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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Серед стоматологічних захворювань чільне місце 

займають хвороби пародонта, поліетіологічність і поліпатогенність яких 

складають різні за характером ланки: патологічні процеси на рівні всього 

організму, його клітин і середовищ; тканин пародонта, біохімічно реактивних 

субстратів (Борисенко А.В., 2016; Заболотний Т.Д., 2016; Білоклицька Г.Ф., 

2015; Петрушанко Т.О., 2015; Кулигіна В.М., 2014; Герелюк В.І., 2014).  

Суттєвий вплив несприятливих чинників довкілля на стан органів і 

систем людини підтверджує тенденція до зростання частоти захворювань 

пародонта у промислово розвинутих країнах, яка у різних вікових групах сягає 

від 80 % до 100 % (World Health Organization releases new report on global 

problem of oral diseases, 2009).  

У цьому зв’язку, до групи ризику захворювань тканин пародонта 

закономірно відносять працівників аграрних підприємств, які у процесі роботи 

зазнають впливу профпатогенів різної природи , інтенсивності та тривалості дії 

(Москаленко В.Ф., 2013; Бобирьов В.М., 2011; Пупін Т.І., 2009; Волошин І.Я., 

1991). Безперервне надходження в організм агропромислових ксенобіотиків 

створює хімічне навантаження, зумовлює виникнення у макроорганізмі явищ 

токсичної гіпоксії, анемії, дисбаланс у системі загального та місцевого 

імунітету, сприяє активації явищ ендогенної інтоксикації, що у свою чергу 

проектується на тканини пародонта, зумовлюючи зростання захворюваності та 

ускладнення перебігу запально-дистрофічних захворювань зубоутримуючих 

тканин (Потапчук А.М., 2016; Лучинський М.А., 2015; Зербіно Д.Д., 2012; 

Моісеєнко Р.О., 2010). 

Незважаючи на вдосконалення технологічних процесів аграрно-

промислових комплексів, залишається високою запорошеність виробничих 

приміщень отрутохімікатами, різкі перепади температури, значні фізичні 

навантаження. Після декількох років роботи у тепличних господарствах в 

організмі працюючих розвиваються зміни функціонального та органічного 

характеру (Вековшина С.В., 2015; Вознюк В .В., 2013; Гонський Я.І., 2013; 

Проданчук М.Г., 2012), що призводить також до негативного впливу на стан 

тканин пародонта.  

Незважаючи на те, що по проблемі впливу виробничого середовища на 

тканини пародонта зібрано чимало нових даних, які висвітлюють цілісну 

концепцію щодо стимулів і закономірностей розвитку патологічних станів 

зубоутримуючих тканин, ми не знайшли порівняльних даних епідеміологічних 

досліджень , спостережень відносно ймовірних складних біохімічних та 

імунологічних ланок у тканинах ясен у працівників тепличних господарств 

(ТГ), контактуючих з пестицидами в умовах відкритих та закритих грунтів. 

Викладене спонукало нас до систематизованого дослідження пародонтального 

статусу працівників тепличних господарств, із застосуванням адекватних 

методів дослідження, поглибленого вивчення загальносоматичних факторів та 

проведення відповідних раціональних лікувально-профілактичних заходів. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

„Екологія та пародонт. Взаємозв’язок захворювань пародонта та 

загальносоматичної патології. Дисфункція скронево-нижньощелепового 

суглобу” (№ державної реєстрації – 0114U000112). 

Мета та завдання дослідження.  

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування запальних 

захворювань тканин пародонта у працівників тепличних господарств, 

контактуючих з пестицидами в умовах відкритого та закритого грунтів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

1. Вивчити поширеність та інтенсивність захворювань тканин пародонта 

у працівників ТГ, що працюють в умовах відкритого та закритого грунтів за 

впливу пестицидів. 

2. Визначити в експериментальному дослідженні ефективність 

запропонованого лікувально-профілактичного комплексу за маркерами 

ендогенної інтоксикації, імунологічного профілю та гематологічними 

показниками у сироватці крові піддослідних тварин.  
3. Дослідити зміни маркерів ендогенної інтоксикації у сироватці крові і 

ротовій рідині працівників тепличних господарств з запальними 

захворюваннями тканин пародонта. 

4. Оцінити імунологічні властивості ротової і ясенних рідин та надати 

оцінку системі гуморального імунітету у даного контингенту хворих. 

5. Визначити зміни гематологічного гомеостазу у працівників тепличних 

господарств з запальними захворюваннями тканин пародонта.  
6. Обгрунтувати та оцінити ефективність запропонованого комплексу 

лікувально-профілактичних заходів у працюючих в умовах відкритого та 

закритого грунтів агропромислових виробництв за впливу пестицидів. 

Об’єкт дослідження – запальні та дистрофічно-запальні процеси у 

тканинах пародонта у працівників ТГ, контактуючих з пестицидами в умовах 

відкритих та закритих грунтів. 

Предмет дослідження – ефективність застосування розробленого 

лікувального комплексу для лікування запальних захворювань тканин 

пародонта у робітників ТГ, що працюють в умовах відкритих та закритих 

грунтів за впливу пестицидів.  
Методи дослідження. У роботі використано клініко-діагностичні методи – 

для вивчення та оцінки стану тканин пародонта у працівників ТГ; біохімічні – для 

вивчення гематологічного гомеостазу у крові пацієнтів та експериментальних 

тварин, визначення маркерів ендогенної інтоксикації у ротовій рідині і сироватці 

крові пацієнтів та у сироватці крові експериментальних тварин; імунологічні − для 

вивчення імунологічного профілю у ротовій та ясенній рідинах людей, а також у 

сироватці крові досліджуваних пацієнтів та експериментальних щурів; медико-  

статистичні методи − для оцінки вірогідності отриманих результатів. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Уточнено наукові дані щодо 

поширеності запальних захворювань тканин пародонта у працівників ТГ, 

працюючих в умовах відкритого та закритого грунтів за впливу пестицидів. 

Доповнено наукові дані про те, що у даного контингенту працюючих мають 

місце порушення у системі загального та місцевого імунітету, гематологічного 

гомеостазу, присутні явища ендогенної інтоксикації. Уперше, на моделі 

генералізованого пародонтиту у поєднанні з пестицидним навантаженням у 

піддослідних тварин, на основі імунологічних, біохімічних досліджень 

визначено ступінь змін у сироватці крові та обґрунтовано ефективність 

запропонованого лікувально-профілактичного комплексу (патент України на 

корисну модель 111198) . Науково обґрунтовані основні покази щодо лікування 

пацієнтів із запальними захворюваннями тканин пародонта, з урахуванням їх 

клінічних проявів з позитивними віддаленими результатами.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

вивчення поширеності та інтенсивності запальних захворювань тканин 

пародонта у працівників ТГ, працюючих в умовах відкритих та закритих 

грунтів за впливу пестицидів рекомендовані для використання при плануванні 

стоматологічної допомоги в умовах амбулаторного лікування. Визначені 

величини лабораторних показників ротової та ясенних рідин, сироватки крові 

можуть бути застосовані для вибору тактики та оцінки ефективності 

лікувально-профілактичних заходів.  

Розроблено та впроваджено у практику метод комплексного лікування 

запальних захворювань тканин пародонта з місцевим використанням гелю 

„Solcoseryl−dental adhesive” та озонотерапії, що уможливило скорочення 

термінів лікування у 1,5 рази. Комплекс лікувально-профілактичних заходів для 

цього контингенту хворих є доступним, ефективним і може використовуватись 

у стоматологічних закладах різного рівня.  

Результати дослідження впроваджено у практичну роботу Стрийської міської 

стоматологічної поліклініки, Волинської обласної стоматологічної поліклініки, 

Стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, на кафедрі дитячої та терапевтичної 

стоматології ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. 

Горбачевського” МОЗ України, Рівненської міської стоматологічної поліклініки, 

КППЗ „міської стоматологічної поліклініки” у м. Луцьку.  

Матеріали дисертації використовуються на лекціях та практичних 

заняттях кафедр терапевтичної стоматології ФПДО та терапевтичної 

стоматології стоматологічного факультету ЛНМУ ім. Данила Галицького, 

кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ „Тернопільський державний 

медичний університет ім. І.Я. Горбачевського” МОЗ України.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

закінченим науковим дослідженням автора, виконана за наукового керівництва 

доктора медичних наук, професора Заболотного Тараса Дмитровича. Автор 

особисто здійснила патентно-інформаційний пошук, аналіз та узагальнення 

літературних джерел. Разом із науковим керівником з’ясовано актуальність, 

сформульовано мету і завдання дисертаційної роботи, проведений вибір 
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методів досліджень, формулювання висновків. Автор особисто здійснила 

клінічне обстеження 396 працівників ТГ з запальними захворюваннями тканин 

пародонта та 90 осіб, що не контактували з пестицидами, провела лікування 222 

працівникам тепличних господарств з запальними захворюваннями тканин 

пародонта та комплекс біохімічних та імунологічних досліджень.  

Імунологічні та біохімічні дослідження ротової та ясенної рідин, 

сироватки крові пацієнтів та експериментальних тварин проведені спільно з 

працівниками кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету 

післядипломної освіти Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького (завідувач кафедри − доктор медичних наук, 

професор Лаповець Л.Є.).  

У друкованих матеріалах разом із співавторами участь дисертанта є 

визначальною, матеріали і висновки належать здобувачеві. 
Апробація результатів дисертації . Дисертаційна робота обговорювалась 

на засіданні кафедри терапевтичної стоматології ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (Протокол № 02-

15 від 23 березня 2015 року). Основні положення дисертації доповідались на 

міжнародній науково-практичній конференції „Фармацевтичні та медичні науки: 

актуальні питання” (Дніпропетровськ, 2015); на всеукраїнських науково-

практичних конференціях: „Інноваційні технології у стоматології” (Тернопіль, 

2016); „Стандарти стоматологічної допомоги − реалії практики та перспективи 

впровадження” (Львів, 2016); на міжнародній науково-практичній конференції  

„Abstracts for pre-selection for the RECOOP Annual Scientific Review CMI 

(Хорватія, 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, з 

них 5 статей у виданнях, рекомендованих МОН України, 1 публікація в 

іноземному виданні та 5 – у матерiалах науково-практичних конференцій, 

отримано патент України на корисну модель.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 195 

сторінках друкованого тексту, з яких 151 сторінка основного тексту. Робота 

складається із вступу, огляду літератури, розділу „Матеріали і методи 

дослідження”, 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, додатків. Перелік використаної літератури 

містить 287 літературних найменувань, з яких – 84 зарубіжні джерела. Роботу 

проілюстровано 27 рисунками та 33 таблицями. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Для вивчення пародонтального статусу 

працівників тепличних господарств, що здійснювали свою трудову діяльність в 

умовах відкритого та закритого грунтів за впливу пестицидів, було проведено 

епідеміологічне дослідження 184 робітників агоропромислових виробництв, які 

працювали в умовах відкритого грунту (І основна група) та 212 працівників, 

працюючих в умовах закритого грунту (ІІ основна група); 90 працюючих, 

трудова діяльність яких не була пов’язана безпосередньо з умовами праці у 
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тепличних господарствах (адміністративно-допоміжний персонал) утворили 

порівняльну групу. Вік обстежених коливався від 20 до 55 років, стаж роботи 

становив 1−15 і більше років. Усі досліджувані були обстежені згідно 

пародонтологічних методик; діагноз формулювали відповідно до класифікації 

М.Ф. Данилевського (1994); стан тканин пародонта об’єктивізували 

пародонтальними індексами РМА (G. Parma, 1960; Masler, 1967), пародонтальним 

індексом РІ (A.L. Rassel, 1956); діагноз уточнювали за допомогою рентгенографії. 

Визначали індекс потреби у лікуванні захворювань пародонта СРІ (ВООЗ, 1998); 

при обстежені проводили кількісну і якісну оцінку стану гігієни порожнини рота 

згідно з індексом Гріна-Вермільйона (1968).  

Для вивчення патогенетичних особливостей перебігу запальних 

захворювань тканин пародонта на тлі хронічної інтоксикації пестицидами у 120 

робітників ТГ, працюючих в умовах відкритого та закритого грунтів, за впливу 

пестицидів, провели комплекс біохімічних та імунологічних досліджень.  

Для експериментальних досліджень використовувались білі безпородні 

щурі. Експериментальний пародонтит у тварин викликали ліпополісахаридною 

моделлю, шляхом введення у тканини ясен по 40 мікролітрів ліпополісахариду 

Е. Coli („Sigma-Aldrich”, США). Тваринам з модельованим пародонтитом 

вводили пестицид хлорпірифос: пероральним (відповідало умовам праці на 

відкритих грунтах ) та інгаляційним (відповідало умовам праці на закритих 

грунтах) шляхами.  

Дослідження гематологічного гомеостазу (вміст еритроцитів, їх середній 

об’єм (MCV), вміст гемоглобіну, гематокриту) у крові пацієнтів та 

експериментальних тварин проводили за допомогою автоматичного 

гематологічного аналізатора „Erma PCE 210” („ERMA INC”, Японія).  

Стан ендогенної інтоксикації (ЕІ) оцінювали за показниками сорбційної 

здатності еритроцитів ( СЗЕ) з метиленовим синім, 1986, у крові 

експериментальних тварин та вмістом середньомолекулярних пептидів (СМП) 

у ротовій рідині досліджуваних і крові пацієнтів та піддослідних тварин за 

методикою А.А. Тогайбаєва, 1990.  

Для оцінки стану загального імунітету у крові працівників тепличних 

господарств з’ясовували загальну кількість лейкоцитів та лімфоцитів, шляхом 

підрахунку клітин за допомогою світлового мікроскопу у камері Горяєва. 

Проводили оцінку Т-ланки імунітету за допомогою моноклоніальних антитіл. 

Для визначення числа В-лімфоцитів застосовували реакцію комплементарного 

розеткоутворення та з’ ясовували субпопуляції лімфоцитів з фенотипами CD19, 

CD22. Імуноглобуліни А, G у сироватці крові досліджували методом радіальної 

імунодифузії. Фагоцитарний показник (ФП) та фагоцитарний індекс визначали 

за загальноприйнятими методиками. З метою оцінки неспецифічної резистенції 

організму проводили тест відновлення нітросинього тетразолію у базальних 

умовах (НСТбаз) та здійснювали постановку реакції гальмування міграції 

лейкоцитів (РГМЛ). У крові піддослідних тварин визначали вміст лейкоцитів 

IgA, IgG за наведеними вище методиками.  

Для оцінки стану місцевого імунітету у пацієнтів груп дослідження у 

ротовій та ясенній рідинах визначали вміст IgA, sIgA та IgG, за методиками, 
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представленими вище та з‘ясовували активність лізоциму, шляхом серійних 

розведень з тест-мікробом Micrococcus lysodeikticus. 

Комплексне лікування запальних захворювань тканин пародонта було 

проведено 106 працівникам, які здійснювали свою трудову діяльність в умовах 

відкритого грунту та 116 робітникам, що працювали в умовах закритого грунту 

за впливу пестицидів. Пацієнти були поділені на групи наступним чином : 1 

група (відкритий грунт): І основна група − 62 пацієнти і І контрольна група − 44 

пацієнти та 2 група (закритий грунт): ІІ основна група − 67 пацієнтів і ІІ 

контрольна група − 49 пацієнтів.  

У основних групах лікування проведено згідно з розробленими власними 

схемами. Для місцевого лікування запальних захворювань тканин пародонта 

проводили обробку пародонтальних кишень антисептиком хлоргексидину 

біглюконату (0,2 % розчин); аплікації на ясна гелю „Solcoseryl−dental adhesive”, 

який активізує споживання кисню та біологічно активних речовин, посилює 

проліферацію, регенерацію тканин , стимулює ангіогенез; проводили 

озонотерапію за допомогою апарату „OzonyMed”. Як засіб патогенетично 

скерованої дії , пацієнтам рекомендували препарат „Бурштинова кислота”, який 

стимулює та укріплює імунну систему, виводить з організму токсичні продукти 

, покращує енергетичний обмін. Також пацієнтам був рекомендований препарат 

„Імудон”, дія якого полягає у протизапальному ефекті, що обумовлено 

активацією імунних відповідей організму, підвищенням фагоцитарної 

активності, збільшенням вмісту лізоциму у ротовій рідині, стимуляцією В-

лімфоцитів, відповідальних за вироблення антитіл, і як наслідок, підвищення 

титру секреторного імуноглобуліну А.  

Для профілактики запальних захворювань тканин пародонта пацієнтам 

основної групи рекомендувався препарат „Лімфоміозот”, який має 

протинабрякову, лімфодренажну, імуномоделюючу, дезинтоксикаційну, 

протизапальну дії. На початку та у кінці робочої зміни працівникам ТГ з 

запальними захворюваннями тканин пародонта рекомендували полокання 

ротової порожнини 0,1 % розчином лізоциму гідрохлориду з 

антибактеріальною, антисептичною, протизапальною, імуномоделюючою та 

антитоксичною діями.  

Індивідуальний гігієнічний режим ротової порожнини пацієнти 

здійснювали за допомогою зубної пасти та ополіскувача „Мексидол Дент”, які 

мають виражений протизапальний, антигіпоксичний та мембранопротекторні 

ефекти.  

Лікування хворих контрольної групи здійснювалось відповідно до 

Протоколів надання медичної допомоги МОЗ України за спеціальністю 

„Терапевтична стоматологія”. Ефективність комплексної терапії запальних 

захворювань тканин пародонта у групах дослідження оцінювали на підставі 

клінічних змін, параклінічних індексів і лабораторних досліджень у найближчі 

та віддалені терміни спостереження (6 місяців, 12−18 місяців). 

Статистичне обчислення цифрових значень здійснювали на комп’ютері за 

допомогою програм Microsoft Excel i Statistica, достовірність змін оцінювали за 

t-критерієм Стьюдента. 
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Результати дослідження та їх обговорення. Проведені епідеміологічні 

дослідження виявили значну поширеність захворювань тканин пародонта у 

працівників тепличних господарств: 77,72±3,07 % − у робітників відкритого 

грунту (ВГ) та 95,75±1,38 % у працюючих в умовах закритих грунтів (ЗГ) проти 

48,89±5,26 % − у осіб порівняльної групи, р<0,01. Частота захворювань тканин 

пародонта зростала як зі збільшенням віку обстежених, так і у залежності від 

стажу роботи в умовах теплиць. Так, при стажі роботи до 5 років, частота 

захворювань тканин пародонта у І основній групі становила 

60,42±7,05 %, у ІІ основній групі − 88,89±4,27 % оглянутих проти 15,38±7,07 % 

обстежених адміністративно-допоміжного персоналу , р<0,01, тоді як у 

працюючих на закритих грунтах, у стажевому інтервалі 11 і понад 15 років, а у 

працюючих на відкритих грунтах − при стажі роботи понад 15 років, 

поширеність захворювань тканин пародонта становила 100 %. 
За значеннями пародонтальних індексів, у 22,28±3,07 % працівників І 

основної та у 4,25±1,38 % оглянутих ІІ основної групи, діагностували здоровий 
пародонт, тоді як у обстежених порівняльної групи інтактний пародонт 
об’єктивізували у 51,11±5,27 % обстежених, р<0,01. Найчастіше у хворих 
основних груп діагностували пародонтит ІІ − ІІІ ступеня важкості, тоді як у 
групі порівняння превалювали початкові форми ураження тканин пародонта. 
Середні значення індексу РМА, залежно від стажу роботи, у І основній групі 

дорівнювали, у середньому, 40,76±2,62 %, р<0,05, у ІІ основній групі − 

55,77±2,41 %, р, р1<0,01 проти 30,95±3,57 % у групі порівняння. У 
 

середньому, значення пародонтального індексу РІ у робітників відкритого 
грунту складало 2,02±0,18 бали, у працюючих на закритих грунтах − 2,64±0,14 
бали проти 1,07±0,15 бали у людей, що не зазнають негативного впливу 

чинників тепличних господарств, р<0,01, р1<0,05.  

Кількісний показник стану гігієни порожнини рота, за індексом ОНІ−S, у 

І основній групі , у середньому, становив 2,57±0,19 бали, у ІІ основній групі − 
3,05±0,14 бали проти 1,34±0,13 бали у обстежених порівняльної групи, 

р<0,01, р1<0,05. 
Згідно значень індексу СРІ, кількість уражених секстантів на одного 

досліджуваного , працюючого в умовах відкритого грунту становила 4,30±0,16, 
що було у 1,2 рази менше, ніж у працюючих в умовах закритого грунту 

(4,81±0,15), р1<0,05, та значно перевищувало аналогічний показник у групі 

порівняння − 1,32±0,15, р<0,01. З ’ясовано, що за індексом СРІ комплексного 

лікування потребувало 28,80 % оглянутих І основної групи, 51,89 % − 
ІІ основної групи проти 15,56 % у групі порівняння, р, р1<0,05.  

У результаті  проведених  експериментальних  досліджень  нами  

встановлені суттєві зміни значень маркерів ендогенної інтоксикації − 

середньомолекулярних пептидів та сорбційної здатності еритроцитів у крові 
щурів з модельованим пародонтитом за впливу пестицидів. При цьому, у 
піддослідних тварин, які зазнавали перорального впливу пестицидів (ІІІ група, 
що відповідало умовам праці на відкритому грунті), спостерігали підвищення 

СМП у крові до 0,64±0,05 ум. од. опт. щільн., р<0,05, р1>0,05 на тлі зниження 
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СЗЕ до 20,68±1,29, р<0,05, р1<0,05, а у щурів з модельованим пародонтитом, 
при інгаляційному навантаженні пестицидами (IV група, дана модель 
відповідала умовам закритого грунту), рівень СМП у крові зростав до 0,89±0,04 

ум. од. опт. щільн., р<0,01, р1<0,05 при зниженні СЗЕ до 15,59±1,30 %, р<0,01, 

р1<0,05, стосовно значень у інтактних тварин (І група) та щурів з модельованим 
пародонтитом (ІІ група). У експериментальних тварин ІІІ  

та IV груп дослідження спостерігали підвищення кількісного вмісту лейкоцитів 
у сироватці крові стосовно даних у інтактних тварин та піддослідних тварин з 

модельованим пародонтитом: до 16,25±0,29 Ч 10
9
/л та до 19,41±0,28 Ч 10 

9
/л 

відповідно, р, р1<0,01. При цьому, у щурів з модельованим пародонтитом, за 
впливу пестицидів, відбувалось суттєве зниження вмісту імуноглобулінів: у  

ІІІ групі − IgA на 33,49 % та IgG на 11,34 % та у IV групі − на 39,18 % та на 

27,44 % відповідно, стосовно значень у інтактних щурів, р<0,01.  

У тварин з модельованим пародонтитом, при пероральному поступленні 

пестицидів ( ІІІ група) визначали зниження значень гематологічних показників: 

еритроцитів − на 41,23 %, р<0,01, гемоглобіну − на 22,64 %, р>0,05 та 

гематокриту − на 30,35 %, р<0,05 стосовно даних у інтактних тварин І групи 

дослідження. У тварин з модельованим пародонтитом, що зазнавали 

інгаляційного впливу пестицидів (IV група), спостерігали зменшення вмісту у 

периферійній крові еритроцитів − на 44,46 %, р<0,01, гемоглобіну − на 25,62 %, 

р>0,05 та гематокриту − на 43,31 %, р<0,01 стосовно даних у інтактних щурів.  

У результаті застосування запропонованого нами лікувально-

профілактичного комплексу у експериментальних тварин, що знаходились під 

токсикогенним впливом пестицидів, вдалося знизити рівень 

середньомолекулярних пептидів, концентрацію лейкоцитів та досягнути 

підвищення рівнів імуноглобулінів А і G, сорбційної здатності еритроцитів та 

значень проаналізованих гематологічних показників, стосовно значень у щурів 

з модельованим пародонтитом, р1<0,05. 

У результаті проведених досліджень нами встановлено, що у працівників 

з запальними захворюваннями тканин пародонта, що зазнають токсикогенного 

навантаження пестицидами, незалежно від умов праці, середній вміст 

середньомолекулярних пептидів у сироватці крові був на 71,77 % та на 42,47 %, 

р<0,01, р1<0,05 та у ротовій рідині − на 53,97 % та на 28,37 %, р<0,01, р1>0,05  

вище, ніж у практично здорових людей та пацієнтів з запальними 
захворюваннями тканин пародонта, що не контактували з негативними 
чинниками тепличних господарств, відповідно. При цьому, у працюючих в 

умовах відкритого грунту, вміст СМП у сироватці крові був на 16,79 %, р2<0,05 

та у ротовій рідині − на 15,33 %, р 2>0,05 нижче стосовно значень у робітників 

закритого грунту. Звертало увагу, що зі збільшенням інтенсивності уражень 
тканин пародонта, рівень СМП збільшувався у сироватці крові і ротовій рідині 
працюючих, не залежно від умов праці.  

Вміст лізоциму у ротовій рідині досліджуваних І та ІІ основних груп з ГП 

був на 7,31 %, р<0,05 та на 10,70 %, р<0,01, нижче, ніж у пацієнтів з запальними 

захворюваннями тканин пародонта, що не контактували з 



 
 

9 
 

пестицидами, відповідно. Концентрація sIgA у ротовій рідині досліджуваних 
основних груп була значно нижче стосовно даних у порівнянні: на 24,41 %, 
р<0,05, у працюючих на відкритих грунтах та на 35,04 %, р<0,01, у робітників 
закритих грунтів. Слід зауважити, що отримані дані вмісту лізоциму та sIgA у 

ротовій рідині працюючих основних груп не відрізнялись між собою, р2>0,05. 

У працюючих в умовах шкідливих чинників ТГ, концентрація імуноглобулінів 

у ротовій рідині знижувалась: у І основній групі − IgA на 15,45 % та IgG – на 

9,68 %, р<0,01, та у ІІ основній групі − IgA на 27,73 % та IgG − на 16,51 %, 
р<0,01, стосовно даних у осіб з інтактним пародонтом. При цьому, у робітників 
ІІ основної групи вміст рівнів імуноглобулінів у ротовій рідині був достовірно 

нижче у порівнянні зі значеннями у І основній групі, р2<0,01.  

У пацієнтів з ГП основних груп визначали зменшення рівня лізоциму у 
ясенній рідині стосовно даних у досліджуваних з інтактним пародонтом: на 
12,85 % у працюючих на відкритих грунтах та на 25,0 % у робітників закритих 
грунтів, р<0,01. Привертало увагу, що у хворих на ГП ІІ основної групи вміст 
лізоциму у ротовій рідині був на 13,92 % нижче, ніж у досліджуваних І 

основної групи, р2<0,05. Динаміка змін концентрації sIgA у ясенній рідині 

носила аналогічний характер: у хворих на ГП основних груп відзначали 

зменшення його концентрації стосовно даних у осіб з інтактним пародонтом − 

на 25,56 % у І основній та на 56,20 % у ІІ основній групах, р<0,01.  

Аналіз змін показників системного імунітету у пацієнтів з ГП, що зазнавали 

впливу пестицидів показав, що у досліджуваних у сироватці крові достовірно 

зростав вміст лейкоцитів: у І основній групі − на 14,71 %, р<0,05 та у ІІ основній 

групі − на 31,00 %, р <0,01. При цьому, у пацієнтів ІІ основної групи вміст 

лейкоцитів у крові був достовірно вище, ніж у І основній групі, р2<0,05. Вміст 

лімфоцитів у хворих з ГП основних груп у сироватці крові зменшувався: на 33,48 

% та на 40,27 % у працівників, що працюють на відкритих грунтах та у робітників 

закритого грунту, відповідно стосовно значень середньостатистичної норми , р 

<0,01. Достовірне зниження концентрацій CD4
+ та CD8

+ лімфоцитів при 

зменшенні імунорегуляторного індексу досліджували тільки у пацієнтів з ГП, 

працюючих в умовах закритого грунту, р, р1<0,01, р2<0,05. У пацієнтів з 

генералізованим пародонтитом ІІ основної групи досліджували суттєві зміни у В-

ланці імунітету: визначали зростання CD19
+ та CD22

+ лімфоцитів, р<0,01, р1<0,05. 

Вміст імуноглобуліну G у сироватці крові осіб з ГП основних груп був нижче в 

обох групах дослідження, р<0,01, а концентрація імуноглобуліну А зменшувалась 

достовірно тільки у осіб, працюючих в умовах закритого грунту − до 1,62±0,04 г/л, 

р<0,01. Значення НТС-тесту у хворих на ГП, що працювали в умовах відкритого та 

закритого грунтів були нижче, ніж у досліджуваних групи контролю (р<0,01), але 

не відрізнялись статистичною значущістю від даних у групі порівняння, р1>0,05. 

Показник реакції гальмування міграції лейкоцитів (РГМЛ) у хворих на ГП усіх 

груп дослідження збільшувався стосовно даних у осіб з інтактним пародонтом, 

р<0,01, та досягав максимальних значень у хворих на ГП І основної групи 
 

(70,40±2,56 %, р1<0,01) та у досліджуваних ІІ основної групи (76,50±2,57 %, 
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р1<0,01, р2<0,05). У результаті проведених досліджень у хворих на ГП усіх груп 

дослідження визначали зменшення фагоцитарного числа та фагоцитарного 
індексу, р<0,01. При цьому, максимальне зниження проаналізованих показників 

визначали у пацієнтів ІІ основної групи: фагоцитарного індексу − до 54,18±0,82 

%, р1, р2<0,01 та фагоцитарного числа − до 3,05±0,22 ум. од., р 1<0,01, р 2<0,05. 

Привертало увагу, що концентрація лізоциму у сироватці крові достовірно 

знижувалась тільки у хворих на ГП ІІ основної групи, р<0,05.  

Для вивчення гіпоксичних явищ в організмі працюючих в 

агропромисловому секторі, за впливу пестицидів, нами були досліджені окремі 

гематологічні показники. Доведено, що у працюючих з ГП в умовах відкритого 

грунту, кількісний вміст еритроцитів у крові був на 7,63 %, р<0,05, а у робітників з 

ГП, працюючих в умовах закритих грунтів, на 13,14 % нижче стосовно значень 

середньостатистичної норми, р<0,01. Середній об’єм еритроцитів у пацієнтів І 

основної групи, зі значенням 86,70±0,67 фл дорівнював середньостатистичним 

даним, а у досліджуваних ІІ основної групи показник МСV був на 3,44 % нижче 

нормативних значень, р>0,05. Слід зауважити, що у працюючих в умовах 

пестицидного навантаження, кількісний вміст еритроцитів та їх середній об’єм 

знаходились у межах середньостатистичної норми. Вміст гемоглобіну у хворих на 

ГП, працюючих в умовах ВГ та ЗГ був на 9,81 % та на 18,03 % нижче стосовно 

нормативних значень, р<0,01, відповідно. У результаті проведених досліджень 

встановлено, що найменші значення показника гематокриту були у пацієнтів з 

генералізованими ураженнями тканин пародонта, що працювали в умовах 

закритого грунту за впливу пестицидів, що було на 21,49 % нижче 

середньостатистичної норми, р<0,01. Слід зауважити, що зі збільшенням 

інтенсифікації запальних процесів у тканинах пародонта у працюючих за впливу 

пестицидів, параметри проаналізованих показників суттєво знижувались (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 − Лікувальні заходи у працівників агропромислових виробництв 

з хронічним катаральним гінгівітом 
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Лікування ХКГ було проведено 16 працівникам , працюючих в умовах 

відкритого грунту (10 осіб − основна група та 6 людей − контрольна група) та у 

21 робітника закритого грунту (12 осіб − основна група, 9 людей − контрольна 

група). На 12−14 добу після лікування, у пацієнтів, що працювали в умовах 

відкритого грунту за впливу пестицидів, „нормалізація” стану тканин 

пародонта відзначена у 70,0 % обстежених та „ покращення” стану тканин 

пародонта у 30,0 % пацієнтів основної групи. У контрольній групі 

„нормалізація ” діагностована у 33,33 % пацієнтів, „покращення ” − у 16,67 %, 

„без змін” − 50,0 % обстежених. У пацієнтів основної групи з ХКГ, працюючих 

на закритих грунтах, на 12−14 добу після лікування стан тканин пародонта за 

критерієм „нормалізація” був діагностований у 58,33 % обстежених, а оцінці 

„покращення” відповідало 41,67 % хворих. У контрольній групі „нормалізація” 

стану тканин пародонта була досягнута у 22,22 % обстежених, „ покращення” − 

у 33,33 % пацієнтів. Лікування виявилось неефективним у 44,45 % осіб. 

Повторні клінічні огляди хворих на ХКГ через 6 місяців після лікування 

показали, що у працюючих в умовах відкритого грунту, „нормалізація” стану 

тканин пародонта була досягнута у 90,00±7,50 % пацієнтів основної групи 

проти 33,33±11,78 % оглянутих у контрольної групи, р<0,01. „Покращення” 

стану тканин пародонта спостерігали у 10,00±2,75 % оглянутих основної групи 

проти 16,16±3,85 % пацієнтів контрольної групи, р>0,05. Лікування виявилось 

неефективним у 50,51±3,25 % обстежених контрольної групи. У результаті 

застосування розпрацьованого нами лікувально-профілактичного комплексу, у 

пацієнтів з ХКГ основної групи, що працюють в умовах закритих грунтів, через 

6 місяців після лікування, „нормалізація” стану тканин пародонта діагностована 

у 83,33 % обстежених, р<0,01, „покращення” − у 16,67 % пацієнтів, р>0,05. У 

пацієнтів з ХКГ контрольної групи, у даний лікувальний термін „нормалізація” 

стану тканин пародонта констатована у 11,11 % обстежених, „покращення” − у 

33,33 % пацієнтів, „без змін” − у 55,56 % хворих (рис. 2). 
 
 
 

У хворих на генералізований пародонтит, що працювали в умовах 

відкритого грунту, на 12−14 добу після лікування, „нормалізація” стану тканин 

пародонта була досягнута у 46,15 % пацієнтів основної групи проти 23,68 % 

обстежених групи контролю, р<0,05. „Покращення” стану тканин пародонта 

спостерігали: у 30,77 % пацієнтів основної групи та 26,32 % оглянутих групи 

контролю, р >0,05. Лікування виявилось неефективним у 23,08 % пацієнтів 

основної та у 50,00 % обстежених контрольних груп, р<0,05. У хворих на 

генералізований пародонтит, що працювали в умовах закритого грунту, на 12− 

14 добу після лікування, „нормалізація” стану тканин пародонта визначалась у 

36,36 % пацієнтів основної групи проти 23,00 % обстежених групи контролю, 

р>0,05. „Покращення” стану тканин пародонта визначено у 30,91 % обстежених 

основної та у 20,00 % пацієнтів контрольних груп, р>0,05. Лікування виявилось 

неефективним у 32,73 % досліджуваних основної групи та у 57,00 % людей 

контрольної групи, р<0,05. 
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Рисунок 2 − Лікувальні заходи у працівників агропромислових виробництв, 

хворих на генералізований пародонтит 
 

Через 6 місяців після лікування, у хворих на ГП основних груп, у 

результаті застосування комплексу запропонованих нами лікувально-

профілактичних заходів, визначена позитивна клінічна динаміка стану тканин 

пародонта. Так, у працюючих на відкритих грунтах, „нормалізація” стану 

тканин пародонта досягнута у 71,15 % хворих, р <0,01, „покращення” − у 19,23 

% обстежених , р>0,05. Лікування виявилось неефективним у 9,62 % пацієнтів, 

р<0,01. У пацієнтів з ГП основної групи, працюючих на закритих грунтах, 

„нормалізація” стану тканин пародонта діагностована у 72,72 % обстежених, 

р<0,01, „покращення” − у 16,36 % пацієнтів, р>0,05. Лікування виявилось 

неефективним у 10,92 % хворих, р<0,01.  

У той же час, у пацієнтів з ГП контрольних груп, де лікування 

проводилось за загальноприйнятими методиками, „нормалізація” стану тканин 

пародонта визначена у 13,15 % пацієнтів І контрольної групи та у 12,50 % 

людей ІІ контрольної групи. „Покращення” стану тканин пародонта було 
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досягнуто у 23,68 % у І контрольній та у 15,0 % обстежених ІІ контрольної 

груп. Стан тканин пародонта „без змін” визначався у 63,17 % хворих І 

контрольної групи та у 72,50 % пацієнтів ІІ контрольної групи. 

Через 12 місяців після лікування, у результаті застосування 

запропонованого лікувально-профілактичного комплексу, у хворих на ГП 

основних груп вдалося досягнути стабілізації запального процесу у тканинах 

пародонта. Так, у досліджуваних основних груп, „нормалізація” стану тканин 

пародонта діагностувалась у 76,92 % пацієнтів І основної та у 78,18 % людей ІІ 

основної груп обстежених, р<0,01. „Покращення” стану тканин пародонта 

констатовано у 17,31 % обстежених І основної та у 14,55 % ІІ основної груп, 

р>0,05. Лікування виявилось неефективним у 5,77 % хворих І основної та у 7,27 

% пацієнтів ІІ основної груп, р<0,01. 

У контрольних групах, у результаті застосування традиційних 

лікувальних заходів, через 12 місяців після лікування, „нормалізацію” стану 

тканин пародонта визначали у 7,89 % пацієнтів І контрольної та у 7,50 % 

хворих ІІ контрольної груп, „покращення” стану тканин пародонта 

діагностовано у 18,42 % обстежених І контрольної та у 12,50 % досліджуваних 

ІІ контрольної груп. Лікування виявилось неефективним у 73,69 % пацієнтів І 

контрольної та у 80,0 % обстежених ІІ контрольної груп.  

Клінічні дослідження, в усі лікувальні терміни були переконливо 

підтверджені даними параклінічних індексів та лабораторними дослідженнями 

у віддалені лікувальні терміни (6−12 місяців). 
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на основі клінічно-лабораторних та 

експериментальних досліджень представлено науково обґрунтоване вирішення 

актуального завдання сучасної стоматології, що полягає у підвищенні 

ефективності лікування та профілактики запальних захворювань тканин 

пародонта у працівників тепличних господарств, що працюють в умовах 

відкритих та закритих грунтів за впливу пестицидів. 

1. У працівників з запальними захворюваннями тканин пародонта, які 

працюють у тепличних господарствах в умовах відкритого та закритого грунтів 

за впливу пестицидів виявлено високу поширеність запальних захворювань 

тканин пародонта: 77,72±3,07 % у працюючих на відкритих грунтах (І основна 

група) та 95,75±1,38 % у робітників закритих грунтів (ІІ основна група), р<0,01 

при інтенсивності 40,76±2,62 % та 55,77±2,41 % за індексом РМА, р<0,01, та 

2,02±0,18 бали і 2,64±0,14 бали за індексом РІ, р<0,01 у І та ІІ основних групах 

відповідно. Середня кількість уражених секстантів на одного обстеженого 

становила 4,30±0,16 та 4,86±0,15 у працівників відкритих та закритих грунтів 

відповідно, р<0,01.  
2. Експериментальними дослідженнями встановлено, що у піддослідних 

тварин з модельованим пародонтитом на тлі пестицидного навантаження, у 

сироватці крові підвищується вміст СМП: при пероральному  

введенні хімікатів − на 42,22 %, р<0,05 та при інгаляційному − на 97,78 %, 
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р<0,01, кількісного складу лейкоцитів у крові − у 2,2 рази та у 2,6 рази при 

пероральному та інгаляційному пестицидному поступленні відповідно, р<0,01. 

При цьому, у сироватці крові досліджували зменшення СЗЕ на 43,35 % та на 

57,29 %, р<0,01; вмісту IgA − на 33,49 % та на 45,12 %, р<0,01,  

концентрації IgG − на 11,34 % та на 27,44 %, р<0,01; вмісту еритроцитів − на 

41,23 % та на 44,46 %, р<0,01, гемоглобіну −  на 22,64 % та на 25,62 %, 

р<0,05, гематокриту − на 30,35 % та на 43,31 %, р<0,01 при пероральному та 

інгаляційному введенні пестицидів відповідно. Застосування запропонованого 

нами лікувально-профілактичного комплексу дозволило суттєво відкорегувати 

значення біохімічних та імунологічних показників сироватки крові у тварин з 

модельованим пародонтитом при різних шляхах надходження пестицидів у 

організм. 

3. Визначено дисбаланс маркерів ендогенної інтоксикації у працівників 

ТГ з запальними захворюваннями тканин пародонта, який характеризувався 

зростанням середнього вмісту СМП: на 77,77 % у крові та на 53,97 % у ротовій 

рідині стосовно значень у здорових людей, р<0,01. При цьому, у працюючих в 

умовах закритого грунту зростання вмісту СМП у крові та ротовій рідині було 

більш значним, у порівнянні з даними у робітників відкритих грунтів. 

 
4. Доведено, що у робітників ТГ, контактуючих з пестицидами в умовах 

відкритого та закритого грунтів, спостерігаються значні порушення у системі 

місцевого імунітету, що характеризувалось зменшенням рівнів імуноглобулінів 

А, G, sIgA та лізоциму у ротовій та ясенній рідинах, а також значний дисбаланс  
у системі загального імунітету. Звертало увагу, що у працівників з запальними 

захворюваннями тканин пародонта, працюючих на закритих грунтах за впливу 

пестицидів, зміни імунологічного профілю носили більш виражений 

негативний характер.  
5. Наявність гіпоксичних змін у організмі, що призводить до посилення 

інтенсифікації запальних явищ у тканинах пародонта, підтверджена 

зменшенням кількості еритроцитів та їх об’єму, р>0,05, рівнів гемоглобіну та 

гематокриту, р<0,01, у крові працюючих, з превалюванням цих процесів у 

працівників ТГ, що працюють в умовах закритих грунтів за впливу пестицидів. 

6. Опрацьовано схеми комплексного лікування запальних захворювань 

тканин пародонта із застосуванням засобів патогенетичної для досліджуваного  

контингенту фармакотерапії і фізіотерапії. До загального лікування хворим 

рекомендували препарат „ Бурштинова кислота” з антигіпоксичною, 

метаболічною, імуностимулюючою та антитоксикогенною діями, „Імудон” з 

вираженим протизапальним ефектом. Для місцевої фармакотерапії 

використовували гель „Solcoseryl−dental adhesivе” у вигляді аплікацій на ясна, 

полокань та ротових ванночок з хлоргексидином біглюконатом, озонотерапії. У 

результаті проведення комплексного лікування у працівників ТГ , які працюють 

в умовах відкритих та закритих грунтів за впливу пестицидів, у середньому, 

„нормалізація” стану тканин пародонта була досягнута у 76,84 % пацієнтів 

проти 7,69 % хворих у групі контролю, р<0,01. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Дирик В. Т. Обґрунтування профілактики та лікування захворювань 

пародонта у працівників, контактуючих з пестицидами в умовах закритого 

та відкритого грунту. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України. – Львів, 2017. 

При обстеженні 184 працівників агропромислових виробництв, які 

здійснювали свою трудову діяльність в умовах відкритого грунту (І основна 

група) та 212 працюючих в умовах закритого грунту (ІІ основна група) за 

впливу пестицидів та 90 людей, які не контактували зі шкідливими чинниками 

тепличних господарств (порівняльна група), запальні захворювання тканин 

пародонта були виявлені у 77,72±3,07 % обстежених І основної та у 95,75±1,38 

% робітників ІІ основної групи проти 48,89±5,26 % досліджуваних порівняльної 

групи, р<0,01. Звертало увагу, що у працівників основних груп інтенсивність 

запальних захворювань тканин пародонта за індексами РМА, РІ, СРІ була вище 

стосовно даних у порівнянні.  

У результаті експериментальних досліджень встановлено, що у 

піддослідних щурів з модельованим пародонтитом на тлі пестицидного 

навантаження, у сироватці крові підвищується вміст середньомолекулярних 

пептидів, кількісний склад лейкоцитів на тлі зменшення у крові сорбційної 

здатності еритроцитів, вмісту ІgA та IgG, гемоглобіну, гематокриту. 

Застосування запропонованого нами лікувально-профілактичного комплексу 

дозволило суттєво відкорегувати значення біохімічних та імунологічних 

показників сироватки крові у тварин з модельованим пародонтитом при різних 

шляхах надходження пестицидів у організм. 

Визначено дисбаланс маркерів ендогенної інтоксикації у працівників 

тепличних господарств з запальними захворюваннями тканин пародонта, який 

характеризувався зростанням середнього вмісту СМП у крові та ротовій рідині 

працюючих.  

Доведено, що у робітників ТГ, працюючих в умовах відкритого та 

закритого грунтів за впливу пестицидів з запальними захворюваннями тканин 

пародонта, спостерігаються значні порушення у системі загального і місцевого 

імунітету. Наявність гіпоксичних змін у організмі даного контингенту 
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підтверджена зменшенням кількості еритроцитів та їх об’єму, р>0,05, рівнів 

гемоглобіну та гематокриту у крові працюючих, р<0,01. 

Розроблена схема лікування та профілактики загострень запальних 

захворювань тканин пародонта із залученням засобів патогенетично 

спрямованої дії. Ефективність запропонованого комплексного лікування 

підтверджена скороченням кількості відвідувань, покращенням 

пародонтального статусу хворих після лікування і тривалою стабілізацією 

патологічного процесу у тканинах пародонта.  

Ключові слова: тепличні господарства, гінгівіт, генералізований 

пародонтит, шкідливі виробничі чинники, пародонтальний статус, ротова 

рідина, експериментальні тварини, маркери ендогенної інтоксикації. 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Дырык В. Т. Обоснование профилактики и лечения заболеваний 

пародонта у работников, контактрирующих с пестицидами в условиях 

открытых и закрытых грунтов. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 – стоматология. – Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МЗ Украины. – Львов, 2017.  

В результате проведенных исследований установлено, что у людей с 

воспалительными заболеваниями тканей пародонта, которые осуществляют 

свою трудовую деятельность в условиях открытого и закрытого грунтов 

тепличных хозяйств под влиянием пестицидов, выявлено высокую 

распространенность воспалительных заболеваний тканей пародонта: 77,72±3,07 

% у работников открытого грунта (І основная группа) и 95,75±1,38 % у 

работающих в условиях закрытого грунта (II основная группа), р<0,01 при 

интенсивности 40,76±2,62 % и 55,77±2,41 % по данным индекса РМА, р<0,01 и 

2,02±0,18 бала и 2,64±0,14 бала по индексу РІ, р<0,01 в І и ІІ основных группах, 

соответственно. Среднее количество пораженных секстантов на одного 

обследованного, за данными индекса СРІ, соответствовало 4,30±0,16 и 

4,86±0,15 у работающих на открытых и закрытых грунтах, р<0,01. 
В результате экспериментальных исследований установлено, что у крыс с 

моделированным пародонтитом на фоне пестицидной нагрузки, в сыворотке крови 

повышается содержание среднемолекулярных пептидов: при пероральном  

введении химикатов − на 42,22 %, р<0,05, и при ингаляционном введении 

пестицидов − на 97,78 %, р<0,01, количественного состава лейкоцитов в крови − 

в 2,2 раза и в 2,6 раза при пероральной и ингаляционной пестицидной нагрузке, 

соответственно, р<0,01. При этом, в сыворотке крови выявляли уменьшение 

сорбционной возможности эритроцитов на 43,35 % и на 57,29 %, р<0,01;  

содержания IgA − на 33,49 % и на 45,12 %, р<0,01, концентрации IgG − на 11,34 %  

и на 27,44 %, р<0,01, концентраций эритроцитов − на 41,23 % и на 44,46 %, р<0,01, 

гемоглобину − на 22,64 % и на 25,62 %, р<0,05, гематокрита − на 30,35 % и на 

43,31 %, р<0,01, при пероральном и ингаляционном введении пестицидов, 
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соответственно. Использование предложенного нами лечебно-профилактического 

комплекса позволило существенно откорректировать значения биохимических и 

иммунологических показателей сыворотки крови у крыс с моделированным 

пародонтитом при разных вариантах попадания пестицидов в организм.  

Установлен дисбаланс маркеров эндогенной интоксикации у рабочих 

тепличных хозяйств с воспалительными заболеваниями тканей пародонта, 

который характеризовался увеличением среднего содержания 

среднемолекулярных пептидов: на 77,77 % в крови и на 53,97 % в ротовой 

жидкости относительно значений у практически здоровых людей, р<0,01. При 

этом, у работающих в условиях закрытого грунта, увеличение содержания 

СПМ в крови и ротовой жидкости было более значительным по сравнению с 

данными у рабочих открытого грунта в условиях пестицидной нагрузки.  

Доказано, что у рабочих тепличных хозяйств, работающих в различных 

производственных условиях с воспалительными заболеваниями тканей пародонта, 

определяются значительные нарушения в системе местного иммунитета, что 

характеризовалось уменьшением уровней иммуноглобулинов А, G, sIgA и 

лизоцима в ротовой и десневой жидкостях, а также нарушениями в системе 

общего иммунитета. Наличие гипоксических изменений в организме, которые 

приводят к усилению интенсификации воспалительных явлений в тканях 

пародонта у данного контингента больных, подтверждена уменьшением 

количества эритроцитов и их объёма, уровней гемоглобина и гематокрита у крови 

работающих, р>0,05, р<0,01. Следует заметить, что у людей с воспалительными 

заболеваниями тканей пародонта, которые работают в условиях закрытого грунта 

под влиянием пестицидов, изменения данных иммунологических и биохимических 

показателей носили более выраженный характер.  

Схема комплексного лечения воспалительных заболеваний тканей 

пародонта („ Янтарная кислота”, „ Имудон”, „Лимфомиозот”); 

„Solcoseryl−dental adhesive” в виде аппликаций на десна, озонотерапия, 

полоскания с хлоргексидином биглюконатом и лизоцимом гидрохлоридом 

(местного назначения ) позволили добиться „нормализации” состояния тканей 

пародонта, в среднем, у 76,84 % пациентов основных групп по сравнению с 

7,69 % больных в группах контроля.  

Ключевые слова: тепличные хозяйства, гингивит, генерализованный 

пародонтит, вредные факторы производства, пародонтологический статус, ротовая 

жидкость, экспериментальные животные, маркеры эндогенной интоксикации. 
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The examination of 184 agro-industry workers performing their labor activity 
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in the conditions of open soil (I main group) and 212 persons working in the 

conditions of covered soil who were influenced by the pesticides (II main group), and 

90 people who did not contact with harmful agents of greenhouse business 

(comparative group) revealed inflammatory periodontal tissue diseases in 77,72±3,07 

% of the examined individuals from the I main group and in 95,75±1,38 % of 

workers from the II main group versus 48,89±5,26 % of examined individuals from 

the comparative group, р<0,01. Based on the comparative analysis of the data the 

intensity of periodontal tissue inflammatory conditions by the indexes РМА, РІ, СРІ 

was higher. 

In the result of experimental research it has been defined that the amount of 

midmolecule pesticides (MMP), the number of leucocytes against the decrease of 

erythrocyte absorptive ability, content of ІgA and IgG, hemoglobin and hematocrit 

increase in the blood serum of the trial rats with modeled parodontitis in the 

conditions of pesticide influence. The application of the suggested medical and 

therapeutic complex has permitted to significantly correct the value of biochemical 

and immunological indexes of the blood serum in animals with modeled parodontitis 

and different pesticide invasion into the organism.  

The imbalance of endogenic intoxication markers in the workers of greenhouse 

business suffering from periodontal tissue disease characterized by the increase of 

average content of MMP in blood and oral fluid of workers has been determined. 

It has been proved that significant disturbances in the general and local 

immunity are monitored in the greenhouse business employers working in the 

conditions of open and covered soils with inflammatory diseases of periodontal 

tissue. The presence of hypotoxic changes in the organism of mentioned above 

category of people has been proved by the decrease of erythrocytes and their volume, 

as well as the decline of hemoglobin and hematocrit levels in employers. 

The treatment and prevention scheme for the acute periodontal tissue diseases 

combined with the measures of pathogen-directed action has been designed. The 

efficacy of the suggested complex treatment in patients has been proven by the 

shortage in number of visits, improvement of periodontal status after treatment and 

prolonged stabilization of pathological process in periodontal tissues.  

Key words: greenhouse business, gingivitis, generalized parodontitis, harmful 

labor factors, periodontal status, oral fluid, train animals, markers of endogenic 

intoxication. 
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    СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ВГ − відкритий грунт 

ГДК − гранично допустима концентрація 

ГП − генералізований пародонтит 

ЕІ − ендогенна інтоксикація 

ЕП − екологічна патологія 

ЗГ − закритий грунт 

ЗЗТП − запальні захворювання тканин пародонта 

ЛПК − лікувально-профілактичний комплекс 

ЛПС − ліпополісахарид 

РГМЛ − реакція гальмування міграції лейкоцитів 

РІ − пародонтальний індекс 

РМА − папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

СЗЕ − сорбційна здатність еритроцитів 

СМП − середньомолекулярні пептиди 

СОПР − слизова оболонка порожнини рота 

ТГ − тепличне господарство 

ФІ − фагоцитарний індекс 

ФЧ − фагоцитарне число 

ХКГ − хронічний катаральний гінгівіт 

ХПФ − хлорпірифос 
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