюючи результати даної підгрупи, слід відмітити що вони були 

кращими порівняно з початковими даними, проте результати лікування 

основної групи були набагато ефективнішими, що підтверджується статистично 

(р<0,001). 

Позитивні результати лікування підтверджуються зміною кількості Г-SТ 

(табл. 5.6, рис. 5.15) в ротовій рідини студентів. В І А підгрупі показник Г-SТ 

покращився у 2,87 раза і становив 12,1±0,61 нмоль/хв*мг, в І В підгрупі – в 4,21 

раза і був рівним 9,05±0,69 нмоль/хв*мг (р<0,001). Через місяць дані в обох 

підгрупах були практично незмінні (р>0,05). Через 6 місяців дані І А 

(11,14±0,56 нмоль/хв*мг) та І В (8,32±0,68 нмоль/хв*мг) підгруп також 

практично не відрізнялись від одержаних результатів після лікування (р>0,05). 

Через 12 місяців кількість Г-SТ зменшилась в слині пацієнтів по відношенню до 

результатів одержаних одразу після лікування, і становила 

9,86±0,54 нмоль/хв*мг в І А підгрупі (р<0,01) та 7,12±0,65 нмоль/хв*мг в І В 

підгрупі (р>0,05). Дані одержані у віддалені терміни були кращими стосовно 

тих, які були до лікування (р<0,001). 

Значні зміни даного показника відбулись й в групі порівняння. Після 

лікування показник Г-SТ (табл. 5.6, рис. 5.15) покращився в 2,19 раза в ІІ А 

підгрупі та в 3,73 раза в ІІ В підгрупі і становив 9,21±0,26 нмоль/хв*мг та 

9,33±0,93 нмоль/хв*мг відповідно (р<0,001). Через місяць показник був 

практично незмінним і дорівнював 8,54±0,26 нмоль/хв*мг в ІІ А та 
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8,3±0,61 нмоль/хв*мг в ІІ В підгрупі (р>0,05). У віддалені терміни кількість     

Г-SТ в слині пацієнтів ІІ А та ІІ В підгруп почала зменшуватись і через 6 

місяців становило 7,58±0,27 нмоль/хв*мг та 7,28±0,54 нмоль/хв*мг відповідно, 

а через 12 місяців – 6,48±0,3 нмоль/хв*мг та 5,2±0,36 нмоль/хв*мг, що було 

значно меншим в порівнянні з початковими даними (р<0,001). Слід також 

зазначити, що показник одержаний після лікування у віддалені терміни в І А 

підгрупі був значно кращим по відношенню до показників ІІ А та ІІ В підгрупи 

(р<0,001), а в І В підгрупі прирівнювався до показника ІІ А підгрупи (р>0,05), 

проте з даними ІІ В підгрупи був суттєво кращим (р<0,05). 

 

Рис. 5.15. Динаміка змін показника глутатіон-S-трансферази на етапах 

лікування. 

Провівши аналіз (табл. 5.6, рис. 5.16) кількості ГПО в ротовій рідині 

пацієнтів, відмітили, що його рівень покращився в 2,83 та 4,69 раза в обох 

підгрупах основної групи і становив 0,65±0,02 мкмоль/хв*мг в І А підгрупі та 

0,61±0,03 мкмоль/хв*мг в І В підгрупі відповідно (р<0,001). Через місяць дані 

І А та І В підгруп практично не відрізнялись від тих, які одержали одразу після 

лікування (р>0,05). Через 6 місяців рівень ГПО почав змінюватись в обох 

підгрупах, і був рівним 0,56±0,02 мкмоль/хв*мг в І А підгрупі та 
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0,53±0,03 мкмоль/хв*мг в І В підгрупі. Через 12 місяців кількість ГПО в І А та 

І В підгрупах відповідала 0,43±0,02 мкмоль/хв*мг та 0,4±0,04 мкмоль/хв*мг 

відповідно, що було хоча й гіршим значенням по відношенню до того яке 

одержали одразу після лікування (р<0,001), проте набагато кращим в 

порівнянні з вихідним значенням (р<0,001). 

 

Рис. 5.16. Динаміка змін показника глутатіонпероксидази на етапах 

лікування. 

Покращився й показник ГПО в ротовій рідині пацієнтів ІІ А та ІІ В 

підгруп. Одразу після лікування він змінився до 0,62±0,02 мкмоль/хв*мг в ІІ А 

підгрупі та до 0,6±0,02 мкмоль/хв*мг в ІІ В підгрупі, що в 2,95 та 4,29 раза було 

краще вихідних даних (р<0,001). Через місяць показник поступово почав 

погіршуватись і був рівним 0,56±0,02 мкмоль/хв*мг та 0,53±0,02 мкмоль/хв*мг 

в ІІ А та ІІ В підгрупах відповідно (р<0,05). У віддалені терміни, а саме через 6 

місяців, кількість ГПО в ІІ А та ІІ В підгрупах дорівнювала 

0,47±0,02 мкмоль/хв*мг та 0,44±0,02 мкмоль/хв*мг (р<0,001). Через 12 місяців 

кількість ГПО становила 0,32±0,01 мкмоль/хв*мг в ІІ А підгрупі та 

0,3±0,01 мкмоль/хв*мг в ІІ В підгрупі, що було кращим в порівнянні з 

початковими даними, проте гіршим по відношенню до даних одержаних одразу 
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після лікування (р<0,001). Також, необхідно зазначити, що рівень ГПО в І А 

підгрупі у віддалені терміни після лікування був значно вищим по відношенню 

до ІІ А та ІІ В підгруп (р<0,001), а в І В підгрупі – однаковий з ІІ А підгрупою 

(р>0,05), та значно вищий в порівнянні з ІІ В підгрупою (р<0,05). 

В результаті проведеного лікування в І А та І В підгрупах з зменшенням 

рівня тривожності зменшувались й показники запалення тканин пародонта такі 

як ЧС та РІ. На рис. 5.17 та 5.18 спостерігаємо пряму кореляційну залежність 

ЧС та тривожності в І А та І В підгрупах після та у віддалені терміни лікування. 

Так в І А підгрупі між рівнем тривожності та ЧС відмічали сильний 

кореляційний зв'язок (рис. 5.17) одразу після лікування (r=0,868677, p<0,001), 

через 1 місяць (r=0,89613, p<0,001), через 6 місяців (r=0,886687, p<0,001) та 12 

місяців (r=0,77717, p<0,001). У І В підгрупі аналогічно між даними 

показниками був сильний кореляційний зв'язок (рис. 5.18) після лікування 

(r=0,85052, p<0,001), через 1 місяць (r=0,766571, p<0,01) та 12 місяців 

(r=0,75447, p<0,01), а через 6 місяців (r=0,663688, p<0,05) він став значним. 

 

 

Рис. 5.17. Кореляційна залежність між рівнем тривожності та ЧС в І А підгрупі 

після лікування, через 1 місяць, 6 та 12 місяців. 
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Рис. 5.18. Кореляційна залежність між рівнем тривожності та ЧС в І В підгрупі 

після лікування, через 1 місяць, 6 та 12 місяців. 

Аналізуючи рис. 5.19 та 5.20 бачимо пряму кореляційну залежність й між 

рівнем тривожності та РІ. В І А підгрупі (рис. 5.19) відмічали сильний 

кореляційний зв’язок після лікування (r=0,76005, p<0,001), через 1 місяць 

(r=0,835962, p<0,001), через 6 місяців (r=0,814338, p<0,001) та 12 місяців 

(r=0,837029, p<0,001).  

 

 

Рис. 5.19. Кореляційна залежність між рівнем тривожності та РІ в І А підгрупі 

після лікування, через 1 місяць, 6 та 12 місяців. 
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Аналогічно сильний кореляційний зв’язок між даними показниками 

спостерігали в І В підгрупі (рис. 5.20) після лікування (r=0,894433, p<0,001), 

через 6 місяців (r=0,718952, p<0,01) та 12 місяців (r=0,796068, p<0,01), а 

значний зв'язок – через 1 місяць (r=0,639041, p<0,05). 

 

 

Рис. 5.20. Кореляційна залежність між рівнем тривожності та РІ в І В підгрупі 

після лікування, через 1 місяць, 6 та 12 місяців. 

В ІІ А та ІІ В підгрупах кореляційний зв'язок між рівнем тривожності та 

індексами ЧС і РІ відсутній. 

Сильний кореляційний зв'язок спостерігали й між пародонтальним 

індексом (РІ) та показником прооксидантного захисту (МДА) (рис. 5.21, 5.22) 

одразу після лікування (r=0,730069, p<0,001; r=0,832581, p<0,001), через 1 

місяць (r=0,876496, p<0,001; r=0,756736, p<0,01), 6 місяців (r=0,889248, p<0,001; 

r=0,807487, p<0,001) та 12 місяців (r=0,869588, p<0,001; r=0,711775, p<0,01) в 

І А та І В підгрупах відповідно.  
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Рис. 5.21. Кореляційна залежність між індексом РІ та рівнем МДА в І А 

підгрупі після лікування, через 1 місяць, 6 та 12 місяців. 

 

 

Рис. 5.22. Кореляційна залежність між індексом РІ та рівнем МДА в І В 

підгрупі після лікування, через 1 місяць, 6 та 12 місяців. 

В ІІ А та ІІ В підгрупах, де пацієнтам з ГП проведено загальноприйняте 

лікування, кореляційний зв'язок спостерігався між індексами РІ та МДА 

(рис. 5.23, 5.24), проте був значним в ІІ А підгрупі після лікування (r=0,51504, 

p<0,05), через 1 місяць (r=0,602952, p<0,01), 6 місяців (r=0,52356, p<0,05) та 12 

місяців (r=0,562378, p<0,01), а в ІІ В підгрупі достовірно значним був тільки 
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після лікування (r=0,582645, p<0,05) та через 12 місяців (r=0,583928, p<0,05), а 

через 1 місяць (r=0,51031, p>0,05) та 6 місяців (r=0,47767, p>0,05) хоча й зв'язок 

між даними показниками й був помірним, проте не достовірним.  

 

 

Рис. 5.23. Кореляційна залежність між індексом РІ та рівнем МДА в ІІ А 

підгрупі після лікування, через 1 місяць, 6 та 12 місяців. 

 

 

Рис. 5.24. Кореляційна залежність між індексом РІ та рівнем МДА в ІІ В 

підгрупі після лікування, через 1 місяць, 6 та 12 місяців. 

Сильний кореляційний зв’язок спостерігали між показниками 

прооксидантно-антиоксидантної системи, що вказувало на відновлення її 

балансу. Так, в І А підгрупі зв'язок між МДА та Г-SТ (рис. 5.25) був сильним та 
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зворотнім   одразу   після   лікування   (r=-0,89351,   p<0,001),  через  1місяць 

(r=-0,8978, p<0,001) та 12 місяців (r=-0,83978, p<0,001) та дуже сильним – через 

6 місяців (r=-0,97293, p<0,001). В І В підгрупі зв'язок між МДА та Г-SТ 

(рис. 5.26) був сильним та зворотнім одразу після лікування (r=-0,87968, 

p<0,001), через 6 місяців (r=-0,84253, p<0,001) та 12 місяців (r=-0,79309, p<0,01) 

та дуже сильним – через 1 місяць (r=-0,92261, p<0,001). 

 

 

Рис. 5.25. Кореляційна залежність між рівнем Г-SТ та МДА в І А підгрупі після 

лікування, через 1 місяць, 6 та 12 місяців. 

 

 

Рис. 5.26. Кореляційна залежність між рівнем Г-SТ та МДА в І В підгрупі після 

лікування, через 1 місяць, 6 та 12 місяців. 
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Кореляційний зв'язок між МДА та Г-SТ спостерігали й в підгрупах, де 

проводили загальноприйняте лікування. В ІІ А підгрупі (рис. 5.27) зв'язок був 

помірним  і  зворотнім  після  лікування  (r=-0,46316, p<0,05), через 1 місяць 

(r=-0,41897, p<0,05), 6 місяців (r=-0,41453, p<0,05) та 12 місяців (r=-0,46705, 

p<0,05), а в ІІ В кореляційний зв'язок був значним і зворотнім після лікування 

(r=-0,6314, p<0,05), через 1 місяць (r=-0,59841, p<0,05), 6 місяців (r=-0,6052, 

p<0,05) та 12 місяців (r=-0,54137, p<0,05). 

 

 

Рис. 5.27. Кореляційна залежність між рівнем Г-SТ та МДА в ІІ А підгрупі після 

лікування, через 1 місяць, 6 та 12 місяців. 

 

 
Рис. 5.28. Кореляційна залежність між рівнем Г-SТ та МДА в ІІ В підгрупі після 

лікування, через 1 місяць, 6 та 12 місяців. 
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Аналізуючи отримані результати, слід зазначити, що обидва способи 

лікування дають позитивний ефект, проте ефективнішим є удосконалене 

лікування з корекцією рівня тривожності, що підтверджується кореляцією 

відповідних даних. 

За результатами клініко-лабораторних досліджень доведено, що 

застосування запропонованого лікування у студентів, хворих на ГП 

початкового-І ступеня з підвищеним та високим рівнем тривожності 

призводить до позитивних результатів у всіх пацієнтів основної групи.  

Аналіз числових значень окремих емоційних станів (тривожність, 

фрустрація, агресивність, ригідність) показав також достовірне зменшення 

даних показників в основній групі. 

Комплексне лікування ХГП початкового-І ступеня у студентів з 

підвищеним та високим рівнем тривожності суттєво впливало на динаміку 

дистрофічно-запального процесу в тканинах пародонта, що підтверджувалось 

зміною показників: індексу РМА, цифрового визначення проби Шіллєра-

Писарева, глибини пародонтальних кишень, індексу кровоточивості та 

пародонтального індекса Рамфйорда, індексу CPITN та індексу OHI-S. 

Ефективність лікування підтверджується й достовірним зниженням 

показників прооксидантної (МДА, ДК) та антиоксидантної (СОД, Г-SТ, ГПО) 

системи захисту ротової рідини.  

Порівнюючи результати між підгрупами, слід відмітити, що вони 

покращились в усіх підгрупах порівняно з початковими даними, проте 

результати лікування основної групи були набагато ефективнішими, що 

підтверджується статистично (р<0,001). 
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1. 4. Павлюк ТВ, Рожко ММ. Ефективність лікування генералізованого 

пародонтиту початкового-І ступеня тяжкості в студентів медичного 

університету за показниками прооксидантно-антиоксидантної системи ротової 

порожнини. Архів клінічної медицини. 2019;25(1):27-30. (Здобувачем проведено 

клінічні обстеження студентів, збір матеріалу, статистичну обробку даних, 

підготовлено матеріал до друку. Співавтор професор Рожко ММ надавав 

консультативну допомогу та редагував статтю). 

2. Pavliuk T. Long-term results of generalized periodontitis treatment among 

2nd year medical university students with increased level of emotional sensitivity. 

Postępy Nauk Medycznych. 2019;32(3):95-7. 

3. Pavliuk T. Metabolic disorders correction of initial-I stage generalized 

periodontitis that appear as a result of increased emotional sensitivity level among 

undergraduate students. The Pharma Innovation Journal. 2019;8(11):132-4. 

4. Pavliuk TV, Rozhko MM, Panchak OV. Substantiation of initial-I stage 

generalized periodontitis complex treatment choice among medical university 

students according to indicators dynamics changes of oral cavity prooxidant-

antioxidant system. Архів клінічної медицини. 2019;25(2):7-11. (Здобувачем 

проведено клінічні обстеження студентів, збір матеріалу, статистичну 

обробку даних, підготовлено матеріал до друку. Співавтори професор 

Рожко ММ та доцент Панчак ОВ надавали консультативну допомогу). 

5. Pavliuk TV. Efficiency of initial-І stage generalized periodontitis treatment 

among medical university students according to clinical indicators of oral cavity. 10th 

International Scientific Conference «Science progress in European countries: new 

concepts and modern solutions»; 2019 Oct 25; Stuttgart, Germany. Germany, 2019. 

p. 114-6. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Захворювання тканин пародонта є найбільш поширеними не тільки в 

Україні, а й в цілому світі. Проведені епідеміологічні дослідження в різних 

країнах показують, що захворювання тканин пародонта вражає 64-93 % 

населення і дане число зростає зі збільшенням віку [3, 16]. Проведені раніше 

дослідження показали, що в Україні найбільш поширеними є хронічний 

катаральний гінгівіт і генералізований пародонтит [31, 32, 45-47]. 

На сьогоднішній день актуальною є проблема високої поширеності 

захворювань тканин пародонта серед студентської молоді [40]. Молоде 

покоління нашої країни, а особливо студентську молодь, яка являє собою 

виробничий та інтелектуальний потенціал країни, можна без перебільшення 

віднести до групи ризику через надзвичайно високе адаптаційне навантаження 

[34]. Експериментальні та клінічні дослідження показують, що підвищена 

емоційна вразливість впливає на метаболічні та фізіологічні процеси органів та 

систем організму людини, зокрема на тканини пародонта, що призводить до 

виникнення в них запально-дистрофічних змін [55, 79, 171,193, 215]. Таким 

чином, особливого значення набуває рання діагностика захворювань тканин 

пародонта на фоні підвищеної емоційної вразливості та розробка дієвих 

терапевтичних і профілактичних заходів, що дозволить підвищити 

ефективність їх лікування, попередити прогресування і розвиток ускладнень 

[56]. 

З метою підвищення ефективності комплексного лікування тканин 

пародонта в студентів молодших курсів в умовах психоемоційного 

навантаження нами було обстежено 247 студентів 2 курсу медичного 

університету. ХГП початкового-І ступеня спостерігали у 80 осіб із підвищено-

високим рівнем тривожності, яких розділили на 2 групи в залежності від типу 

лікування: основну, яким проводили комплексне лікування за удосконаленою 

методикою, та групу порівняння, яким проводили комплексне лікування за 

загальноприйнятою методикою. Контрольну групу склали 30 студентів, в яких 

рівень тривожності був в межах норми та не було ознак захворювань тканин 
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пародонта. Результати обстеження студентів відображали в розробленій 

індивідуально «Карті обстеження пацієнта», яка складалась з паспортних 

даних, результатів стоматологічного та лабораторного обстеження, даних 

рентгенологічного дослідження. 

З метою визначення стану твердих тканин зубів у студентів визначали 

такі показники: розповсюдженість карієсу основної, порівняння та контрольної 

груп (її ідентифікували відсотком студентів, котрі мають каріозні, пломбовані 

та видалені зуби, в порівнянні із загальною кількістю обстежених) та 

інтенсивність карієсу, яку визначали за індексом КПВ (К – карієс, П – пломба, 

В – видалений) [14, 19, 20, 64, 80]. 

Для характеристики стану тканин пародонта проводили детальний огляд, 

визначали поширеність та інтенсивність дистрофічно-запального процесу в 

яснах, основні ознаки його прояву: наявність пародонтальних кишень, їх 

глибину, ступінь рецесії ясен, патологічну рухомість зубів. Приймали до уваги 

такі ознаки запалення ясен, як гіперемія, набряк, кровоточивість. Звертали 

увагу на наявність зубних відкладень, травматичної оклюзії, наявність 

травматичних чинників. Стан кісткової тканини коміркових відростків 

визначали за даними ортопантомограми. [6, 17, 18, 43, 47]. 

Для об’єктивної характеристики стану тканин пародонта 

використовували їх індексну оцінку. Вираженість запалення ясен визначали за 

індексом РМА (Massler і Schour, 1949; в модифікації Parma, 1960) і 

пародонтальним індексом Рамфйорда (1957) [16, 28, 33, 61, 80]. Кровоточивість 

ясен визначали за допомогою проби H. R. Muhlemann, S.Sоn (1971), у 

модифікації I. Cowell, (1975) [16, 28, 61, 160]. Визначення меж запалення 

проводили за допомогою проби Шіллера-Писарєва (1956) [16, 61, 160]. Для 

об’єктивізації проби Шіллєра-Писарєва використовували числове значення 

проби – йодне число Свракова [20, 64]. Потребу у лікуванні захворювань 

тканин пародонта визначали за допомогою індексу CPITN. (ВООЗ, 1982 р.). 

Глибину пародонтальних кишень (ГПК) виміряли за допомогою 

пародонтологічного зонда із міліметровими поділками. Вимірювали ГПК не 
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менше 4-х разів з кожного боку зуба: з медіальної та дистальної частини на 

вестибулярній стороні та аналогічно – на оральній. Аналізуючи отримані дані, 

враховували максимальну глибину кишені. Не менш важливим в етіології 

захворювань тканин пародонта є й рівень індивідуальної гігієни ротової 

порожнини, яку визначали за індексом Green-Vermillion (OHI-S), що виявляє не 

лише зубний наліт але й зубний камінь [16, 28, 44, 61, 160]. Діагноз 

захворювань тканин пародонта встановлювали використовуючи класифікацією 

М.Ф. Данилевського (1994 р.) [16]. 

З метою дослідження стану кісткової тканини коміркового відростка у 

пацієнтів проводили ортопантомографію за допомогою апарату Verviewepocs 

3D (Morita). 

Для дослідження самооцінки психічних станів студентів-медиків 

молодших курсів, ми залучили 247 студентів 2 курсу медичного університету. 

Нами було використано адаптивний варіант методики Г.Айзенка, який включає 

в себе тривожність, фрустрацію, агресивність та ригідність, шляхом проведення 

анкетування [13, 92].  

Клінічне обстеження студентів доповнювали біохімічними 

дослідженнями. Визначали показники активності прооксидантної та 

антиоксидантної системи у ротовій рідині: малоновий диальдегід (МДА), 

дієнові кон’югати (ДК), супероксиддисмутаза (СОД), глутатіонпероксидаза 

(ГПО), глутатіон-S-трансфераза (Г-SТ) [111, 112]. 

Для оцінки ступеня достовірності отриманих результатів проводився їх 

варіаційно-статистичний аналіз за допомогою персонального комп’ютера та 

прикладної програми для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel. 

Статистична обробка матеріалу здійснена із використанням ліцензованих 

пакетів статистичного аналізу Microsot Excel та Statistica 7.0, зокрема програм 

описової статистики. 

Провівши дослідження психоемоційного навантаження за методикою 

Г Айзенка отримали такі результати: із загальної кількості обстежених в 

36,84 % діагностували низький рівень тривожності, в 51,05 % – підвищений 
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рівень тривожності та в 12,15 % – високий рівень тривожності. Одержані дані 

не співпадають з дослідженнями [78], де рівень тривожності в більшості 

студентів медичного коледжу був низьким (57,77 %)/ 

За результатами анкетного опитування з визначення рівня 

психоемоційної чутливості, спостерігали підвищений рівень тривожності в 

основній групі (12,8±0,49 бала) та в групі порівняння (12,7±0,5 бала) в 

порівнянні з контрольною групою, де дане значення становило 5,77±0,24 бала 

(р<0,001). Щодо показника фрустрації, то він також був вищим в основній групі 

(11,63±0,53 бала) та групі порівняння (11,5±0,54 бала) по відношенню до 

показника контрольної групи (5,13±0,43 бала) (р<0,001). Дані показника 

агресивності в обох групах також були значно вищими в порівнянні з 

контрольною групою (8,3±0,52 бала) і становили 12,34±0,6 бала в основній 

групі та 12,5±0,56 бала в групі порівняння (р<0,001). Рівень ригідності в 

студентів 2 курсу є також вищим в основній групі (12,43±0,49 бала) та групі 

порівняння (12,65±0,41 бала) по відношенню до контрольної групи 

(8,63±0,41 бала) (р<0,001). Одержані результати підтверджують й дані інших 

досліджень [60]. Слід також зазначити, що в осіб основної групи та групи 

порівняння, в які ввійшли студенти з ХГП початкового-І ступеня, числові 

значення психоемоційного навантаження (тривожність, фрустрація, 

агресивність, ригідність) були значно вищими в порівнянні з контрольною 

групою, де знаходились студенти з клінічно здоровим пародонтом (р<0,001). Це 

вказує на пряму залежність захворювань тканин пародонта з рівнем 

психоемоційного навантаження. 

Розвитку захворювань тканин пародонта сприяє й нехтування правил 

догляду за ротовою порожниною, що призводить до незадовільного стану 

гігієни та збільшення індексу гігієни за Green-Vermillion. Так, робота [21] 

показала, що молодь ставиться неналежно до гігієни ротової порожнини, а 

дослідження [41] виявили, що у хворих на ГП початкового-І ступеня гігієнічний 

стан ротової порожнини становив 1,63±0,15 бала, що вказує на її задовільний 

стан. Одержані нами результати не підтверджують показники попередніх 
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досліджень і показали, що дані індексу гігієни ротової порожнини в осіб І А та 

ІІ А підгрупи були практично одинакові та становили 1,74±0,06 та 1,74±0,06 

бала відповідно (р>0,05), також і дані І В та ІІ В підгрупи суттєво не 

відрізнялись один від одного і складали 2,1±0,07 та 2,08±0,05 бала відповідно 

(р>0,05). Слід також зазначити, що OHI-S в І В та ІІ В підгрупах є значно 

більшим по відношенню до І А та ІІ А підгруп (р˂0,001), що вказує на пряму 

залежність гігієни ротової порожнини та рівня тривожності. Дане значення 

індексу у всіх підгрупах відповідало «незадовільному» стану гігієни ротової 

порожнини в порівнянні з показником ІІІ групи, де даний індекс був значно 

меншим (р˂0,001) і нараховував 0,55±0,06 бала, що відповідало «добрій» гігієні 

ротової порожнини. 

Встановлено зростання індексів РМА, числа Свракова, ГПК, 

кровоточивості, пародонтального індексу Рамфйорда та CPITN, при ХГП 

початкового-І ступеня в залежності від рівня тривожності, що також співпадає з 

даними Зубачик ВМ [41]. Показник РМА в І А та ІІ А підгрупах був приблизно 

однаковий і складав 31,64±1,45 % та 30,06±1,35 % відповідно (р>0,05),а І В та ІІ 

В підгрупах також не відрізнявся між собою і становив 44,13±1,58 % та 

4,69±0,17 % в даних підгрупах (р>0,05). Дані числа вказують на виражену 

поширеність патологічного процесу і збільшення його. У студентів ІІІ 

(контрольної) групи даний показник становив 0,0±0,0 (р˂0,001), що свідчило 

про відсутність запального процесу в яснах. 

Наявність виражених запально-дистрофічних змін в тканинах пародонта 

підтверджується збільшення чиста Свракова, зростанням ГПК, підвищенням 

індексу кровоточивості ясен. Так, йодне число Свракова в студентів із 

підвищеним рівнем тривожності в І А (3,3±0,16 бала) та ІІ А (3,39±0,18 бала) 

підгрупах є статистично нижчі (р˂0,001) аніж значення даного індексу в 

студентів з високим рівнем тривожності в І В (4,74±0,19 бала) та ІІ В 

(4,69±0,17 бала) підгрупах, що вказує на взаємозв’язок рівня тривожності з 

погіршенням стану тканин пародонта. Результати даного показника в підгрупах 
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вказують на присутність запального процесу в яснах, а показники ІІІ групи 

відповідають нормі (р˂0,001). 

Глибина пародонтальних кишень в І А та ІІ А підгрупах становила 

1,99±0,06 мм та 2,03±0,07 мм відповідно (р>0,05), а в І В та ІІ В підгрупах – 

2,62±0,05 мм та 2,55±0,08 мм (р>0,05). ГПК була більшою із збільшенням рівня 

тривожності, і вказувала на прогресування запального процесу тканин 

пародонта. У ІІІ групі, де знаходилися клінічно здорові студенти, дане значення 

відповідало 0,0±0,0 мм (р˂0,001), що вказувало на відсутність ураження тканин 

пародонта. Аналогічні результати були одержані [41] і стверджували, що 

глибина пародонтальних кишень у хворих наГП початкового-І ступеня 

становила 1,97±0,08 мм із незначними серозними виділеннями. 

Індекс кровоточивості при підвищеному рівні тривожності в І А та ІІ А 

підгрупах складав 1,39±0,08 бала та 1,33±0,1 бала (р>0,05), а при високому рівні 

тривожності в І В та ІІ В підгрупах – 2,11±0,04 бала та 2,08±0,05 бала (р>0,05). 

В ІІІ групі ІК становив 0,0±0,0 бала, що було значно меншим ніж в І та ІІ групах 

(р˂0,001).  

Об’єктивна оцінка стану тканин пародонта свідчила про більш глибоке їх 

ураження при підвищеному та високому рівні тривожності. Пародонтальний 

індекс Рамфйорда до лікування в І А та ІІ А підгрупах становив 2,87±0,04 бала 

та 2,9±0,04 бала відповідно (р>0,05), в І В та ІІ В підгрупах – 3,31±0,05 бала та 

3,33±0,05 бала (р>0,05), а в ІІІ групі даний індекс відповідав нулю (р˂0,001). 

Індекс CPITN у студентів з ГП початкового-І ступеня та підвищеним рівнем 

тривожності в І А та ІІ А підгрупах складав 3,06±0,07 та 3,04±0,08 уражених 

секстантів відповідно (р>0,05), а з високим рівнем тривожності в І В та ІІ В 

підгрупах – 3,63±0,05 та 3,6±0,05 уражених секстантів відповідно (р>0,05). У ІІІ 

групі даний показник відповідав нулю, що є характерним для клінічно 

здорового пародонту.  

Поширеність карієсу в студентів основної групи, групи порівняння та 

контрольної групи була високою (р<0,001) і становила 92,5±4,22 % в І групі, 

90±4,8 % в ІІ групі та 83,33±6,92 % в ІІІ групі. Одержані дані трьох груп між 



144 

 

собою не відрізнялись (р>0,05) і підтверджували результати досліджень 

проведених в Україні [81]. Інтактні зуби в І групі зустрічались лише в 

7,5±4,22 %, в ІІ групі – 10±4,8 %, в ІІІ групі – 16,67±6,92 % студентів (р>0,05). В 

ІІІ групі число інтактних зубів було вищим у 2,2 раза в порівнянні з І групою та 

1,7 раза по відношенню до ІІ групи. 

Результати дослідження поширеності ХГП початкового ступеня в 

основній групі становили 62,5±7,75 %, а в групі порівняння – 60±7,85 %. Дані 

кількості осіб з ХГП І ступеня в основній групі становили 37,5±7,75 %, а в групі 

порівняння – 40±7,85 %. Оцінюючи дані поширеності генералізованого 

пародонтиту в підгрупах спостереження, слід зазначити, що ХГП початкового 

ступеня частіше визначався в І А та ІІ А групах і становив 88,46±6,39 % та 

83,33±7,77 % відповідно (р>0,05). Проте, ХГП І ступеня в даних групах був у 

значно нижчій кількості (р<0,001) студентів і становив 11,54±6,39 % в І А 

підгрупі та 16,67±7,77 % в ІІ А підгрупі. Щодо показників І В та ІІ В груп, то 

ХГП початкового ступеня спостерігався у 14,29±9,71 % та 25±11,18 % 

студентів відповідно (р>0,05). Відсоток студентів з ХГП І ступеня в даних 

підгрупах був значно вищим (р<0,001) і становив 85,71±9,71 % та 75±11,18 % в 

І В та ІІ В підгрупах відповідно. 

Аналіз даних об’єктивних симптомів перебігу ХГП початкового-І ступеня 

в студентів на фоні психоемоційного навантаження засвідчив, що у осіб із 

високим рівнем тривожності (І В та ІІ В підгрупи) клінічна картина перебігу ГП 

була більш виражена в обох підгрупах, ніж у осіб із підвищеним рівнем 

тривожності (І А та ІІ А підгрупи). Кровоточивість ясен у студентів в І А та ІІ А 

підгрупах була у більшості випадків помірною і становила 92,31±5,34 % та 

95,83±4,17 % (р<0,001). Щодо підгруп І В та ІІ В, то в них кровоточивість ясен 

була в основному виражена і складала 92,86±7,14 % та 93,75±6,25 % відповідно 

(р<0,001). Біль в яснах у обстежених І А та ІІ А підгрупах в більшості випадків 

був відсутнім (р<0,001) і налічував 84,62±7,22 % та 95,83±4,17 % відповідно. 

Всі студенти І В та ІІ В підгруп відмічали біль ясен (р<0,001). Гіперемія ясен в 

студентів була не значна в І А та ІІ А підгрупах, і становила 73,08±8,87 % та 
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83,33±7,77 %. Виражена гіперемія спостерігалась в більшій кількості в І В 

(85,71±9,71 %) та в ІІ В (87,5±8,54 %) підгрупах. Гноєтеча з ясен була повністю 

відсутньою в І А та ІІ А підгрупах (р<0,001), а в І В та ІІ В підгрупах вона була 

наявна майже в половини обстежених, і складала 42,86±13,73 % та 37,5±12,5 %. 

Пародонтальні кишені в більшості студентів І А (69,23±9,23 %) та ІІ А 

(58,33±10,28 %) підгруп були в межах 1-2 мм. Слід також зазначити,  що  в  І В  

підгрупі  у  всіх  студентів  (100,0%)  ГПК була в межах 2-3 мм, а в ІІ В – у 

93,75±6,25 % студентів була дана ГПК (р<0,001). Патологічна рухомість зубів 

була присутня в 3,85±3,85 % студентів І А, 4,17±4,17 % ІІ А, 28,57±12,53 % І В 

та 31,25±11,97 % ІІ В підгруп. 

Згідно показників проведених досліджень параклінічних індексів у 

групах спостереження, спостерігали суттєво вищі показники у студентів з 

високим рівнем тривожності (І В та ІІ В підгрупи)  в порівнянні з студентами, в 

яких рівень тривожності був підвищений (І А та ІІ А підгрупи). Це вказувало на 

те, що перебіг генералізованого пародонтиту є більш агресивним в студентів з 

високим рівнем тривожності. 

У хворих на ХГП початкового-І ступеня на фоні підвищеного та високого 

рівня тривожності спостерігали порушення прооксидантно-антиоксидантного 

захисту ротової порожнини. Підсумовуючи результати біохімічних показників 

ротової рідини відмічали пряму залежність тривожності з даними рівня 

прооксидантного захисту ротової рідини. Чим вищим був рівень тривожності, 

тим гіршими були показники. Так, показник МДА І В та ІІ В підгруп 

перевищував дане значення І А та ІІ А підгруп в 1,9 раза (р<0,001), а значення 

контрольної групи, в студентів якої був низький рівень тривожності та клінічно 

здоровий пародонт, було набагато нижчим в порівнянні з показниками усіх 

підгруп (р<0,001). Кількість ДК в ротовій рідині І В та ІІ В підгруп 

перевищувала дане значення І А та ІІ А підгруп в 1,8 раза (р<0,001), а показник 

контрольної групи, який становив 0,21±0,03 у.о., був статистично нижчим в 

порівнянні з показниками І А, І В, ІІ А та ІІ В підгруп (р<0,001). Одержані 

результати співпадають з результатами багатьох дослідників, які довели, що 
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показнити МДА та ДК в ротовій рідині були вищими у пацієнтів з 

пародонтитом [106, 122, 140, 157, 184, 205, 209, 210, 211]. 

Отримані значення антиоксидантної системи захисту ротової рідини 

вказують на її значні зміни під впливом різних рівнів тривожності. Значення 

СОД І А (20,46±0,59 %) та ІІ А (21,75±0,46 %) підгруп є значно вищими в 

порівнянні з даними І В (16,5±0,37 %) та ІІ В (16,5±0,34 %) підгруп (р<0,001), а 

показник контрольної групи, в пацієнтів з низьким рівнем тривожності та 

клінічно здоровим пародонтом, було набагато вищим в порівнянні з 

показниками усіх підгруп (р<0,001). Активність Г-SТ в ротовій рідині І В 

(2,15±0,17 нмоль/хв*мг) та ІІ В (2,5±0,15 нмоль/хв*мг) підгруп, в яких пацієнти 

з високим рівнем тривожності, то вони є значно нижчими в порівнянні з І А 

(4,21±0,2 нмоль/хв*мг) та ІІ А (4,2±0,18 нмоль/хв*мг) підгрупами, де 

знаходяться пацієнти з підвищеним рівнем тривожності (р<0,001). Показника  

Г-SТ контрольної групи, в якій пацієнти з низьким рівнем тривожності та 

клінічно здоровим пародонтом, є набагато вищим в порівнянні з даними всіх 

підгруп (р<0,001). Рівень ГПО в ротовій рідині був зниженим як в І А 

(0,23±0,01 мкмоль/хв*мг) та ІІ А (0,21±0,01 мкмоль/хв*мг) підгрупах (р>0,05), 

де рівень тривожності був підвищеним, так і в І В (0,13±0,01 мкмоль/хв*мг) та 

ІІ В (0,14±0,01 мкмоль/хв*мг) підгрупах (р>0,05). Показник контрольної групи, 

який становив 0,59±0,03 мкмоль/хв*мг, був статистично вищим в порівнянні з 

показниками І А, І В, ІІ А та ІІ В підгруп (р<0,001). В своїх наукових працях 

багато дослідників підтверджують одержані нами результати і ствержують, що 

такі важливі індикатори загальної антиоксидантної здатності організму, як 

СОД, Г-SТ та ГПО виявилася нижчими при ГП [43, 88, 105, 106, 110, 117, 142, 

172, 183, 193, 212, 213, 217]. 

Підсумовуючи результати проведених біохімічних досліджень, 

підтверджують пряму залежність порушення балансу прооксидантно-

антиоксидантної системи ротової рідини з виникненням захворювань тканин 

пародонта, а також з рівнем психоемоційної чутливості. 
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Комплексне лікування хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня на фоні психоемоційного навантаження проведено 80 

студентам 2 курсу медичного університету. Студентів було поділено на 2 групи 

у відповідності до проведеного лікування. В основну групу (40 осіб хворих на 

ХГП початкового-І ступеня), в якій проводилось удосконалене лікування, 

увійшло 26 студентів (І А підгрупа) з підвищеним рівнем тривожності та 14 

студентів (І В підгрупа) з високим рівнем тривожності. В групу порівняння (40 

осіб хворих на ХГП початкового-І ступеня), де проводилось загальноприйняте 

лікування згідно «Протоколів МОЗ України» надання медичної допомоги за 

спеціальністю «Терапевтична стоматологія», увійшло 24 студента (ІІ А 

підгрупа) з підвищеним рівнем тривожності та 16 студентів (ІІ В підгрупа) з 

високим рівнем тривожності. 

Для місцевого лікування використовували такі сучасні препарати: розчин 

«Октенісепт» та препарат «Лізак», а для загального лікування призначали 

ноотропний препарат «Ноофен», який стимулює процеси навчання, усуває 

психоемоційну напругу, тривожність, страх, дратівливість та вітамінно-

мікроелементний комплекс «Віта-Супрадин Актив». 

Оцінку результатів лікування ХГП початкового-І ступеня в студентів на 

фоні психоемоційного навантаження проводили шляхом анкетування, 

клінічного обстеження та визначення динаміки показників після лікування та 

через місяць. Ефективність проведеного лікування оцінювали через 6 та 12 

місяців. 

Аналіз результатів анкетування на визначення рівня психоемоційної 

чутливості показав, що в результаті проведеного лікування в основній групі 

значно зменшуються і показники окремих емоційних станів. Так, рівень 

тривожності в І А та в І В підгрупах, де проводилось удосконалене лікування, 

зменшився після проведеного лікування у 1,88 та 2,37 раза і становив 

5,85±0,2 бала та 7,0±0,28 бала відповідно (р<0,001). Показник фрустрації після 

проведеного лікування, покращився в 1,76 та 1,6 раза в І А та в І В підгрупах і 

становив 5,62±0,22 бала та 9,29±0,46 бала відповідно (р<0,001). Одразу після 
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лікування показник агресивності становив 7,96±0,5 бала в І А підгрупі та 

9,86±0,52 бала в І В підгрупі, що в 1,37 та 1,51 раза було нижче вихідних даних 

(р<0,001). Показник ригідності після проведеного лікування в І А становив 

8,65±0,45 бала (р<0,01), а в І В – 10,07±0,29 бала, що в 1,26 та 1,51 раза було 

нижче початкових значень (р<0,001). 

У результаті проведеного комплексного лікування в студентів основної 

групи зникли ознаки запалення, припинилась кровоточивість ясен та виділення 

з пародонтальних кишень, ясна набули блідо-рожевого кольору. Біль ясен 

студенти не відмічали, зуби були стійкі, а ясна щільно охоплювали шийку 

зубів. В групі порівняння клінічні прояви після проведеного лікування хоча й 

були кращими, проте менш вираженими в порівнянні з основною групою. 

У хворих основної групи (І А та І В підгрупи) спостерігали більш виразну 

динаміку змін клінічних проявів ГП, аніж в групі порівняння (ІІ А та ІІ В 

підгрупи). Індекс РМА в І А підгрупі у процесі лікування знижувався від 

31,64±1,45 % до 2,33±0,72 % (р<0,001), у пацієнтів І В підгрупи – від 

44,13±1,58 % до 7,06±1,21 % (р<0,001). Число Свракова в І А підгрупі 

покращився від 3,3±0,16 до 2,1±0,14 бала (р<0,001), а в І В підгрупі – від 

4,74±0,19 до 2,29±0,14 бала (р<0,001). ГПК у пацієнтів І А підгрупи зменшилася 

до 0,81±0,06 мм порівняно із 1,99±0,06 мм до лікування (р<0,001), і, відповідно, 

в І В підгрупі до 1,27±0,07 мм порівняно із 2,62±0,05 мм (р<0,001). За час 

проведеного лікування зменшується й кровоточивість ясен. Так, в осіб І А та 

І В підгруп ІК відповідав значенню 0,03±0,01 бали та 0,12±0,03 бали проти 

1,39±0,08 бали та 2,11±0,04 бали відповідно (р<0,001). Висока ефективність 

лікування і основній групі підтверджується позитивними змінами 

пародонтального індексу Рамфйорда. В І А та І В підгрупі він знизився до 

2,12±0,05 бала та 2,33±0,05 бала проти 2,87±0,04 бала та 3,31±0,05 бала 

відповідно (р<0,001). Індекс CPITN в І А та І В підгрупах знизився до 

0,09±0,02 бала та 0,23±0,03 бала проти 3,06±0,07 бала та 3,63±0,05 бала 

відповідно (р<0,001). 
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Комплекс проведених лікувальних заходів, сприяв й значному 

покращенню гігієнічного стану ротової порожнини, проте результати в обох 

групах різні та залежать від проведеного лікування. У пацієнтів основної групи 

(І А та І В підгруп) індекс OHI-S зменшився до 0,4±0,04 бала та 0,43±0,08 бала, 

що в 4,35 та 4,88 раза менше вихідного рівня (р<0,001).  

Результати індексів РМА, ЧС, ГПК, ІК, РІ, CPITN, OHI-S в І А підгрупі, в 

яку ввійшли пацієнти з ХГП початкового-І ступеня та підвищеним рівнем 

тривожності, були значно кращі в порівнянні з І В підгрупою, в яку ввійшли 

пацієнти з ХГП початкового-І ступеня та високим рівнем тривожності, що 

очевидно залежить від рівня тривожності. 

Також слід відмітити, що результати даних індексів через 12 місяців після 

проведеного удосконаленого лікування в основній групі (І А та І В підгрупи) 

були значно кращими по відношенню до одержаних даних до лікування 

(р<0,001).  

Комплексне лікування ХГП початкового-І ступеня на фоні підвищеного 

та високого рівня тривожності призводить до відновлення балансу 

прооксидантно-антиоксидантної системи ротової рідини. Так, значення 

показника МДА в основній групі після проведеного удосконаленого лікування 

суттєво покращились, і становили 0,21±0,02 нмоль/мл (в І А підгрупі) та 

0,22±0,02 нмоль/мл (в І В підгрупі), що в 3,57 та 6,32 раза, відповідно, було 

нижче вихідного показника (р<0,001). Значні зміни після проведеного 

лікування відбувались і в кількості ДК в ротовій рідині. В І А підгрупі дане 

значення зменшилось в 2 рази та становило 0,21±0,03 у.о. проти 0,42±0,03 у.о. 

(р<0,001), а в І В підгрупі – в 7,5 раза та було рівним 0,18±0,04 у.о. проти 

0,75±0,03 у.о. (р<0,001). 

Дані в обох підгрупах(І А та І В) основної групи, де були пацієнти з ХГП 

початкового-І ступеня та різними рівнями тривожності, після лікування були 

практично однаковими, оскільки для терапії використовували ноотропний 

препарат, який коригує не тільки рівень тривожності, а й завдяки цьому впливу 

дає позитивні зміни в показниках. 
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Дані групи порівняння, де проводилось загальноприйняте лікування були 

значно гіршими (р<0,001) в порівнянні з даними отриманими в основній групі, 

де використовували загальноприйняте лікування, оскільки в терапію даної 

групи не входив препарат для впливу на рівень тривожності, що відіграє значну 

роль у виникненні запалення тканин пародонта. 

Позитивні результаті проведеного лікування пацієнтів основної групи 

підтверджувались й зміною показників системи антиоксидантного захисту 

(СОД, Г-SТ, та ГПО) в ротовій рідині студентів хворих на ХГП початкового-

першого ступеня з підвищеним та високим рівнем тривожності. Кількість СОД 

в ротовій рідині пацієнтів основної групи покращилась до 69,12±2,84 % та 

57±2,61 % у І А та І В підгрупах відповідно що у 3,38 та 3,45 раза було краще 

вихідних даних (р<0,001). Позитивні результати лікування підтверджуються 

зміною кількості Г-SТ. В І А підгрупі показник Г-SТ покращився у 2,87 раза і 

становив 12,1±0,61 нмоль/хв*мг, в І В підгрупі – в 4,21 раза і був рівним 

9,05±0,69 нмоль/хв*мг (р<0,001). Показник ГПО в ротовій рідині пацієнтів 

покращився в 2,83 та 4,69 раза в обох підгрупах основної групи і становив 

0,65±0,02 мкмоль/хв*мг в І А підгрупі та 0,61±0,03 мкмоль/хв*мг в І В підгрупі 

відповідно (р<0,001). 

Хоча кількість СОД, Г-SТ та ГПО в слині у віддалені терміни 

зменшувались в обох підгрупах (І А та І В) основної групи, проте дані значення 

через 12 місяців були набагато кращими порівняно з вихідними даними 

(р<0,001). Показники групи порівняння (ІІ А та ІІ В підгрупи) у віддалені 

терміни були гіршими (р<0,001) по відношенню до відповідних показників 

основної групи. 

Таким чином, комплексне лікування ХГП початкового-І ступеня з 

підвищено-високим рівнем тривожності, яке для місцевого лікування включає 

препарати: «Октенісепт» та «Лізак», а для загального – «Ноофен» та «Віта-

Супрадин Актив» призводить до стабілізації патологічного процесу в тканинах 

пародонта та зменшує рівень психоемоцїйниго навантаження, в порівнянні з 

загальноприйнятим лікуванням, яке хоча й давало позитивні клінічні 
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результати, проте не впливало на психоемоційний стан студентів, що було 

причиною погіршення клінічних та біохімічних показників у віддалені терміни 

після проведеного лікування. Враховуючи вище наведені результати дають 

можливість рекомендувати удосконалене лікування для впровадження в 

стоматологічну практику. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та вирішено 

актуальне наукове завдання сучасної стоматології – підвищення ефективності 

комплексного лікування захворювань тканин пародонта в студентів молодших 

курсів в умовах психоемоційного навантаження. 

1. Встановлено, що ступінь психоемоційного навантаження в студентів 

молодших курсів є підвищеним (від 7 до 14 балів за опитувальником 

Г.Айзенка), на що вказують такі показники окремих емоційних станів, як 

тривожність (12,95±0,51 бали), фрустрація (11,63±0,53 бали), агресивність 

(12,34±0,6 бали) та ригідність (12,43±0,49 бали).  

2. При підвищеному рівню тривожності перебіг ГП характеризується: 

поширеністю ХГП початкового ступеня (62,5±7,75 %), зростанням індексів 

РМА (30,06±1,35 %), ЧС (3,3±0,16 бала), ІК (1,39±0,08 бала), ГПК 

(1,99±0,06 мм), РІ (2,87±0,04 бала) та CPITN (3,06±0,07 уражених секстантів). 

При високому рівню тривожності переважно поширений ХГП І ступеня 

(37,5±7,75 %), зростання індексів РМА (44,13±1,58 %), ЧС (4,74±0,19 бала), ІК 

(2,11±0,04 бала), ГПК (2,62±0,05 мм), РІ (3,31±0,05 бала) та CPITN 

(3,63±0,05 уражених секстантів). 

3. У хворих на ХГП початкового-І ступеня на фоні підвищено-високого 

рівня тривожності спостерігали порушення прооксидантно-антиоксидантного 

захисту ротової порожнини, що супроводжувалось достовірним зростанням 

показників прооксидантного захисту, а саме МДА у 3,5 раза, ДК – у 2,6 раза, а 

також зниженням рівня показників антиоксидантного захисту: СОД – у 2,9 раза, 

Г-SТ – у 2,9 раза, ГПО – у 3,1 раза в порівнянні з контрольною групою 

(р<0,001). 

4. Одразу після проведеного комплексного лікування ГП на фоні 

психоемоційного навантаження із застосуванням препаратів для місцевого та 

загального лікування, спостерігали достовірні зміни показників в І А та І В 

підгрупах (р<0,001). Так, серед клінічних даних зменшилися індекси РМА – у 

13,6 та 6,3, ЧС – у 1,6 та 2,1, ГПК – у 2,5 та 2,1, ІК – у 46,3 та 17,6, РІ – у 1,1 та 
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1,4; CPITN – у 34 та 15,8 раза відповідно, а також змінилися лабораторні 

показники: знизилися рівні МДА – у 3,6 та 6,3, ДК – у 2 та 4,2 раза відповідно, і 

підвищилися значення СОД – у 3,4 та 3,5, Г-SТ – у 2,9 та 4,2, ГПО – у 2,8 та 4,7 

раза відповідно, одразу після лікування. 

5. Висока ефективність лікування підтверджується достовірною 

нормалізацію клінічних та лабораторних показників у віддалені терміни 

(р<0,001-0,05). Так, унормувався рівень психоемоційного навантаження, 

стабілізувались клінічні показники (в І А підгрупі відзначали зменшення 

індексів: РМА – у 14,4 та 12,4, ЧС – у 1,5 та 1,3, ГПК – у 3,2 та 2,6, ІК – у 27,8 

та 11,5, РІ – у 1,3 та 1,2, CPITN – у 16,1 та 10,9 раза через 6 та 12 місяців 

відповідно; аналогічно в І В підгрупі – зниження РМА – у 6,7 та 6, ЧС – у 1,7 та 

1,5, ГПК – у 2,8 та 2,4, ІК – у 10 та 6,8, РІ – у 1,6 та 1,3, CPITN – у 10 та 7,9 раза 

через 6 та 12 місяців, відповідно), нормалізувалась дані прооксидантно-

антиоксидантної системи ротової рідини за рахунок зниження рівня МДА (в І А 

підгрупі у 2,5 та 1,5 раза та в І В – у 5 та 2,8 раза через через 6 та 12 місяців 

відповідно) і ДК (в І А підгрупі у 1,6 та 1,3 раза та в І В – у 2,8 та 2,1 раза через 

6 та 12 місяців, відповідно) та підвищення активності СОД (в І А підгрупі у 3 та 

2,7 раза, та в І В – у 3,1та 2,8 раза через 6 та 12 місяців відповідно), Г-SТ (в І А 

підгрупі у 2,6 та 2,3 раза та в І В – у 3,9 та 3,3 раза через 6 та 12 місяців 

відповідно), ГПО (в І А підгрупі у 2,4 та 1,9 раза та в І В –у 4,1 та 3,1 раза через 

6 та 12 місяців, відповідно). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. З метою визначення рівня психоемоційного навантаження, що включає 

тривожність, фрустрацію, агресивність та ригідність, рекомендовано 

використовувати методику самооцінки психічних станів за Г.Айзенком. 

2. Для місцевого лікування хронічного генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня на фоні психоемоційного навантаження рекомендуємо 

полоскання ротової порожнини розчином «Октенісепт» (в розведенні 

дистильованою водою 1:3, 3 рази на добу – 1 тиждень) та розсмоктувати 

препарат «Лізак» (по 1 таблетці кожні 4 години протягом 1 тижня).  

3. Для загального лікування пацієнтам з хронічним генералізованим 

пародонтитом початкового-І ступеня на фоні психоемоційного навантаження за 

рекомендаціями невропатологів вживати ноотропний препарат «Ноофен» 

(1 таблетка (250 мг) 3 рази на добу протягом 1 місяця) та вітамінно-

мікроелементний комплекс «Віта-Супрадин Актив» (по 1 таблетці 1 раз на добу 

протягом 1 місяця). 

 

http://mozdocs.kiev.ua/liki.php?nav=2&phgroup=77
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5. The 3rd International scientific and practical conference «Eurasian Scientific 

Congress» (Barcelona, Spain, March 22-24, 2020, форма участі – публікація тез). 
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ДОДАТОК Б 

КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА №______ 

Дата обстеження:    I (до лікування)_________     II (після лікування)_________ 

III (через 1 міс.)_________IV (через 6 міс.)_________V (через 12 міс.)_________ 

П.І.П. ____________________________________________________________ 

Вік (повних років): ___________ 

Стать: _______ 

Місце поживання (місто/село): ___________ 

Зубна формула:  
 

 

                

Криткрії:                            КПВ= 

К – карієс                           К= 

П – пломба                         П= 

В – видалено                      В= 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

                

 

Гігієнічний індекс Грін-Вермілліона (OHI-S, бали): 

I 

OHI-S_______ 

Зубний 

наліт     _______ 

Зубний 

камінь    _______ 

II 

OHI-S_______ 

Зубний 

наліт     _______ 

Зубний 

камінь    

_______ 

III 

OHI-S_______ 

Зубний 

наліт     _______ 

Зубний 

камінь    

_______ 

IV 

OHI-S_______ 

Зубний 

наліт     _______ 

Зубний 

камінь    

_______ 

V 

OHI-S_______ 

Зубний 

наліт     _______ 

Зубний 

камінь    

_______ 

 

Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (PMA, %): 

I._______       II. _______       III. _______      IV. _______       V. _______ 

Цифрове значення проби Шіллєра-Писарєва (йодне число Свракова, ЧС, 

бали): 

I._______       II. _______       III. _______      IV. _______       V. _______ 

Пародонтальний індекс Рамфйорда (PI, бали): 

I._______       II. _______       III. _______      IV. _______       V. _______ 

Індекс кровоточивості ясен за H.R. Muсhlemann, S.Soоn, модифікація I. 

Cowell, 1975 (ІК, бали) 

I._______       II. _______       III. _______      IV. _______       V. _______ 

Глибина пародонтальних кишень (ГПК, мм): 

I._______       II. _______       III. _______      IV. _______       V. _______ 

Комунальний пародонтальний індекс (СРІTN, бали): 

I._______       II. _______       III. _______      IV. _______       V. _______ 
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ДОДАТОК В 

САМООЦІНКА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ 

(за Г. Айзенком) 

 

Вік:____              Стать:____ 

Інструкція. Вам пропонується опис різних психічних станів. Якщо цей 

стан вам підходить, то за відповідь ставте 2 бали; підходить, але не зовсім — 

1 бал; якщо, зовсім не підходить — 0 балів. 

 

Психічні стани  
Підходить чи не 

зовсім 

1 2 

1. Не відчуваю в собі впевненості    

2. Часто через дрібниці червонію    

3. Мій сон неспокійний    

4. Легко поринаю в сум (сумую)    

5. Хвилююся навіть через уявні неприємності    

6. Мене лякають труднощі    

7. Люблю думати про свої недоліки    

8. Мене легко переконати    

9. Я підозрілий    

10. Важко переживаю очікування    

11. Нерідко мені здаються безвихідними ситуації, з яких 

можна знайти вихід  
  

12. Неприємності мене дуже засмучують, я падаю духом   

13. При великих неприємностях я схильний без достатніх 

причин звинувачувати себе 
  

14. Нещастя й невдачі нічому мене не вчать    

15. Я часто відмовляюся від боротьби, вважаю її 

даремною  
  

16. Я нерідко почуваю себе беззахисним    

17. Інколи я втрачаю надію    

18. Почуваю розгубленість перед труднощами    
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1 2 

19. У важкі хвилини життя інколи веду себе як дитина, 

хочеться, щоб мені поспівчували  
 

20. Вважаю недоліки свого характеру невиправними    

21. Залишаю за собою останнє слово    

22. Нерідко перебиваю співрозмовника    

23. Мене легко розгнівати    

24. Люблю робити зауваження іншим   

25. Хочу бути авторитетом для оточуючих    

26. Не задовольняюся малим, хочу найбільшого    

27. Коли розгніваюся, погано себе стримую    

28. Часто керую іншими    

29. У мене різка, груба жестикуляція    

30. Я можу помститися    

31. Мені важко змінювати звички    

32. Нелегко переключаю увагу    

33. Дуже насторожено ставлюся до всього нового    

34. Мене важко переконати в будь-чому    

35. Нерідко в мене не виходять із голови думки, від яких 

необхідно було б звільнитися  
  

36. Важко зближуюся з людьми   

37. Мене дратують навіть незначні зміни в плані    

38. Нерідко я буваю впертим    

39. Не маю бажання ризикувати    

40. Важко переживаю зміни у прийнятому мною режимі    
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ДОДАТОК Г 

 

Таблиця Г.1 

Інтерпретація балів показників окремих емоційних станів в студентів 2 

курсу 

П
о

к
аз

н
и

к
 

Б
ал

и
 

І група (основна) 

n=40 

ІІ група 

(порівняння) 

n=40 

ІІІ група 

(контрольна) 

n=30 

абс. число M±m, % абс. число M±m, % абс. число M±m, % 

Т
р

и
в
о

ж
н

іс
ть

 

0 – 7 – – – – 28 93,33±4,64 

8 – 14 26 65±7,64 24 60±7,85 2 6,67±4,63 

15 – 20 14 35±7,64 16 40±7,85 – – 

Ф
р

у
ст

р
ац

ія
 0 – 7 2 5±3,49 5 12,5±5,3 23 76,67±7,85 

8 – 14 31 77,5±6,69 28 70±7,34 7 23,33±7,85 

15 – 20 7 17,5±6,08 7 17,5±6,08 – – 

А
гр

ес
и

в
н

іс
ть

 0 – 7 4 10±4,8 3 7,5±4,22 12 40±9,1 

8 – 14 24 60±7,85 24 60±7,85 18 60±9,1 

15 – 20 12 30±7,34 13 32,5±7,5 – – 

Р
и

гі
д

н
іс

ть
 

0 – 7 – – – – 10 33,33±8,75 

8 – 14 28 70±7,34 32 80±6,41 20 66,67±8,75 

15 – 20 12 30±7,34 8 20±6,41 – – 
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Таблиця Г.2 

Інтерпретація балів показників рівня тривожності в студентів 2 курсу 

Б
ал

и
 

І група (основна) 

n=40 

ІІ група (порівняння) 

n=40 

ІІІ група 

(контрольна) 

n=30 
І А 

n=26 

І В 

n=14 

ІІ А 

n=24 

ІІ В 

n=16 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, % 

0 – 7 – – – – – – – – 28 93,33±4,6

4 

8 – 14 26 100 – – 24 100 – – 2 6,67±4,63 

15 – 20 – – 14 100 – – 16 100 – – 

 

 

Таблиця Г.3 

Інтерпретація балів показників рівня фрустрації в студентів 2 курсу 

Б
ал

и
 

І група (основна) 

n=40 

ІІ група (порівняння) 

n=40 

ІІІ група 

(контрольна) 

n=30 
І А 

n=26 

І В 

n=14 

ІІ А 

n=24 

ІІ В 

n=16 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, % 

0 – 7 2 7,69± 

5,33 

– – 5 20,83

±8,47 

– – 23 76,67±7,8

5 

8 – 14 24 92,31± 

5,33 

7 50 

±13,87 

19 79,17

±8,47 

9 56,25±

12,81 

7 23,33±7,8

5 

15 – 20 – – 7 50 

±13,87 

– – 7 43,75±

12,81 

– – 
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Таблиця Г.4 

Інтерпретація балів показників рівня агресивності в студентів 2 курсу 

Б
ал

и
 

І група (основна) 

n=40 

ІІ група (порівняння) 

n=40 

ІІІ група 

(контрольна) 

n=30 
І А 

n=26 

І В 

n=14 

ІІ А 

n=24 

ІІ В 

n=16 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, % 

0 – 7 4 15,38

±7,22 

– – 3 12,5 

±6,9 

– – 12 40±9,1 

8 – 14 18 69,23

±9,23 

6 42,86±

13,73 

21 87,5 

±6,9 

3 18,75±

10,08 

18 60±9,1 

15 – 20 4 15,38

±7,22 

8 57,14±

13,73 

– – 13 81,25±

10,08 

– – 

 

 

Таблиця Г.5 

Інтерпретація балів показників рівня ригідності в студентів 2 курсу 

Б
ал

и
 

І група (основна) 

n=40 

ІІ група (порівняння) 

n=40 

ІІІ група 

(контрольна) 

n=30 
І А 

n=26 

І В 

n=14 

ІІ А 

n=24 

ІІ В 

n=16 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, 

% 

абс. 

число 

M±m, % 

0 – 7 – – – – – – – – 10 33,33 

±8,75 

8 – 14 24 92,31

±5,33 

4 28,57±

12,53 

24 100 8 50 

±12,91 

20 66,67 

±8,75 

15 – 20 2 7,69 

±5,33 

10 71,43±

12,53 

– – 8 50 

±12,91 

– – 
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