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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. За даними епідеміологічних досліджень, в останні 

роки спостерігають тенденцію до збільшення частоти генералізованого 

пародонтиту (ГП) серед населення регіонів світу (Грудянов А.И., 2012; 

Борисенко А.В., 2013; Білоклицька Г.Ф., 2013; Заболотний Т.Д., 2015; World 

Health Organization releases new report on global problem of oral diseases, 2010). 

Поширеність генералізованого пародонтиту в Україні становить приблизно 

80,0 %, і практично в кожної особи віком понад 40 років виявляють патологічні 

зміни в тканинах ясен (Герелюк В.І., 2012; Мазур І.П., 2014; Чумакова Ю.Г., 

2015; Ярова С.П., 2015; Дєньга О.В., 2016, Авдєєв О.В., 2016). 

Така висока поширеність пародонтиту, відсутність ефективних методів 

діагностики, профілактики та лікування, а також його тісний взаємозв’язок із 

соматичною патологією, зумовлюють медико-соціальну значущість цієї 

проблеми. Наявність супутньої соматичної патології, зокрема хвороб печінки, 

шлунку, серця, легень, є вагомим фактором, що визначає перебіг і прогноз 

генералізованого пародонтиту (Вейсгейм Л.Д., 2009; Горбачева И.А., 2010; 

Hildebrand P., 2012; Shepshelovich D., 2013).  

Упродовж останніх десятиліть у багатьох країнах світу спостерігається 

неухильний ріст захворюваності та розповсюдженості цукрового діабету 

(ЦД), що дозволило зарубіжним авторам кваліфікувати ці процеси як нову 

епідемію неінфекційного характеру XXI століття. За оцінкою експертів 

ВООЗ, якщо на сьогодні в світі налічується 160 млн. хворих на цукровий 

діабет, то до 2025 року їх кількість зросте до 330 млн. чоловік. Не менш 

гострою є ця проблема і для України, де також відзначається приріст 

патології, при цьому близько 70 % хворих перебувають в стані хронічної 

декомпенсації цукрового діабету, незалежно від його типу (American Diabet 

Association, 2007, 2012; Brian L., 2014). 

Широке розповсюдження  захворювань пародонта та збільшення питомої 

ваги розвинутих варіантів перебігу генералізованого пародонтиту у хворих на 

цукровий діабет ставить проблему діагностики і лікування цієї патології в 

число найбільш актуальних (Косенко К.М., 2010; Білоклицька Г.Ф., 2012; 

Хоменко Л.Д., 2013; Рябоконь Є.М., 2015). 

 Цукровий діабет обумовлює розвиток мікроциркуляторних розладів у 

тканинах пародонта з домінуванням зниження кількості функціонуючих капілярів 

та рівня перфузії капілярів кров’ю, порушенням кровотоку у венулярному відділі 

мікроциркуляторного русла з дисфункцією проникності гістогематичного бар’єру 

(Гудар’ян О.О., 2013; Гурин А.Н., 2013; Kim T.S., 2014; Eicholz P., 2014). При 

цьому, виникнення цих змін пов’язують з раннім етапом мікроциркуляторних 

порушень – ендотеліальною дисфункцією, яка характеризується змінами регуляції 

тонусу судин за рахунок синтезу і виділення вазоконстрикторів і вазодилятаторів, 

антиагрегатних, антикоагулянтних, фібринолітичних властивостях та у імунних 

відповідях (Зубачик В.М., 2012; Гудар’ян О.О., 2013; Мащенко И.С., 2014; 

Шматко В.И., 2015).  

Тому, оцінка функціонального стану судин пародонта, ультраструктурних 
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змін у яснах, динаміки маркерів ендотеліальної дисфункції і системи оксиду 

азоту у крові та ротовій рідині, як основних вазодилятаторів, набувають 

важливого значення як у вивченні механізмів формування, так і в розробці 

методів лікування пародонтиту, асоційованого із цукровим діабетом І типу, 

ускладненим кардіоміопатією. Очевидно, що стратегія лікування 

генералізованого пародонтиту, поєднаного з діабетом, повинна будуватися з 

урахуванням патогенетичних механізмів ураження тканин ясен. Логічно, що 

потенційним позитивним ефектом у цьому випадку повинен володіти комплекс 

засобів, які б одночасно мали ендотеліопротекторний ефект і коригували 

систему оксиду азоту.  

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 дослідження. 

 Підвищення ефективності лікування хворих на генералізований 

пародонтит на тлі цукрового діабету І типу, ускладненого діабетичною 

кардіоміопатією.  

Завдання дослідження. 

1. На основі комплексних клінічних досліджень вивчити поширеність та 

інтенсивність генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет 

І типу, ускладнений діабетичною кардіоміопатією.  

2. Визначити функціональний стан судин пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету І типу з кардіоміопатією.   

3. Дослідити ультраструктурний стан слизової оболонки ясен у осіб з 

генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу з 

кардіоміопатією. 

4. Визначити динаміку маркерів ендотеліальної дисфункції у сироватці 

крові у даного контингенту хворих.  

5. Вивчити вміст метаболітів азоту та ендотеліну-1 у ротовій рідині у 

хворих на генералізований пародонтит на тлі ЦД І типу, ускладнений 

кардіоміопатією.  

6. Обгрунтувати та оцінити ефективність запропонованого лікувально-

профілактичного комплексу у осіб з генералізованим пародонтитом на тлі 

цукрового діабету І типу, ускладненим кардіоміопатією.  

Об’єкт дослідження – генералізований пародонтит у хворих на ЦД 

І типу, ускладнений діабетичною кардіоміопатією.   

Предмет дослідження – тканини пародонту, ротова рідина, рівень 

маркерів ендотеліальної дисфункції у ротовій рідині та сироватці крові  в осіб з 

цукровим діабетом І типу, ускладненим кардіоміопатією.  

Методи дослідження. Клініко-діагностичні – для вивчення та оцінки 

стану тканин пародонта у досліджуваних з цукровим діабетом І типу, 
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ускладненим кардіоміопатією; імунологічні – для визначення вмісту молекул 

судинної адгезії (sVCAM-1), розчинного sE-селектину у сироватці крові та 

ендотеліну-1 у сироватці крові і ротовій рідині; біохімічні − для вивчення 

концентрації нітритів у ротовій рідині та активності 

ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) у сироватці крові; 

функціональні − для визначення функціональної стійкості капілярів ясен та 

оцінки індексу периферійного кровообігу; ультраструктурні − для вивчення 

змін слизової оболонки біоптатів ясен; статистичні − для порівняльної оцінки 

отриманих результатів.     

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані щодо 

особливостей перебігу генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий 

діабет І типу, ускладнений діабетичною  кардіоміопатією, які характеризуються 

вираженими ендотеліальними, мікроциркуляторними, функціональними, 

ультраструктурними порушеннями у тканинах пародонта. 

 Уперше визначено, що у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі 

цукрового діабету І типу з кардіоміопатією спостерігається дисбаланс маркерів 

ендотеліальної дисфункції, який обумовлює зростання концентрацій молекул 

судинної адгезії, розчинного sE-селектину, ангіотензинперетворювального 

ферменту та ендотеліну-1 у сироватці крові.  

Науково обгрунтовано суттєве збільшення вмісту ендотеліну-1 на тлі 

зниження метаболітів азоту у ротовій рідині, з посиленням імунологічних та 

біохімічних змін, що призводить до збільшення інтенсифікаційних процесів у 

тканинах пародонта.  

Уточнено наукові дані щодо функціонального стану тканин пародонта та 

особливостей ультраструктурних змін у всіх шарах слизової оболонки ясен.     

Запропоновано та науково обґрунтовано ефективність лікувально-

профілактичного комплексу, який сприяє покращенню ендотеліальної функції 

судин та обумовлює довготривалу ремісію запально-деструктивних процесів у 

тканинах пародонта.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

вивчення поширеності та тяжкості генералізованого пародонтиту в осіб з 

цукровим діабетом І типу, ускладненим кардіоміопатією рекомендовані для 

використання при плануванні стоматологічної допомоги в умовах 

амбулаторного та стаціонарного лікування. Визначені величини 

лабораторних показників сироватки крові та ротової рідини можуть бути 

використані для вибору тактики та оцінки ефективності лікувально-

профілактичних заходів при лікуванні генералізованого пародонтиту  

означеної категорії хворих.  

Розроблено та впроваджено у практику метод комплексного лікування  

генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет І типу, 

ускладненим кардіоміопатією з місцевим використанням гелю „Генгігель” у 

вигляді ясенних пов’язок; полокання ротової порожнини розчином 

„Гексорал” з антисептичною, протимікробною, анальгезуючою, 

гемостатичною, огортаючою діями; застосування зубної пасти і ополіскувача 

для ротової порожнини „Фітодент” з протизапальним ефектом; препаратів 
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загального призначення „Капікор” з антигіпоксичним, антиоксидантним 

ефектами. Для профілактики генералізованих уражень тканин пародонта для 

даного контингенту хворих рекомендувались препарати „Аевіт”, 

„Аскорутин”; полокання ротової порожнини після кожного прийому їжі 

настоянками лікувальних трав. Комплекс лікувально-профілактичних заходів 

є доступним, ефективним і може використовуватися у стоматологічних 

закладах різного рівня.     

Результати дослідження впроваджено у практичну роботу Стоматологічного 

медичного центру Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, Рівненської міської стоматологічної поліклініки, Волинської 

обласної та міської клінічної стоматологічної поліклініки. 

 Матеріали дисертації використовуються на лекціях та практичних 

заняттях кафедр терапевтичної стоматології ФПДО та терапевтичної 

стоматології стоматологічного факультету ЛНМУ ім. Данила Галицького, 

кафедри дитячої та 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 методів досліджень, формулювання висновків. Автор 

особисто здійснила клінічне обстеження 163 пацієнтів з ЦД І типу з 

кардіоміопатією та 93 людей без соматичних захворювань, провела лікування 

127 хворим на генералізований пародонтит.  

           Біохімічні дослідження проведені на базі кафедри біохімії Львівського 

національного університету ім. Івана Франка, за консультацією доктора 

біологічних наук проф. Сибірної Н.О.
1
      

         Імунологічні дослідження проведені на базі лабораторії Львівського 

обласного ендокринологічного центру (завідувач лабораторії − Бобрович І.В.) 
1
. 

Ультраструктурні дослідження біоптатів ясен проведені на базі 

міжфакультетської лабораторії інструментальних методів досліджень 

Львівського національного університету імені Івана Франка, за консультацією  

кандидата біологічних наук Галушка А.А
1
.   

1
У друкованих працях разом із співавторами, участь здобувача є 

визначальною, матеріали та висновки належать здобувачеві. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались на засіданні кафедри терапевтичної стоматології ФПДО 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(Протокол № 8 від 30 вересня 2016 р.), засіданні вченої ради факультету 

післядипломної освіти Львівського національного медичного університету 
                                                           
1
  Автор висловлює щиру подяку колективам : кафедри біохімії та лабораторії інструментальних методів 

досліджень ЛНУ ім. І.Франка, лабораторії ЛОДЕЦ за допомогу у проведенні лабораторних досліджень.   
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імені Данила Галицького. Основні положення дисертації доповідались на 

міжнародних науково-практичних конференціях „Фармацевтичні та медичні 

науки: актуальні питання” (Дніпропетровськ, 2015); „Актуальные вопросы и 

перспективы развития медицины” (Омск, 2015); на науково-практичній 

конференції „Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання” 

(Дніпропетровськ, 2015), „Стандарти стоматологічної допомоги: реалії та 

перспективи впровадження” (Львів, 2016).    

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, з 

них 8 статей у виданнях, рекомендованих МОН України, 7 входять у 

наукометричну базу даних, 1 публікація в іноземному виданні та 3 – у вигляді 

матеріалів науково-практичних конференцій,  

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

177 сторінках друкованого тексту, з яких 141 сторінка основного тексту. Робота 

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

дослідження”, 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, додатків. Перелік використаної літератури 

містить 263 літературних найменування, з яких 129 зарубіжних джерел. Роботу 

проілюстровано 29 рисунками та 28 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Для вивчення пародонтального 

статусу у хворих на цукровий діабет І типу з кардіоміопатією було проведено 

клінічне обстеження 163 людей, віком від 20 до 55 років, з тривалістю 

соматичного захворювання від 1 та більше 10 років, які склали основну групу. 

Діагноз цукрового діабету і ступінь його тяжкості встановлювався лікарями-

ендокринологами Львівського обласного ендокринологічного центру на основі 

анамнезу, клінічного обстеження хворих, результатів визначення рівня 

глюкози, базального інсуліну у крові, відношення глюкоза/інсулін натщесерце.  

За ступенем компенсації ЦД, у залежності від рівня глікозованого 

гемоглобіну (HbAl), всі хворі були розділені на 3 групи: хворі з компенсованим 

ЦД (HbAl < 8,5 %) (38,04 %), з субкомпенсованим ЦД (HbAl >8,5 % − < 10,0 %) 

(44,78 %) та з декомпенсованим ЦД (HbAl > 10,0 %) (17,18 %).  

У групу порівняння увійшли 93 пацієнта, без супутніх соматичних 

захворювань, які звернулись за стоматологічною допомогою у 

Стоматологічний центр Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького.  

Стан тканин пародонта пацієнтів оцінювали за загальноприйнятими 

критеріями стоматологічного обстеження. Діагноз захворювань тканин пародонта 

встановлювали за класифікацією М.Ф. Данилевського (1994) з доповненнями І.С. 

Мащенко (1997) та уточнювали за допомогою пародонтальних індексів − РМА 

(M. Massler, 1949, у модифікації Parma), РІ (A. Russel, 1956), індексу 

кровоточивості (Ікр) (H.R. Muhlemann, A.S. Mazor, 1958, I. Cowell, 1975). Глибину 

пародонтальних кишень (ГПК) вимірювали градуйованим зондом та виражали у 

міліметрах; втрату епітеліального прикріплення (ВЕП) обраховували за 
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методикою Г.Ф. Білоклицької (2010). Для вивчення ступеня і характеру резорбції 

міжальвеолярних перетинок проводили рентгенологічне обстеження за 

допомогою панорамної рентгенографії ортопантомографом „Veraviewpocs” 

(Morita, Японія). Дані рентгенографії оцінювали за індексом Fuch (Rtg), 1997. 

Гігієнічний стан ротової порожнини досліджуваних аналізували за спрощеним 

індексом гігієни Гріна-Вермільйона (OHI−S), 1964.  

Функціональні, імунологічні, біохімічні дослідження були проведені у 

62 хворих на ГП з ЦД І типу, ускладненим кардіоміопатією та 43 пацієнтів з 

ГП без супутніх соматичних захворювань. Отримані результати 

порівнювали з даними 40 практично здорових людей (без соматичних та 

стоматологічних захворювань).  

Функціональну стійкість капілярів ясен з’ясовували за методикою  

В.І. Кулаженко (1960). На основі визначення показників стійкості капілярів 

ясен і часу розсмоктування гематоми на них, розраховували індекс 

периферійного кровообігу (ІПК), (Дедова П.Н., 1981).  

Трансмісійну електронну мікроскопію проводили за допомогою 

електронного мікроскопу ТЕМ-100, вивчаючи стан біоптатів ясен пацієнтів, 

приготовлених за стандартними методиками. Фотографування отриманих 

зразків здійснювали цифровою камерою SONY−H9.  

З метою вивчення ендотеліальної дисфункції судин пародонта, за 

допомогою імуноферментного аналізу, з’ясовували концентрації молекул 

судинної адгезії (sVCAM-1), розчинного sE-селектину у сироватці крові з 

реактивами „Beckman Coulter” (США) та ендотеліну-1 (ЕТ-1) у ротовій 

рідині і сироватці крові пацієнтів за допомогою реактивів „Big Endothelin-1 

(Human) Peninsula laboratories іnc. Division of Bachem”. Активність 

ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) у сироватці крові 

обстежених визначали за допомогою біохімічного спектрофотометра „СФ-

46” (Росія), з використанням реактивів Buhlmamm lab. AG (Швейцарія).Вміст 

метаболітів азоту (NO2+NO3) у ротовій рідині пацієнтів з’ясовували за 

допомогою реактиву Грісса, методом колориметрування на ФЕК при довжині 

хвилі 540 нм.   

Комплексне лікування генералізованого пародонтиту було проведено у 

127 пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу, 

ускладненим кардіоміопатією, поділеним на дві групи: в основній групі 

(82 людини) лікування проведено згідно з розробленою власною схемою; 

лікування хворих контрольної групи (45 осіб) проведено відповідно до 

Протоколів надання медичної допомоги МОЗ України за спеціальністю 

„Терапевтична стоматологія”. Ефективність комплексної терапії хворих обох 

груп оцінювали на підставі клінічних змін, параклінічних індексів і 

лабораторних досліджень. Статистичне обчислення цифрових значень 

здійснювали на комп’ютері за допомогою програм Microsoft Excel і Statistica, 

достовірність змін оцінювали за t-критерієм Стьюдента.  

Результати дослідження та їх обговорення. Проведені клінічні 

обстеження виявили, що у хворих з ЦД І типу з кардіоміопатією поширеність 

генералізованого пародонтиту становила 80,37±3,11 %, що було у 1,7 рази 
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більше, ніж у оглянутих без супутніх захворювань − 47,31±5,18 %, р<0,01. 

Звертало увагу, що у пацієнтів основної групи частіше діагностувались 

розвинуті форми генералізованого пародонтиту: ГП ІІ ступеня важкості у 

48,85±4,36 % оглянутих основної групи проти 31,81±7,02 % обстежених групи 

порівняння та ГП ІІІ ступеня тяжкості − у 35,88±4,19 % у основній та 

22,73±6,32 % у порівняльній групах, р<0,01. 

Зі збільшенням віку обстежених основної групи зростала інтенсивність 

генералізованих уражень тканин пародонта (табл. 1). Так, у віці 20−25 років 

у хворих на ГП з ЦД І типу, ускладненим кардіоміопатією початкові форми 

ГП об’єктивізувались у 60,0 % обстежених та у 40,0 % пацієнтів 

діагностували ГП ІІ ступеня, тоді як у осіб групи порівняння у даному 

віковому інтервалі у 100 % оглянутих виявляли ГП початкового – І ступеня. 

У старшій віковій групі (46−55 років) у 100 % обстежених основної групи 

діагностували розвинуті форми пародонтиту проти 77,78 % осіб 

порівняльної групи, р<0,01.  

 

Табл. 1 Поширеність генералізованого пародонтиту у пацієнтів основної 

групи залежно від віку (абс. ч. / %)  

 

Ступінь ГП 
20−25 років 

(n=15) 

26−35 років 

(n=26) 

36−45 років 

(n=40) 

46−55 років 

(n=50) 

ГП початкового − 

І ступеня 

9 

60,00±12,65 

6 

23,08±8,26* 

5 

12,5±5,22 

 

− 

ГП ІІ ступеня 
6 

40,00±12,65 

12 

46,15±9,78 

18 

45,00±7,86 

28 

56,00±7,02 

ГП ІІІ ступеня 
 

− 

8 

30,77±9,05* 

17 

42,50±7,82 

22 

44,00±7,02 

 

Примітка. *р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних 

порівняльної групи. 

 

У пацієнтів з ЦД І типу з кардіоміопатією при тривалості захворювання 

від 1 до 5 років частота виявлення ГП становила, у середньому, 38,17±8,51 % 

та збільшувалась до 81,20±5,75 % при тривалості основного захворювання 

більше 10 років.  

Аналіз об’єктивних симптомів перебігу генералізованого пародонтиту у 

пацієнтів груп дослідження показав, що у осіб з ЦД І типу у 46,36 % спостерігався 

прогресуючий генералізований пародонтит, який характеризувався виразними 

кровоточивістю та гноєтечею з ясен, присутньою болючістю, глибокими (більше 

5−6 мм) пародонтальними кишенями, з вираженими вогнищами остеопорозу на 

рентгенографічних знімках, а патологічна рухомість зубів не відповідала ступеню 

резорбції кісткової тканини. 
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Збільшення частоти генералізованого пародонтиту з віком 

характеризувалось зростанням інтенсивності патологічного процесу у 

пародонті за показниками пародонтальних і гігієнічного індексів. Так, у 

хворих з ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією середні значення індексу 

РМА (44,62±2,26 %, р<0,05), глибини пародонтальних кишень 

(3,71±1,12 мм, р<0,01), індексу кровоточивості ясен (2,83±0,09 бали, р>0,05) 

та рухомості  зубів (2,28±0,08 бали, р<0,05) були у 1,2 рази вище, а дані 

індексу РІ (2,37±0,04 бали, р<0,01), Rtg-індексу рецесії ясен (2,67±0,11, 

р<0,01) та втрати епітеліального прикріплення (2,87±0,05 мм, р<0,05) у 

1,3 рази перевищували дані у пацієнтів з генералізованим пародонтитом без 

загальносоматичних захворювань.  

Середнє значення гігієнічного індексу Гріна-Вермільйона 

(2,79±1,36 бали) у основній групі свідчили про погану гігієну ротової 

порожнини проти 1,12±0,52 бали у порівняльній групі, р<0,01, що за 

критеріями індексу відповідало задовільній гігієні ротової порожнини.  

У результаті проведення функціональної проби стійкості капілярів за  

В.І. Кулаженко нами встановлено, що, у середньому, у хворих з ГП на тлі 

цукрового діабету І типу з кардіоміопатією, час утворення гематоми у 

фронтальній ділянці щелепи, у середньому, був  у 1,5 рази (22,84±2,11 сек. проти 

35,12±1,98 сек., р<0,01), а у боковій ділянці у 1,3 рази меншим (47,63±3,18 сек. 

проти 63,12±3,24 сек., р<0,01) стосовно середніх даних у хворих з ГП без 

загальносоматичних захворювань (табл. 2).  

 

Табл. 2 Значення функціональної проби стійкості капілярів у пацієнтів з 

генералізованим пародонтитом у групах дослідження 

 

Ступінь ГП 

Основна група Порівняльна група 

Фронтальна 

ділянка 

Бокова 

ділянка 

Фронтальна 

lілянка 

Бокова  

ділянка 

ГП поч. − І 

ступеня  
35,21±2,48* 65,18±3,15* 49,15±2,21 86,00±3,25 

ГП ІІ        

ступеня 
20,40±2,36* 42,50±3,21** 35,50±2,20 54,20±3,22 

ГП ІІІ       

ступеня  
13,00±1,49* 35,20±3,18* 20,70±1,52 49,17±3,24 

Середнє 

значення 
22,84±2,11* 47,63±3,18* 35,12±1,98 69,12±3,24 

 

Примітка. *р<0,01; **р<0,05 − ступінь достовірної різниці значень 

стосовно даних порівняльної групи. 

 

При цьому, індекс периферійного кровообігу (ІПК) у пацієнтів з ГП 

основної групи у фронтальній ділянці щелепи, у середньому, зі значенням 

0,27±0,09 бали був у 2,0 рази меншим стосовно даних у порівнянні 
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(0,56±0,17 бали, р<0,05). У боковій ділянці щелепи у хворих з ГП на тлі ЦД 

І типу з кардіоміопатією ІПК був, у середньому, у 2,3 рази менше стосовно 

відповідних даних у порівнянні (0,19±0,06 бали проти 0,44±0,13 бали, р>0,05). 

Отримані результати надають підстави стверджувати, що стан кровообігу у 

тканинах пародонта у хворих з генералізованим пародонтитом 

характеризується мікроциркуляторними порушеннями. Однак, у хворих з ГП на 

тлі ЦД І типу з кардіоміопатією дані процеси проявляються більш вираженими 

змінами, що підтверджується нижчими значеннями функціональної проби 

стійкості капілярів та зниженням індексу периферійного кровообігу.  

Вивчення ультраструктури слизової оболонки ясен у хворих на 

генералізований пародонтит на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією 

характеризувалось гетерогенними змінами усіх шарів слизової оболонки ясен з 

вираженим ураженням гемокапілярів, стінка яких була стоншена, розширені 

простори були заповнені скупченнями дезорганізованих еритроцитів, 

лейкоцитів, тромбоцитів, лізованої плазмою крові. Між гіпертрофованими 

ендотелійними клітинами стінки гемокапілярів знаходились нейтрофільні 

гранулоцити, присутність яких свідчить про прогресування запальних процесів 

у досліджуваних зразках біоптатів ясен у даного контингенту хворих.  

Вираженість ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з ГП на тлі ЦД І типу 

з кардіоміопатією характеризувалась збільшенням середніх концентрацій у 

плазмі крові ендотеліну-1 − до 0,67±0,04 фмоль/мл, молекул судинної адгезії 

(sVCAM) − до 742,71±62,19 нг/мл, розчинного sE-селектину – 

до 7,34±0,39 пг/мл та активності ангіотензинперетворювального ферменту − до 

0,709±0,05 од/1 мл за 1 год, стосовно аналогічних даних у здорових людей та 

осіб з генералізованим пародонтитом без супутніх соматичних захворювань, 

р<0,01, р1<0,05. Звертало увагу, що у пацієнтів з ГП основної та порівняльної 

груп, зі збільшенням інтенсифікації запальних процесів у пародонті, значення 

маркерів ендотеліальної дисфункції у крові зростали.  

Нами досліджено, що у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі 

цукрового діабету І типу, ускладненим  кардіоміопатією рівень ендотеліну-1 у 

ротовій рідині був на 79,37 % (р<0,01), та на 34,52 % (р1<0,05) вище стосовно 

значень у практично здорових осіб та хворих на ГП без загальносоматичних 

захворювань, відповідно. Вміст метаболітів азоту, який вважається основним 

вазодилятором, у ротовій рідині хворих з ГП на тлі ЦД І типу, ускладненим 

кардіоміопатією був мінімальним і становив 20,61±1,14 мкмоль/л, а отримане 

значення було на 48,81 %, р<0,01, та на 23,72 %, р1<0,05 менше стосовно значень 

у пацієнтів контрольної та порівняльної груп, відповідно. Слід зауважити, що зі 

збільшенням ступеня важкості генералізованого пародонтиту, дисбаланс значень 

проаналізованих показників у ротовій рідині збільшувався.  

Приведені вище дані стосовно вивчення ендотеліальної дисфункції у 

хворих на генералізований пародонтит дозволяють стверджувати, що 

дослідження рівнів маркерів ендотеліальної дисфункції у крові та ротовій 

рідині свідчать про їх суттєву роль у формуванні патологічних явищ в органах 

та системах, зокрема у тканинах пародонта − у сторону збільшення 

вазоконстрикції і пригнічення утворення оксиду азоту, що сприяє формуванню 
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Схема 

комплексного 

лікування ГП 

при ЦД І типу, 

ускладненого 

кардіоміопатією 

ІІ етап 

1. Ліквідація запального процесу у тканинах пародонта 

(„Генгігель”, „Гексорал”). 

2. Загальне лікування („Капікор”, „Аевіт”, „Аскорутин”). 

І етап 
1. Контрольована гігієна порожнини рота (зубна паста та ополіскувач „Фітодент”) 

2. Зняття зубних відкладень. 

3. Лікування карієсу та його ускладнень. 

4. Ортопедичне лікування (вибіркове пришліфування, тимчасове шинування) 

недостатності кровообігу, особливо у хворих на тлі ЦД І типу, ускладненим 

кардіоміопатією у поєднанні з генералізованим пародонтитом.  

Проведені клініко-лабораторні дослідження дозволили обгрунтувати 

використання місцевої терапії у комплексному лікуванні та профілактиці 

генералізованого пародонтиту у даного контингенту хворих (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з 

ЦД І типу, ускладненого діабетичною кардіоміопатією 

 

Лікування даного контингенту хворих розпочинали з санації ротової 

порожнини, видалення зубів, що не мали функціональної цінності. Місцеві 

втручання полягали у ліквідації факторів, що посилюють розвиток 

генералізованого пародонтиту: видаляли зубні відкладення, полірували 

поверхню зубів і коренів, заміщували дефекти твердих тканин, відновлювали 

контактні пункти зубів Для місцевого лікування генералізованого пародонтиту 

нами був використаний гель „Генгігель” з протизапальним, протиінфекційним, 

протинабряковим ефектами та вираженою регенеруючою діями. Препарат 

ІV етап − підтримувальна терапія 

1. Контрольована гігієна порожнини рота. 

2. Повторні курси препарату („Капікор”, 

„Аевіт”, „Аскорутин”). 

3. Раціональне протезування.  

Пародонтит у стадії ремісії (диспансерне спостереження) 

1. Контроль гігієни порожнини рота. 

2. Контроль якості пломб, протезів. 

3. Проведення курсів загальної та місцевої терапії.  

ІІІ етап 

1. Закритий кюретаж (при глибині 

пародонтальних кишень до 6 мм). 

2. Видалення некурабельних зубів. 
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„Гексорал”, у кількості 10−15 мл нерозведеного розчину, рекомендували 

пацієнтам як засіб місцевої дії у вигляді полокань ротової порожнини, який за 

своїми властивостями є антимікробним, анальгезуючим, гемостатичним, 

протизапальним. Для чищення зубів, хворим основної групи пропонувалась 

зубна паста та ополіскувач „Фітодент”, які зменшують проникність капілярів, 

нейтралізують дію вільних радикалів, активізують ферментну системи ротової 

порожнини, посилюють місцевий імунітет, підвищують еластичність слизової 

оболонки та сприяють регенерації тканин ротової порожнини. Після 

проведених консультацій з лікарями-ендокринологами хворим основної групи 

був рекомендований препарат „Капікор”, який запобігає тканинній гіпоксії, 

виснаженню запасів АТФ, накопиченню молочної кислоти та впливає на 

індукцію біосинтезу NO.  

До комплексу хірургічних заходів входив тільки закритий кюретаж, так 

як наявність ЦД у даного контингенту хворих є абсолютним протипоказом для 

обширних хірургічних втручань.   

Хворим проводили ортопедичне лікування, метою якого було досягнення 

артикулярної рівноваги, підвищення функціональної цінності жувального 

апарату. За показами, проводили корекцію оклюзійної поверхні зубних рядів, 

усунення травматичної оклюзії, тимчасове шинування на період лікування 

пародонтиту, раціональне протезування, з використанням знімних і незнімних 

ортопедичних конструкцій.   

Для профілактики запально-дистрофічних явищ у тканинах пародонта у 

даного контингенту хворих рекомендувались полокання ротової порожнини 

настоянками лікувальних трав (ромашка, календула, шалфей) після кожного 

прийому їжі; препарат „Аскорутин”, що попереджує ламкість та проникність 

капілярів, укріплює судинну стінку, зменшує її набряк та запалення, сприяє 

регенерації тканин, бере участь у синтезі біологічно активних речовин; „Аевіт” 

– комплексний вітамінний препарат з антиоксидантними та 

імуностимулюючою діями, що стимулює розмноження епітеліальних клітин, 

покращує капілярний кровообіг та трофіку тканин.  

Враховуючи складний соматичний статус досліджуваних пацієнтів, 

обумовлений ЦД І типу, ускладнений кардіоміопатією, клінічний візуальний 

огляд проводили на 30 добу після лікування.  

У середньому, на 30 добу після лікування, у пацієнтів основної групи, де 

застосовувалась запропонована нами фармакотерапія, „нормалізація” стану тканин 

пародонта  спостерігалась у 22 хворих (26,83%), р>0,05, „покращення” − у 

25 хворих (30,49%), р>0,05, лікування виявилось неефективним у 35 хворих 

(42,68%), р>0,05. У пацієнтів порівняльної групи, де для лікування генералізованого 

пародонтиту застосовувались традиційні лікувально-профілактичні заходи, у 

середньому, „нормалізація” стану тканин пародонта досліджувалась у 8 пацієнтів 

(17,78%), „покращення” стану тканин пародонта визначали у 13 осіб (28,89%). 

Лікування виявилось неефективним у 24 пацієнтів (53,33%).  

Через 6 місяців після лікування у хворих на ГП з ЦД І типу, ускладненим  

кардіоміопатією, у результаті застосування запропонованого нами лікувально-

профілактичного комплексу, вдалося досягнути більш виражених позитивних змін 
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клінічного стану тканин пародонта, ніж у пацієнтів з аналогічними 

стоматологічними і соматичним захворюванням, у яких при лікуванні ГП 

застосовувалась традиційна терапія. Так, через 6 місяців після лікування у основній 

групі, у середньому, „нормалізація” стану тканин пародонта була досягнута у 

34,15% (28 пацієнтів) проти 13,33% (6 хворих) порівняльної групи, р<0,05.  

„Покращення” стану тканин пародонта діагностували у 31 пацієнта 

(37,80%) основної групи та у 28,89% (13 осіб) порівняльної групи, р>0,05. 

Лікування виявилось неефективним у 23 пацієнтів (28,05%) основної та у 

26 осіб (57,78%) порівняльної груп, р<0,01.  

Підсумовуючи результати клінічних спостережень через 12 місяців 

після лікування у хворих з ГП основної групи, у середньому, „нормалізація” 

стану тканин пародонта була визначена у 53 пролікованих  (64,63%) проти 

6,67 % (3 хворих) порівняльної групи, р<0,01; „покращення” стану тканин 

пародонта діагностували у 24 пацієнтів основної групи (29,27%) проти 

22,22% (10 хворих) порівняльної групи, р>0,05. Лікування виявилось 

неефективним у 5 хворих основної групи (6,10%) та у 32 осіб (71,11%) групи 

порівняння, р<0,01.  

Клінічні дослідження були переконливо підтверджені даними параклінічних 

індексів у найближчі та віддалені терміни спостереження. Так, через 12 місяців 

після лікування у хворих на ГП основної групи індекс РМА знизився, у 

середньому, до 19,56±2,15 % проти 44,63±2,57 % до лікування, р<0,01, а значення 

індексу РІ становили, у середньому, 1,32±0,10 бали проти 2,40±0,10 бали до 

лікування. У пацієнтів порівняльної групи через 12 місяців досліджень значення 

індексів РМА та РІ відповідали даним до лікування, р>0,05.  

У пацієнтів основної групи, де лікування ГП проводилось згідно 

запропонованого нами лікувально-профілактичного комплексу, середні 

значення функціональної проби стійкості капілярів через 12 місяців після 

лікування збільшились у фронтальній ділянці у 1,7 рази (38,72±2,48 сек. 

проти 22,87±2,43 сек., р<0,05) та у боковій ділянці верхньої щелепи у 

1,2 рази (58,92±2,68 сек. проти 47,63±2,57 сек., р<0,05) стосовно значень до 

лікування. У осіб порівняльної групи через 12 місяців значення 

функціональної проби стійкості капілярів не відрізнялись статистичною 

значущістю від даних до лікування, р>0,05.  

Через 12 місяців після лікування у ротовій рідині пацієнтів основної 

групи відзначали зростання концентрацій метаболітів азоту на 23,62 %, при 

зниженні вмісту ендотеліну-1 на 43,83 % стосовно даних до лікування, 

р<0,01. У пацієнтів порівняльної групи, у даний термін спостережень, 

відзначали подальше зниження рівня метаболітів азоту (16,85±1,13 мкмоль/л 

проти 20,64±1,13 мкмоль/л) при зростанні концентрації ендотеліну-1  

(1,32±0,06 пмоль/л проти 1,11±0,06 пмоль/л) у ротовій рідині стосовно 

значень до лікування, р<0,05.  

Результати досліджень у віддалені терміни спостереження показали, що 

через 12 місяців після проведення лікувально-профілактичних заходів в основній 

групі величина індексу OHI−S характеризувалась як задовільна зі значенням 
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1,32±0,08 бали, р1<0,01, тоді як у осіб порівняльної групи індекс OHI−S становив 

2,94±0,22 бали та відповідав поганому стану гігієни порожнини рота.    

Таким чином, результати клінічних, функціональних, імунологічних та 

біохімічних досліджень об’єктивно засвідчують, що лікування хворих з 

генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу, ускладненим  

діабетичною кардіоміопатією, препаратами місцевого („Генгігель”, 

„Гексорал”) та загального („Капікор”, „Аевіт”, „Аскорутин”) призначення, 

комплексу індивідуальних засобів гігієни порожнини рота (зубна паста та 

ополіскувач „Фітодент”) сприяли тривалій стабілізації лікувального процесу 

за рахунок зниження інтенсивності загальних та місцевих запальних реакцій 

у тканинах пародонта. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та 

вирішено актуальне наукове завдання стоматології − підвищення ефективності 

лікування генералізованого пародонтиту у хворих на цукровим діабетом І 

типу, ускладненим діабетичною кардіоміопатією.  

1. У пацієнтів з цукровим діабетом І типу з кардіоміопатією виявлено 

високу поширеність генералізованого пародонтиту (80,37±3,11 %, р<0,01) при 

інтенсивності 44,62±2,26 % за індексом РМА та 2,37±0,04 бали за індексом РІ. 

При цьому, глибина пародонтальних кишень, р<0,01, індекс кровоточивості ясен, 

р>0,05, рухомість зубів, р<0,05 була у 1,2 рази, а дані Rtg-індексу, р<0,01, втрати 

епітеліального прикріплення, р<0,05, у 1,3 рази вище стосовно даних у людей з 

генералізованим пародонтитом без загальносоматичних захворювань. Зі 

збільшенням віку і тривалості перебігу основного захворювання, частота та 

інтенсивність генералізованого процесу у пародонті зростає.   

2. У результаті проведення функціональної проби стійкості капілярів 

встановлено, що у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі ЦД І типу 

з кардіоміопатією, час утворення гематоми у фронтальній ділянці щелепи був 

у 1,5 рази, а у боковій ділянці щелепи у 1,3 рази меншим, стосовно середніх 

даних у хворих з ГП без загальносоматичних захворювань, р<0,01. Індекс 

периферійного кровообігу у пацієнтів основної групи був у 2,0 рази меншим, 

ніж у осіб групи порівняння, р<0,05. 

3. Дослідження ультраструктури слизової оболонки ясен у пацієнтів з 

ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією характеризувалось гетерогенними 

змінами усіх шарів слизової оболонки порожнини рота з вираженим 

ураженням гемокапілярів.  

4. Вираженість ендотеліальної дисфункції у пацієнтів основної групи 

підкреслювалась зростанням у плазмі крові ендотеліну-1, молекул судинної 

адгезії, розчинного Е-селектину та активності ангіотензинперетворювального 

ферменту, стосовно даних здорових людей та осіб з ГП порівняльної групи, 

р<0,01, р1<0,05. Зі збільшенням інтенсивності запальних процесів у пародонті, 

значення маркерів ендотеліальної дисфункції зростали.  
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5. Встановлено, що у пацієнтів з ГП на тлі ЦД І типу з 

кардіоміопатією у ротовій рідині рівень ендотеліну-1 був на 79,37 %, р<0,01, 

та на 34,52 %, р1<0,05 вище, а вміст метаболітів азоту на 48,81 %, р<0,01 та на 

23,72 %, р1<0,05 нижче стосовно відповідних даних у практично здорових 

людей та осіб порівняльної групи відповідно.  

6. Опрацьовано схему комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту із застосуванням засобів патогенетичної фармакотерапії для 

досліджуваного контингенту хворих. Ефективність комплексного лікування 

підтверджено даними параклінічних індексів та позитивною динамікою 

значень лабораторних показників у віддалені терміни спостереження.   
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АНОТАЦІЯ 

 

 Шкребнюк Р.Ю. Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку 

генералізованого пародонтиту та його лікування у хворих на цукровий діабет 

І типу, ускладнений діабетичною кардіоміопатією. – 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 163 осіб з цукровим діабетом (ЦД) І типу з 

кардіоміопатією, генералізований пародонтит виявлено у 80,37±3,11 % 

обстежених, що у 1,7 рази перевищувало відсоток хворих з генералізованими 

захворюваннями тканин пародонта без супутніх соматичних уражень 

(47,31±5,18 %, р<0,01).  

Зі збільшенням віку пацієнтів та тривалості перебігу цукрового діабету І 

типу з кардіоміопатією, зростала поширеність та інтенсивність 

генералізованого пародонтиту, що характеризувалось більш виразними 

запально-деструктивними процесами у тканинах пародонта. Дана тенденція 

підтверджувалась зростанням індексів РМА, кровоточивості ясен, глибини 

пародонтальних кишень та рухомості зубів у 1,2 рази та індексу РІ, Rtg-індексу 

рецесії ясен, втрати епітеліального прикріплення у 1,3 рази стосовно 

відповідних значень у пацієнтів з генералізованим пародонтитом без 

загальносоматичних захворювань.  
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З’ясовано, що у пацієнтів основної групи, при проведенні функціональної 

проби за В.І. Кулаженко, час утворення гематом у фронтальній ділянці був у 1,5 

рази та у боковій ділянці верхньої щелепи – у 1,3 рази менше стосовно значень 

у пацієнтів порівняльної групи, р<0,01. При цьому, індекс периферійного 

кровообігу у осіб основної групи у фронтальній ділянці був у 2,0 рази, р<0,05, а 

у боковій – у 2,3 рази меншим стосовно даних у порівнянні, р>0,05. 

Дослідження ультраструктури біоптатів ясен у хворих на ГП на тлі ЦД І 

типу з кардіоміопатією характеризувались гетерогенними змінами усіх шарів 

слизової оболонки ясен з вираженим ураженням гемокапілярів.  

Ендотеліальна дисфункція у пацієнтів з ГП на тлі ЦД І типу з 

кардіоміопатією обумовлювалась збільшенням концентрацій у плазмі крові 

ендотеліну-1, молекул судинної адгезії (sVCAM), розчинного sЕ-селектину та 

активності ангіотензинперетворювального ферменту стосовно аналогічних 

даних у здорових людей та осіб з генералізованим пародонтитом без супутніх 

соматичних захворювань, р<0,01, р1<0,05. При цьому, у пацієнтів основної 

групи досліджували зростання у ротовій рідині концентрацій ендотеліну-1 на 

тлі зниження вмісту метаболітів азоту (NO2+NO3) стосовно значень у 

практично здорових людей, р<0,01, та осіб з ГП без супутніх 

загальносоматичних захворювань, р1<0,05. 

Розроблена схема лікування та профілактики генералізованого 

пародонтиту із залученням засобів патогенетично спрямованої дії. 

Ефективність запропонованого комплексного лікування підтверджена 

покращенням даних клінічних та лабораторних досліджень, скороченням 

кількості відвідувань і тривалою (до 1,5 року) стабілізацією патологічного 

процесу у тканинах пародонта.  

Ключові слова: генералізований пародонтит, цукровий діабет, 

кардіоміопатія, ротова рідина, маркери ендотеліальної дисфункції, схеми 

лікування, ультраструктура слизової оболонки ясен.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Шкребнюк Р.Ю. Роль эндотелиальной дисфункции в развитии 

генерализованного пародонтита и его лечение у больных с сахарным 

диабетом І типа, осложненным диабетической кардиомиопатией. – 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. 

Обследовано 163 пациента с сахарным диабетом І типа, осложненным 

кардиомиопатией, проходивших лечение в областном эндокринологическом 

центре г. Львова (основная группа) и 93 пациента без соматических 

заболеваний, которые обратились за стоматологической помощью в 

Стоматологический центр Львовского национального медицинского 

университета имени Данила Галицкого (группа сравнения). 

Генерализованный пародонтит был выявлен у 80,37±3,11 % обследованных с 
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СД I типа, осложненным диабетической кардиомиопатией, что было в 

1,7 раза выше, чем у больных с генерализованним пародонтитом без 

сопутствующих соматических заболеваний (47,31±5,18 %), р<0,01. Доказано, 

что у пациентов основной группы, с увеличением возраста и длительного 

протекания сахарного диабета І типа, осложненным диабетической 

кардиомиопатией, возрастает распространенность и интенсивность 

генерализованных поражений тканей пародонта. Установлено, что данная 

тенденция сопровождалась увеличением значений индексов РМА, 

кровоточивости десен, глубины пародонтальных карманов и подвижности 

зубов в 1,2 раза и индекса РІ, Rtg-индекса рецессии десен, потери 

эпителиального крепления − в 1,3 раза относительно значений у пациентов с 

генерализованным пародонтитом без соматических заболеваний. Доказано, 

что у пациентов основной группы, в результате проведения функциональной 

пробы стойкости капилляров по В.И. Кулаженко, время образования 

гематомы на фронтальном участке верхней челюсти было в 1,5 раза меньше, 

р<0,01, а индекс периферического кровообращения – в 2,0 раза ниже, р<0,05, 

чем у пациентов группы сравнения. В боковом участке верхней челюсти 

время образования гематомы было в 1,3 раза, р>0,05, а индекс 

периферического кровообращения – в 2,3 раза ниже, р<0,05, чем у 

обследованных группы сравнения.      

В результате проведения ультраструктурных обследований биоптатов 

десен у пациентов с сахарным диабетом І типа, осложненным 

кардиомиопатией, выявлены гетерогенные изменения всех слоев слизистой 

оболочки десен с выраженным поражением гемокапилляров. 

Эндотелиальная дисфункция у пациентов с ГП на фоне СД І типа, 

осложненным кардиомиопатией характеризовалась увеличением концентраций 

в плазме крови эндотелина-1, молекул сосудистой адгезии (sVCAM), 

растворимого sE-селектина и активности ангиотензинпревращающего  

фермента относительно аналогичных данных у здоровых людей, р<0,01, и 

пациентов с ГП без соматических заболеваний, р1<0,05. При этом, у пациентов 

основной группы отмечали увеличение в ротовой жидкости концентраций 

эндотелина-1 на фоне снижения уровней метаболитов азота (NO2+NO3) 

относительно данных у практически здоровых лиц, р<0,01, и пациентов с ГП 

без сопутствующих соматических заболеваний, p1 <0,05. 

Результаты проведенных клинико-лабораторных исследований составили 

основу разработки схемы лечения и профилактики генерализованного 

пародонтита у людей с сахарным диабетом І типа, осложненным диабетической 

кардиомиопатией, которые влияют на патогенез этого заболевания (гель 

„Генгигель”, „Гексорал”, „Капикор”, Аевит”, „Аскорутин”).  

Эффективность предложенного комплексного лечения 

генерализованного пародонтита у пациентов с сахарным диабетом  І типа, 

осложненным кардиомиопатией, подтверждена сокращением количества 

посещений, улучшением пародонтального статуса после лечения и 

длительной (до 1,5 года) стабилизацией патологического процесса в тканях 

пародонта. Предложенный нами лечебно-профилактический комплекс − 
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доступный, эффективный, не имел осложнений, может применяться в 

стоматологических учреждениях разного уровня.        

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, сахарный диабет, 

кардиомиопатия, эндотелиальная дисфункция, ультраструктура слизистой 

оболочки десен, лечебные схемы.  

 

ABSTRAKT 

 

Shkrebniuk R. Yu. Endothelial dysfunction in the development of 

generalized periodontitis and its treatment in patients with type I diabetes 

mellitus complicated by diabetic cardiomyopathy. – Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of the Candidate of Medical Sciences by the 

Specialty 14.01.22. – Dentistry. – Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University. – Lviv, 2017. 

 The total of 163 examined patients with type I diabetes mellitus with 

cardiomyopathy have been examined during the research. The generalized 

periodontitis was identified in 80,37±3,11 of examined patients. Compared with the 

individuals with generalized periodontal diseases without accompanying somatic 

injuries (47,31±5,18 %, р<0,01) the received result exceeded in 1.7 times.  

The research showed that in patients with type I diabetes mellitus with 

cardiomyopathy the spread and intensity of periodontitis followed by distinct 

inflammatory and destructive processes in the periodontal tissue was increasing with 

age and the duration. This tendency has been proved by: the increase in PMA 

indexes; gingival bleeding; depth of periodontal pockets and looseness of teeth in 1.2 

times and PI index; Rtg-index of gingival recession; absence of epithelial attachment 

in 1.5 in comparison with the indexes of patients with generalized periodontal 

diseases without general somatic diseases. 

It has been found that during the Kulazhenko functional trial the period of 

hematomas creation was shorter in 1/5 times in frontal region and in 1.3 times in 

the lateral part of the maxilla in patients of the main group compared with the 

indexes of patients of comparative group, р<0,01. Herein, the index of peripheral 

blood circulation in patients of the main group was in 2.0 times higher, р<0,05, 

and in 2.3 times lower in the lateral part according to the data in comparison, 

р>0,05. 

 The study of the gingival bioptate ultrastructure in patients with periodontitis 

affected by I diabetes mellitus with cardiomyopathy determined heterogenic changes 

in all gingival mucous layers with distinct haemocapillary damages.  

 Epithelial dysfunction in patients with periodontitis affected by I diabetes 

mellitus with cardiomyopathy was caused by the increase concentration of 

endothelin-1 molecules, molecules of vascular adhesion, soluble sE-selectine in 

the blood plasma and the activity of angiotensine–convertive enzyme in 

comparison with the same data in healthy individuals and patients with generalized 

periodontitis without accompanying somatic conditions, р<0,01, р1<0,05. Herein, 

the patients of the main group were examined for the increase of endothelin-1 

enhancement in oral fluid affected by the decrease of nitrogen metabolites 
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(NO2+NO3) compared to the data in healthy persons, р<0,01 and individuals with 

suppurative periodontitis without accompanying general somatic diseases, 

р1<0,05. 

 The treatment and prevention scheme for generalized periodontitis based on the 

pathogen-directed action has been designed. The efficacy of the suggested complex 

treatment has been proved by the improvement of the results of clinical and 

laboratory tests, the shortage in the number of visits and the prolonged stabilization 

of the pathological process (up to 1.5 year) in the periodontal tissue.  

Key words: generalized periodontitis, diabetes mellitus, cardiomyopathy, oral 

fluid, endothelial dysfunction markers, treatment schemes, ultrastructure of the 

gingival mucosa. 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ET-1 – ендотелін-1 

АПФ – ангіотензинперетворюючий фермент 

ВЕП – втрата епітеліального прикріплення 

ГІ – гігієнічний індекс 

ГП – генералізований пародонтит 

ГПК – глибина пародонтальних кишень 

       Ікр – індекс кровоточивості 

ІПК – індекс периферійного кровообігу 

ЛПК – лікувально-профілактичний комплекс 

МЦР – мікроциркуляторне русло 

ПІ – пародонтальний індекс 

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

СОПР – слизова оболонка порожнини рота 

ФСК – функціональна стійкість капілярів 

ЦД – цукровий діабет 

sVCAM – розчинні форми молекул судинної адгезії 

ФНПб – фактор некрозу пухлин -б 

ІЛ-1в – Інтерлейкін -  Ів 

HbA1 – глікований гемоглобін 

TYF –в1 – трансформуючий фактор росту 

CPITN – Community Periodontal Index of Treatment 

Needs( пародонтальний індекс потреби у 

лікувальнні захворювань пародонта) 
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