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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

ВГ − відкритий грунт 

ГДК − гранично допустима концентрація 
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ЗГ − закритий  грунт 

ЗЗТП − запальні захворювання тканин пародонта 
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РІ − пародонтальний індекс 

РМА − папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

СЗЕ − сорбційна здатність еритроцитів 

СМП − середньомолекулярні пептиди 

СОПР − слизова оболонка порожнини рота 

ТГ − тепличні господарства 

ФІ − фагоцитарний індекс 

ФЧ − фагоцитарне число 

ХКГ − хронічний катаральний гінгівіт 

ХПФ − хлорпірифос 
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ВСТУП 

 

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 [21, 30, 48, 54, 65, 66, 67]. 

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 % [6, 7, 40, 82, 99, 109, 121]. 

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 

[5, 7, 22, 130, 138, 146]. 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 [151, 156, 161, 163, 181, 182]. 

Незважаючи на вдосконалення технологічних процесів аграрно-

промислових комплексів, залишається високою запорошеність виробничих 

приміщень отрутохімікатами, різкі перепади температури, значні фізичні 

навантаження [3, 4, 17, 29, 31]. Після декількох років роботи у тепличних 

господарствах в організмі працюючих розвиваються зміни функціонального та 

органічного характеру, що призводить до негативного впливу на стан тканин 

пародонта [37, 164]. Літературні джерела не диференціюють відомостей про 

захворювання пародонта у робітників тепличних господарств, які працюють в 

умовах відкритого та закритого грунтів за впливу пестицидів. Вищевикладене, 
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а також положення „Сеульської декларації з гігієни і безпеки праці” (29 червня 

2008р.): „право мати безпечне і здорове виробниче середовище повинно 

визнаватися основним правом людини, і що глобалізація повинна 

здійснюватися у нерозривному зв’язку з розробкою заходів безпеки та 

здоров’я на робочому місці” [170] спонукало нас до поглибленого і сукупного 

вивчення пародонтального статусу у працівників тепличних господарств 

працюючих в умовах відкритого та закритого грунтів за впливу пестицидів і 

розпрацювання заходів їх профілактики та лікування.  

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 
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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 пестидидів.  

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 − 

для оцінки вірогідності отриманих результатів.  

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 імунологічного та гематологічного гомеостазу та присутні 

явища ендогенної інтоксикації. Уперше, на моделі генералізованого 
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пародонтиту у піддослідних тварин, на основі імунологічних, біохімічних 

досліджень визначено ступінь змін у сироватці крові, залежно від різної 

інтенсивності пестицидного навантаження, 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 рекомендовані 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 використані 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 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 
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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 

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 № 6 від 17 червня 2016 року). Основні положення дисертації 

доповідались на міжнародній науково-практичній конференції 

„Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання” (Дніпропетровськ, 

2015); на всеукраїнських науково-практичних конференціях „Інноваційні 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

НЕСПРИЯТЛИВІ ВПЛИВИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН 

ПАРОДОНТА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)  

  

1.1 Вплив виробничого середовища на стан тканин ротової порожнини 

 

Забруднення навколишнього середовища призвело до появи раніше 

маловідомих або нових гострих та хронічних захворювань людини, 

спричинених хімічними та фізичними антропогенними екологічними 

стимулами [74, 93, 95, 108, 112]. Явна, індукована екологічна патологія 

найчастіше розвивається у вузьких популяціях під впливом конкретних 

чужорідних хімічних елементів та їх сполук (ксенобіотиків) або  

інших стимулів (наприклад, іонізуючого випромінювання) [4, 47, 58, 60, 63, 74, 

77]. Спонтанна ж екологічна патологія людини –  

наслідок глобальної зміни навколишнього середовища, хоча, за суттю, вона 

також індукована техногенною діяльністю людини, тобто носить 

антропогенний, а не природний характер [74, 79, 81, 86, 88].  

Останнім часом зібрано чимало нових даних, які дали змогу 

сформулювати цілісну концепцію щодо стимулів і закономірностей розвитку 

таких патологій. Екологічна патологія (ЕП) – це загальнопатологічні зміни в 

клітинах, органах, тканинах під дією різних стимулів навколишнього 

середовища, змінених людиною, а найчастіше – ксенобіотиків [74, 112, 123, 

130]. 

За джерелами літератури [130, 133, 140, 141, 149, 151], 80–85 % 

захворювань є наслідком впливу професійних та екологічних факторів,  

а непрацездатність на виробництві та пов’язані з цим збитки 

 для країни складають 4–5 % загального валового національного продукту 

[151, 162, 172].  
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Ряд авторів робили спроби класифікувати патологію тканин 

 порожнини рота у робітників промислових підприємств при  

професійному контакті з фізичними, хімічними, біологічними  

чинниками, однак широкий спектр професійних шкідливостей  

та різна інтенсивність їх дії, у кожному конкретному випадку, не дали  

змоги сформулювати остаточних узагальнень [151, 172, 182, 210, 220].  

Окрім того, науково-технічний прогрес, докорінно змінюючи умови праці, 

породжує нові виробничі шкідливості. З’явилися поняття несприятливих 

чинників малої інтенсивності, комбінованого їх впливу, що вимагає нових 

всебічних досліджень стану здоров’я людини в умовах сучасного 

промислового підприємства [60, 74, 78, 234, 244, 278]. 

За джерелами літератури вітчизняних та закордонних авторів, в умовах 

сучасного виробництва, на організм працюючих впливає комплекс шкідливих 

стимулів: хімічні речовини, вібрація, шум, температура, підвищена вологість, 

тощо. Названі фактори призводять до напруження адаптивних та захисно-

компенсаторних механізмів [83, 85, 97, 230, 248, 249 ]. 

Вивченню впливу умов праці на стоматологічну захворюваність у 

робітників присвячено багато публікацій [6, 7, 10, 37, 48, 69, 132, 164]. 

Найбільш висока професійна захворюваність в Україні в останні роки 

виявлена у вугільній промисловості. За даними авторів [33, 45] з’ясовано, що 

карієс зубів у 200 робітників-шахтарів сягає 100 % розповсюдженості. 

Практично у всіх обстежених (81 %) спостерігають захворювання тканин 

пародонта, які корелюють зі збільшенням стажу роботи та віку шахтарів.  

Патологічну стертість зубів виявлено у 62 % обстежених, ІІІ ступінь 

патологічної стертості спостерігали у робітників зі стажем більше, ніж 10 

років. До 30 % шахтарів мали захворювання слизової оболонки порожнини 

рота: лейкоплакію, яка локалізувалася за лінією змикання зубів, а в 

поодиноких випадках − переходила на губу або захоплювала окремі ділянки 

альвеолярного відростка.  
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Дослідження О. А. Глазуновa [45] стоматологічного статусу робітників 

підземних цехів залізорудних шахт РУ ім. Кірова м. Кривого Рогу, виявили 

специфічну імпрегнацію поверхневих шарів ясен виробничим поліметалічним 

пилом (79 % обстежених). Гінгівіт діагностували у 95,6 % осіб, причому, 

виразкова форма гінгівіту зустрічалась у 29,3 % робітників. Автор припускає, 

що наявність цієї форми свідчить про вагомі порушення, які виникли у 

загальній резистенції організму та у системі місцевих захисних факторів 

порожнини рота, що викликають зниження реактивності СОПР. У робітників 

зі стажем 11 років і більше, 4,9 % обстежених виявляли хронічну гіперплазію 

ниткоподібних сосочків язика (волохатий язик), у 98 % – діагностували 

хронічний в’ялопротікаючий контактний (алергічний) хейліт. Хронічний 

генералізований пародонтит спостерігали у 41 % осіб основної групи. Автор 

діагностував у ротовій порожнині робітників залізорудних шахт у 31,7 % 

обстежених червоний плескатий лишай. 

За даними А. Ш. Галикеевой і співавт. [40], висока розповсюдженість 

патології пародонта (98 %) виявлена у робітників нафтодобувної галузі. У 

периферичній крові та ротовій рідині було виявлено надлишкову кількість 

металів (нікелю, кадмію), що, на думку автора, призводить до патологічних 

порушень кісткової тканини − остеопорозу, характерних для генералізованого 

пародонтиту. У той же час, понижений вміст міді у ротовій рідині  

нафтовиків призводить до зменшення її бактерицидної активності, зменшує 

еластичність стінок судин, руйнує мієлінову оболонку нервів у тканинах 

пародонта. 

Ф. Ф. Даутов, М. В. Филинов [57] у робітників гумовотехнічного 

виробництва, які контактують з технічним вуглецем (сажа), що містить 

поліциклічні ароматичні вуглеці, показали, що найбільша розповсюдженість 

захворювань пародонта (95 %) виявлена при стажі роботи від 10 до 20 років. 

Виробниче середовище аміачного підприємства (Одеський припортовий 

завод) сприяє коливанню стоматологічної захворюваності, адже вміст хімічних 

речовин у повітрі виробничих приміщень, де вже є готова продукція, 
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перевищує у декілька разів ГДК. У цього контингенту превалюють гострі 

форми гінгівіту, пародонтиту; некроз емалі спостерігався у 76 % обстежених 

[122]. 

Дослідження стану тканин пародонта у працівників скло-керамічного 

виробництва підтвердили хімічний пресинг неорганічного пилу на тканини 

пародонта, що зумовлює виникнення імунодепресійних станів, пониження 

специфічних і неспецифічних захисних сил, порушення мікробної рівноваги та 

зменшення мінеральної щільності кісткової тканини. Внаслідок проведених 

епідеміологічних досліджень, виявлено значну поширеність  

захворювань тканин пародонта у працівників основної групи (88,12±1,74 %). 

Спектральний аналіз зубного каменю працівників скло-керамічного 

виробництва дозволив виявити 18 елементів, які при їх взаємодії і  

окисненні можуть утворювати токсичні сполуки, які згубно впливають на 

м’які тканини пародонта [48, 49]. 

Дослідження пародонтологічного статусу у працівників цукрового 

виробництва, які працюють у несприятливих умовах (підвищена вологість, 

запорошеність приміщень жомовим та цукровим пилом), довели кореляційний 

зв'язок між віком та стажем роботи на цукровому заводі, який склав у основній 

групі – 100 %, а у контролі – дорівнював 77,78 % [132]. 

У сучасній літературі є дані про стан тканин пародонта та СОПР у 

працівників цементного виробництва, які контактують з виробничим пилом, 

шумом, коливанням температур. За даними епідеміологічного, клінічного 

досліджень, були встановлені наступні тенденції пародонтального статусу у 

працівників ЦГК: захворювання пародонта виявлено у 91,2 % осіб, 

генералізований пародонтит діагностовано у 56,2 % обстежених. У 

працівників ЦКГ зі стажем роботи понад 10 років, спостерігали лейкоплакію 

11,0 %. Вогнища лейкоплакія частіше локалізувала на слизовій щік у вигляді 

переривчатої або суцільної смуги за лінією змикання зубів до кутиків рота, де 

вогнище ураження набувало трикутної форми у межах 0,2–2,0 см у діаметрі. 
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Відсутність лейкоплакії у контрольній групі дозволяє розглядати її як 

професійну патологію [6]. 

Тенденцію до підвищення судинного тонусу, превалювання 

спастикоатонічного синдрому у капілярах ясен, ультраструктурні зміни м’яких 

тканин пародонта, пониження рівнів IgA та лізоциму у слині, зниження 

активності холінестерази, підвищення рівня циклічних нуклеотидів у крові, 

виявлено у працівниць теплиць, які контактували з пестицидами [37].  

У працівників промисловості хімії органічного синтезу встановлено 

зниження рівня лізоциму та ензимів антиоксидантного захисту, в залежності 

від тяжкості патологічного процесу; реакція адсорбції мікроорганізмів 

доводила зниження активності захисних ланок порожнини рота, зокрема, 

клітин плоского епітелію [10]. 

У працівниць кондитерського виробництва, в результаті проведених 

досліджень, констатували гіпосалівацію, збільшення в’язкості, зниження ph 

ротової рідини, що пов’язували з посиленням гліколітичних процесів у ротовій 

порожнині. Гістологічні дослідження біоптатів ясен характеризувались 

пошкодженням базальної мембрани капілярів, що призводило до плазморгій, 

набряку з наступною мукоїдизацією, місцями – склерозом, гіалінозом, появою 

ліпогіаліну. Ультразвукова ехоостеометрія, аналіз рентгенморфометричних 

індексів, маркерів кісткового метаболізму (лужна фосфатаза, остеокальцин, 

оксипролін) у працівниць кондитерського виробництва, хворих на 

генералізований пародонтит, довели зниження маси кісткової тканини 

альвеолярних відростків та процеси дисбалансу у ремоделюванні кісткової 

тканини [7]. 

Нині в Україні майже не реєструють психоемоційний стрес як 

шкідливий чинник, причиною якого є значний рівень нервово-емоційного 

напруження на виробництві. У світі ця проблема вважається 

найпріоритетнішою, так як, з одного боку, більшість стресових ситуацій на 

виробництві виникає за умов, що забезпечують успішну діяльність за рахунок 

напруження фізіологічних функцій організму, – синдром вигоряння, з іншого – 
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є потенційними джерелами розвитку патології системи кровообігу, нервової, 

ендокринної та, з великою імовірністю, зубощелепової систем [184,191]. 

Одним із найважливіших факторів, які визначають у сьогоденні 

благополуччя та рівновагу в системі „людина-довкілля”, є пестициди. Це 

зумовлено їх особливостями як хімічних забруднювачів, що свідомо і 

цілеспрямовано вносить людина у довкілля. Головними серед цих 

особливостей є постійне і надмірне розсіювання на великих територіях; висока 

біологічна активність і до шкідників, і до людини та інших живих організмів; 

здатність зберігатися в довкіллі та циркулювати у його об’єктах; 

метаболізуватися у біологічних об’єктах та трансформуватися в довкіллі з 

утворенням токсичніших і небезпечніших, порівняно з вихідними сполук; 

здатність обумовлювати розвиток віддалених ефектів [17, 22, 29, 31, 32, 43, 

44]. 

Сучасний технічний прогрес характеризується всебічною хімізацією 

народного господарства, зокрема широким застосуванням хімічних засобів 

захисту рослин. Щорічно у грунти України вноситься 1 млн. 700 тис. 

центнерів пестицидів [58, 60, 62, 71, 77]. Без пестицидів не обходиться 

практично ні одне господарство, що вирощує технічні та продовольчі 

культури, не залежно від форми власності та системи землекористування [84, 

86, 88]. У „Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в 

Україні” [84, 86, 154, 155], включено значну кількість препаратів – похідних 

дитіокарбамінової кислоти, які хоч і не є універсальними, але достатньо 

ефективні і мають широкий спектр дії. Ці препарати застосовують у 

сільському господарстві як фунгіциди та протруювачі для боротьби з 

грибковими захворюваннями (фітофторозом, сухою плямистістю, 

пероноспорозом, паршою), при вирощуванні картоплі, цукрового буряку, 

люцерни, хмелю, винограду, яблук, огірків, цибулі та томатів. Щорічно у світі 

виробляється 25000 − 35000 т пестицидів [108, 135, 138]. Серед них – 

вітчизняний фунгіцид полікарбацин, його імпортний аналог полірам ДФ 

(метирам) та комбіновані на його основі пестициди авіксил (оксадиксил + 
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полікарбацин), арцерид (рідоміл + полікарбацин), борицид (сірка + 

полікарбацин). У сільському господарстві Львівської області, за даними 

держсанепіднагляду, в 2010–2015 роках щорічно застосовували понад 2000 кг 

полікарбацину та комбінованих на його основі препаратів [108]. 

Серед зареєстрованих в Україні гострих отруєнь пестицидами протягом 

останнього десятиліття, переважають отруєння продуктами взаємодії 

агрохімікатів і пестицидів. Для клінічної картини гострих отруєнь 

найхарактерніші неврологічні ураження, частота яких досягла 86 % 

(вегетативний синдром, вегетативно-сенсорна поліневропатія, токсична 

енцефалопатія) [5, 22, 31, 32]. Частота токсичної гепатопатії досягала 62 %. 

Ураження печінки характеризувалось здебільшого цитолітичним і 

гепатодепресивним синдромом різного ступеня вираженості [50, 79, 93, 130, 

150]. Рідше спостерігалась вторинна токсична кардіоміопатія, гіпохромна 

анемія, ерозивний гастрит [35, 46, 71, 123, 150]. Поряд з екзотоксичними 

проявами, гострі отруєння пестицидами супроводжувались розвитком 

ендотоксикозу, мембраноруйнівним ефектом та імунопатологічними змінами 

[79, 83, 97, 117]. 

На думку низки авторів, однією з особливостей токсичної дії пестицидів 

є їх вплив на систему крові. При цьому, проявляється анемія, яка 

характеризується одночасним зниженням рівня гемоглобіну і кількості 

еритроцитів, зміною об’єму еритроцитів, частіше в бік макроцитозу, 

ретикулоцитозом, змінами осмотичної та кислотної стійкості еритроцитів, 

збільшенням кількості еритробластів кісткового мозку. Рідше спостерігається 

гіпохромія еритроцитів, уповільнення дозрівання еритробластів. Основні зміни 

лейкоцитарної формули проявляються у вигляді лейкопенії, яка в окремих 

випадках призводить до агранулоцитозу. Встановлено, що якісні зміни 

формених елементів крові є більш чутливими і ранніми показниками 

інтоксикації, ніж кількість еритроцитів і лейкоцитів [130, 133, 146, 148, 161, 

163]. Субхронічне надходження (експозиція 90 днів) в організм дослідних 

тварин з кормом, що містив 0,3 та 0,6 % пестициду, викликало зміни 
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концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів і лейкоцитів [134, 144, 168, 

179].  

Секційні та біопсійні дослідження тканин людей, що контактували з 

отрутохімікатами, протягом 3–20 років, виявили системні ураження судин 

внутрішніх органів з групи системних васкулітів і / або ангіопатій. За 

тривалого надходження в організм етилен-біс-дитіокарбамати можуть 

впливати на функціональний стан і морфологічну будову судинної стінки, 

результатом чого є збільшення проникності судин, крововиливи в шкіру та 

внутрішні органи. Патоморфологічно в судинах шкіри і паренхіматозних 

органів спостерігались: дезінтеграція основної речовини, наростання вмісту 

кислих мукополісахаридів, потовщення колагенової строми, послаблення 

еластичності судин [184, 185, 192, 282, 285, 286]. 

За літературними даними, більшість шкідливих хімічних речовин, в тій 

чи іншій мірі, депонуються в печінці, повністю або частково в ній 

нейтралізуються з утворенням метаболітів і можуть викликати токсичне 

ураження органу [255, 269, 279, 281]. 

Під впливом пестицидів спостерігається характерне токсичне ураження 

печінки в результаті безпосереднього впливу отрути на печінкові клітини, їх 

ендоплазматичний ретикулум з подальшою дезорганізацією процесів 

внутрішньоклітинного метаболізму. Виявлено порушення ферментативної, 

глікогеноутворюючої, білкової, пігментної і антитоксичної функцій [5, 19, 50, 

83, 110]. У сироватці крові та субклітинних фракціях печінки у 

експериментальних тварин під дією пестицидів підвищувалась активність 

лужної фосфатази і гамаглютамілтрансферази [77, 93, 144].  

У клінічній картині експериментальної гострої інтоксикації пестицидами 

переважають симптоми ураження нервової системи та системи крові [144, 

147]. Гостре отруєння лабораторних тварин характеризується гіперактивністю, 

атоксією, низьким тонусом м’язів, задухою, конвульсіями, явищами рухового і 

психомоторного збудження, дрібноточковими крововилививами на вушних 

раковинах, довкола носа і на кінцівках [162, 165]. 
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Отже, наведені дослідження свідчать про те, що існують так звані 

професійні ксенобіотики, які зумовлюють розвиток низки захворювань, 

зокрема стоматологічних, що робить актуальним подальше вивчення клініки, 

патогенезу та лікування стоматологічних захворювань у працівників різних 

галузей сучасного виробництва. Можна стверджувати, що тканини ротової 

порожнини, разом з іншими органами, є мішенями для впливу екзо- та 

ендогених пошкоджуючих факторів, які обумовлюють не тільки медичну, а й 

соціальну проблему, тому що збереження професійного здоров’я за рахунок 

прогресивних технологій, скорочення захворюваності, у тому числі, 

стоматологічної, є одним із основних завдань суспільства, найважливішою 

функцією держави та основою її соціальної політики, яка окреслює 

можливості та темпи економічного розвитку країни. 

 

1.2 Сучасні уявлення про етіопатогенез та немедикаментозні методи 

лікування захворювань тканин пародонта  

 

За даними літератури, у розвитку стоматологічних захворювань 

особлива роль належить мікробному, травматичному, імунному, судинному та 

іншим факторам [16, 25, 42, 54, 65, 67, 206, 209]. У той же час, відомо, що 

власне стан та взаємодія основних регуляторних систем (нервової, імунної, 

ендокринної) обумовлює гомеостаз організму та його реакцію на будь-яку 

патогенну дію [66, 72, 82, 92, 99]. 

Важливу роль у виникненні запального процесу у тканинах ротової 

порожнини відіграє інфекційний фактор. Рясна мікрофлора, вегетуючи на 

поверхні зубів та епітелії ясен, здатна вступати в активну взаємодію з 

тканинними елементами, при цьому, особливе значення належить над- і 

під’ясенній зубній бляшці [109, 116, 121, 126, 136]. Відомо, що у зубному 

нальоті знаходиться велика кількість анаеробних мікроорганізмів, яким 

притаманні різноманітні патогенні властивості. Токсичні продукти їх 

життєдіяльності та ендотоксини викликають у клітинних елементах та 
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міжклітинній рідині ротової порожнини виражені пошкоджуючi ефекти [176, 

183, 190, 194, 196]. Важливу роль у даних процесах відіграють ферменти, які 

продукують мікроорганізми. Накопичення мікроорганізмів, продуктів їх 

життєдіяльності та розпаду, призводить до виникнення первинного вогнища 

ушкодження [200, 206, 209, 215]. 

Продукти життєдіяльності мікроорганізмів, а також ліпополісахариди їх 

клітинної стінки, здібні активувати синтез та секрецію макрофагами і 

лейкоцитами цитокінів, простагландини та гідролітичні ензими. Цитокіни 

мають потужну прозапальну та катаболітичну активність, яка призводить до 

ушкодження тканин пародонта, особливо при постійному поступленні 

мікробних антигенів. Вони індукують епітелій, фібробласти і макрофаги до 

продукції великої кількості цитокінів та нейтральних металопротеїназ, які 

призводять до деградації позаклітинного матриксу та сприяють руйнуванню 

кісткової тканини [11, 15, 25, 26, 61].  

У результаті ушкодження тканинних компонентів виділяються тромбін, 

кінін, фібриноген, а також активовані фракції комплементу, які разом з 

продуктами життєдіяльності бактерій, відіграють роль хемотоксичних 

факторів для макрофагів та інших клітинних елементів, які беруть участь в 

організації і розвитку запального процесу, так і речовин, які здійснюють 

деструктивні ефекти [65, 66, 67, 70, 72]. У сполучній тканині відбувається 

руйнування білково-глікозаміногліканових комплексів, накопичуються вільні 

амінокислоти, уронові кислоти, аміни, низькомолекулярні полісахариди, 

поліпептиди, що призводить до збільшення осмотичного тиску, набряку, 

затримки води, розвитку гіпоксії, що супроводжується накопиченням молочної 

кислоти та жирних кислот [72, 82, 101, 109]. Високий рівень перекисного 

окиснення ліпідів призводить до руйнування клітинних мембран, порушення 

структури та функцій елементів ротової порожнини, що супроводжується 

різко вираженою вазомоторною реакцією, довготривалим розширенням 

кровоносних судин [109, 118, 120, 127, 139].  
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Об’єктом пошкоджуючої дії патологічного процесу у ротовій порожнині 

стає судинна система, у якій медіатори запалення викликають 

розбалансування судинного кровотоку. Різке підвищення проникності 

судинної стінки призводить до порушень функцій слизової оболонки 

порожнини рота [65, 67, 183, 190]. Рясний викид у тканинне середовище 

протеолітичних ферментів, таких як еластаза та колагеназа, призводить до 

лізису, руйнування колагенових структур. Проліферуючі ендотеліоцити і 

фібробласти, а також поліморфоядерні лейкоцити продукують 

металопротеїнази, які мають великий деструктивний потенціал [190, 193, 194, 

197].  

Розвиток патологічних змін у ротовій порожнині викликають ефекти 

ушкодження у системі „зуб − пародонтальна зв’язка − альвеолярна кістка − 

судинна сітка пародонта”. Дисфункція цієї системи обумовлює порушення 

координації жувальних рухів зубів та кровопостачання навколозубних тканин, 

які відчувають функціональні навантаження. Виникає дисбаланс між 

ритмічним жувальним навантаженням і трофічним забезпеченням цих ділянок 

кровопостачання, у результаті чого нормальні жувальні навантаження на 

пародонт стають неадекватними та є патогенним фактором, активуючим 

важкість як самого запалення, так і супроводжуючого його пошкодження 

тканинних структур [194, 214, 215, 226, 236]. Важливою рисою патогенезу 

захворювань тканин ротової порожнини є тотальний характер виникаючих при 

цьому процесів ушкодження, які охоплюють усі структурні рівні – від зуба до 

кісткової тканини альвеолярного відростка. Механізми такої генералізації 

деструктивних змін простий: насичення навколозубних тканин гуморальними 

та клітинними медіаторами і протеолітичними ферментами сприяє запаленню 

та забезпечує умови для ушкодження практично усіх тканинних елементів 

[219, 222, 246, 250].  

Важливу роль у ланцюзі патогенетичних механізмів виникнення і 

розвитку захворювань пародонта відіграє імунна ланка. Сукупність 

неспецифічних та імунологічних факторів запальної реакції представляє 



23 

універсальне явище. Плазмові медіатори, які представлені калікреїн-кініновою 

системою, системою комплементу та системою згортання крові і клітинними 

медіаторами: лейкокіни, монокіни, лімфокіни і фіброкіни, що працюють в 

умовах запалення як фактори неспецифічного і специфічного захисту, мають 

безпосереднє відношення до реалізації ефекту пошкодження [258, 263, 270].  

Ротова рідина відноситься до найбільш суттєвих субстратів ротової 

порожнини. Слина, продукована слинними залозами, пов’язана з 

імунокомпетентними клітинами та містить імуноглобуліни, а також 

різноманітні блокуючі ферментні речовини: лізоцим, лізин, пероксидазу, 

фосфатазу, комплімент, С-реактивний білок, які відіграють важливу роль у 

функціонуванні не тільки ротової порожнини, але й організму в цілому, та є 

чутливими індикаторами гомеостазу [15, 16, 25, 28, 273, 276]. Наявність у 

слині специфічних секреторних імуноглобулінів надає можливість оцінювати 

стан імунної системи слизових оболонок, які забезпечують захист організму 

від факторів біологічної та хімічної природи, а їх стан відображає загальну 

резистентність організму [28, 30, 42, 54].  

Одним з факторів неспецифічного захисту організму, пов’язаного з 

функцією моноцитарно-макрофагальної системи, є лізоцим, який стимулює 

функціональну активність фагоцитів, синтез антитіл, підвищує адгезивні 

властивості імунокомпетентних клітин, розеткоутворюючі властивості Т-

лімфоцитів, а також викликає лізис та дезінтеграцію імунних комплексів [56, 

66, 70, 82, 101].  

Вважається, що гігієнічний стан ротової порожнини визначається рівнем 

sIgA, який синтезується головним чином у навколишніх слинних залозах. У 

разі зниження вмісту sIgA у слині і ясенній рідині, створюються сприятливі 

умови для виникнення і розвитку запального процесу у пародонті. Дефіцит 

sIgA часто поєднується з підвищеною секрецією IgE, що сприяє присутності 

алергійного компоненту [65, 67, 72, 91, 106].  

Останнім часом усе більшого підтвердження знаходить аутоімунна 

теорія розвитку стоматологічних захворювань. У патогенезі імунних реакцій 
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головну роль відіграє утворення аутоантитіл відносно патологічно змінених 

тканин або білкових комплексів організму. Аутоімунні відповіді спричиняють 

утворення в організмі антитіл або сенсибілізованих лімфоцитів проти 

нормальних клітин власного тіла [109, 121, 125, 129]. Здатність слизової 

оболонки ротової порожнини брати участь в аутоімунних реакціях доведена 

експериментально [1, 23, 41, 45]. Слизова оболонка порожнини рота, як 

найбільш реактивна алергогенна зона, здатна набувати аутоімунних 

властивостей, а при запальних процесах – накопичувати неіснуючі за 

нормальних умов компоненти з генетично чужорідною інформацією – 

специфічні АГ [41, 42, 236, 258, 270]. Надаючи великого значення 

аутоімунним механізмам у патогенезі стоматологічних захворювань, багато 

авторів вважають, що мікроби і продукти їхньої життєдіяльності у вогнищах 

хронічної інфекції (при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, ЛОР-

органів) викликають алергізацію організму і прояв реакції гіперчутливості 

сповільненого типу [15, 16, 19, 25, 51]. Ймовірно, при стоматологічних 

захворюваннях мають місце комбіновані форми імунної недостатності: в 

одних хворих, що протікають з явищами аутосенсибілізації організму, на фоні 

яких процес у ротовій порожнині прогресує, в інших – з розвитком 

імунодефіцитних станів [19, 54, 65, 68, 79]. 

Проблема лікування хворих з захворюваннями тканин пародонта 

залишається актуальною у сучасній стоматології. В останній час з’явилась 

велика кількість публікацій, присвячена питанням лікування цих захворювань, 

однак ефективність практичних засобів залишається низькою, що пов’язано з 

багатьма факторами: реакцією самого організму, наявністю супутніх 

захворювань, негативними факторами довкілля, режимом життя та праці та ін. 

[8, 9, 12, 23, 26, 45]. Великий арсенал медикаментозних засобів для місцевого 

лікування частіше ускладнює застосування засобів та методів у комплексному 

лікуванні, а розпрацювання найбільш ефективних методів лікування 

залишаються у центрі уваги багаточисельних дослідників. 
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Гіпоксія − важливий фактор у розвитку дистрофічно-запальних процесів 

у тканинах пародонта, що супроводжується значними змінами судин, 

виснаженням запасів вітамінів, порушенням метаболічних процесів. 

Дослідження останніх десятиліть підкреслюють роль цитохромів у процесі 

утилізації кисню. Будучи залізовмісним білком (гемопротеїном), цитохром 

легко приєднує та віддає кисень, збагачуючи його електронами. Однак, цей 

процес залежить не тільки від своєчасної доставки атомів водню та електронів 

в оточення цитохрому С, але і від напруги кисню у мітохондріях. Існує 

критичний рівень напруги кисню у мітохондріях, тобто така величина РО2, при 

якій клітинне дихання гальмується [32, 142, 211, 255, 265, 271].  

Розглядаючи механізм токсичної гіпоксії, слід звернути увагу на 

механізми адаптації організму до змін, як результату хімічного впливу 

середовища. Адаптація до гіпоксії в умовах інтоксикації є найважливішим 

видом адаптації, оскільки забезпечує пристосування організму до існування 

при зниженому вмісті кисню або при неможливості його утилізації у достатніх 

кількостях, тобто безпосередньо пов’язана з функціонуванням найважливішої 

системи підтримки гомеостазу − системи дихання [5, 35, 61, 104, 109]. 

Одним з нових немедикаментозних методів захворювань тканин 

пародонта є озонотерапія. Лікування озонокисневими сумішами є вирішенням 

актуальних проблем лікування багатьох захворювань. В експериментальних 

роботах та клінічних дослідженнях були виявлені закономірності, які 

характеризують фізіологічні, біохімічні та імунологічні процеси перебудови, 

що виникають у організмі при дії озону [48, 50, 53, 55, 67]. Протигіпоксичний 

ефект – один з найбільш потужних ефектів озонотерапії, який реалізується за 

двома напрямками: через покращення кисневого транспорту та за рахунок 

позитивного впливу на процеси утилізації кисню [6, 66, 69, 82]. У механізмі 

протигіпоксичної дії певну роль відіграє вазодилатація артеріол та 

посткапілярних венул. Вазодилятуючий ефект озону пов'язаний з виділенням 

ендотеліоцитами так званих „ендотеліальних факторів послаблення судин”, до 

яких належить оксид азоту (NO) [6, 82, 90, 91, 103]. Індукування процесів 
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утилізації кисню клітинами організму у процесі озонотерапії, пов’язано з 

активацією кисневозалежних реакцій, до яких належать гліколіз, р-окиснення 

жирних кислот, цикл Кребса. З проміжних продуктів цих реакцій викликають 

інтерес поновлені форми нікотинаміддинуклеотиду (НАД) та 

нікотинаміднуклеотиду оновленого (НАДФ), які є донорами протонів до 

натуральних антиоксидантів (глутатіону, α-токоферолу, аскорбінової кислоти), 

окиснені форми яких є не активними. У результаті, підвищується міцність 

антиоксидантних систем захисту, одночасно оптимізується робота 

мітохондріальної дихальної сітки, прискорюється утворення макроергічних 

з’єднань (АТФ, АМФ) [74, 109, 110].  

Дезинтоксикаційний ефект озонотерапії яскраво виражений та 

проявляється через оптимізацію функції мікросомальної системи гепатоцитів 

та посилення ниркової фільтрації [113, 124, 138, 141]. Описано застосування 

озонованих розчинів при хронічній нирковій недостатності, під впливом яких 

збільшується інтенсивність перекисного окиснення ліпідів сироватки та 

еритроцитів [138, 144, 149]. 

Бактеріоцидні властивості озону проявляються по відношенню до всіх 

видів грампозитивної та грамнегативної флори. Безпосередньою загибеллю 

бактерій при дії озону є, з одного боку, локальні пошкодження плазматичної 

мембрани у процесі озонолізу подвійних зв’язків, з іншого – озоноіндукована 

модифікація внутрішньоклітинного вмісту (окиснення білків, порушення 

функції органел) за рахунок вторинних окислювачів [136, 139, 167, 172]. 

Вплив озону на клітинні мембрани бактерій викликає окиснення, а точніше, 

утворення пероксидів з фосфоліпідів і ліпопротеїнів клітинної мембрани 

бактерій, у результаті чого відбувається її розрив [138, 149, 172, 177]. 

Антивірусна дія озону полягає у тому, що усі ліпо- і гідрофільні віруси, 

включаючи віруси гепатиту А, В, С та ВІЛ, реалізується на рівні рецепторів 

поверхні вірусу. При дії озону на віруси, відбувається пошкодження 

поліпептидних зв’язків оболонки вірусу, що призводить до порушення 

здібності вірусу прикріплюватися до клітин-мішеней господаря, а також 
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розщеплювати нуклеїнові кислоти, у результаті чого вірус губить здатність до 

реаплікації та гине [181, 183, 190, 194]. Дезинфікуюча активність озону 

проявляється по відношенню до грибів та найпростіших. При дії озону на 

міцелій патогенних грибів, зміни відбуваються на зовнішніх структурах 

міцелію (цитоплазматичній мембрані), з подальшим втягуванням у процес 

внутрішньоклітинних мембранних структур та органел. У результаті цього 

впливу, гіфи патогенних грибів стають плоскими, перекручуються та 

зморщуються, в них виникають дефекти клітинної стінки, до повної деструкції 

усіх компонентів клітинної структури гриба [65, 66, 67, 200, 222]. Озон має 

виражену обезболюючу дію. Гостра біль виникає у результаті утворення у 

місцях ушкодження алгопептидів, які подразнюють нервові закінчення. 

Хронічна біль пов’язана з дисбалансом між кількістю накопичених продуктів 

ПОЛ та рівнем активності АОС. Напряму, окислюючи алгопептиди, озон 

розриває нейро-рефлекторний ланцюг виникнення гострої болі, перериваючи 

передачу ноцицептивного сигналу у ЦНС [121, 226, 250, 254, 258].  

Імуномодулюючий ефект озону здійснюється за впливу на мембрану 

макрофагів і лейкоцитів, у результаті чого індукується ДНК-залежний синтез 

різних класів цитокінів (інтерферони, інтерлейкіни та ін.), лімфоцитами та 

моноцитами, які беруть безпосередню участь у регуляції активності клітинної і 

гуморальної ланок імунітету. Озон регулює стадії фагоцитозу, прискорює 

хемотаксис, скорочує час адгезії, активує превалюючу дію фагоцитів та 

здійснює моделюючий вплив імуноглобулінів та циркулюючих імунних 

комплексів у плазмі крові [238, 239, 245, 250, 263]. 

На сьогодні, розроблений та патогенетично обґрунтований засіб 

лікування карієсу, гінгівіту, хронічного генералізованого пародонтиту, швидко 

прогресуючого пародонтиту за допомогою озонотерапії. При лікуванні 

каріозної хвороби перевага надається обробці слизової оболонки порожнини 

рота озонованими розчинами [183], при запально-дистрофічних 

захворюваннях тканин пародонта – озонованими розчинами, аплікаціями 

озонованих олій, озоноповітряною сумішшю для безпосередньої обробки 
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пародонтальних кишень за допомогою спеціальних насадок [121, 125, 127, 

197]. На етапі хірургічного лікування ХГП, після проведення клаптевих 

операцій, використовують полокання порожнини рота озонованою 

дистильованою водою для підтримання гігієни порожнини рота, а для 

прискорення епітелізації на лінію швів накладають озоноване масло [65, 66, 

67].  

Значний досвід використання гіпербаричної оксигенації (ГБО) у 

сучасній медицині, обумовлює її використання у комплексному лікуванні 

запальних захворювань тканин пародонта [66, 67, 68, 69, 259]. Гіпербарична 

оксигенація – метод насичення організму киснем під підвищеним тиском. У 

основі методу лежить підвищення парціального тиску кисню (рО2) у рідких 

субстратах організму (плазма, лімфа, тканинна рідина), що призводить до 

відповідного збільшення їх кисневої ємності і супроводжується збільшенням 

дифузії кисню у гіпоксичні ділянки тканин [190, 196, 202, 259]. У цілому, 

терапевтичний ефект гіпербаричної оксигенації обумовлений можливістю 

компенсувати кисневу заборгованість організму при недостатності 

зовнішнього дихання, кисневозв’язуючої функції крові, дефіциті регіонарного 

кровообігу або загального кровопостачання [8, 15, 21, 259]. ГБО може активно 

впливати на деякі параметри гомеостазу і змінювати біологічні властивості 

збудників інфекцій, особливо анаеробів [21, 26, 30, 51, 54]. Гіпербарична 

оксигенація значно підвищує рівень регенераційних процесів та сприяє 

швидкості загоєння ран [54, 55, 90, 109, 121]. 

За даними [66, 67, 121], застосування гіпербаричної оксигенації у 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту в одномісцевій 

барокамері „ОКА–МТ” (при режимі компресії 1,4 ат; курс 10–12 сеансів з 

експозицією 40 хвилин) було ефективним у 91,7 % та 71,4 % хворих на ГП І, 

ГП ІІ ступеня важкості, відповідно. Дана тенденція підтверджувалась 

позитивною динамікою параклінічних та реологічних індексів. 

Вищеприведене стало основою для розробки та впровадження у 

стоматологічну практику методу локальної ГБО-терапії, який дозволив 
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проводити місцеве лікування тканин пародонта гіпербаричним тиском, 

використовуючи мінімізовані режими кисневої компресії (1,25 ат.). За даними 

автора, достовірно встановлено, що включення у комплексну терапію методу 

локальної ГБО-терапії суттєво покращило гігієнічний стан порожнини рота, 

зменшило виразність дистрофічно-запального процесу у тканинах пародонта, 

сприяло ліквідації мікроциркуляторних розладів.  

Було теоретично і експериментально обґрунтоване використання 

гіпербаричної оксигенації та протизапальних препаратів у комплексному 

лікуванні генералізованого пародонтиту, як високоефективного, дешевого і 

безпечного способу його лікування. Були отримані нові дані про вплив 

гіпербаричної оксигенації на стан прооксидантно-антиоксидантної системи, 

вплив підвищеного вмісту кисню на вегетативну нервову систему та 

варіабельність серцевого ритму, нормалізацію мікробного пейзажу та рівнів 

простагландинів у ротовій рідині хворих на ГП [30, 37, 90, 109, 118].  

Метод ГБО-терапії активно застосовується при лікуванні хронічного 

неспецифічного паротиту, гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої 

ділянки та у післяопераційному періоді при кістковій і шкіряній пластиці. За 

даними [83, 85, 110, 259], гіпербарична оксигенація сприяла оперативному 

усуненню недостатності кисню у організмі, підвищувала імунітет, 

покращувала ефективність інших методів лікування, купувала больовий 

синдром, інтенсивно очищувала раневі поверхні, знижувала набряк, 

прискорювала загоєння після операційних ран та на 25 % зменшувала 

тривалість лікування.  

Таким чином, аналіз літературних джерел засвідчує прагнення багатьох 

дослідників знайти однозначний характер патогенетичних розладів при 

ураженнях тканин пародонта, що визначає необхідність більш ретельних та 

детальних досліджень з визначенням характеру, глибини і спрямованості 

клінічних, біохімічних, імунологічних порушень у хворих з стоматологічною 

захворюваністю. Поряд з цим, своєчасним і необхідним є вивчення розвитку та 

перебігу захворювань тканин пародонта за впливу несприятливих чинників 
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виробничого середовища та розробка оптимальних засобів введення 

препаратів, які би забезпечували атравматизм, досягали ефективної 

концентрації препарату в пошкоджених тканинах та зберігали її упродовж 

тривалого проміжку часу.  

 

Основні положення даного розділу висвітлені у наступних публікаціях: 

1. Дирик В.Т. Вплив виробничого середовища на стан тканин ротової 

порожнини / В.Т. Дирик // Вісник наукових досліджень. − 2014. – № 2. − С. 

20−22. 

 



31 

РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Характеристика груп дослідження 

 

У епідеміологічному дослідженні взяли участь 486 працівників 

тепличних господарств Львівщини (ПП „Стрийтеплиця”, Львівська область, 

Стрийський район, с. Станків; ТОВ „Плантпол-Україна”, Львівська область, 

Пустомитівський район, с. Чишки). У І основну групу увійшли 184 (37,9 %) 

робітника агропромислового виробництва, які працюють в умовах відкритого 

грунту (ВГ) за впливу пестицидів; ІІ основну групу склали 212 (43,6 %) 

працівників, працюючих на закритому грунті (ЗГ) в умовах пестицидного 

навантаження; 90 оглянутих (18,5 %), трудова діяльність яких не була 

пов’язана безпосередньо з отрутохімікатами (адміністративно-допоміжний 

персонал) утворили порівняльну групу. Усім оглянутим проводився 

моніторинг стоматологічної захворюваності, за вказівками ВООЗ (1998), дані 

якого заносилися у спеціально розроблену карту огляду. 

Епідеміологічні та клінічні обстеження проводились з урахуванням віку 

та стажу роботи працюючих, залежно від віку та умов праці при контакті з 

пестицидами (табл. 2.1, табл. 2.2). 

За даними таблиці 2.1, 2.2 з’ясовано, що розподіл працівників 

агропромислових підприємств Львівщини, залежно від віку та стажу роботи, 

був у процентному відношенні практично однаковим, що сприяло адекватному 

трактуванню епідеміологічних та клінічних спостережень.  
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Таблиця 2.1 − Розподіл пацієнтів груп дослідження залежно від віку  

 

Групи 
дослідження 

Вікові групи 

20−25 26−34 35−44 45−55 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

І основна група  
(ВГ) (n=184) 

41 22,28 46 25,00 48 26,09 49 26,63 

ІI основна група 
(ЗГ) (n=212) 

43 20,28 49 23,11 53 25,00 67 31,61 

Порівняльна група 

(n=90) 
26 28,89 26 28,89 17 18,89 21 23,33 

 

Таблиця 2.2 – Розподіл оглянутих працівників залежно від стажу роботи 

у агропромислових господарствах 

 

Групи 
обстежених 

Стаж роботи (роки) 

1–5 6–10 11–15 понад 15 Разом 

абс. 
к-сть 

% 
абс. 
к-сть 

% 
абс. 
к-сть 

% 
абс. 
к-сть 

% 
абс. 
к-сть 

% 

І основна 

група 
(працівники 

відкритого 

грунту) 

48 26,09 54 29,35 42 22,83 40 21,73 184 100 

ІІ основна 

група 
(працівники 

відкритого 

грунту) 

54 25,47 49 23,11 51 24,06 58 27,36 212 100 

Порівняльна 

група 
26 28,89 20 22,22 24 26,67 20 22,22 90 100 
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2.2 Клінічні методи дослідження 

 

Метою обстеження людей із захворюваннями пародонта є встановлення 

виду, форми, важкості, характеру перебігу захворювання, виявлення його 

загальних та місцевих етіологічних і патогенетичних факторів захворювання 

[21, 24, 54]. Найбільш повна інформація дозволяє правильно поставити діагноз 

і адекватно лікувати пацієнтів. 

Після зовнішнього огляду пацієнтів, проводили обстеження порожнини 

рота, при цьому відзначали глибину присінку, колір слизової оболонки, 

вираженість і напруженість вуздечок, місце прикріплення на альвеолярному 

відростку, ширину прикріплення ясен, стан прикусу і форму зубів [54, 65, 66].  

У нормі, ширина маргінальних (вільних) ясен складає приблизно 0,5–1,5 

мм і є відносно постійною величиною, на відміну від прикріплених ясен, що 

відхиляються у межах 1–9 мм. При недостатній ширині альвеолярних ясен, 

напруження губ і вуздечок тягнуть за собою рецесію ясен [66, 67, 121]. 

Після огляду присінку переходили до огляду власне порожнини рота. На 

розвиток і перебіг захворювань пародонта має вплив положення язика, тонус 

м'язів, наявність шкідливих звичок, стан вуздечки язика. Деформація зубних 

дуг, скупченість зубів, наявність трем і діастем є передумовлюючим фактором 

у розвитку захворювань пародонта. Скупченість зубів, неправильне 

розміщення їх у дузі затрудняє гігієну порожнини рота і призводить до 

запалення тканин пародонта, появи травматичної оклюзії [21, 121, 183]. 

У пацієнтів груп дослідження визначали вид прикусу і наявність 

травматичної оклюзії, діагностику якої здійснювали за допомогою бюгельного 

воску і копіювального паперу (оклюдограма) [143].  

Обстеження тканин пародонта починали з огляду ясен. Запалення ясен, 

як один із основних симптомів захворювання пародонта, характеризується 

гіперемією, ціанозом, набряком, кровоточивістю, десквамацією епітелію [21, 

54]. 
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Ступеню вираженості запалення відповідає ступінь патологічної 

рухомості зубів, що визначається пінцетом за О. І. Евдокимовим: 

І ступінь – рухомість зуба у передньо-задньому напрямку на 1 мм по 

відношенню до коронки сусіднього зуба;  

ІІ ступінь – рухомість зуба більш, ніж на 1 мм у передньо-задньому та 

медіо-дистальному напрямках; 

ІІІ ступінь – приєднується рухомість і у вертикальному напрямі [66, 67]. 

Важливою клінічною ознакою пародонтиту є пародонтальна кишеня, для 

вимірювання глибини якої використовували парадонтомер (градуйований 

зонд). Глибина пародонтальної кишені – відстань від шийки зуба (емалево-

цементної границі) до дна кишені визначали біля кожного зуба окремо [65, 

121, 183]. Це є важливим не тільки при встановленні діагнозу, але і для вибору 

лікування (консервативного, хірургічного), визначення ефективно проведеного 

лікування. 

За положеннями дна кишені відносно рівня краю альвеолярної кістки 

діагностували ясенну (при гіпертрофічному гінгівіті) і пародонтальну 

(кісткову) кишені. Кісткові кишені за своїм розміщенням до зуба можуть бути 

одно-, двох-, трьох- і чотиристоронні (або циркулярні) [21, 183]. 

Для оцінки ступеня запального процесу в пародонті до і після лікування 

[24, 54], використовували індекс РМА: слизову оболонку ясен верхньої та 

нижньої щелеп змащували розчином Шиллера-Писарєва та проводили 

кількісну оцінку проби за формулою 2.1: 

Індекс РМА= ( ∑Kn × 100) / (3 × n),                     (2.1) 

де ∑ Kn – сума балів, що відповідала ступеню зафарбовування ясни біля 

одного зуба; n – кількість зубів. 

Інтерпретація результатів виглядає наступним чином: 

Індекс РМА до 30 % – гінгівіт легкого ступеня; 

Індекс РМА до 30-60 % – гінгівіт середнього ступеня; 

Індекс РМА від 60 % – гінгівіт важкого ступеня. 
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Пародонтальним індексом (PІ – за Russel, 1956) користувались для 

виявлення розвинутих форм патології: 

0 – відсутні ознаки запалення; 

1 – легкий гінгівіт (часткове запалення ясен в ділянці зуба); 

2 – гінгівіт навколо шийки зуба, однак ураження циркулярної зв’язки 

зуба немає; 

4 – оцінка проводилася рентгенологічно; 

6 – гінгівіт з утворенням пародонтальної кишені, зуб нерухомий. Не 

порушена жувальна функція зуба; 

8 – виражена деструкція тканин пародонту із втратою жувальної функції. 

Зуб легко рухомий, зміщений. 

Критерії оцінки PІ(формула2.2): 

Індекс PІ  ,     (2.2) 

PІ (за Russel) оцінюється наступним чином:   

0,1 - 1,0 − пародонтит легкого ступеня; 

1,5 - 4,0 − пародонтит середнього ступеня; 

4,0 - 8,0 − пародонтит важкого ступеня [65, 66]. 

Для вивчення поширеності інтенсивності потреби у різних видах 

лікувально-профілактичної допомоги [67] хворим із патологією пародонта, 

при епідеміологічних масових дослідженнях, використовували індекс потреби 

у лікуванні захворювань пародонта CPI. 

Важливе значення в етіології та перебігу захворювань пародонта має 

гігієнічний стан порожнини рота, який характеризували за індексом ОHI–S 

(Greene J., Vermillion J., 1969), що передбачає визначення зубних відкладень у 

ділянці поряд розташованих зубів нижньої та верхньої щелепи з вестибулярної 

та оральної сторони [121]. Індекс вираховували наступним чином: 

0 – відсутність відкладень. 

1 – відкладення вкривають менше 1/3 поверхні зуба. 

2 – відкладення вкривають від 1/3 до 2/3 поверхні зуба. 



36 

3 – відкладення вкривають більше 2/3 поверхні зуба. 

При нерівномірному розташуванні відкладень оцінювали ту поверхню 

зуба, на якій було більше відкладень. 

Розрахунок проводили за формулою 2.3: 

OHI−S  ,     (2.3) 

 

2.3 Експериментальні методи дослідження 

 

Досліди проведено на 120 білих безпородних щурах-самцях масою тіла 

160–180 г. Під час експерименту тварини перебували на стандартному раціоні 

віварію.  

Усі етапи експериментів затверджені Комісією з біоетики ЛНМУ імені 

Данила Галицького (протокол № 9 від 17 листопада 2014 р.) і виконані згідно з 

правилами гуманного ставлення до експериментальних тварин та 

Міжнародними вимогами, щодо гуманного поводження з тваринами 

відповідно до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986).  

Усіх піддослідних тварин поділено на наступні групи, кожна з яких 

містила по 20 щурів: 

І група – інтактні щурі (контрольна); 

ІІ група – тварини з експериментальною моделлю пародонтиту. Щурам 

цієї групи протягом 3-х тижнів, через день, вводили в тканини ясен по 40 

мікролітрів (1 мг/мл) ліпополісахариду (ЛПС) Е. Coli („Sigma - Aldrich”, США) 

[200]. 

ІІІ група – тварини з експериментальним пародонтитом, яким щоденно 

протягом 3-х тижнів за допомогою перорального зонду вводили розчинений у 

олії пестицид хлорпірифос (ХПФ) („Sigma - Aldrich”, США) з розрахунку 5 

мг/кг [86, 96]. 
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IV група – тварини з експериментальним пародонтитом, які знаходились 

у камері з інгаляційною подачею ХПФ з розрахунку 5мг/кг. Тривалість 

експерименту у ІІІ та IV групах становила 14 діб. 

V група – щурі з пародонтитом, з пероральною експозицією пестицидів, 

яким, починаючи з 15-ї доби експерименту щоденно, протягом 14-ти діб 

призначали лікувально-профілактичний комплекс (ЛПК). 

VI група – щурі з пародонтитом, що зазнавали інгаляційного впливу 

пестицидів, яким з 15-ї доби експерименту щоденно, протягом 14 діб 

призначали ЛПК. 

Лікувально-профілактичний комплекс для піддослідних тварин V та VI 

груп складався з: 

 місцевого лікування: 

-  зрошення ротової порожнини експериментальних тварин 0,1 % 

розчином хлоргексидину біглюконату впродовж 2-ох тижнів; 

- аплікації на ясна „Solcoseryl – dental adhesive” один раз на добу 

впродовж 2-ох тижнів; 

 загального лікування: 

- введення у харчовий раціон препарату „Лімфоміозот ” (по 0,25 г на 

добу) та „Бурштинової кислоти” (по 0,5 г на добу) впродовж 2-ох тижнів, 

„Акорутину” (по 0,5 г на добу) та „Імудону” (по 0,5 г на добу); 

- до питної води додавався 0,05 % розчин лізоциму гідрохлориду по 0,3 

мл на протязі двох тижнів. 

Кров для досліджень відбирали після припинення експериментальних 

кроків з хвостової вени щурів. Під час біохімічних та імунологічних 

досліджень використовували сироватку крові, яку отримували шляхом 

центрифугування крові при 600 оборотах протягом 30 хвилин при температурі 

20° С [23, 41, 45].  
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2.4 Біохімічні методи дослідження 

 

Для з’ясування процесів анемії, яка, у свою чергу, викликає гіпоксичні 

зміни в органах та тканинах, у тому числі зубоутримуючих, проводили 

дослідження гематологічних показників за допомогою автоматичного 

гематологічного аналізатора „Erma– PCE 210” („ERMA INC.”, Японія) [52, 56]. 

У крові експериментальних щурів тестували вміст еритроцитів, 

гемоглобіну та гематокриту. 

Для визначення гематологічного гомеостазу у працівників 

агропромислових виробництв та пацієнтів групи порівняння, кров брали з 

ліктьової вени (5 мл). У пацієнтів груп дослідження визначали вміст 

еритроцитів та їх середній об’єм (МСV), гемоглобіну, гематокриту.  

Cтан ендогенної інтоксикації (ЕІ) оцінювали за показниками сорбційної 

здатності еритроцитів (СЗЕ) та середньомолекулярних пептидів (СМП) [202]. 

СЗЕ у крові експериментальних тварин визначали методикою, в основі якої 

лежать уявлення про еритроцити, як універсальний адсорбент, який дозволяє 

оцінити рівень ЕІ за зміною сорбційної здатності еритроцитів полярного, 

практично непроникного через їхню мембрану, метиленового синього [56, 80, 

189].  

Визначення вмісту СМП у крові та ротовій рідині пацієнтів та у крові 

експериментальних тварин проводили за методикою Тогайбаева А. А [80, 91, 

189]. Із сироватки крові виділяли кислорозчинну фракцію, яку отримували 

шляхом додавання до 0,2 мл біосубстрату 1,8 мл 10 % розчину трихлороцтової 

кислоти. Вміст СМП визначали при довжині хвилі 254 (визначаються 

ланцюгові амінокислоти) та 280 нм (визначаються ароматичні амінокислоти). 

 
2.5 Імунологічні методи дослідження 

 
Для оцінки стану загального імунітету у 80 пацієнтів груп дослідження 

за їх письмовою згодою, використовували венозну кров з ліктьової вени  

в об’ємі 5 мл, в якості антикоагулянту слугував гепарин (30 од. на  
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1 мл крові). У пацієнтів груп дослідження з’ясовували загальну 

 кількість лейкоцитів та лімфоцитів, шляхом підрахунку клітин за допомогою 

світлового мікроскопу у камері Горяєва [131]. 

 Проводили оцінку Т-ланки імунітету за допомогою моноклоніальних 

антитіл – ОКТ-3, ОКТ-4, ОКТ-8.  

Для визначення числа В-лімфоцитів застосовували реакцію 

комплементарного розеткоутворення (ЕАС-РОК) та з’ясовували субпопуляції 

лімфоцитів з фенотипами СД 19, СД 22 [72, 131]. 

Імуноглобуліни А, G у сироватці крові досліджуваних визначали 

методом радіальної імунодифузії. Метод полягає в тому, що зразки 

досліджуваних сироваток вміщують в лунки агару, в якому спостерігаються 

антитіла проти ІgG, IgA (стандартні моноспецифічні сироватки  

проти імуноглобулінів людини). Імуноглобуліни, що дифундують в агар, 

 при взаємодії з відповідними антитілами утворюють кільця преципітації, 

розмір яких залежить від вмісту у сироватці імуноглобулінів того  

чи іншого класу. Концентрацію, що відповідає досліджуваним  

зразкам, визначають за діаметром їх кілець, і за калібрувальною кривою [73, 

131].  

Фагоцитарний показник (ФП) та фагоцитарний індекс (ФІ) у крові 

пацієнтів визначали наступним чином: для дослідження брали 0,1 мл 

генатинізованої крові обстежуваного, вносили у розчин стандартних 

полістиролових часточок латексу в концентрації 1 × 10 
7
/мл середовища Ігла. 

Кров з латексом переміщували струшенням, набирали у капіляр, інкубували 30 

хв при 37 ° С, центрифугували 5 хвилин при 1500 об/хв. На межі плазма –

еритроцити утворювалася лейкоцитарна суспензія, з якої робили мазки та 

фіксували метанолом і забарвлювали за методом Романовського-Гімзи. 

Поглинальну здатність визначали на підставі підрахунку 100 клітин, 

враховуючи фагоцитарний показник і фагоцитарне число. У нормі ФП 

становить 60–80 %, ФЧ – 4–10 [72, 131].  
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З метою оцінки неспецифічної резистентності організму проводили тест 

відновлення нітросинього тетразолію у базальних умовах (НСТ баз) та 

постановку реакції гальмування міграції лейкоцитів у присутності Кон-А 

(РГМЛ) [73, 208].  

Для оцінки стану місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів груп 

дослідження визначали вміст імуноглобулінів А, G, sIgA за методиками, 

представленими вище та активність лізоциму у ротовій та ясенній рідинах. 

Ротову рідину для дослідження збирали ранком натще без стимуляції. Проби 

слини центрифугували при 3000 об/хв впродовж 15 хвилин та досліджували 

супернатант. Ясенну рідину для імунологічних досліджень отримували 

мікрометодом, який полягав у наступному:  

- підлягаючу дослідженню ділянку очищали від зубного нальоту, 

ізолювали ватними валиками від слини та просушували слабким струменем 

повітря. Смужки фільтрувального паперу (10 × 3 мм) у кількості 5 штук 

вводили у зубоясенні борозни з вестибулярної сторони на 3–5 хв. Після 

видалення смужок проводили елюцію зубоясенної рідини в 100 мкл розчину 

хлориду натрію (ph = 7,2) [131]. 

Активність лізоциму у ротовій і ясенній рідинах визначали за методом 

серійних розведень з тест-мікробом Micrococcus lysodeikticus. Готували 1 % 

розчин агару, який охолоджували до 45° С, додавали до нього суспензію 

мікрококу з розрахунку 150 мл на 100 мл агару. Агар розливали в аріонівські 

чашки по 15 мл. Під час обліку замірювали лінійкою діаметри зон лізису і за 

кривою, побудованою за контрольними показниками, визначали вміст 

лізоциму у досліджуваному субстраті [72, 208].  

У сироватці крові експериментальних тварин з’ясовували кількісний 

склад лейкоцитів та концентрації IgA, IgG за наведеними вище методиками.  
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2.6 Лікувально-профілактичні заходи у працівників агропромислових 

виробництв з запальними захворюваннями тканин пародонта за впливу 

пестицидів  

 

Комплексне лікування запальних захворювань тканин пародонта 

включало етіологічну, патогенетичну та симптоматичну терапію [21, 54, 65, 

66, 67]. Етіологічне лікування містило санацію порожнини рота, видалення 

зубних відкладень. Патогенетична терапія була скерована перш за все на 

ліквідацію або зменшення запальних явищ у пародонті, покращення 

мікроциркуляції, нормалізацію тканинного обміну та імунологічного статусу 

ротової порожнини. 

Лікувальні заходи виконувались поетапно та включали 3 етапи. Перший 

етап: 

− навчання правилам гігієни порожнини рота з наступним контролем за 

допомогою еритрозину червоного; призначення індивідуального гігієнічного 

режиму порожнини рота, індивідуальний підбір зубної пасти і щітки. Для 

гігієнічного догляду за ротовою порожниною пацієнтам основної групи 

рекомендувалась зубна паста „Мексидол Дент Актив” та ополіскувач 

„Мексидол Дент”, які містять мексидол, що є інгібітором вільнорадикальних 

процесів та мають виражений протизапальний, антигіпоксичний та 

мембранопротекторний ефекти. У відповідності до інструкції, для 

профілактики запальних захворювань тканин пародонта, паста 

використовується не менше двох разів на добу та поєднується з ополіскувачем 

„Мексидол Дент” [11, 12, 13]; 

−  професійна гігієна порожнини рота – після антисептичної обробки 

хлоргексидином (0,2 % розчин), видаляли над’ясенні і під’ясенні назубні 

відкладення ультразвуковим інструментом „Piezon Master 600” з наступним 

поліруванням поверхні коронок і коренів зубів [55, 121, 127]; 
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−  усунення місцевих факторів, що сприяють накопиченню і активації 

дії мікробного фактора (пломбування каріозних порожнин, усунення дефектів 

пломб, поновлення міжзубних контактних пунктів; 

− функціональне вибіркове пришліфування, вирівнювання оклюзійної 

поверхні для виключення травматичних вузлів, що підтримують запалення; 

− шинування рухомих зубів [127, 143, 152]; 

− місцева протизапальна терапія – обробка пародонтальних кишень 

антисептиком – 0,2 % розчином хлоргексидину біглюконату; аплікації на ясна 

гелю „Solcoseryl − dental adhesive”. „Solcoseryl − dental adhesive” − 

депротеїнізований діалізат, отриманий з крові здорових молочних телят. Гель 

містить спектр речовин – амінокислоти, гліколіпіди, нуклеозиди, нуклеотиди, 

олігопептиди, мікроелементи. Препарат активізує споживання кисню і 

споживчих речовин клітинами, посилює проліферацію, регенерацію 

пошкоджених клітин. Препарат стимулює ангіогенез у регенерованій тканині, 

стимулює синтез колагену. Гель містить „Полідоканол 600”, що має 

анальгезуючий ефект до 3–5 годин. „Solcoseryl − dental adhesive” при нанесенні 

на ясна утворює лікувальну пов’язку, що оберігає слизову оболонку від 

механічних та хімічних ушкоджень, а основне, забезпечує пролонгований 

ефект дії препарату [102, 152]. Після обробки ротової порожнини 

антисептиком, слизову оболонку ясен висушували сухим марлевим тампоном, 

що необхідно для кращої фіксації гелю на слизові оболонки ясен. Після цього 

надавали можливість пацієнтам закрити рот для зволоження гелю слиною. 

Паста наноситься 3–4 рази на день і вимагає утриматись від вживання їжі та 

полокання рота впродовж 2–3 годин; 

− озонотерапія за допомогою апарату „OzonyMed” [66, 67].  

Загальні лікувальні заходи включали рекомендації, скеровані на 

покращення харчування, способу життя, усунення шкідливих звичок, 

вітамінотерапію, що узгоджувалось з лікарями-терапевтами [152, 183]. 

Пацієнтам з хронічним катаральним гінгівітом для зменшення проникливості 
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та ламкості капілярів рекомендували приймати „Аскорутин” (по 0,5 г × 3 рази 

на добу) (рис. 2.1).  

Як засіб патогенетично скерованої дії, пацієнтам з генералізованим 

пародонтитом рекомендували „Бурштинову кислоту”. „Бурштинова кислота” 

має виражений антигіпоксичний, метаболічний та антиоксидантний ефекти, 

покращує роботу головного мозку, нормалізує роботу нервової 

 системи, стимулює та укріплює імунну систему, пригнічує та виводить  з  

організму токсикогенні продукти, покращує енергетичний обмін [152, 183]. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 − Лікувальні заходи у працівників агропромислових виробництв з 

хронічним катаральним гінгівітом 

 

Препарат призначали по 1 таблетці 3 рази на день, запиваючи великою 

кількістю води. Оптимальний курс терапії − 1 місяць.  

Також пацієнтам з ГП був рекомендований препарат „Імудон”. Дія 

препарату 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 

Місцева терапія (усунення запальних явищ) 

 1. Антисептична обробка 0,2 % р-н 

хлоргексидину біглюконату. 

2. Аплікації на ясна „Solcoseryl – dental 

adhesive”. 

3. Озонотерапія „OzonyMed”. 

Загальна терапія 

 

 

„Аскорутин” (0,5 г х 3 рази на 
добу). 
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секреторного імуноглобуліну А. Препарат призначали по 3 таблетки на добу 

впродовж 10 діб (рис. 2.2).  

На другому етапі, за показами, проводилось хірургічне лікування, яке 

передбачало проведення відкритого кюретажу пародонтальних кишень за 

методикою Т. І. Лемецкой і співавт. (1982), клаптеві операції для збереження 

висоти альвеолярного відростка і тканин ясен, а також у поєднанні з 

методикою скерованого остеогенезу [65, 66, 67].  

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 2.2 − Лікувальні заходи у працівників агропромислових виробництв, 

хворих на генералізований пародонтит 

Місцева терапія (усунення запальних явищ) 

 
1. Антисептична обробка 0,2 % р-н 

хлоргексидину біглюконату. 

2. Аплікації на ясна „Solcoseryl – dental 

adhesive”. 

3. Озонотерапія „OzonyMed”. 

Ортопедичне лікування 

 

 
1. Шинування рухомих зубів 

2. Раціональне протезування 

(за показами). 

Хірургічне лікування (за 

показами) 
 

 

1. Кюретаж (закритий, 

відкритий). 

2. Клаптеві операції.  

Загальна терапія 

 

 

1. „Бурштинова кислота” (0,5 г х 3 

рази на добу впродовж 1 місяця). 

2. „Імудон” (по 3 таблетки на 

добу впродовж 10 діб).  
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Для профілактики запальних захворювань тканин пародонта у 

працюючих на відкритих та закритих грунтах ТГ за впливу пестицидів 

рекомендувався препарат „Лімфоміозот”, який має протинабрякову, 

лімфодренажну, імуномоделюючу, дезинтоксикаційну, протизапальну дії. В 

організмі даний препарат викликає стимуляцію обміну речовин, підвищує 

бар’єрні функції лімфатичних вузлів, посилює ілюмінацію токсичних речовин 

з міжклітинної речовини. Препарат призначали по 10 крапель 3 рази на добу  

впродовж 1 місяця. 

Для профілактики запальних захворювань тканин пародонта 

працівникам агропромислових виробництв, що працюють в умовах відкритого 

та закритого грунтів, за впливу пестицидів, рекомендували на початку і у кінці 

робочої зміни полокати ротову порожнину 0,1 % розчином лізоциму 

гідрохлориду [102]. Препарат має виражену антибактеріальну, антисептичну, 

протизапальну, імуномоделюючу, антитоксичну дію (рис. 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Рисунок 2.3 − Профілактичні заходи у працівників агропромислових 

виробництв з запальними захворюваннями тканин пародонта 

Раціональна гігієна ротової 

порожнини: 
1. Зубна паста „Мексидол 

Дент Актив”. 
2. Ополіскувач „Мексидол 

Дент”. 
 

Професійна 

гігієнічна 

чистка 
 „Piezon Master 

600” 

 

Санація ротової 

порожнини 

 

Функціональне вибіркове пришліфування (за показами) 

Медикаментозна терапія 
 1.  „Лімфоміозот” (по 10 крапель х 3 рази 

на добу впродовж 1 місяця). 
2. Ротові ванночки, полокання з лізоцимом 
гідрохлоридом (0,1 % р-н).  
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На третьому етапі проводилась підтримуюча протирецидивна терапія 

кожні 6 місяців, яка включала: професійну гігієну порожнини рота та усунення 

місцевих факторів розвитку запальних захворювань тканин пародонта, з 

повторним застосуванням запропонованими нами лікарськими препаратами.  

У пацієнтів з запальними захворюваннями тканин пародонта, які склали 

контрольну групу, лікування проводилось згідно „Протоколів МОЗ України 

надання медичної допомоги” за спеціальністю „Терапевтична стоматологія” 

[65, 67]. Клінічна оцінка ефективності лікування проводилась за критеріями: 

„нормалізація”, „покращення”, „прогресування”. „Нормалізація” 

характеризувалась відсутністю у хворих скарг, зникненням явищ запалення у 

тканинах пародонта; „покращення” - відсутність запального процесу у яснах 

(за результатами індексу РМА), наближення до норми показників 

лабораторних досліджень; „прогресування” - відсутність ефекту від лікування, 

прогресування запального процесу у віддалені терміни.  

Додатково, ефективність проведеного лікування оцінювали за індексом 

Улітковського [54, 55], який вираховували за формулою 2.4:   

 РМА (1) – РМА (2)   

РМА (1) 

де РМА (1) – до лікування;  

РМА (2) – після лікування.  

Оцінка результатів лікування у групах спостереження проводилась 

безпосередньо після закінчення повного курсу лікування та у віддалені 

терміни – через 6 та 12–18 місяців.  

 

2.7. Статистичні методи дослідження 

 

Для об’єктивної оцінки ступеня достовірності результатів дослідження 

проведена статистична обробка отриманих даних з використанням 

загальноприйнятих методів варіаційної статистики за допомогою 

персонального комп’ютера Pentium II з застосуванням пакета статистичних 

ЕЛ = Х 100,     (2.4) 
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програм „Statgraphic 2.3” і „Microsoft Excel 2000”. Статистичну обробку 

отриманих результатів проводили, обчислюючи середню арифметичну 

величину (М), середнє квадратичне відхилення (Ϭ), середню похибку (m). 

Ступінь достовірності (р) отриманих результатів визначали за t-критерієм 

Стьюдента [38, 115, 201].  
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РОЗДІЛ 3 

СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА У ПРАЦІВНИКІВ ЗАКРИТИХ ТА 

ВІДКРИТИХ ГРУНТІВ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ ЗА 

ВПЛИВУ ПЕСТИЦИДІВ 

 

3.1 Розповсюдженість захворювань тканин пародонта у працівників 

агропромислового комплексу, що працюють в умовах відкритого та закритого 

грунту за впливу пестицидів 

 

Моніторинг розповсюдженості захворювань тканин пародонта у 184 

працівників теплиць, що працюють в умовах відкритого грунту (ВГ) (І основна 

група), 212 осіб агропромислового комплексу, працюючих в умовах закритого 

грунту (ЗГ) (ІІ основна група) та 90 осіб адміністративно-допоміжної частини 

даних установ (порівняльна група) показав, що у осіб І основної групи 

інтактний пародонт діагностований у 22,28±3,07 % оглянутих, що було у 2,3 

рази менше стосовно даних у групі порівняння (51,11±5,27 %, р<0,01). У 

працівників ІІ основної групи, інтактний пародонт об’єктивізувався у 

4,25±1,38 % випадків, що було у 12,0 рази та у 5,3 рази менше стосовно 

значень у порівняльній та І основній групах, відповідно, р, р1<0,01. 

Поширеність захворювань тканин пародонта у працівників І основної 

групи виявлена у 77,72±3,07 % оглянутих, що було у 1,5 рази більше стосовно 

даних у осіб групи порівняння (48,89±5,26 %, р>0,05), але у 1,2 рази нижче 

стосовно даних у ІІ основній групі (95,75±1,38 %, р1<0,01). У працівників ІІ 

основної групи розповсюдженість захворювань тканин пародонта була у 1,7 

рази вище стосовно даних у оглянутих групи порівняння, р1<0,05 (табл. 3.1). 

У результаті проведених досліджень нами з’ясовано, що у працівників 

тепличних господарств, які здійснюють свою трудову діяльність в умовах 

відкритого грунту (ВГ) за впливу пестицидів  (І основна група) максимально 

частото зустрічався інтактний пародонт у людей віком 20−25 років − 

43,90±7,75 %, р<0,05. Зі збільшенням віку кількість оглянутих з інтактним 
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пародонтом зменшувалась від 26,09±6,47 % у осіб віком 26−34 роки, р<0,05 до 

8,16±3,91 % у віковій групі 45−55-річних пацієнтів, р>0,05 (табл.3.2).  

 

Таблиця 3.1 – Розповсюдженість захворювань тканин пародонта у 

працівників, працюючих в умовах відкритого та закритого грунтів за впливу 

пестицидів в агропромислових господарствах  

Cтан тканин 
ротової 

порожнини 

І основна група 

(відкритий ґрунт) 
(n=184) 

ІІ основна група 
(закритий ґрунт) 

(n=212) 

Порівняльна 

група 
(n=90) 

абс. % абс. % абс. % 

Інтактний 
пародонт 

41 22,28±3,07* 9 4,25±1,38 *º 46 51,11±5,27 

Захворювання 

тканин 

пародонта 
143 77,72±3,07*º 203 95,75±1,38* 44 48,89±5,26 

Примітки: 

1. *р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної 

групи. 

2. ºр1<0,01 – достовірна різниця значень між даними І та ІІ основних 

груп. 

 

У працівників закритого грунту (ЗГ) (ІІ основна група) здоровий 

пародонт діагностували у 11,63±4,89 % оглянутих у віці 20−25 років, р<0,01, 

р1<0,01 та у 8,16±3,91 % 26−34-річних робітників, р<0,01, р1<0,05. Звертало 

увагу, що у оглянутих ІІ основної групи у віковому інтервалі 35−55 років 

інтактний пародонт не діагностувався.  

У людей порівняльної групи, які не контактували зі шкідливими чинниками 

тепличних господарств інтактний пародонт зустрічався значно частіше, ніж у 

попередніх групах. При цьому максимальна поширеність здорового пародонта 

(69,23±9,05 %) діагностувалась у 20−25-річних досліджуваних при 

28,57±9,86 % у людей віком 45−55 років. 
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Таблиця 3.2 − Поширеність захворювань тканин пародонта у групах дослідження залежно від віку  

 

Групи 

дослідження 

Вікові групи, роки 

20−25 26−34 35−44 45−55 

Стан тканин пародонта 

інтактний 
пародонт 
абс. / % 

із захвор. 
тканин 

пародонта 
абс. / % 

інтактний 
пародонт 
абс. / % 

із захвор. 
тканин 

пародонта 
абс. / % 

інтактний 
пародонт 
абс. / % 

із захвор. 
тканин 

пародонта 
абс. / % 

інтактний 
пародонт 
абс. / % 

із захвор. 
тканин 

пародонта 
абс. / % 

І основна 
група (ВГ) 

(n=184) 

18 

43,90±7,75* 

23 

56,10±7,75* 

12 

26,09±6,47* 

34 

73,91±6,47* 

7 

14,58±5,09* 

41 

85,42±5,09* 

4 

8,16±3,91 

45 

91,84±3,91 

IІ основна 
група (ЗГ) 

(n=212) 

5 

11,63±4,89 
*,*,° 

38 

88,37±4,89 
**,° 

4 

8,16±3,91 
**,°° 

45 

91,84±3,91 
**,°° 

− 
53 

100,0 
− 

67 

100,0 

Порівняльна 
група (n=90) 

18 

69,23±9,05 

8 

30,77±9,05 

15 

57,69±9,05 

11 

42,31±9,05 

7 

41,18±11,94 

10 

58,82±11,94 

6 

28,57±9,86 

15 

71,42±9,86 

 

Примітки: 

1. *р<0,05; **р<0,01 − достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи. 

2. °р1<0,01; °°р1<0,05 − достовірна різниця значень стосовно даних І основної групи. 50 
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Аналіз поширеності запальних захворювань тканин пародонта у групах 

дослідження показав, що зі збільшенням віку, частота хворіб зубоутримуючих 

тканин зростає в усіх групах дослідження. Однак, у людей ІІ основної групи 

поширеність запальних захворювань тканин пародонта була найвищою у 

порівнянні з працюючими І основної групи та людей, які не контактували зі 

шкідливими чинниками агропромислових виробництв. Так, у віці 20−25 років 

у людей, що працювали в умовах ЗГ розповсюдженість запальних захворювань 

тканин пародонта діагностувалась у 88,37±4,89 % оглянутих, що було у 1,6 

рази більше, ніж у працівників ВГ (56,10±7,75 %, р1<0,01) та у 2,9 рази 

перевищувало дані у досліджуваних порівняльної групи (30,77±9,05 %, 

р<0,01). У віці 26−34 роки у робітників ІІ основної групи поширеність 

запальних захворювань тканин пародонта (91,84±3,91 %) у 1,2 рази та у 2,2 

рази перевищувала дані у робітників І основної (73,91±6,47 %, р1<0,05) та 

людей порівняльної групи (42,31±9,05 %, р<0,01) відповідно. Слід зауважити, 

що у осіб працюючих в умовах ЗГ у віковому інтервалі 35−55 років частота 

захворювань тканин пародонта становила 100 %. У той же час, у працюючих І 

основної групи, у віці 35−44 роки, поширеність захворювань тканин пародонта 

становила 85,42±5,09 %, що перевищувало значення у порівняльній групі у 1,5 

рази − 58,82±11,94 %, р<0,05, а у осіб віком 45−55 років, які здійснювали свою 

трудову діяльність в умовах ВГ частота запальних захворювань тканин 

пародонта була у 1,3 рази вище стосовно даних у порівняльній групі 

(91,84±3,91 % проти 71,42±9,86 %, р>0,05). 

Отже, можливо констатувати, що у працівників, які працюють в умовах 

відкритого та закритого грунту в умовах пестицидного навантаження, 

розповсюдженість захворювань тканин пародонта залежно від віку та стажу 

роботи була вищою, ніж у осіб адміністративно-допоміжного персоналу 

агропромислових виробництв. У осіб, що контактують з пестицидами в умовах 

закритого грунту, поширеність захворювань тканин пародонта була вірогідно 

вищою стосовно даних у працівників порівняльної групи та перевищувала 
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частоту захворювань тканин пародонта у працівників, що зазнають впливу 

пестицидів в умовах відкритого грунту (рис. 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Поширеність захворювань тканин пародонта у групах 

дослідження 

 

Враховуючи, що поширеність захворювань тканин пародонта залежить 

від тривалості контакту з ксенобіотиками промислових підприємств, подальші 

дослідження проводили з урахуванням стажу роботи в умовах ВГ та ЗГ при 

контакті працівників з пестицидами. 

Найвищий відсоток інтактного пародонта був зареєстрований у осіб 

порівняльної групи, який зменшувався від 84,62±7,07 % при тривалості стажу 

від 1–5 років до 30,0±10,24 % при стажовому маршруті понад 15 років 

(табл.3.3). У працівників І основної групи інтактний пародонт зустрічався у 

39,58±7,06 % випадків, р<0,01, при стажі 1–5 років, та зменшувався до 

16,67±5,75 % оглянутих у стажевій групі 11–15 років, р>0,05. У осіб І основної 

групи при стажі роботи понад 15 років, в умовах відкритого ґрунту за впливу 

пестицидів, інтактний пародонт не діагностували.   
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Таблиця 3.3 – Поширеність захворювань тканин пародонта у працівників агропромислового комплексу, 

працюючих в умовах відкритого та закритого грунту залежно від стажу роботи 

 

Стан 

тканин 
ротової 

порожнини 

І основна група (відкритий грунт) 
(n=184) 

ІІ основна група (закритий грунт) 
(n=212) 

Порівняльна група 
(n=90) 

Стажеві групи (у роках) 

1–5 
(n=48 ) 

6–10 
(n=54) 

11–15 
(n=42) 

понад 

15 
(n=40) 

1–5 
(n=54) 

6–10 
(n=49) 

11–15 
(n=51) 

Понад 
15 

(n=58) 

1–5 
(n=26) 

6–10 
(n=20) 

11–15 
(n=24) 

понад 

15 
(n=20) 

абс./ % абс./ % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. /% 
абс. 

/% 

Інтактний 

пародонт 

19 
39,58± 
±7,06* 

15 
27,78± 
±6,06 

7 
16,67± 
±5,75 − 

6 
11,11± 
±4,28*,º 

3 
6,12± 
±3,42* − − 

22 
84,62± 
±7,07 

10 
50,00± 
±11,18 

8 
33,33± 
±9,62 

6 
30,0± 
±10,24 

Захворю-
вання 

тканин 
пародонта 

29 
60,42 ± 
±7,05* 

39 
72,22± 
±6,09 

 

35 
83,33± 
±5,75 

 

40 
100,0 

48 
88,89± 
±4,27 
*,º 

46 
93,88± 
±3,42 
*,º 

51 
100,0 
*,º 

58 
100,0 

 

4 
15,38± 
±7,07 

 

10 
50,00± 
±11,18 

16 
66,67± 
±9,62 

14 
70,0± 
±10,24 

 
Примітки: 

1. *р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи.  

2. ºр1<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних І основної групи. 
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Найменший  процентний відсоток  інтактного  пародонта  був  

діагностований  у  ІІ  основній  групі, де досліджували зменшення частоти 

здорового пародонта від 11,11±4,28 %, р, р1<0,01, при стажі 1–5 років, до 

6,12±3,42 % при стажовому маршруті 6–10 років. У робітників, що працюють в 

умовах закритого грунту за впливу пестицидів, у стажевих групах 11–15 років 

та понад 15 років, здорового пародонта не виявляли.  

Розповсюдженість захворювань тканин пародонта у робітників 

агропромислових виробництв при впливі пестицидів корелювала зі 

збільшенням стажу роботи. Так, у осіб І основної групи поширеність 

захворювань тканин пародонта зростала від 60,42±7,05 % при стажі 1–5 років, 

р<0,01, до 83,33±5,75 % у стажовому інтервалі 11–15 років, р>0,05 та до 100 % 

випадків у стажовому маршруті понад 15 років. У працівників ІІ основної 

групи досліджували збільшення поширеності запальних захворювань тканин 

пародонта від 88,89±4,27 % у стажевій групі 1–5 років, р<0,01, до 100 % 

оглянутих у стажовому інтервалі 11–15 років та понад 15 років. 

У пацієнтів групи порівняння найбільша розповсюдженість запальних 

захворювань тканин пародонта була діагностована у стажевій групі 11–15 

років – 70,00±10,24 %, а при стажі роботи 1–5 років, ушкодження тканин 

пародонта діагностували у 4 оглянутих (15,38±7,07 %). 

Слід зауважити, що у цифровому еквіваленті отримані значення у 

робітників, що працюють в умовах закритого грунту, превалювали як над 

даними у осіб порівняльної, так і І основної групи, які працюють в умовах 

відкритого грунту.Отже, у результаті проведених досліджень, можливо 

стверджувати, що зі збільшенням стажу роботи в умовах пестицидного 

навантаження, зростає розповсюдженість захворювань тканин пародонта, 

причому у робітників, що здійснюють свою діяльність в умовах закритого 

грунту, ця тенденція носить більш виражений характер, стосовно відповідних 

значень як у осіб, що не контактують з пестицидами (порівняльна група), так і 

робітників, що працюють в умовах ВГ за впливу пестицидів. 
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Структура захворювань тканин пародонта у осіб груп дослідження 

залежно від віку та стажу представлена у таблиці 3.4 та таблиці 3.5. У 

результаті аналізу структури захворювань пародонта у оглянутих груп 

дослідження залежно від віку з’ясовано, що у 20−25-річних пацієнтів І 

основної та ІІ основної груп гінгівіт діагностувався у однакової кількості 

обстежених (21,96±6,46 % та 30,24±7,00 %, р1>0,05, відповідно). При цьому, 

отримані дані були достовірно вище, ніж у їх однолітків у групі порівняння − 

3,85±1,77 %, р<0,05. У 26−34-річних пацієнтів основних груп гінгівіт 

діагностувався у 15,22±5,30 % обстежених І основної та у 16,33±5,28 % 

працівників ІІ основної групи. Слід зауважити, що у 35−55-річних 

досліджуваних основних груп та у 26−55-річних осіб порівняльної групи 

гінгівіт не діагностувався.  

У осіб І основної групи локалізований пародонтит виявляли у віці 20−34 

роки, у середньому, у 17,23±5,88 % оглянутих, при відсутності даного 

захворювання у 35−55-річних пацієнтів. У оглянутих ІІ основної групи 

локалізований пародонтит спостерігався тільки у 20−25-річних людей − 

20,93±6,20 %. У осіб порівняльної групи частота виявлення локалізованого 

пародонтиту зменшувалась від 15,38±7,07 % у 20−25-річних оглянутих до 

3,85±1,77 % людей у віці 26−34 роки, причому у старших вікових групах дана 

нозологічна одиниця не зустрічалась. У працівників відкритого грунту 

поширеність ГП початкового ступеня зменшувалась від 17,07±5,88 % у 20−25-

річних пацієнтів до 8,33±3,99 % у віковій групі 35−44 роки. У робітників, що 

працювали в умовах закритого грунту ГП початкового ступеня важкості 

діагностували у 18,60±5,93 % оглянутих тільки у віці 20−25 років. У осіб 

порівняльної групи частота ГП початкового ступеня зменшувалась від 

11,54±6,26 % оглянутих у віці 20−25 років до 5,88±2,70 % у осіб віком 35−44 

роки та не зустрічався у старшій віковій групі. 
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Таблиця 3.4 − Структура захворювань пародонта у групах дослідження залежно від віку  

Стан тканин 
пародонта 

І основна група (ВГ) (n=184) ІІ основна група (ЗГ) (n=212) Порівняльна група (n=90) 

Вікові групи, роки 

20–25 
(n=41 ) 

26–34 
(n=46) 

35–44 
(n=48) 

45−55 
(n=49) 

20–25 
(n=43 ) 

26–34 
(n=49) 

35–44 
(n=53) 

45−55 
(n=67) 

20–25 
(n=26 ) 

26–34 
(n=26) 

35–44 
(n=17) 

45−55 (n=21) 

Інтактний 

пародонт 

18 
43,90± 
±7,75* 

12 
26,09± 
±6,47* 

7 
14,58± 
±5,09* 

4 
8,16± 
±3,91 

5 
11,63± 
±4,89**,

° 

4 
8,16± 

±3,91**,
°° 

 
− 

 
− 

18 
69,23± 
±3,05 

15 
57,69± 
±9,05 

7 
41,18± 
±11,94 

6 
28,57± 
±9,86 

Гінгівіт 
9 

21,96± 
±6,46* 

7 
15,22± 
±5,30 

 
− 

 
− 

13 
30,24± 
±7,00* 

8 
16,33± 
±5,28 

 
− 

 
− 

1 
3,85± 
±1,77 

 
− 

 
− 

 
− 

Локалізова-
ний 

пародонтит 

7 
17,07± 
±5,88 

8 
17,39± 
±5,89* 

 
− 

 
− 

9 
20,93± 
±6,20 

− 
 
− 

 
− 

4 
15,38± 
±7,07 

1 
3,85± 
±1,77 

 
− 

 
− 

ГП поч. 

ступ. 

важкості 

7 
7,07± 
±5,88 

5 
10,86± 
±4,58 

4 
8,33± 
±3,99 

− 
8 

18,60± 
±5,93 

− 
 
− 

 
− 

3 
11,54± 
±6,26 

2 
7,69± 
±3,22 

1 
5,88± 
±2,70 

 
− 

ГП І ступ. 
важкості 

 
− 

10 
21,74± 
±6,08 

6 
12,50± 
±4,77 

10 
20,41± 
±5,75* 

8 
18,60± 
±9,93 

18 
36,73± 
±6,88 

9 
16,98± 
±5,15 

 
− 

 
− 

6 
23,08± 
±8,26 

2 
11,26± 
±4,66 

1 
4,76± 
±2,64 

ГП ІІ ступ. 
важкості 

− 

4 
8,70± 
±4,15 

20 
41,67± 
±7,11** 

14 
28,57± 
±6,45 

− 

10 
20,41± 
±5,75 

28 
52,83± 
±6,85** 

22 
32,83± 
±5,73 

− 

2 
7,69± 
±3,22 

2 
11,76± 
±4,66 

5 
23,81± 
±9,29 

ГП ІІІ ступ. 
важкості 

− − 

11 
22,92± 
±6,06 

21 
42,86± 
±7,06 

− 

9 
18,37± 
±5,53 

16 
30,19± 
±6,30 

45 
67,10± 
±5,74*,° 

− − 
5 

29,41± 
±11,05 

9 
42,86± 
±10,80 

Примітки: 1. *р<0,05; **р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи. 

2.ºр1<0,01; ººр1<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних І основної групи. 56 
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Таблиця 3.5 – Структура захворювань тканин пародонта у пацієнтів груп 

дослідження 

 

 

І основна група 

(n=184) 
ІІ основна група 

(n=212) 
Порівняльна група 

(n=90) 

абс. 
к-сть 

% 
абс. 
к-сть 

% 
абс.  
к-сть 

% 

Інтактний 
Пародонт 

41 22,28±3,06* 9 4,25±1,38*,º 46 51,11±5,26 

Гінгівіт 16 8,70±2,07* 21 9,91±2,05*,º 1 1,11±0,10 

Локалізований 
пародонтит 

15 8,15±2,02 9 4,25±1,38 5 5,56±2,41 

ГП початко- 
вого ступеня 

16 8,70±2,07,ºº 8 3,77±1,31,ºº 6 6,67±2,63 

ГП І ступеня 26 14,13±2,56 35 16,51±2,54 9 10,00±3,16 

ГП ІІ ступеня 38 20,65±2,98** 60 28,30±3,09* 9 10,00±3,16 

ГП ІІІ ступеня 32 17,39±2,79 70 33,01±3,22* 14 15,56±3,82 

Пародонтоз − − − − − − 

 

Примітки: 

1. *р<0,01; **р<0,05 – достовірна різниця стосовно значень 

порівняльної групи. 

2. ºр1<0,01; ºººр1<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних І 

основної групи. 

 

Поширеність генералізованого пародонтиту І ступеня важкості у 

пацієнтів основних груп носила хвилеподібний характер. Так у осіб І основної 

групи частота ГП І ступеня важкості становила у 26−34-річних осіб 21,74±6,08 

%, зменшувалась до 12,50±4,77 % у оглянутих у віці 35−44 роки та досягала 

значень 20,41±5,75 % у 45−55-річних пацієнтів, р<0,05. Звертало увагу, що у 

досліджуваних ІІ основної групи максимальна частота ГП І ступеня важкості 
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визначалась у віці 26−34 роки − 36,73±6,88 % при мінімальних значеннях у 

35−44-річних оглянутих − 16,98±5,15 %. У пацієнтів порівняльної групи ГП І 

ступеня важкості визначався у 23,08±8,26 % осіб у віці 26−34 роки та 

знижувався до 4,76±2,64 % у оглянутих у віковому інтервалі 45−55 років. 

Генералізований пародонтит ІІ ступеня важкості у пацієнтів груп 

порівняння у молодшій віковій групі (20−25 років) не діагностувався. 

Максимальні значення частоти ГП ІІ ступеня важкості відзначали у пацієнтів 

основних груп у віці 35−44 роки: 41,67±7,11 % у І основній та 52,83±6,85 % у 

ІІ основній групах, р<0,01. Мінімальна поширеність ГП ІІ ступеня важкості 

досліджена у 26−34-річних пацієнтів основних груп: 8,70±4,15 % у І основній 

та 20,41±5,75 % у ІІ основній групах. У оглянутих порівняльної групи 

розповсюдженість ГП ІІ ступеня важкості зростала від 7,69±3,22 % у 26−34-

річних оглянутих до 23,81±9,29 % у людей віком 45−55 років.  

У працівників ВГ поширеність ГП ІІІ ступеня важкості зростала від 

22,92±6,06 % обстежених віком 35−44 роки до 42,86±7,06 % у віковій групі 

45−55 років. 

У робітників ЗГ ГП ІІІ ступеня важкості виявляли вже у 26−35-річних 

обстежених − 18,37±5,53 %, при збільшенні частоти даного захворювання до 

67,10±5,74 % обстежених, р<0,05, р1<0,01. У порівняльній групі поширеність 

ГП ІІІ ступеня важкості зростала від 29,41±11,05 % у 35−44-річних пацієнтів 

до 42,86±10,80 % у осіб віком 45−55 років. 

У осіб, що працюють в умовах відкритого ґрунту за впливу пестицидів, 

початкові ознаки запальних захворювань тканин пародонта (гінгівіт + 

локалізований пародонтит) діагностували у 16,85 % оглянутих, р<0,01, 

р1<0,05, що було, у середньому, у 1,2 рази більше стосовно даних у осіб, 

працюючих в умовах закритого грунту за впливу пестицидів (14,16 %) та у 2,5 

разів більше, ніж у осіб групи порівняння (6,67 %), р, р1<0,05 (рис. 3.2).  
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Рисунок 3.2 − Хворий В. Хронічний катаральний гінгівіт (27 років, працівник 

закритого грунту, амбулаторна карта № 51) 

 

У оглянутих І основної та порівняльної груп ГП початкового – І ступенів 

важкості зустрічався у однакових процентних відсотках (8,70±2,07 % та 

6,67±2,63 %, відповідно, р1>0,05) та був вищим стосовно даних у ІІ основній 

групі – у 2,0 рази (4,25±1,38 %, р, р1>0,05) (рис.3.3). У той же час, розвинуті 

форми генералізованого пародонтиту (ГП ІІ – ІІІ ступенів важкості) 

об’єктивізувались у 61,31 % оглянутих, працюючих за впливу пестицидів в 

умовах закритого грунту, що було у 1,6 рази більше стосовно даних у І 

основній групі (38,04 %, р1<0,01) та у 2,4 рази більше стосовно отриманих 

значень у групі порівняння (25,56 %, р<0,01). Пародонтоз у групах 

дослідження не діагностували. 

Структура захворювань тканин пародонта у групах дослідження, 

залежно від тривалості стажу роботи за умов контакту з пестицидами, 

представлена у таблиці 3.6. Привертало увагу, що гінгівіт діагностувався у 

групах дослідження тільки при стажі роботи 1−5 років: у 33,33±6,80 % 

 у І основній та у 38,89±6,63 % оглянутих ІІ основної групи, р<0,01.  

У  порівняльній  групі  дана  нозологічна  одиниця  зустрічалась  у 3,85±1,77 % 
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пацієнтів в проаналізованому стажовому інтервалі.  

 

 

Рисунок 3.3 − Хворий Б. Генералізований пародонтит І ступеня важкості  

(32 роки, працівник закритого грунту, амбулаторна карта № 46) 

 

Зі збільшенням стажу роботи в умовах агропромислового виробництва, у 

осіб основних груп зустрічався з меншою частотою локалізований пародонтит: 

у І основній групі від 16,67±5,38 % при стажі 1–5 років до 12,96±4,49 % при 

тривалості контакту з пестицидами 6–10 років, р>0,05; у ІІ основній групі – 

локалізований пародонтит діагностували у 16,67±5,07 % оглянутих, р1>0,05, 

при стажі роботи 1–5 років. У працівників, що не контактували зі шкідливими 

чинниками праці агропромислового виробництва при стажі роботи 1–5 років 

та 6–10 років, локалізований пародонтит зустрічався з однаковою частотою, 

що становила 11,53±6,26 % та 10,00±6,70 %, відповідно.  

Слід зауважити, що в умовах контакту з пестицидами від 1 до 5 років, у І 

та ІІ основних групах генералізований пародонтит початкового ступеня 

діагностувався в однакових процентних відсотках, р1>0,05.  
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Таблиця 3.6 – Структура захворювань тканин пародонта у групах дослідження, залежно від тривалості стажу 

роботи в умовах тепличних господарств  

тан тканин 
пародонта 

І основна група (ВГ) (n=184) ІІ основна група (ЗГ) (n=212) Порівняльна група (n=90) 

Стаж, у роках 

1–5 
(n=48) 

6–10 
(n=54) 

11–15 
(n=42) 

<15 
(n=40) 

1–5 
(n=54) 

6–10 
(n=49) 

11–15 
(n=51) 

<15 
(n=58) 

1–5 
(n=26) 

6–10 
(n=20) 

11–15 
(n=24) 

<15 
(n=20) 

абс./% абс./% абс./% абс./% абс./% абс./% абс./% абс./% абс./% абс./% абс./% абс./% 

Інтактний 
пародонт 

19 
39,58± 
±7,06 

15 
27,78± 
±6,06 

7 
16,67± 
±5,75 

 
− 

6 
11,11± 
±4,28 

3 
6,12± 
±3,42 

 
− 

 
− 

22 
84,62± 
±7,07 

10 
50,00± 
±11,18 

8 
33,33± 
±9,62 

6 
30,00± 
±10,24 

Гінгівіт 
16 

33,33± 
±6,80 * 

 
− 

 
− 

 
− 
 

21 
38,89± 
±6,63*,º 

 
− 

 
− 

 
− 

1 
3,85± 
±1,77 

 
− 

 
− 

 
− 

Локаліз. 
пародонтит 

8 
16,67± 
±5,38 

7 
12,96± 
±4,49 

 
− 

 
− 

9 
16,67± 
±5,07º 

 
− 

 
− 

 
− 

3 
11,53± 
±6,26 

2 
10,0± 
±6,70 

 
− 

 
− 

ГП 

початкового 
Ступеня 

5 
10,42± 
±4,41 

10 
18,52± 
±5,29 

1 
2,38± 
±1,35 

 
− 

8 
14,81± 
±4,83º 

 
− 

 
− 

 
− 

 
− 

4 
20,0± 
±8,94 

2 
8,33± 
±4,64 

 
− 

ГП І 
Ступеня 

 
− 

15 
27,78± 
±6,09 

8 
19,05± 
±6,05 

3 
7,50± 
±4,16 

10 
18,52± 
±5,29 

23 
46,94± 

7,13**,º 

2 
3,92± 

±1,30*,ºº 

 
− 

 
− 

4 
20,0± 
±8,94 

5 
20,83± 
±8,28 

 
− 
 

ГП 
ІІ ступеня 

 
− 

4 
7,41± 
±3,56 

19 
45,23± 
±7,67** 

15 
37,50± 
±7,65 

 
− 

19 
38,78± 
±6,96ºº 

29 
56,86± 
±6,93º 

12 
20,68± 
±5,31º 

 
− 

 
− 

5 
20,83± 
±8,28 

4 
20,0± 
±8,94 

ГП 
ІІІ ступеня 

 
− 

3 
5,55± 
±3,12 

7 
16,67± 
±5,75 

20 
55,0± 
±7,86 

 
− 

4 
8,17± 
±3,91º 

20 
39,22± 

±6,83**,ºº 

46 
79,32± 

±5,32**,ººº 

 
− 

 
− 

4 
16,68± 
±7,60 

10 
50,0± 
±11,18 

Пародонтоз − − − − − − − − − − − − 

Примітки: 1. *р<0,01; **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи. 

                  2. ºр1<0,05; ºº р1<0,01; ºººр1<0,05 – достовірна різниця значень між І та ІІ основними групами. 
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У працюючих в умовах відкритого грунту при стажі роботи 6–10  

років, ГП початкового ступеня виявляли у 18,52±5,92 % працюючих, р>0,05, та 

у 2,38±1,35 % обстежених з тривалістю стажового маршруту 11–15 років, 

р>0,05. У оглянутих ІІ основної групи, ГП початкового ступеня при стажі 

роботи 6−10 років і понад 15 років не діагностувався. 

Генералізований пародонтит І ступеня важкості не виявляли у І основній 

та порівняльній групах при стажі роботи 1–5 років, тоді як у працюючих в 

умовах закритого грунту дана нозологічна одиниця зустрічалась у 18,52±5,29 

% оглянутих. У І основній групі частота ГП І ступеня важкості зменшувалась 

від 27,78±6,09 % оглянутих, р>0,05, при стажі роботи 6–10 років до 7,50±4,16 

% при контакті з негативними чинниками агропромислових виробництв понад 

15 років. У досліджуваних ІІ основної групи ГП І ступеня важкості зустрічався 

з меншою частотою: від 46,94±7,13 % обстежених, р<0,05, р1>0,05 з 

тривалістю стажу роботи 6–10 років до 3,92±1,30 % оглянутих при стажі 

роботи 11–15 років, р<0,01, р1<0,01. У пацієнтів порівняльної групи, при стажі 

роботи 6–10 років та 11–15 років, частота виявлення ГП І ступеня важкості 

була однаковою, р>0,05. 

Розвинуті форми ГП (ГП ІІ – ІІІ ступенів важкості) досліджуваних 

основних груп починали діагностуватися у стажовому інтервалі 6–10 років.  

У робітників, що працюють на закритому ґрунті, у даній стажевій групі, 

ГП ІІ –ГП ІІІ ступеня важкості був, у середньому, об’єктивізований у 51,51 % 

оглянутих, що було у 3,9 рази більше стосовно даних у працівників, 

працюючих в умовах відкритого грунту (12,97 %, р<0,05). При стажі роботи 

від 11 до 15 років, ГП ІІ – ГП ІІІ ступенів важкості діагностували у 96,07 % 

обстежених ІІ основної групи, що було у 1,6 рази більше стосовно даних у 

робітників І основної групи (61,90 %). У стажовому інтервалі понад 15 років у 

працівників ІІ основної групи, ГП ІІ – ГП ІІІ ступенів важкості виявлявся у 

96,07 % оглянутих проти 92,5 % робітників з ГП ІІ – ІІІ ступенів важкості у І 

основній групі. Слід зауважити, що у осіб порівняльної групи розвинуті форми 

ГП діагностувались у стажових групах від 11 років та понад 15 років. У групі 
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порівняння, у стажовому інтервалі 11–15 років, ГП ІІ ступеня діагностувався у 

20,83 % обстежених та ГП ІІІ ступеня важкості − з частотою 16,67 %. При 

стажі роботи понад 15 років, у працюючих порівняльної групи, ГП ІІ – ІІІ 

ступенів важкості об’єктивізувався у 70,0 % оглянутих (рис. 3.4, рис. 3.5). 

 

 

Рисунок 3.4 – Хворий А. Генералізований пародонтит ІІ ступеня важкості 

 (26 років, працівник відкритого грунту, амбулаторна карта № 83)  

 

Отже, у результаті аналізу структури захворювань пародонта, залежно 

від стажу роботи, у працюючих в умовах контакту з пестицидами 

досліджується: 

- менша частота виявлення інтактного пародонта у всіх 

проаналізованих стажевих інтервалах у працівників закритого грунту, у 

порівнянні з даними у робітників відкритого грунту та не контактуючих з 

пестицидами; 

- менша частота виявлення початкових ознак запалення тканин 

пародонта (у 2,2 рази) у робітників закритого грунту стосовно значень у осіб І 

основної групи та групи порівняння (у 1,3 рази); 
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Рисунок 3.5 – Хворий А. Генералізований пародонтит ІІІ ступеня важкості 

 (41 рік, працівник закритого грунту, амбулаторна карта № 28) 

 

- менша частота виявлення початкових форм генералізованого 

пародонтиту у працюючих на закритих грунтах стосовно даних групи 

порівняння (у 1,4 рази) при однаковій кількості обстежених І основної групи; 

- більша частота виявлення розвинутих форм генералізованого 

пародонтиту у працівників закритих грунтів: у 1,6 рази більше стосовно даних 

І основної групи та у 3,3 рази більше стосовно даних групи порівняння. 

 

3.2 Індексна оцінка стану тканин пародонта у працівників 

агропромислового комплексу, що працюють в умовах відкритого та закритого 

грунту за впливу пестицидів 

 

Інтенсивність запалення тканин пародонта у групах дослідження, 

залежно від стажу, оцінювали на підставі індексу РМА (табл. 3.7). При стажі 

роботи 1–5 років в умовах негативних чинників агропромислового 

виробництва, у працівників закритого грунту індекс РМА становив 
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39,14±2,64 % та за його градацією відповідав гінгівіту середнього ступеня. 

Отримане значення було у 1,4 рази більше стосовно даних у осіб, працюючих 

в умовах відкритого грунту (28,81±2,12 %, р1<0,01) та у 1,9 рази більше 

стосовно даних групи порівняння, значення індексу у яких трактувалось як 

гінгівіт легкого ступеня (20,25±3,22 %, р<0,01). У осіб, що працюють  в умовах 

відкритого грунту, дані  РМА  при стажі роботи 1–5 років, були у 1,4 рази 

вище стосовно значень у групі порівняння, р<0,05. 

 

Таблиця 3.7 – Значення індексу РМА у групах дослідження залежно від 

стажу роботи  

 

Стаж 
роботи 

І основна група ІІ основна група Порівняльна група 

Із захв. 
тканин 
паро-
донта 

РМА, 
% 

Із захв. 
тканин 
паро-
донта 

РМА, 
% 

Із захв. 
тканин 
паро-
донта 

РМА, 
% 

1–5 
років 

29 28,81±2,12* 48 39,14±2,64** 4 20,25±3,22 

6–10 
років 

39 39,16±2,42* 46 51,48±2,13**,° 10 26,18±3,83 

11–15 
років 

35 44,82±2,67* 51 62,21±2,78**,° 16 33,12±3,60 

Понад 
15 років 

40 50,25±2,90 58 70,25±2,00**,° 14 44,28±3,10 

Разом 143 40,76±2,62* 203 55,77±2,41**,° 44 30,95±3,57 

 

Примітки: 

1. *р<0,05; **р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 

порівняльної групи. 

2. °р1<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних І основної 

групи. 
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При стажі роботи 6–10 років, значення РМА у працівників ІІ основної 

групи становило 51,48±2,13 %, що відповідало нижній градації індексу 

гінгівіту важкого ступеня. У осіб І основної групи, значення РМА 

характеризувалось як гінгівіт середнього ступеня важкості (39,16±2,42 %) та 

було у 1,3 рази менше стосовно даних ІІ основної групи, р1<0,01. У той же час, 

дані РМА у порівняльній групі відповідали нижній межі гінгівіту середнього 

ступеня зі значенням 26,18±3,83 % та були у 1,5 та 1,9 рази відповідно нижче 

стосовно даних ІІ основної та І основної груп відповідно, р<0,01. 

При стажі роботи 11–15 років у агропромисловому виробництві, у 

працівників ІІ основної групи дані РМА характеризувались як гінгівіт важкого 

ступеня (62,21±2,78 %) та були у 1,5 рази вище стосовно значень у І основній 

групі (44,82±2,67 %, р1<0,01) та у 1,9 рази вище стосовно значень у порівнянні 

(33,12±3,60 %, р<0,01), дані яких трактувались як гінгівіт середнього ступеня. 

У осіб І основної групи значення РМА було у 1,4 рази вище стосовно даних у 

порівнянні, р<0,05. 

При стажі роботи понад 15 років, у працівників ІІ основної групи 

значення РМА характеризувалось як гінгівіт важкого ступеня (70,25±2,00 %) 

та було у 1,4 рази вище стосовно даних у осіб І основної групи (50,25±2,90 %, 

р1<0,01) та у 1,6 рази більше даних у порівнянні (44,28±3,10 %, р<0,01), 

значення у яких характеризувалось як гінгівіт середнього ступеня. У 

проаналізованому стажевому інтервалі значення індексу РМА у осіб І основної 

та порівняльної групи статистично не відрізнялись, р>0,05.  

У середньому, у осіб ІІ основної групи значення РМА відповідало 

гінгівіту важкого ступеня (55,77±2,41 %) та було вище у 1,4 рази та у 1,8 рази 

стосовно середніх даних І основної (40,76±2,62 %, р1<0,01) та порівняльної 

(30,95±3,54 %, р<0,01) груп, відповідно, значення РМА у яких 

характеризувалось як гінгівіт середнього ступеня. У осіб І основної групи 

значення РМА, у середньому, було у 1,3 рази вище стосовно даних у 

порівнянні, р<0,05 (рис. 3.6). 
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 Рисунок 3.6 – Динаміка індексу РМА у групах дослідження, залежно від 

стажу роботи в умовах відкритого та закритого грунту тепличних господарств 

за впливу пестицидів 

 

Дані змін пародонтального індексу (РІ) у групах дослідження, залежно 

від стажу роботи, представлені у таблиці 3.8. У оглянутих, працюючих в 

умовах відкритого ґрунту, мінімальні значення РІ виявлялись при стажі роботи 

1–5 років – 1,19±0,19 бали, р<0,01, та поступово зростаючи, досягали 1,93±0,11 

бали, р<0,01, у працюючих в даних умовах у стажевому інтервалі 11–15 років.  

Максимальні значення РІ виявляли у осіб І основної групи, зі стажем роботи 

понад 15 років – 3,35±0,22, р<0,01. 

У оглянутих, що працювали в умовах закритого ґрунту індекс РІ 

збільшувався від 1,65±0,19 бали, при стажі роботи 1–5 років, р<0,01, р1>0,05 

до 2,80±0,10 бали у стажовому інтервалі 11–15 років, р<0,01, р1<0,01. 

Максимальні значення пародонтального індексу досліджували у оглянутих 

при стажевому маршруті понад 15 років – 4,09±0,16 бали, р<0,01, р1<0,05.  

У середньому, у працюючих в умовах закритого грунту, при впливі 

пестицидів індекс РІ дорівнював  2,64±0,14  бали, р<0,01, р1<0,05, що було у 

1,3 рази та у 2,5 рази вище стосовно даних у працюючих на відкритих грунтах 

(2,02±0,18 бали, р<0,01) та у оглянутих порівняльної групи  
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(1,07±0,15 бали) відповідно. 

 

Таблиця 3.8 – Динаміка пародонтального індексу (РІ) у групах 

дослідження залежно від стажу роботи  

 

Стаж 
роботи 

І основна група 
(відкритий грунт) 

ІІ основна група 
(закритий грунт) 

Порівняльна 
група 

к-сть 
огляну-
тих 

РІ, 
бали 

к-сть 
огляну-
тих 

РІ, 
бали 

к-сть 
огляну-
тих 

РІ, 
бали 

1–5 
років 

29 1,19±0,19* 48 1,65±0,19* 4 0,44±0,02 

6–10 
років 

39 1,61±0,18** 46 2,04±0,12* 10 0,83±0,23 

11–15 
років 

35 1,93±0,11* 51 2,80±0,10* 16 0,94±0,16 

Понад 
15 років 

40 3,35±0,22* 58 4,09±0,16*,° 14 2,08±0,19 

Разом 143 2,02±0,18* 203 2,64±0,14*,° 44 1,07±0,15 

 

Примітки: 

1.*р<0,01; **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних 

порівняльної групи. 

2. ºр1<0,01 – достовірна різниця значень між І та ІІ основними групами. 

 

У пацієнтів порівняльної групи значення РІ зростало від 0,44±0,02 бали, 

при стажі працюючих від 1–5 років до 2,08±0,19 бали у оглянутих зі стажевим 

маршрутом понад 15 років. Звертало увагу, що у стажовому інтервалі 1–15 

років, бальна оцінка РІ відповідала початковій та легкій ступені патології 

пародонта і тільки при стажі понад 15 років, характеризувалась як середньо-

важка. 
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За даними аналізу параметрів індексу СРІ з’ясовано, що максимальні 

значення інтактного пародонта були діагностовані у осіб порівняльної групи, з 

тенденцією до зменшення залежно від стажу роботи: від 84,61±7,07 % при 

стажі роботи 1–5 років до 30,00±10,24 % – у стажовому інтервалі понад 15 

років (табл. 3.9). У працівників І основної групи досліджували зменшення 

кількості оглянутих зі здоровим пародонтом від 39,58±7,06 % при стажі 1–5 

років, р<0,01 до 16,67±5,75 % при тривалості контакту з пестицидами 11–15 

років, р>0,05. У осіб ІІ основної групи відсоток інтактного пародонта 

зменшувався від 11,11±4,28 % при стажовому маршруті 1–5 років, р<0,01 до 

6,12±3,42 % оглянутих зі стажем роботи 6–10 років, р<0,01. У пацієнтів ІІ 

основної групи при стажі 11−15 років здоровий пародонт не діагностувався. 

При цьому, у працівників основних груп у стажовому інтервалі понад 15 років, 

здоровий пародонт не виявляли.  

Параметр індексу СРІ „кровоточивість ясен”, при стажі роботи 1–5 років 

зустрічався у 33,33±6,80 % оглянутих І основної групи, що було у 1,5 рази 

більше стосовно даних у осіб ІІ основної групи (22,22±5,65 %, р1<0,05) та у 2,0 

рази перевищувало значення у порівнянні (15,39±7,07 %, р<0,05). Звертало 

увагу, що у працівників І основної групи компонента СРІ „кровоточивість 

ясен”, при стажі від 6–10 років складала 31,48±6,32 %, р>0,05, а при стажі 

11−15 років зменшувалась до 16,67±5,73 %. У оглянутих ІІ основної групи, з 

тривалістю стажу роботи від 6 та понад 15 років, кровоточивості ясен не 

спостерігали. У порівняльній групі, при стажі роботи 1–10 років, 

кровоточивість ясен виявляли, у середньому, у 15,0 % обстежених, а у 

стажовому інтервалі 11–15 років, дана компонента діагностувалась у 4,18±1,39 

% оглянутих.  

У осіб І основної та порівняльної груп, максимальні значення 

компоненти СРІ „над- і під’ясенний зубний камінь” відзначались при стажі 

роботи 6–15 років: 28,0 % – у працівників І основної групи та 30,0 % – у групі 

порівняння, р>0,05. При стажі понад 15 років, у оглянутих даних груп, 

проаналізований параметр не діагностувався.  
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Таблиця 3.9 – Значення індексу СРІ у групах дослідження залежно від стажу роботи 

Стан 

тканин 
пародонта 

І основна група (відкритий ґрунт) (n=184) ІІ основна група (закритий ґрунт) (n=212) Порівняльна група (n=90) 

1–5 
років 

(n=48 ) 

6–10 
років 
(n=54) 

11–15 
років 

(n=42) 

Понад 
15 років 
(n=40) 

1–5 
років 
(n=54) 

6–10 
років 
(n=49) 

11–15 
років 
(n=51) 

понад 
15 років 
(n=58) 

1–5 
років 
(n=26) 

6–10 
років 
(n=20) 

11–15 
років 
(n=24) 

понад 
15 

років 
(n=20) 

абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % 

0-інтактний 
пародонт 

19 
39,58± 
±7,06* 

15 
27,78± 
±6,06 

7 
16,67± 
±5,73 

 
− 

6 
11,11± 
±4,28*,º 

3 
6,12± 
±3,42*,º 

− − 
22 

84,61± 
±7,07 

10 
50,0± 
±11,18 

8 
33,33± 
±9,62 

6 
30,0± 
±10,24 

1 –крово-
точивість 
ясен 

16 
33,33± 
±6,80 

17 
31,48± 
±6,32 

7 
16,67± 
±5,73 

− 
12 

22,22± 
±5,65 

− − − 
4 

15,39± 
±7,07 

3 
15,0± 
±7,98 

1 
4,18± 
±1,39 

− 

2 – над- і 
під’ясенний 
зубний 

камінь 

13 
27,09± 
±6,41 

15 
27,78± 
±6,09** 

12 
28,57± 
±6,97** 

− 

28 
51,85± 
±6,79ºº 

23 
46,93± 
±7,12ºº 

2 
3,92± 

±1,30**, 
º 

− − 

7 
35,0± 
±10,66 

5 
20,83± 
±8,28 

− 

3 – паро-
донтальна 

кишеня 
3–5 мм 

− 

 
4 

7,41± 
±3,56 

 
9 

21,42± 
±6,33 

 
20 

50,0± 
±7,90** 

 
8 

14,82± 
±4,83 

 
19 

38,77± 
±6,97º 

 
29 

56,86± 
±6,93*, º 

 
26 

44,82± 
±6,52 

− − 

 
5 

20,83± 
±8,28 

 
4 

20,0± 
±10,24 

4 –паро-
донтальна 
кишеня 
>6 мм 

− 

 
3 

5,56± 
±3,12 

 
7 

16,67± 
±5,75 

 
20 

50,00± 
±7,90 

 
− 

 

 
4 

8,17± 
±3,91 

 
20 

39,22± 
±6,83 ºº 

 
32 

55,18± 
±6,37 

− − 

 
5 

20,83± 
±8,28 

 
10 

50,0± 
±11,18 

. Примітки:1.*р<0,01; **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи. 

             2.ºр1<0,01; ººр1<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних І основної групи.  
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У працівників ІІ основної групи, параметр СРІ „над- і під’ясенний 

зубний камінь” знижувався від 51,85±6,79 %, р1<0,05 оглянутих при стажі 1–5 

років до 3,92±1,30 % при стажі понад 15 років. 

У осіб ІІ основної групи, параметр СРІ „пародонтальна кишеня 3–5 мм” 

збільшувався з тривалістю стажу роботи: від 14,82±4,83 % у стажевій групі 1–

5 років до 44,82±6,52 % при стажі понад 15 років, р>0,05. У працівників І 

основної групи проаналізований параметр збільшувався від 7,41±3,56 % у 

стажовому інтервалі 6–10 років до 50,00±7,90 % при стажі понад 15 років, 

р<0,05, причому при тривалості роботи 6–15 років отримані значення були 

менше даних ІІ основної групи зі статистичною достовірністю р1<0,05. У осіб 

порівняльної групи пародонтальні кишені глибиною 3–5 мм діагностувались у 

20,83 % оглянутих при стажі 11–15 років та у 30,00±10,24 % випадків у 

стажевій групі понад 15 років, причому отримані дані були нижче значень у 

осіб ІІ основної групи та стосовно даних І основної групи у стажовому 

інтервалі понад 15 років, p<0,05.  

У осіб ІІ основної групи, компонента індексу СРІ „пародонтальна 

кишеня > 6 мм” зростала зі збільшенням стажу роботи: від 8,17±3,91 % при 

стажі 6–10 років, р1>0,05 до 55,18±6,37 % у стажевій групі понад 15 років, 

р1>0,05. У працівників І основної групи, проаналізований параметр 

збільшувався від 5,56±3,12 % у стажевій групі 6–10 років, р>0,05 до 50,00±7,90 

% при стажі роботи понад 15 років, р>0,05, причому отримані показники 

достовірнo були нижче даних ІІ основної групи, р1<0,05. У осіб порівняльної 

групи проаналізована компонента діагностувалась у 20,83±8,28 % випадків у 

стажевій групі 11–15 років та збільшувалась до 50,00±11,18 % при стажі 

роботи понад 15 років.  

При стажі роботи від 1–5 років, у працівників, що працюють в умовах 

відкритого грунту за впливу пестицидів діагностували 2,11±0,16 уражених 

секстанта на одного обстеженого, що було у 1,9 рази менше стосовно значень у 

робітників, працюючих умовах закритого грунту за впливу пестицидів (4,00±0,17, 

р<0,05) та у 2,4 рази більше стосовно даних у осіб, не контактуючих з шкідливими 
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умовами агропромислового виробництва (0,87±0,16, р<0,05). Середня кількість 

уражених секстанта на одного обстеженого у ІІ основній групі була у 4,6 рази вище 

стосовно аналогічних значень у порівнянні, р<0,01. 

При стажі роботи 6–10 років, у осіб ІІ групи діагностували 4,47±0,17 

уражених секстанта на одного обстеженого, що статистично дорівнювало даним у 

осіб І основної групи (3,95±0,12, р1>0,05) та перевищувало аналогічне значення, у 

порівнянні, у 2,3 рази − 1,92±0,15, р<0,01. У працівників І основної групи, 

проаналізований показник був у 2,0 рази більше стосовно значень у порівнянні, 

р<0,05.  

При стажі роботи 11–15 років, у осіб ІІ основної групи середня кількість 

уражених секстанта на одного обстеженого становила 6,00±0,16, що статистично не 

відрізнялось від значень працівників І основної групи (5,14±0,14, р1>0,05), але було 

у 1,3 рази вище стосовно значень у порівнянні (4,52±0,18, р<0,01). У осіб І основної 

групи проаналізований показник був у 1,2 рази вище стосовно даних у порівнянні, 

р<0,01.  

У стажевому інтервалі понад 15 років, у обстежених основних груп 

реєстрували по 6,0 уражених секстантів на одного обстеженого, що було у 1,7 рази 

більше стосовно значень у порівнянні (3,58±0,12, р<0,01) (табл.3.10). Отже, у 

середньому, працівники що працюють за впливу пестицидів в умовах закритого 

грунту діагностували 4,81±0,15, р<0,01, уражених секстанта на одного обстеженого, 

що було у 1,2 рази більше стосовно значень у робітників, працюючих за впливу 

пестицидів в умовах відкритого грунту (4,30±0,16, р<0,01, р1>0,05) та у 2,2 рази 

більше стосовно значень у осіб, не контактуючих з пестицидами (1,32±0,15, р<0,01). 

Аналіз індексу СРІ дозволив зробити висновок, що гігієнічного навчання 

та виховання потребувало 67,77 % оглянутих групи порівняння, 31,60 % 

пацієнтів ІІ основної групи та 46,74 % робітників І основної групи. Видалення 

над- і під’ясенного зубного каменю потребувало по 16,0 % оглянутих ІІ 

основної та порівняльної груп та 24,45 % робітників І основної групи.



73 

Таблиця 3.10 – Середня кількість уражених секстантів на одного обстеженого за індексом СРІ у групах 

дослідження залежно від стажу роботи  

Стан  
тканин 

пародонта 

І основна група (n=184) ІІ основна група (n=212) Порівняльна група (n=90) 

1–5 
років 

(n=48 ) 

6–10 
років 
(n=54) 

11–1 5 
років 
(n=42) 

понад 
15 років 
(n=40) 

1–5 
років 
(n=54) 

6–10 
років 
(n=49) 

11–15 
років 
(n=51) 

понад 
15 років 
(n=58) 

1–5 
років 
(n=26) 

6–10 
років 
(n=20) 

11–15 
років 
(n=24) 

понад 
15 років 
(n=20) 

0- 
інтактний 

пародонт 

 
3,89±0,20 

* 

 
2,05±0,17 

* 

 
0,86±0,19 

* 

− 
 

2,00±0,20 
*, º 

 
1,53±0,19 

* 

− − 5,13±0,21 4,08±0,20 1,48±0,21 1,42±0,16 

1 – крово- 
точивість 
ясен 

 
1,53±0,19 

** 
2,04±0,13 

 
− 

 

− 
 

0,44±0,16 
**, º 

− − − 0,87±0,12 0,92±0,11 2,15±0,18 − 

2- над- і 
під’ясен. 
зубний 

камінь 

0,58±0,11 1,24±0,12 1,26±0,11 − 
 

2,56±0,14 
ºº 

 
0,95±0,15 

*, º 

 
0,60±0,11 

º 

 
0,21±0,10 

º 

− 1,00±0,07 0,37±0,09 − 

3 – паро- 
донтальна 

кишеня 
3-5 мм 

− 0,47±0,11 
 

1,94±0,12 
* 

 
3,65±0,18 

* 
0,59±0,12 

 
1,96±0,16 

*, º 

 
2,50±0,19 

*, ºº 

 
2,53±0,19 

* 

− − 1,25±0,07 2,06±0,18 

4 –паро-
донтальна 
кишеня 
>6 мм 

− 0,20±0,08 
 

1,94±0,11 
* 

 
2,35±0,18 

* 
0,41±0,09 

 
1,56±0,17 

º 

 
2,90±0,20 

*, ºº 

 
3,26±0,24 

*, ºº 

− − 0,75±0,11 2,52±0,17 

Примітки: 1.*р<0,01; **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи.  

             2.ºр1<0,01; ººр1<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних І основної групи. 
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У ІІ основній групі (51,89 %) працівників потребували здійснення 

комплексних лікувально-профілактичних заходів. У І основній та у осіб 

порівняльної групи, у проведенні аналогічних заходів було визначено 28,80 % 

та 15,56 % оглянутих, відповідно (рис. 3.7). 

 

 
Рисунок 3.7 – Потреба у лікувально-профілактичних заходах у групах 

дослідження 

 

Отже, у результаті проведених досліджень можливо стверджувати, що у 

осіб, працюючих за впливу пестицидів в умовах закритого грунту, 

інтенсивність захворювань тканин пародонта значно вища, ніж у робітників, 

що працюють в умовах відкритого грунту та осіб, не контактуючих з 

шкідливими чинниками агропромислового комплексу, причому дана тенденція 

збільшується зі стажем роботи у несприятливих умовах агропромислового 

виробництва та підтверджує негативний вплив пестицидів на розвиток та 

перебіг основних стоматологічних захворювань у даного контингенту хворих.  

У результаті проведення оцінки гігієнічного стану порожнини рота у 

працюючих в агропромисловому виробництві в умовах відкритого та 

закритого грунту за впливу пестидиців, встановлено, що регулярний догляд за 



75 
 
порожниною рота здійснювало 19,02 % оглянутих І основної групи та 9,91 % 

працівників ІІ основної групи, р<0,01, р1 <0,05, що у свою чергу, було у 2,6 

рази та 5,0 рази менше стосовно значень у групі порівняння (50,0 %) (рис. 3.8).  

 

 

Рисунок 3.8 – Регулярність догляду за ротовою порожниною у осіб груп 

дослідження 

 

Об’єктивна оцінка гігієнічного стану ротової порожнини у групах 

дослідження проводилась за індексом Гріна-Вермільйона (OHI–S) (табл. 3.11). 

У результаті проведених досліджень встановлено, що добрий та задовільний 

стан гігієни порожнини рота за індексом OHI–S об’єктивізувався у 19,02±2,12 

% оглянутих І основної групи, що було у 1,9 рази більше стосовно даних у 

робітників ІІ основної групи (9,99±1,39 %, р1<0,05), але у 2,9 рази менше 

стосовно значень у групі порівняння (55,56±4,71 %, р<0,01). У робітників, що 

працюють в умовах закритого грунту за впливу пестицидів (ІІ основна група) 

добрий та задовільний стан гігієни ротової порожнини визначався у 5,6 рази 

рідше стосовно аналогічних значень у групі порівняння, р<0,01. 

У той же час, незадовільна гігієна ротової порожнини досліджувалась у 

працівників основних груп в однакових процентних відсотках (р1>0,05) та, у 

середньому, зустрічалась у 56,8 % оглянутих. 
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 Таблиця 3.11 – Стан гігієни порожнини рота у групах дослідження за 

індексом Гріна-Вермільйона (OHI–S) 

 

Показники 
індексу 
OHI–S 

І основна група 
(n=184) 

ІІ основна група 
(n=212) 

Порівняльна 
група (n=90) 

абс. 
число 

% 
абс. 
число 

% 
абс. 
число 

% 

0–0,6 
добрий 

11 5,98±1,75* 4 1,89±0,93*,º 23 25,56±4,59 

0,7–1,6 
задовільний 

24 13,04±2,48* 17 8,01±1,86* 27 30,0±4,83 

1,7–2,5 
незадовільний 

104 56,52±3,65* 121 57,08±3,39* 31 34,14±4,99 

>2,6 
поганий 

45 24,46±3,17** 70 33,02±3,23*,º 14 15,56±3,82 

 

Примітки: 

1.*р<0,01; **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних 

порівняльної групи. 

2.ºр1<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних І основної групи. 

 
Погана гігієна порожнини рота була у 24,46±3,17 % працюючих в 

умовах відкритого грунту, р<0,05, та у 33,02±3,23 % працюючих в умовах 

закритого грунту, р<0,01, р1<0,05. У оглянутих порівняльної групи 14 осіб 

(15,56±3,82 %) мали погану гігієну ротової порожнини.  

Зі збільшенням стажу роботи в умовах агропромислових виробництв, за 

впливу пестицидів, у досліджуваних погіршувався гігієнічний стан порожнини 

рота (табл. 3.12). Так, у працюючих в умовах відкритого грунту індекс OHI–S 

зростав від 1,86±0,18 бали при стажі роботи від 1–5 років, р<0,01, та 

характеризувався як незадовільний гігієнічний стан ротової порожнини, а у 

стажевому інтервалі дорівнював 2,72±0,18 бали, р<0,01, що за критеріями 

індексу відповідало незадовільному гігієнічному стану ротової порожнини. 
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Максимальні значення індексу OHI–S виявляли у осіб І основної групи при 

тривалості стажу понад 15 років – 3,34±0,19 бали, р<0,01. 

 

Таблиця 3.12 – Стан гігієни порожнини рота у групах дослідження, 

залежно від стажу роботи за індексом Гріна-Вермільйона (OHI−S) 

 

Стаж 
роботи 

І основна група 
(n=184) 

ІІ основна група 
(n=212) 

Порівняльна 
група (n=90) 

абс. 
число 

OHI–S 
абс. 
число 

OHI–S 
абс. 
число 

OHI–S 

1–5 
років 

48 1,86±0,18* 54 2,34±0,15*,º 26 0,54±0,12 

6–10 
років 

54 2,35±0,19* 49 2,73±0,18*,º 20 0,79±0,13 

11–15 
років 

42 2,72±0,18* 51 3,29±0,17*,º 24 1,78±0,14 

понад 
15 років 

40 3,34±0,19* 58 3,82±0,14*,º 20 2,25±0,14 

Разом 184 2,57±0,19* 212 3,05±0,14*,º 90 1,34±0,13 

 

Примітки: 

1.*р<0,01 – достовірна різниця даних стосовно значень порівняльної 

групи. 

2.ºр1<0,05 – достовірна різниця значень між І та ІІ основними групами.  

 

У робітників ІІ основної групи, що працювали в умовах закритого грунту 

за впливу пестицидів, вже при стажі 1–5 років значення індексу OHI−S 

(2,34±0,15 бали, р<0,01, р1<0,05), розцінювали як поганий гігієнічний догляд за 

ротовою порожниною. У працюючих, зі стажем 6–10 років, індекс OHI–S 

дорівнював 2,73±0,18 бали, р<0,01, р1>0,05 та досягав максимальних значень 

при стажі роботи понад 15 років – 3,82±0,14 бали, р<0,01, р1<0,05. У той же 

час, у обстежених порівняльної групи, які не контактували з небезпечними 
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чинниками агропромислових виробництв, у стажевому інтервалі 1–10 років, 

індекс гігієни OHI–S розцінювався як добрий, а при стажі 11 років та понад 15 

років характеризувався як незадовільний зі значенням 2,25±0,14 бали.  

Таким чином, у працівників, працюючих в умовах відкритого грунту, 

індекс OHI–S, у середньому, дорівнював 2,57±0,19 бали, р<0,01 та 

характеризувався як незадовільний. У працюючих в умовах закритого грунту, 

індекс OHI–S зі середнім значенням 3,05±0,14 бали свідчив про поганий 

гігієнічний стан ротової порожнини, р<0,01, р1<0,05. У оглянутих порівняльної 

групи середнє значення індексу OHI–S (1,34±0,13 бали) трактувалось як 

добрий гігієнічний стан ротової порожнини та було у 1,9 рази та у 2,3 рази 

нижче стосовно даних у І та ІІ основних групах, відповідно.  

Підсумовуючи представлені спостереження, слід зазначити наступне: що 

вже в умовах 1−5 річного контакту з шкідливими чинниками агропромислових 

виробництв у робітників констатували картину більш поширеного та більш 

глибокого запально-дистрофічного ураження пародонта, ніж у досліджуваних 

групи порівняння. Логічно трактувати це явище порушенням імунологічних і 

біохімічних процесів у макроорганізмі, посилене ксенобіотиками тепличних 

господарств.  

 
Основні положення даного розділу висвітлені у наступних публікаціях:  

1. Дирик В. Т. Поширеність карієсу в осіб, які працюють в умовах 

закритого та відкритого грунтів у агропромислових господарствах за впливу 

пестицидів, залежно від локалізації каріозних порожнин / В. Т. Дирик // 

Клінічна стоматологія. − 2014. − № 3. − С. 45. 

2. Дирик В.Т. Структура захворювань тканин пародонта в працівників 

агропромислового виробництва в умовах відкритого і закритого грунту / 

 В.Т. Дирик // Український стоматологічний альманах. − 2015. − № 3. − С. 

14−18.   

3. Дирик В. Т. Особливості структури тканин пародонта у працівників 

теплиць в умовах закритого та відкритого ґрунту за впливу пестицидів / 
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 В.Т. Дирик // Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції «Фармацевтичні та 

медичні науки: актуальні питання». − Дніпропетровськ, 2015. − С. 47−50. 

4. Дирик В. Т. Аналіз індексу СРІ у працівників агропромислового 

виробництва, які працюють в умовах відкритого і закритого грунту за впливу 

пестицидів / В. Т. Дирик // Матеріали VII наук.-практ. конф. «Інноваційні 

технології в стоматології». −  Тернопіль, 2015. − С. 96.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ВПЛИВ ПЕСТИЦИДІВ В УМОВАХ РІЗНОГО ТОКСИКОГЕННОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИНИКНЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 

ПАТОЛОГІЇ У ТКАНИНАХ ПАРОДОНТА 

 

4.1 Маркери ендогенної інтоксикації, імунологічний та гематологічний 

статус в експериментальних тварин з модельованим пародонтитом за впливу 

різного за тривалістю навантаження пестицидами 

 

В експерименті брали участь 6 груп тварин. На початок дослідження усі 

тварини мали інтактну слизову оболонку порожнини рота, без патологічних 

змін; відсутність кровоточивості ясен та наявності ексудату при пальпації. 

Патологічна рухомість різців нижньої щелепи була відсутня, глибина 

зубоясенного з’єднання, у середньому, у щурів складала 1,0±0,017 мм. 

З 1 по 14 день експерименту у всіх групах щурів, крім контрольної, 

утворювали модель пародонтиту. На 10–14 добу у яснах у всіх тварин 

реєструвались клінічні ознаки запалення: набряк і гіперемія слизової оболонки 

ясен. На 20 добу у групах (ІІІ, IV, V, VI) запальні зміни слизової оболонки ясен 

та зубоясенного кріплення збільшувались: у всіх тварин з’явилась 

кровоточивість та серозно-гнійні виділення з зубоясенних кишень. У 11 тварин 

(55 %) IV групи, які утримувались у камері, в яку подавалась аерозольна 

пестицидна суміш, спостерігали утворення свищів у піднижньощелеповій 

ділянці. Глибина зубоясенних кишень у щурів з модельованим пародонтитом 

за впливу пестицидів, у середньому, складала 2,70±0,13 мм. Летальний 

результат був зареєстрований у 1 тварини ІІІ групи (5,0 %) та у 2-ох щурів IV 

групи (10,0 %). Звертало увагу, що у тварин ІІ – ІІІ груп виявляли ІІ ступінь, а 

у тварин IV групи – ІІІ ступінь рухомості зубів.  
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Рисунок 4.1 – Запалення слизової оболонки ясен у експериментальних тварин 

 

 

Рисунок 4.2 – Гнійне виділення пародонтальної кишені у тварин груп 

дослідження 
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Рисунок 4.3 – Утворення свищів в піднижньощелепній ділянці 

 

Синдром ендогенної інтоксикації, найбільше розповсюджений у 

клінічній практиці, спостерігається при різних патогенетично й етіологічно 

відмінних запальних процесах і характеризується накопиченням токсичних 

продуктів метаболізму. Тому, завданням дослідження було вивчення стану 

ендогенної інтоксикації у організмі щурів з модельованим пародонтитом в 

умовах різного токсикогенного навантаження пестицидами. Серед маркерів 

даного синдрому визнаними є середньомолекулярні пептиди (СМП) та 

сорбційна здатність еритроцитів (СЗЕ). Динаміка вмісту СМП у периферійній 

крові щурів та СЗЕ у тварин груп дослідження представлена у таблиці 4.1.  

Встановлено, що у інтактних тварин І групи вміст СМП у крові складав 

0,45±0,07 ум. од. У тварин ІІ групи з модельованим пародонтитом вміст СМП 

у крові дорівнював 0,58±0,06 ум. од., що перевищувало значення у інтактних 

щурів 28,88 %, р>0,05. У експериментальних тварин ІІІ групи, у яких 

модельовані пародонтопатогенні явища комбінувались з пероральним впливом 

пестицидів, що умовно відповідало відкритому грунту (ВГ), вміст СМП у 

крові збільшувався до 0,64±0,05 ум. од., що було на 42,22 % вище, ніж у 

інтактних тварин І групи, р<0,05 та на 10,34 % перевищував значення у тварин 

ІІ експериментальної групи, р1>0,05. У щурів з модельованим пародонтитом 
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IV групи, з поєднаним інгаляційним впливом пестицидів, що відповідало 

умовам закритого грунту (ЗГ), значення СМП у крові було максимальним та 

становило 0,89±0,04 ум. од., р2>0,05. Отриманий показник був на 97,78 % та на 

53,44 % вище стосовно даних у щурів І та ІІ груп, відповідно, р<0,01, р1<0,05 

та на 39,06 % перевищував значення у тварин ІІІ групи дослідження, р2<0,05.  

 

Таблиця 4.1 – Вміст середньомолекулярних пептидів та сорбційна 

здатність еритроцитів в крові тварин груп дослідження 

 

Показники І група ІІ група ІІІ група IV група 

СМП, 

ум.од. 
0,45±0,07 0,58±0,06 0,64±0,05* 0,89±0,04**,°,▪ 

СЗЕ, 
% 

36,50±1,35 29,44±1,26*** 20,68±1,29**,°° 15,59±1,30**,°°,▪ 

 

Примітки: 

1. *р<0,05; **р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних І групи 

тварин. 

2. °р1<0,05; °°р1<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних ІІ групи 

тварин. 

3. ▪р2<0,05 – достовірна різниця значень між ІІІ та IV групами тварин.  

 

У результаті проведених досліджень встановлено, що у інтактних тварин 

І групи СЗЕ становила 36,50±1,35 %, що було на 19,35 % більше, ніж у тварин 

з модельованим пародонтитом ІІ групи (29,44±1,26 %), р<0,01. У 

експериментальних щурів ІІІ групи СЗЕ зменшувалась до 20,68±1,29 %, що 

було на 43,35 % та на 29,76 % менше стосовно даних інтактних тварин, р<0,01 

та щурів ІІ групи, р1<0,01. Мінімальні значення СЗЕ були досліджені у IV 

групі експериментальних щурів – 15,59±1,30 %, р2<0,05, які були нижче на 

57,29 %, ніж у інтактних тварин, р<0,01 та на 47,05 % менше, ніж у тварин з 
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модельованим пародонтитом ІІ групи, р1<0,01. При цьому, у тварин ІV групи 

СЗЕ була на 24,62 % нижче, ніж у тварин ІІІ групи дослідження, р2<0,05.  

Таким чином, у щурів груп дослідження вміст СМП у крові 

збільшувався, що свідчило про наростання запальних процесів у організмі 

тварин, а особливо за впливу пестицидів та неспроможністю елімінувати 

негативний вплив токсикантів. Порівняння величин СЗЕ між групами довело, 

що за впливу пестицидів, значення цього показника зменшувались, тобто 

елімінаційна спроможність організму не спрацьовувала та була недосконалою, 

особливо у тварин IV групи, які зазнавали інгаляційного впливу пестицидів.  

Ураховуючи, що стан ендогенної інтоксикації викликає дисфункції 

багатьох органів та систем організму, нами були вивчені окремі імунологічні 

показники сироватки крові тварин з модельованим пародонтитом на тлі 

токсикогенного впливу пестицидів (табл. 4.2). 

У результаті досліджень встановлено, що у щурів І групи вміст 

лейкоцитів у крові дорівнював 7,43±0,29 х 10 
9
/л, що було у 1,8 рази нижче 

стосовно даних у тварин з модельованим пародонтитом – 13,08±0,27 % х 109
/л, 

р<0,01. У піддослідних тварин з модельованим пародонтитом, що зазнавали 

перорального впливу пестицидів, вміст лейкоцитів у крові зростав до 

16,25±0,29 х 10
9
/л та до 19,41±0,28 х 10

9
/л у IV групі за інгаляційного впливу 

пестицидів, р<0,01, р1<0,01. Слід зауважити, що у щурів IV групи, вміст 

лейкоцитів був у 1,2 рази вище, ніж у тварин ІІІ експериментальної групи, 

р2<0,01.  

Вміст IgA в крові інтактних щурів І групи дорівнював 2,15±0,04 г/л та 

зменшувався до 1,94±0,04 г/л у щурів з модельованим пародонтитом ІІ групи, 

р<0,01. У щурів ІІІ експериментальної групи вміст IgA у крові становив 

1,43±0,06 г/л, що було на 33,49 % нижче, ніж у тварин І групи, р<0,01 та на 

26,29 % менше значення у ІІ групі щурів, р1<0,01. У піддослідних тварин IV 

групи вміст IgA у крові був мінімальним (1,18±0,02 г/л), що було на 45,12 % та 

на 39,18 % нижче, ніж у щурів І та ІІ груп, р<0,01, р1<0,01, відповідно. У 
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тварин IV групи вміст IgA був на 17,49 % нижче, ніж у піддослідних тварин ІІІ 

групи, р2<0,01. 

 
Таблиця 4.2 – Імунологічні показники сироватки крові 

експериментальних тварин 

 

Імунологічні 
показники 

І група 

(інтактні 

тварини)  
(n=20) 

ІІ група 
(модельований 

пародонтит) 

ІІІ група 
(1 год) 

IV група 
(6 год) 

Лейкоцити 

(10 9/л) 
7,43±0,29 13,08±0,27* 16,25±0,29*,° 19,41±0,28*,°,▪ 

IgA (г/л) 2,15±0,04 1,94±0,04* 1,43±0,06*,° 1,18±0,02*,°,▪ 

IgG (г/л) 4,41±0,04 4,12±0,03* 3,91±0,05*,° 3,20±0,06*,°,▪ 

 
Примітки: 

1. *р<0,01; **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних І 

групи тварин. 

2. °р1<0,01; °°р1<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних ІІ  

групи тварин. 

3. ▪р2<0,01 – достовірна різниця значень між даними ІІІ та IV груп 

тварин.  

 

У результаті досліджень встановлено, що у інтактних щурів І групи 

концентрація IgG у крові була максимальною та складала 4,41±0,04 г/л. У 

тварин з модельованим пародонтитом вміст IgG у крові дорівнював 4,19±0,03 

г/л, що було на 4,99 % нижче, ніж у тварин І групи, р<0,01. У піддослідних 

тварин ІІІ групи вміст IgG у крові зменшувався до 3,91±0,05 г/л, що було на 

11,34 % та на 5,10 % менше, ніж у тварин І та ІІ експериментальних груп, 

р<0,01, р1<0,01. Звертало увагу, що у тварин IV групи концентрація IgG у 

крові становила 3,20±0,06 г/л та була на 27,44 % та на 22,24 % нижче, ніж у 
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щурів ІІ групи, р<0,01, р1<0,01. У той же час, у щурів IV групи вміст IgG був 

на 7,03 % нижче, ніж у піддослідних щурів ІІІ групи, р2<0,01. 

Отже, можливо стверджувати, що за впливу пестицидів у піддослідних 

тварин виникає певний дисбаланс імунологічних показників, який засвідчує 

інтенсифікацію запальних процесів у організмі експериментальних тварин, 

зокрема зубощелеповій системі.  

Для з’ясування анемічних та гіпоксичних явищ, нами були досліджені 

зміни показників гематологічного гомеостазу у групах експериментальних 

тварин (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 – Гематологічні показники периферійної крові щурів за 

впливу пестицидів 

 

Показники І група ІІ група ІІІ група IV група 

Еритроцити, 
1 х 10

12
/л 

8,03±0,49 5,70±0,47* 4,72±0,39*,° 4,46±0,43*,° 

Концентрація 

гемоглобіну, 

г/л 
130,40±10,43 120,30±12,15 100,88±12,02° 97,00±10,66 ** 

Гематокрит, % 38,10±3,01 32,16±3,20 26,54±2,93**,° 21,60±3,18 *,°° 

 

Примітки: 

1. *р<0,01; **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних І 

групи. 

2. °°р1<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних ІІ групи. 

 

Результати досліджень довели, що максимальний вміст еритроцитів у 

крові був у щурів І групи – 8,03±0,49 х 10 12
/л. У тварин з модельованим 

пародонтитом концентрація еритроцитів у периферійній крові зменшувалась 

до 5,70±0,47 х 10 
12
/л, що було на 29,02 % менше стосовно значень 
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попередньої групи, р<0,01. У той же час, у тварин ІІІ групи досліджували 

подальше зниження значень даного показника до 4,72±0,39 х 10 
12
/л, що було 

на 41,23 % та на 17,20 % нижче стосовно даних у щурів І та ІІ груп відповідно, 

р<0,01, р1>0,05. Мінімальний вміст еритроцитів у периферійній крові був 

встановлений нами у тварин IV піддослідної групи – 4,46±0,43 х 10 12
/л, а 

отримані дані були на 44,46 % та на 21,76 % менше стосовно даних у 

інтактних щурів та у тварин з модельованим пародонтитом, р<0,01, р1>0,05.  

Звертало увагу, що у IV експериментальній групі кількісний вміст 

еритроцитів у крові був на 5,51 % нижче стосовно даних у тварин ІІІ 

піддослідної групи, р2>0,05.  

Концентрація гемоглобіну у крові щурів з модельованим пародонтитом 

знижувалась на 7,75 % у порівнянні з даними у інтактних тварин (120,30±12,15 

г/л проти 130,40±10,43 г/л, відповідно, р>0,05). У щурів з модельованим 

пародонтитом, які зазнавали перорального впливу пестицидів, вміст 

гемоглобіну у крові становив 100,88±12,02 г/л, що було на 22,64 % нижче, ніж 

у інтактних тварин, р<0,05, та на 16,15 % менше стосовно даних у щурів ІІ 

групи, р1>0,05. Найбільше зниження концентрації гемоглобіну у крові 

досліджували у тварин IV групи – 97,00±10,66 г/л. Отримане значення було 

значно менше стосовно даних у І та ІІ піддослідних групах: на 25,62 % та на 

19,37 %, відповідно, р<0,05, р1>0,05. Концентрація гемоглобіну у тварин IV 

групи, у яких пародонтопатогенні явища поєднувались з інгаляційним 

впливом пестицидів, була на 3,85 % менше стосовно даних у щурів ІІІ групи, 

де модельований пародонтит комбінувався з пероральним введенням 

пестицидів, р2>0,05. 

Концентрація гематокриту у щурів з модельованим пародонтитом ІІ 

групи суттєво не відрізнялась від даних у інтактних тварин (32,16±3,20 % та 

38,10±3,01 % відповідно, р>0,05). Однак у щурів ІІІ та IV груп, які зазнавали 

токсикогенного впливу пестицидів, концентрація гематокриту значно 

зменшувалась: до 26,54±2,93 % у ІІІ-ій, р<0,05 та до 21,60±3,18 % у IV-ій 

групах дослідження, р<0,01, стосовно даних у інтактних тварин, а процентне 
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зниження, відповідно, становило 30,35 % та 43,31 % стосовно даних у 

інтактних тварин. Слід зауважити, що проаналізований показник у щурів ІІІ 

групи був на 17,48 % нижче, р1>0,05 та у IV піддослідній групі – на 32,83 % 

менше, р1<0,05, стосовно значень у тварин ІІ групи з модельованим 

пародонтитом. У той же час, суттєвої різниці значень даного показника не 

виявляли у ІІІ та IV експериментальних групах, р2>0,05.  

Отже, у результаті проведених досліджень, з великою ймовірністю, 

можливо стверджувати, що у піддослідних тварин, що зазнають впливу 

пестицидів, більш яскраво виражені анемічні процеси у організмі, які у свою 

чергу, сприяють виникненню гіпоксії у органах та тканинах тварин та можуть 

бути причиною запальних процесів у тканинах пародонта. 

 

4.2 Вплив лікувально-профілактичного комплексу на стан тканин 

пародонта у експериментальних тварин за впливу пестицидного навантаження  

 

У результаті застосування запропонованого нами лікувально-

профілактичного комплексу, у тварин з модельованим пародонтитом V групи 

досягнуто зниження вмісту СМП до 0,43±0,07 ум. од., що дорівнювало даним 

у інтактних щурів І групи, р>0,05 та було на 25,87 % нижче стосовно значень у 

щурів з модельованим пародонтитом ІІ групи, р1>0,05. У піддослідних тварин 

V групи застосування ЛПК сприяло підвищенню даних СЗЕ до 36,40 ± 1,24 %, 

які не відрізнялись від значень у тварин І групи, р>0,05 та були на 23,64 % 

більше, ніж у щурів з модельованим пародонтитом ІІ групи, р<0,01 (рис. 4.4).  

У результаті застосування ЛПК у тварин VІ групи з модельованим 

пародонтитом, при інгаляційному впливі пестицидів, вміст СМП у крові 

становив 0,49±0,06 ум. од., що залишалось на 8,88 % вище стосовно даних у 

тварин І групи, р>0,05, але було на 15,52 % нижче, ніж у тварин з 

модельованим пародонтитом ІІ групи, р1>0,05. Сорбційна здатність 

еритроцитів, після застосування ЛПК, у VI групі піддослідних тварин 

збільшилась до 29,85±1,27 %, що, однак, залишалось на 18,22 % нижче даних у 
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інтактних тварин І групи, р<0,01 та дорівнювало значенням у щурів ІІ групи з 

модельованим пародонтитом, р1>0,05. 

 

 

Рисунок 4.4 – Вміст середньомолекулярних пептидів та сорбційна здатність 

еритроцитів у крові щурів після застосування ЛПК 

 

Застосування лікувально-профілактичного комплексу призвело до 

зниження у крові кількісного складу лейкоцитів (8,13±0,27 х 10 
9
/л) у V групі 

піддослідних тварин (рис. 4.5). Однак, отримані дані на 9,42 % перевищували 

значення у тварин І групи, р<0,01, але були на 37,85 % нижче, ніж у тварин з 

модельованим пародонтитом ІІ групи, р1<0,01.  

У експериментальних тварин VI групи досліджували зниження кількості 

лейкоцитів у крові до 11,42±0,28 х 10 
9
/л. При цьому, отримані значення були 

на 53,70 % нижче, ніж у інтактних тварин І групи, р<0,01, але на 12,70 % 

менше, ніж у щурів ІІ групи з модельованим пародонтитом, р1<0,01. 

У результаті застосування ЛПК, у тварин V групи рівень IgA у сироватці 

крові становив 1,83±0,05 г/л, що було на 5,68 % нижче, ніж у щурів ІІ групи з 

модельованим пародонтитом, р1<0,05 та залишалось на 14,89 % менше 

стосовно значень у інтактних тварин І групи, р>0,05. Рівень IgG у 



90 
 
піддослідних тварин V групи зростав до 4,20±0,04 г/л та був на 1,94 % вище, 

ніж у щурів ІІ групи, р1>0,05, але на 4,77 % менше стосовно значень у 

інтактних тварин І групи, р>0,05. 
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Рисунок 4.5 – Вміст лейкоцитів у сироватці крові експериментальних щурів у 

результаті застосування ЛПК 

 

У тварин VI групи, у результаті застосування ЛПК, рівень IgG становив 

3,80±0,03 г/л, що було на 2,82 % нижче стосовно даних у щурів з 

модельованим пародонтитом ІІ групи, р1>0,05 та на 13,84 % менше стосовно 

даних у інтактних тварин І групи, р<0,05. Після застосування ЛПК, рівень IgA 

у сироватці крові експериментальних тварин VI групи зростав до 1,74±0,03 г/л, 

а отримані значення були на 19,07 % менше, ніж у інтактних тварин І групи, 

р<0,01 та на 10,31 % нижче даних у щурів з модельованим пародонтитом ІІ 

групи, р1<0,05 (рис. 4.6). 

Динаміка корекції гематологічного гомеостазу у результаті застосування 

розпрацьованого нами лікувально-профілактичного комплексу представлені на 

рисунку 4.7. Так, у тварин V групи вміст еритроцитів у крові збільшувався до 

6,82±0,42 х 10 
12 
л

-1
, що дорівнювало даним у ІІ групі щурів, р1>0,05, але було 

на 15,07 % нижче, ніж у тварин І групи, р>0,05. Вміст гемоглобіну у щурів V 
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групи, після застосування запропонованого нами ЛПК зростав до 

128,18±10,00г/л, що було на 5,72 % вище стосовно даних у тварин ІІ групи, 

р1>0,05 та дорівнювало даним у інтактних щурів І групи, р>0,05. У тварин V 

групи досліджували зростання гематокриту до 36,15±2,98 %, що було на 5,12 

% нижче, ніж у інтактних тварин І групи, р>0,05, але на 12,40 % перевищувало 

дані у щурів з модельованим пародонтитом ІІ групи, р1>0,05. 
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Рисунок 4.6 – Концентрація IgA, IgG у сироватці крові експериментальних 

тварин у результаті застосування ЛПК 

 

 
Рисунок 4.7 – Показники гематологічного гомеостазу у групах 

експериментальних тварин у результаті застосування ЛПК 
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У експериментальних тварин VI групи, у результаті застосування 

запропонованого нами ЛПК, вміст еритроцитів у крові збільшувався до 

5,24±0,40 х 10 
12
/л, що було на 34,75 % та на 8,08 % нижче стосовно даних у 

тварин І та ІІ експериментальних груп відповідно, р<0,01, р1>0,05. У 

результаті проведення лікувально-профілактичних заходів, у тварин VI групи 

досягнуто збільшення вмісту гемоглобіну у сироватці крові до 120,15±12,58 

г/л. Отримані дані дорівнювали значенням у ІІ групі щурів з модельованим 

пародонтитом, р1>0,05, але були на 7,87 % нижче стосовно значень у інтактних 

щурів, р>0,05. У даній групі тварин визначали зростання гематокриту до 

31,45±3,24 %, при цьому отримані значення дорівнювали даним у тварин з 

модельованим пародонтитом ІІ групи, р1>0,05, але залишались на 17,46 % 

нижче стосовно значень у інтактних тварин І групи, р>0,05. 

Таким чином, застосування опрацьованого лікувально-профілактичного 

комплексу, на нашу думку, викликало більш виражений позитивний ефект у 

тварин V експериментальної групи, де пародонтопатогенні явища 

комбінувались з пероральним впливом пестицидів, що підтверджувалось 

зниженням явищ ендогенної інтоксикації, покращенням імунологічного та 

гематологічного статусу, у порівнянні з даними у тварин ІІ групи з 

модельованим пародонтитом та незначно відрізнялись від значень у інтактних 

щурів. У тварин з модельованим пародонтитом, які зазнавали інгаляційного 

впливу пестицидів, значення аналогічних показників дорівнювали даним у 

щурів з модельованим пародонтитом та не досягли референтних значень, що, 

ймовірно, потребує додаткових корегуючих заходів. 

 

Основні положення даного розділу висвітлені у наступних публікаціях:  

1. Дирик В.Т. Динаміка імунологічних показників та шляхи їх корекції у 

тварин з модельованим пародонтитом при пероральному та інгаляційному 

навантаженні петиицидів / В.Т. Дирик, О.-О.Т. Дирик // Актуальні проблеми 

сучасної медицини. − 2016. − Т. 16, № 1. − С. 194−197.  



93 
 

2. Дирик В.Т. Вивчення імунологічного та гематологічного статусу в 

експериментальних тварин із модельованим пародонтитом при впливі різних 

за тривалістю навантаження пестицидів / В.Т. Дирик // Матеріали VIII наук.-

практ. конф. «Інноваційні технології в стоматології». − Тернопіль, 2016. − С. 

27. 

3. Дирик В.Т. Маркери ендогенної інтоксикації у експериментальних 

тварин з модельованим пародонтитом за пливу різного за тривалістю 

навантаження пестицидами / В.Т. Дирик, О.М. Виноградова // Матеріали 

наук.-практ. конф. «Стандарти стоматологічної допомоги − реалії практики та 

перспективи впровадження». − Львів, 2016. − С. 97−98.   
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РОЗДІЛ 5 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЕРЕБІГУ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН 

ПАРОДОНТА З ПОРУШЕННЯМ МЕТАБОЛІЗМУ ТА ЗМІНАМИ 

СИСТЕМНОГО ТА ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ 

 

5.1 Оцінка клінічного перебігу запальних захворювань тканин пародонта 

за вмістом середньомолекулярних пептидів у ротовій рідині та сироватці крові 

у працівників агропромислових виробництв, працюючих в умовах закритого та 

відкритого грунту за впливу пестицидів  

 

При запальних захворюваннях тканин пародонта, поміж чинників 

розладів системного гомеостазу, важливе значення належить ендотоксикозу, 

зумовленому проникненням у кров та інших біологічних рідин екзо- та 

ендотоксинів. Інвазивністю методу одержання сироватки крові аргументовано 

доцільність пошуку аналогічного, щодо інформативності, неінвазивного 

методу оцінки ступеня ендотоксикозу за вмістом СМП. Об’єктом для 

проведення такого дослідження вибрано ротову рідину, адже у цій ситуації, 

забір матеріалу для дослідження позбавлений будь-якої травматизації.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що у стоматологічно 

здорових людей (контрольна група) вміст СМП у сироватці крові складав 

0,248±0,012 ум. од. опт. щільн (рис. 5.1). У людей порівняльної групи з 

запальними захворюваннями тканин пародонта, що не зазнають негативного 

впливу чинників ТГ, концентрація СМП у сироватці крові становила 

0,299±0,013 ум. од. опт. щільн., та була на 20,56 % вище стосовно даних у 

контролі, р<0,01. У досліджуваних з запальними захворюваннями тканин 

пародонта, що зазнавали негативного впливу пестицидів (основна група) вміст 

СМП у сироватці крові, у середньому, був максимальним (0,426±0,013 ум. од. 

опт. щільн.), що перевищувало на 71,77 % та на 42,47 % дані у контрольній та 
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порівняльній групах, відповідно, р<0,01, р1<0,05. Звертало увагу, що у людей з 

ураженням зубоутримуючих тканин, що працювали в умовах відкритого 

грунту за впливу пестицидів (І основна група), концентрація СМП у сироватці 

крові була на 16,79 % нижче, ніж у працюючих на закритому грунті в умовах 

пестицидного навантаження (0,393±0,013 ум. од. опт. щільн. проти 0,459±0,013 

ум. од. опт. щільн., відповідно, р2<0,05). 
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Рисунок 5.1 – Середні значення вмісту СМП у сироватці крові і ротовій рідині 

у групах дослідження 

 

Найменші значення концентрації СМП у ротовій рідині були досліджені 

нами у осіб контрольної групи (0,315±0,04 ум. од. опт. щільн.). У 

досліджуваних порівняльної групи вміст СМП, зі значенням 0,378±0,03 ум. од. 

опт. щільн. був на 20,0 % вище стосовно даних контрольної групи, р>0,05. У 

той же час, середній вміст СМП у ротовій рідині працюючих в умовах 

пестицидного навантаження, характеризувався максимальними значеннями – 

0,485±0,03 ум. од. опт. щільн., та на 53,97 % та на 28,37 % перевищував дані у 

контрольній та порівняльній групах, р<0,01, р1>0,05. При цьому, у працюючих 

І основної групи концентрація СМП у ротовій рідині була на 15,33 % нижче 

стосовно даних у робітників ІІ основної групи, р2>0,05.  
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У таблиці 5.1 наведено зміни вмісту середньомолекулярних пептидів у 

сироватці крові та ротовій рідині у  працівників  ТГ,  що  працюють в  умовах 

відкритих та закритих грунтів за впливу пестицидів, у залежності від 

інтенсивності запального процесу у тканинах пародонта. 

 

Таблиця 5.1 – Вміст середньомолекулярних пептидів у сироватці крові 

та ротовій рідині у працівників ТГ, залежно від інтенсивності запального 

процесу у тканинах пародонта  

Стан  
тканин 

пародонта 

І основна група  
(відкритий грунт) 

ІІ основна група  
(закритий грунт) 

кров ротова рідина Кров ротова рідина 

Хронічний 

катаральний 

гінгівіт 
0,298±0,014 0,342±0,02 0,326±0,012 0,405±0,05 

ГП 

початкового 
– І ступеня 

 
0,346±0,013 

° 
0,398±0,03 

 
0,400±0,013 

°°,
▲ 

0,479±0,04 

ГП ІІ 

ступеня 

 
0,409±0,013 

°°,* 

 
0,482±0,04 

▪ 

 
0,496±0,014 
°°,*,

▲▲ 
0,563±0,03° 

ГП ІІІ 

ступеня 
0,521±0,012 

°°,*,▪ 
0,576±0,03 

°°,▪,* 
0,612±0,014 
°°,*,▪,

▲▲ 
0,627±0,05° 

** 

Примітки: 

1. °р<0,05; °°р<0,01 – достовірна різниця стосовно даних у пацієнтів з 

ХКГ. 

2. *р1<0,01; **р1<0,05 – достовірна різниця стосовно даних у пацієнтів з 

ГП початкового – І ступеня важкості. 

3. ▪р2<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних у пацієнтів з ГП 

ІІ ступеня важкості. 

4. ▲р3<0,05, ▲▲р3<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних у 

пацієнтів І та ІІ основних груп. 
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Звертало увагу, що в обох групах дослідження зі збільшенням ступеня 

важкості патологічного процесу у тканинах пародонта, вміст СМП зростав. 

Так, якщо у хворих на хронічний гінгівіт, що працюють на відкритих грунтах, 

концентрація значень проаналізованого показника дорівнювала 0,298±0,014 

ум. од. опт. щільн., а у робітників закритих грунтів 0,326±0,012 ум. од. опт. 

щільн., то вже при ГП початкового – І ступеня важкості концентрація СМП 

зростала до 0,346±0,013 ум. од. опт. щільн., р<0,05 у І основній, та до 

0,400±0,013 ум. од. опт. щільн., р<0,01 у ІІ основній групах. При ГП ІІ ступеня 

важкості у досліджуваних І основної групи вміст СМП становив 0,409±0,013 

ум. од. опт. щільн., р<0,01, р1<0,01 та 0,496±0,014 ум. од. опт. щільн. у 

пацієнтів ІІ основної групи, р<0,01, р1<0,01. Максимальні значення 

концентрації СМП у сироватці крові відзначали у досліджуваних з ГП ІІІ 

ступеня важкості: 0,521±0,012 ум. од. опт. щільн., р, р1<0,01 у І основній та 

0,612±0,014 ум. од. опт. щільн. у ІІ основній групах, р, р1, р2<0,01. Слід 

зауважити, що у робітників, що працюють на закритих грунтах за впливу 

пестицидів вміст СМП у сироватці крові був значно вище, у порівнянні з 

даними у людей, що здійснювали трудову діяльність на відкритих грунтах: при 

ГП початкового – І ступеня – на 13,5 %, р3<0,05, при ГП ІІ ступеня важкості – 

на 17,55 %, та при ГП ІІІ ступеня важкості – на 14,87 %, р3<0,01. 

Нами досліджено, що вміст СМП у ротовій рідині обстежених зростав зі 

збільшенням інтенсифікації запальних явищ у тканинах пародонта, не залежно 

від умов праці. 

Однак, при початкових формах запальних явищ у тканинах пародонта 

коливання значень вмісту СМП у ротовій рідині було незначне: від 0,342±0,02 

ум. од. опт. щільн. при ХКГ до 0,398±0,03 ум. од. опт. щільн. при ГП 

початкового – І ступеня важкості, р>0,05, у пацієнтів, що працюють на 

відкритих грунтах та від 0,405±0,05 ум. од. опт. щільн. при ХКГ до 0,479±0,04 

ум. од. опт. щільн. при ГП початкового – І ступеня важкості, р>0,05, у 

працюючих на закритих грунтах. При ГП ІІ ступеня важкості концентрація 

СМП у ротовій рідині суттєво збільшувалась та дорівнювала 0,482±0,04 ум. од. 
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опт. щільн. у пацієнтів І основної та 0,563±0,03 ум. од. опт. щільн. у осіб ІІ 

основної групи, р<0,05. Максимальні значення концентрацій проаналізованих 

показників досліджували у пацієнтів з ГП ІІІ ступеня важкості: 0,576±0,03 ум. 

од. опт. щільн. у працюючих на відкритих грунтах, р, р1, р2<0,01 та 0,627±0,05 

ум. од. опт. щільн. у робітників, що працюють на закритих грунтах, р, р1<0,05. 

При цьому, вміст СМП у ротовій рідині, працюючих на закритих грунтах був 

вище у порівнянні з даними у робітників відкритих грунтів: при ХКГ – на 

18,42 %, при ГП початкового – І ступеня – на 20,35 %, при ГП ІІ ступеня – на 

16,80 % та пр и ГП ІІІ ступеня – на 8,85 %, р3>0,05. 

Таким чином, викладені дані підтверджують інформативність 

підвищення вмісту СМП у сироватці крові та ротовій рідині, як інтегрального 

критерію оцінки ступеня розладів системного гомеостазу у працівників ТГ, що 

працюють за впливу пестицидів. З’ясовано, що існує пряма залежність між 

рівнем СМП у сироватці крові та ротовій рідині та ступенем важкості уражень 

тканин пародонта, що, ймовірно, є однією із важливих патогенетичних ланок 

інтенсифікації запальних захворювань тканин пародонта у працюючих в 

умовах відкритого та закритого грунтів тепличних господарств за впливу 

пестицидів.  

 

5.2 Порушення системного та місцевого імунітету у працівників 

агропромислових виробництв з генералізованим пародонтитом за впливу 

пестицидів  

 

Для з’ясування змін місцевого імунітету у ротовій та ясенній рідині 39 

хворих на генералізований пародонтит, що не зазнають негативного впливу 

чинників тепличних господарств (порівняльна група) та 81 працівника 

агропромислових виробництв (41 осіб відкритого (І основна група) та 40 осіб 

закритого грунтів (ІІ основна група), що зазнавали впливу пестицидів) 

визначали концентрації лізоциму, sIgA, IgA та IgG. Отримані значення 

порівнювали з даними у 31 стоматологічно здорової людини, не контактуючих 
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з пестицидами (контрольна група). Дослідження проведено згідно письмової 

згоди пацієнтів.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що у людей з 

інтактним пародонтом вміст лізоциму у ротовій рідині складав 489,0±8,61 

мкг/мл (табл. 5.2).  

 

Таблиця 5.2 – Показники місцевого імунітету у хворих на 

генералізований пародонтит у групах дослідження 

 

Показники 
Інтактний 

пародонт 
(n=31) 

Порівняльна 
група 
(n=39) 

І основна 
група 
(n=41) 

ІІ основна 
група 
(n=40) 

Ротова 

рідина 

лізоцим 

(мкг/мл) 
489,0±8,61 412,26±7,72 

* 
382,13±7,26 

*,°° 
368,16±7,28 

*,° 

sIgA (г/л) 0,306±0,016 0,254±0,018 
** 

0,192±0,015 
*,°° 

0,165±0,014 
*,° 

IgA (г/л) 0,220±0,005 0,238±0,004 
** 

0,186±0,004 
*,° 

0,159±0,003 
*,°,▪ 

IgG (г/л) 0,434±0,006 0,477±0,003 
* 

0,392±0,005 
*,° 

0,362±0,006 
*,°,▪ 

Ясенна 

рідина 

лізоцим 

(мкг/мл) 
413,30±10,24 372,25±10,48 

** 
360,19±11,24 

* 
310,05±10,28 

*,°,▪ 

sIgA (г/л) 0,532±0,022 0,448±0,025 
** 

0,396±0,028 
* 

0,233±0,027 
*,°,▪ 

IgA (г/л) 0,350±0,005 0,389±0,011 
* 

0,302±0,009 
*,° 

0,224±0,008 
*,°,▪ 

IgG (г/л) 2,80±0,02 2,96±0,03 
* 

2,61±0,03*,° 
2,30±0,02 

*,°,▪ 
Примітки: 

1. *р<0,01; **р<0,05 – достовірність відмінностей у порівнянні з даними 

у осіб з інтактним пародонтом.  

2. °р1<0,01; °°р1<0,05 – достовірність відмінностей стосовно даних 

порівняльної групи. 

3. ▪р2<0,01 – достовірна різниця відмінностей стосовно даних І основної 

групи. 
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У хворих на ГП порівняльної групи концентрація лізоциму у ротовій 

рідині дорівнювала 412,26±7,72 мкг/мл, що було на 15,61 % нижче стосовно 

даних у контролі, р<0,01. У пацієнтів з ГП, що зазнавали впливу пестицидів, 

працюючи на відкритих та закритих грунтах, рівень лізоциму у ротовій рідині 

зі значеннями 382,13±7,26 мкг/мл та 368,16±7,28 мкг/мл був на 21,89 % та на 

24,54 %, відповідно, нижче, ніж у досліджуваних з інтактним пародонтом, 

р<0,01. Звертало увагу, що вміст лізоциму у ротовій рідині у пацієнтів І та ІІ 

основних груп був на 7,31 %, р1<0,05 та на 10,70 %, р1<0,01, нижче, ніж у 

пацієнтів порівняльної групи, але не відрізнявся між собою, р2>0,05.  

Вміст sIgA у ротовій рідині у досліджуваних з ГП був значно нижче, ніж 

у осіб з інтактним пародонтом: на 17,0 % у порівняльній, р<0,05, на 37,25 % у 

пацієнтів І основної та на 46,08 % у хворих ІІ основної групи, р<0,01. При 

цьому, у працюючих на відкритих грунтах, значення проаналізованого 

показника було на 24,41 %, р1<0,05 та у робітників закритих грунтів на 35,04 

%, р1<0,01 нижче стосовно значень у порівнянні. У той же час, значення 

вмісту sIgA у ротовій рідині у досліджуваних І та ІІ основної груп не 

відрізнялись статистичною значущістю, р2>0,05. 

Вміст імуноглобулінів А, G у ротовій рідині у групах дослідження носив 

неоднорідний характер. Так, у пацієнтів порівняльної групи, хворих на ГП, 

досліджували зростання значень вмісту імуноглобулінів у порівнянні з даними 

у людей з інтактним пародонтом: IgA – на 8,18 %, р<0,05 та IgG – на 9,90 %, 

р<0,01. У працюючих в умовах шкідливих чинників ТГ, вміст імуноглобулінів 

у ротовій рідині знижувався: 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 значень у осіб з інтактним пародонтом. 

У пацієнтів з генералізованим пародонтитом визначали зменшення рівня 

лізоциму у ясенній рідині стосовно даних у досліджуваних з інтактним 

пародонтом: на 9,94 %, р<0,05 у порівняльній, на 12,85 % у І основній та на 

25,0 % у ІІ основній групах, р<0,01. У той же час, у працюючих на відкритих 

грунтах вміст лізоциму у ясенній рідині не відрізнявся від даних у хворих на 
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ГП порівняльної групи, р1>0,05. У робітників, що працювали в умовах 

закритого грунту за впливу пестицидів, вміст лізоциму у ротовій рідині був на 

16,71 % нижче стосовно даних у порівнянні, р1<0,01. Привертало увагу, що у 

хворих на ГП ІІ основної групи вмісту лізоциму у ротовій рідині був на  

13,92 % нижче, ніж у досліджуваних І основної групи, р<0,01.  

Динаміка змін концентрації sIgA у ясенній рідині носила аналогічний 

характер: у хворих на ГП усіх груп дослідження відзначали зменшення його 

концентрації стосовно даних у осіб з інтактним пародонтом – на 15,79 % у 

порівняльній, р<0,05, на 25,56 % у І основній та на 56,20 % у ІІ основній 

групах, р<0,01. При цьому, у результаті проведених досліджень, не виявлено 

статистично значущої різниці між даними цього показника у осіб порівняльної 

та І основної груп, р1>0,05. Натомість, у хворих на ГП ІІ основної групи вміст 

sIgA був на 48,0 % та на 41,17 % нижче стосовно даних у порівняльній та І 

основній групах, р1, р2<0,01. 

Концентрація імуноглобулінів у хворих на ГП порівняльної групи 

носила тенденцію до підвищення стосовно даних у осіб з інтактним 

пародонтом – по IgA на 11,14 % та по IgG – на 5,71 %, р<0,01. У хворих на ГП, 

що зазнавали негативного впливу чинників агропромислових виробництв 

вміст імуноглобулінів у ясенній рідині, навпаки, знижувався та був у І 

основній групі по IgA на 13,72 % та по IgG на 6,79 % нижче стосовно даних у 

контролі, р<0,01. У пацієнтів ІІ основної групи концентрація IgA та IgG була 

на 36,0 % та на 17,86 %, відповідно, нижче стосовно даних у людей з 

інтактним пародонтом, р<0,01. Звертало увагу, що у пацієнтів І основної 

групи, що працювали в умовах відкритого грунту за впливу пестицидів, вміст 

IgA та IgG був на 22,37 % та на 11,82 %, відповідно нижче, ніж у хворих на ГП 

порівняльної групи, р1<0,01. У той же час, у пацієнтів ІІ основної групи 

концентрація у ясенній рідині IgA та IgG була на 42,42 % та на 22,30 % 

відповідно нижче, ніж у хворих на ГП порівняльної групи, р1<0,01. При цьому, 

у пацієнтів ІІ основної групи, вміст у ясенній рідині IgA та IgG був на 25,83 % 

та на 11,88 % відповідно нижче, ніж у осіб з ГП І основної групи, р2<0,01. 
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Аналіз змін показників системного імунітету у пацієнтів з 

генералізованим пародонтитом представлена у таблиці 5.3.  

 

Таблиця 5.3 – Показники системного імунітету у пацієнтів груп 

дослідження 

 

Досліджувані 
показники 

Інтактний 
пародонт 

(n=31) 

Порівняльна 
група 
(n=39) 

І основна 

група 
(n=41) 

ІІ основна 

група 
(n=40) 

Лейкоцити,10
9
/л 7,00±0,25 5,78±0,33°° 8,03±0,35°° 9,17±0,36°,* 

Лімфоцити, 

109
/л 

2,21±0,14 1,69±0,17°° 1,47±0,20° 1,32±0,21 

CD4
+, 109

/л 0,68±0,03 0,64±0,04 0,60±0,03 0,58±0,02 

CD8
+, 109

/л 0,34±0,01 0,33±0,02 0,35±0,02 0,37±0,01 

CD4
+ / CD8

+ 2,00±0,02 1,94±0,03 1,71±0,03° 1,57±0,02°,* 

CD19
+, 109

/л 0,38±0,02 0,42±0,02 0,46±0,04 0,50±0,03°° 

CD22
+,109

/л 0,27±0,02 0,29±0,03 0,34±0,02°° 0,39±0,04°° 

IgG, г/л 13,40±0,20 13,69±0,21 12,77±0,20°° 11,54±0,22°,** 

IgA, г/л 1,85±0,02 1,90±0,02 1,79±0,04 1,62±0,04°,** 

HCT-тест, ум.од. 0,14±0,01 0,12±0,02°° 0,10±0,02° 0,09±0,02° 

РГМЛ з Кон А, % 52,80±1,00 62,60±2,40° 70,40±2,56° 76,50±2,57° 

ФІ, % 68,50±0,80 63,18±0,84° 59,47±0,82° 54,18±0,82°,** 

ФЧ, ум.од. 4,70±0,19 4,21±0,23°° 3,72±0,20° 3,05±0,2°°,* 

Лізоцим, мкг/мл 9,15±0,44 8,73±0,40 8,15±0,42 7,69±0,40 

Примітки: 

1. °р<0,01; °°р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних у осіб з 

інтактним пародонтом. 

2. *р1<0,05; **р1<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних І 

основної групи. 
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Досліджено, що у працівників ТГ, що працювали в умовах відкритого та 

закритого грунтів за впливу пестицидів, кількісний вміст лейкоцитів у 

сироватці крові був достовірно вище, ніж у осіб з інтактним пародонтом та у 

пацієнтів з ГП порівняльної групи: у І основній групі – на 14,71 %, р<0,05 та 

на 38,92 %, р1<0,01 відповідно, та у ІІ основній групі – на 31,0 % та на 58,65 % 

відповідно, р, р1<0,01. При цьому, у пацієнтів ІІ основної групи вміст 

лейкоцитів був достовірно више, ніж у хворих І основної групи, р2<0,05. Вміст 

лімфоцитів у сироватці крові досліджуваних основних груп зменшувався 

стосовно даних у контрольній та порівняльній групах: на 33,48 %, р<0,01 та на 

13,02 %, р>0,05, відповідно, у пацієнтів І основної, та на 40,27 % і на 21,90 %, 

відповідно, у хворих ІІ основної групи, р, р1<0,01.  

Концентрація СD4
+ лімфоцитів та СD8

+ лімфоцитів достовірно 

зменшувалась у хворих на ГП ІІ основної групи до 0,58±0,02 × 109
/л та до 

0,37±0,01 × 10
9
/л, відповідно, стосовно даних у осіб з інтактним пародонтом, 

р<0,05 та характеризувалась найменшим значенням імунорегуляторного 

індексу – 1,57±0,02, р, р1<0,01, р2<0,05. 

У пацієнтів з ГП ІІ основної групи відзначали суттєві зміни у В-ланці 

імунітету: вміст СD19
+ (0,50±0,03 × 109

/л) та СD22
+ 
(0,39±0,04 ×10

9
/л) був 

достовірно вище, ніж у осіб контрольної групи та хворих на ГП групи 

порівняння, р<0,01, р1<0,05.  

Вміст імуноглобуліну G у сироватці крові осіб основних груп був 

достовірно нижче стосовно даних у контрольній та порівняльній групі (р<0,05, 

р1<0,01), а у хворих ІІ основної групи зі значенням 11,54±0,22 г/л був менше, 

ніж у пацієнтів І основної групи, р2<0,01. Концентрація імуноглобуліну А 

суттєво знижувалась у пацієнтів з ГП ІІ основної групи – до 1,62±0,04 г/л, р, р1, 

р2<0,01. 

Значення НТС-тесту у хворих на ГП, що працювали в умовах відкритого 

та закритого грунту були нижче, ніж у досліджуваних групи контролю 

(р<0,01), але не відрізнялись достовірною значущістю від даних у групі 

порівняння, р1>0,05. 
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Показник реакції гальмування міграції лейкоцитів у присутності Кон А 

(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 %, 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., 

р1<0,01, р2<0,05. 

Привертало увагу, що концентрація лізоциму у сироватці крові 

достовірно знижувалась тільки у хворих на ГП ІІ основної групи (7,69±0,40 

мкг/мл проти 9,15±0,44 мкг/л, р<0,05). 

Таким чином, при генералізованому пародонтиті спостерігаються як 

місцеві, так і системні зміни в імунних механізмах. Однак, найбільш виразні 

порушення були відзначені нами у хворих на ГП, що працюють в умовах 

закритого та відкритого грунтів за впливу пестицидів, причому у 

досліджуваних, що зазнавали токсичної дії хімікатів в умовах закритого 

грунту, ця тенденція носила більш інтенсивний характер.  

 

 

5.3 Динаміка окремих гематологічних показників у пацієнтів з 

запальними захворюваннями тканин пародонта, що працюють у різних умовах 

тепличних господарств за впливу пестицидів  

 

Для визначення гіпоксичних явищ в організмі працюючих в 

агропромисловому секторі за впливу пестицидів, нами були вивчені зміни 

окремих гематологічних показників крові у 41 робітника, що працювали в 

умовах відкритого грунту та у 40 людей, працюючих в умовах закритого 
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грунту з запальними захворюваннями тканин пародонта. Для порівняння 

отриманих даних були використані середньостатистичні показники вмісту 

еритроцитів та їх об’єму, гемоглобіну та гематокриту у крові, а також 

проаналізовані дані у осіб без стоматологічних захворювань контрольної 

групи.  

У результаті проведених досліджень, вміст еритроцитів у крові 

обстежених І основної групи становив 4,36±0,14 г/л, що було на 7,63 % нижче 

стосовно даних у людей контрольної групи – 4,72±0,04 г/л, р<0,05 (табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.4 – Середні значення окремих гематологічних показників у 

робітників з запальними захворюваннями тканин пародонта, що працюють у 

різних умовах ТГ за впливу пестицидів  

 

Показники 
Середньостатистичні 

дані 
І основна 
група 

ІІ основна 
група 

Еритроцити, г/л 4,72±0,04 4,36±0,14* 4,10±0,15** 

Середній об’єм 

еритроцитів, фл 
88,12±0,62 86,70±0,67 85,12±0,67** 

Гемоглобін, % 138,68±1,24 125,07±1,42** 113,68±1,96**,° 

Гематокрит, % 41,18±0,32 35,67±0,34** 32,33±0,27**,° 

 

Примітки: 

1. *р<0,05; **р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 

контрольної групи. 

2. °р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних І основної групи.  

 

У пацієнтів ІІ основної групи концентрація еритроцитів у крові, у 

середньому, складала 4,10±0,15, що було на 13,14 % менше, ніж у групі 

контролю, р<0,01, однак при цьому, не відрізнялось від даних у осіб І основної 
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групи, р1>0,05. Слід зауважити, що у працівників ТГ, працюючих за впливу 

пестицидів, концентрація еритроцитів у крові хоча і була знижена, у 

порівнянні з даними контрольної групи, однак залишалась у межах 

середньостатистичної норми. Середній об’єм еритроцитів у пацієнтів І 

основної групи, зі значенням 86,70±0,67 фл, не відрізнявся достовірністю від 

даних у контрольній групі, р>0,05. У пацієнтів ІІ основної групи середній 

об’єм еритроцитів складав 85,12±0,67 фл, та був на 3,44 % нижче, ніж у людей 

контрольної групи, р>0,05, але не відрізнявся від даних у досліджуваних І 

основної групи. Враховуючи, що референтні границі цього параметру, за 

даними літератури, складають 80–96 фл, можливо констатувати, що у 

пацієнтів із запальними захворюваннями тканин пародонта, працюючих у ТГ 

за впливу пестицидів, значення цього показника знаходиться у межах норми.  

Вміст гемоглобіну у стоматологічно здорових людей контрольної групи 

становив 138,68±1,24 г/л, що було на 9,81 % вище стосовно даних у людей І 

основної групи (125,07±1,42 г/л, р<0,01) та на 18,03 % перевищував значення у 

пацієнтів ІІ основної групи (113,68±1,96 г/л, р<0,01). У той же час, у 

досліджуваних ІІ основної групи вміст гемоглобіну у еритроцитах був на 9,11 

% нижче, ніж у пацієнтів І основної групи, р<0,01 та був менше стосовно 

референтних значень по цьому показнику.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що найменші 

значення показника гематокриту (32,33±0,27 %) були у пацієнтів з запальними 

захворюваннями тканин пародонта, що працювали в умовах закритого грунту 

за впливу пестицидів (ІІ основна група). При цьому, показник гематокриту у 

даній групі пацієнтів був на 9,36 % та на 21,49 % нижче стосовно даних у І 

основній та контрольній групах, р, р1<0,01. 

Аналіз змін окремих гематологічних показників у залежності від ступеня 

важкості запального процесу у пародонті показав, що при ХКГ та ГП 

початкового – І ступеня важкості кількість еритроцитів у крові пацієнтів І та ІІ 

основних груп суттєво не зменшується стосовно середньостатистичних 

значень, р>0,05 (табл. 5.5). Зменшення проаналізованого показника 
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досліджували при розвинутих формах генералізованого пародонтиту в обох 

групах дослідження: спостерігали зменшення на 9,32 % при ГП ІІ ступеня 

важкості та на 16,95 % при ГП ІІІ ступеня важкості у І основній групі, р<0,01. 

У пацієнтів ІІ основної групи відзначали зниження кількості еритроцитів у 

крові стосовно даних контрольної групи при ГП ІІ ступеня важкості на 16,95 % 

та при ГП ІІІ ступеня важкості на 27,33 %, р<0,01.  

У І основній групі досліджували зменшення середнього об’єму 

еритроцитів тільки у пацієнтів з ГП ІІІ ступеня важкості (85,93±0,70 фл, 

р<0,05). У пацієнтів ІІ основної групи, що зазнавали впливу пестицидів в 

умовах закритого грунту, зменшення середнього об’єму еритроцитів 

досліджувалось при ГП ІІ ступеня важкості – до 85,70±0,74 фл, р<0,05 та при 

ГП ІІІ ступеня важкості – до 81,22±0,61 фл, р<0,01. 

Слід зазначити, що не зважаючи на зменшення кількісного вмісту 

еритроцитів у крові та їх об’єму, у пацієнтів з розвинутими формами 

генералізованого пародонтиту обох груп дослідження, значення даних 

показників залишалось у межах середньостатистичної норми. 

Нами досліджено, що у пацієнтів І основної групи при ХКГ та ГП 

початкового – І ступеня важкості, вміст гемоглобіну достовірно відрізнявся від 

отриманих даних у контрольній групі і, у середньому, складав 130,55±1,35 г/л, 

р<0,01. У досліджуваних ІІ основної групи, при початкових формах запалення 

тканин пародонта, вміст гемоглобіну був, у середньому, на 13,80 % нижче 

стосовно даних  у  контрольній  групі,  р<0,01.   Суттєве  зниження   вмісту 

гемоглобіну відзначали у пацієнтів з розвинутими формами ГП, що зазнавали 

впливу пестицидів, працюючи на відкритих та закритих грунтах. Так, у 

пацієнтів І основної групи, при ГП ІІ – ІІІ ступеня важкості, вміст гемоглобіну 

був у середньому на 13,77 % нижче, стосовно даних у контролі, р<0,01.  У 

досліджуваних ІІ основної групи, при розвинутих формах ГП, концентрація 

гемоглобіну була на 22,26 % нижче стосовно даних у контрольній групі, 

р<0,01.  
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Таблиця 5.5 – Зміни показників крові у робітників тепличних господарств, що працюють в умовах відкритого та 

закритого грунтів за впливу пестицидів залежно від інтенсивності запального процесу у тканинах пародонта  

 

 
Показники 

І основна група ІІ основна група 
Контро-
льна 

група 
Хронічн. 
катарал. 
гінгівіт 

ГП поч.- 
І ст. 

важкості 

ГП 
ІІ ст. 

важкості 

ГП 
ІІІ ст. 

важкості 

Хроніч. 
катарал. 
гінгівіт 

ГП поч.- 
І ст. 

важкості 

ГП 
ІІ ст. 

важкості 

ГП 
ІІІ ст. 

важкості 

Кількість 
еритроцитів, 

×10
12
/л 

4,68±0,14 4,54±0,15 
 

4,28±0,14 
° 

 
3,92±0,13 

° 
4,59±0,13 4,46±0,13 

 
3,92±0,14 

° 

 
3,43±0,20 

° 
4,72±0,04 

Середній 

об’єм 

еритроцитів, 
Фл 

87,48±0,61 87,15±0,60 86,24±0,78 
 

85,93±0,70 
°° 

87,15±0,59 86,41±0,72 
 

85,70±0,74 
°° 

 
81,22±0,61 

° 
88,12±0,62 

Вміст 

гемоглобіну, 

г/л 

 
130,56±1,31 

° 

 
130,55±1,38 

° 

 
120,93±1,42 

° 

 
118,24±1,56 

° 

 
121,48±2,03 

° 

 
117,60±2,10 

° 

 
115,24±2,02 

° 

 
100,40±1,68 

° 

 
138,68±1,24 

Гематокрит, 

% 
40,82±0,30 

 
40,25±0,32 

°° 

 
32,18±0,41 

° 

 
29,42±0,32 

° 
40,56±0,29 

 
35,12±0,27 

° 

 
28,47±0,25 

° 

 
25,15±0,28 

° 
41,18±0,32 

 
Примітка. °р<0,01; °°р<0,05 – достовірна різниця даних стосовно даних контрольної групи.  
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Рівень гематокриту у пацієнтів основних груп при ХКГ суттєво не 

відрізнявся від даних у контролю та становив 40,82±0,30 % у І основній та 

40,56±0,29 % у ІІ основній групах проти 41,18±0,32 у досліджуваних групи 

контролю, р>0,05. Зі збільшенням ступеня важкості ГП, показник гематокриту 

зменшувався в обох групах дослідження: від 40,25±0,32 % при ГП початкового 

– І ступеня важкості, р<0,05 до 29,42±0,32 % при ГП ІІІ ступеня важкості, 

р<0,01 у І основній групі та від 35,12±0,27 % при ГП початкового − І ступеня 

важкості до 25,15±0,28 % при ГП ІІІ ступеня важкості у пацієнтів ІІ основної 

групи. Привертало увагу, що у працівників ТГ з запальними захворюваннями 

тканин пародонта, що зазнають впливу пестицидів, працюючих в умовах 

відкритого та закритого грунту, концентрації гемоглобіну та гематокриту були 

достовірно нижче середньостатистичних значень. 

Отже, проаналізувавши окремі гематологічні показники, з великою 

часткою ймовірності можливо припустити, що негативні умови праці 

тепличних господарств сприяють виникненню анемічних станів у працюючих 

та посилюють процеси гіпоксії у органах та тканинах організму. При чому, за 

даними наших досліджень, ця тенденція найбільш виражена у працівників із 

запальними захворюваннями тканин пародонта, що зазнають впливу 

пестицидів в умовах закритого грунту.  

 

Основні положення даного розділу висвітлені у наступних публікаціях:  

1. Пупін Т. І. Оцінка клінічного перебігу запальних захворювань 

 тканин пародонта за вмістом середньомолекулярних пептидів 

 у біологічних рідинах в працівників агропромислових виробництв,  

які працюють в умовах відкритого та закритого грунту при впливі пестицидів / 

Т. І. Пупін, В. Т. Дирик // Клінічна стоматологія. − 2016. − № 4. − С. 11−14. 

2. Заболотный Т. Д. Состояние местного и системного иммунитета у 

больных с разным течением генерализованного пародонтита / 
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 Т. Д. Заболотный, Ю. Л. Бандривский, В. Т. Дырык // Стоматология. − 2016. − 

Т. 95, № 6. − С. 23−25.   
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РОЗДІЛ 6 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСУ ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ПРАЦІВНИКІВ ТЕПЛИЧНИХ 

ГОСПОДАРСТВ, ПРАЦЮЮЧИХ В УМОВАХ ВІДКРИТИХ ТА 

ЗАКРИТИХ ГРУНТІВ ЗА ВПЛИВУ ПЕСТИЦИДІВ З ЗАПАЛЬНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТКАНИН ПАРОДОНТА 

 

6.1 Клінічна оцінка ефективності лікування запальних захворювань 

тканин пародонта у робітників тепличних господарств, що працюють в умовах 

відкритого та закритого грунтів за впливу пестицидів у найближчі терміни 

спостереження  

 

Для оцінки ефективності лікування ХКГ під спостереженням перебувало 

37 людей, які працювали в умовах закритого та відкритого грунтів тепличних 

господарств за впливу пестицидів. До І групи увійшло 16 працівників 

відкритого грунту ТГ, які були поділені на основну (10 людей) та контрольну 

групи (6 людей). До ІІ групи увійшло 21 працівник закритого грунту ТГ, з яких 

12 обстежених склали основну групу та 9 людей увійшло до групи контролю. 

Досліджуваним основної групи лікування проводилось за розпрацьованою 

нами схемою. Пацієнтам контрольної групи лікування ХКГ проводилось 

згідно „Протоколів МОЗ України” надання медичної допомоги за 

спеціальністю „Терапевтична стоматологія”.  

Клінічна оцінка ефективності лікування проводилась за критеріями 

„нормалізація”, „покращення”, „без змін”. 

Оцінка найближчих результатів лікування проводилась візуально, з 

урахуванням зміни клінічних симптомів (на 12−14 добу) та за допомогою 

пародонтальних та гігієнічного індексів. Пародонтологічний статус оцінювали 
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за індексами РМА, РІ. Гігієну порожнини рота відзначали згідно індексу 

Гріна-Вермільйона.  

У пацієнтів з ХКГ, що працювали в умовах відкритих грунтів за впливу 

пестицидів на 12−14 добу „нормалізація” уражених тканин була діагностована 

у 7 пацієнтів (70,00±7,53 %) основної групи, р>0,05, та у 2 досліджуваних 

(33,33±7,74 %) контрольної групи. У 3 пацієнтів (30,00±7,53 %) основної 

групи, р>0,05 та у 1 досліджуваного (16,67±6,12 %) контрольної групи 

виявляли „покращення” стану уражених тканин пародонта. Збереження 

клінічних симптомів запалення спостерігали тільки у 3 пацієнтів контрольної 

групи (50,00±8,21 %) (рис. 6.1).  
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Основна група

33,33

70,00

16,67
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Нормалізація Покращення Без змін
 

Рисунок 6.1 − Критерії клінічної оцінки стану тканин пародонта у пацієнтів з 

ХКГ, що працюють в умовах відкритого грунту за впливу пестицидів на 12−14 

добу після лікування 

 

Суб’єктивні відчуття хворих і дані огляду порожнини рота 

підтверджують результати визначення об’єктивних пародонтальних і 

гігієнічних індексів, представлених у таблиці 6.1. З даних таблиці видно, що до 

початку лікування пацієнтів з ХКГ індекси були приблизно однакового 

значення. Проте, в динаміці проведеного лікування середні показники індексів 
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у пацієнтів основної і контрольних груп суттєво відрізнялись.   

 

Таблиця 6.1 − Динаміка пародонтальних індексів у процесі лікування 

пацієнтів з ХКГ, що працюють на відкритих грунтах тепличних господарств за 

впливу пестицидів на 12−14 добу спостережень  

 

Терміни 

спостереження 
Групи 

дослідження 

Параклінічні індекси 

РМА, % РІ, бали OHI−S, бали 

До лікування 

основна 

група (n=10) 
30,27±2,62 1,67±0,19 2,16±0,19 

контрольна 

група (n=6) 
31,05±2,64 1,70±0,18 2,20±0,17 

12−14 доба 

основна 

група (n=10) 
15,24±1,98* 1,10±0,15** 1,25±0,15* 

контрольна 

група (n=6) 
23,90±2,06** 1,43±0,17 1,87±0,16 

 

Примітка. * р<0,01; ** р<0,05 − достовірність різниці показників у 

групах дослідження після лікування.  

 

У найближчі терміни лікування було виявлено зниження значень 

індексів як у основній, так і у контрольних групах. Так, на 12−14 добу після 

початку лікування ХКГ значення індексу РМА в основній групі становило 

15,24±1,98 %, р<0,01, що було значно нижче у порівнянні з групою контролю − 

23,90±2,06 %, р<0,05. Після лікування виявлено зниження індексу РІ у 

пацієнтів основної групи − до 1,10±0,15 бали, р<0,05 проти 1,43±0,17 бали, 

р>0,05, у контрольній групі. Аналізуючи зміни індексу гігієни OHI−S, 

виявлено більш значне його зниження у пацієнтів основної групи (1,25±0,15 

бали, р<0,01 проти 1,87±0,16 бали, р>0,05).  
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У пацієнтів з ХКГ ІІ групи, що працюють в умовах закритого грунту за 

впливу пестицидів, „нормалізація” стану тканин пародонта на 12   14 добу була 

діагностована у 7 пацієнтів основної групи (58,33±8,10 %), р>0,05, та у 2 

досліджуваних контрольної групи (22,22±6,83 %). У 5 пацієнтів основної 

групи (41,67±8,10 %), р>0,05 та у 3 досліджуваних контрольної групи 

(33,33±7,74 %) спостерігали „покращення” стану тканин пародонта. У 4 

пацієнтів (44,45±8,16 %) контрольної групи досліджували збереження 

клінічних ознак запалення (рис. 6.2). 

 

 

Рисунок 6.2 – Критерії клінічної оцінки стану тканин пародонта пацієнтів з 

ХКГ, що працюють в умовах закритого грунту за впливу пестицидів на 12   14 

добу після лікування 

 

Аналіз змін параклінічних індексів у пацієнтів з ХКГ, що працюють в 

умовах закритого грунту за впливу пестицидів на 12   14 добу після лікування 

представлений у таблиці 6.2.  

Досліджено, що у пацієнтів з ХКГ основної групи індекс РМА 

знижувався до 19,48±2,74 %, р<0,01, тоді як у пацієнтів контрольної групи 

зменшення РМА було менш динамічним та складало 24,87±2,76 %, р<0,05.  

У  основній  групі  значення  пародонтального  індексу  на  12   14  добу  після 
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лікування складало 1,26±0,18 бали, р<0,05, проти 1,52±0,15 бали, р>0,05 у 

контрольній групі. Значення гігієнічного індексу OHI   S через 12   14 діб після 

лікування у пацієнтів з ХКГ основної групи було суттєво нижче стосовно 

даних у досліджуваних контрольної групи (1,40±0,16 бали, р<0,01 проти 

1,95±0,15 бали, р<0,05). 

 

Таблиця 6.2 – Динаміка параклінічних індексів у процесі лікування 

пацієнтів з ХКГ, що працюють на закритих грунтах ТГ за впливу пестицидів 

на 12−14 добу спостережень  

 

Терміни 

спостереження 
Групи 

дослідження 

Параклінічні індекси 

РМА, % РІ, бали OHI−S, бали 

До лікування 

основна 

група (n=12) 
34,25±2,73 1,82±0,16 2,50±0,20 

контрольна 

група (n=9) 
34,96±2,78 1,84±0,17 2,48±0,21 

12−14 доба 

основна 
група (n=12) 

19,48±2,74* 1,26±0,18** 1,40±0,16* 

контрольна 

група (n=9) 
24,87±2,76** 1,52±0,15 1,95±0,15** 

 

Примітка. * р<0,01; ** р<0,05 − достовірність різниці показників у 

групах дослідження після лікування.  

 

Слід зауважити, що на 12−14 добу після лікування в усіх пацієнтів з 

„нормалізацією” стану тканин пародонта зникли болючість, неприємні 

відчуття у яснах, спостерігалась нормалізація кольору, консистенції, 

конфігурації міжзубних сосочків, відсутність відчуття дискомфорту. Ясна 

набували блідо-рожевого кольору, ясенні сосочки правильної конфігурації, 

зменшилась їх напруженість, пастозність.  
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Звертало увагу, що ефективність лікування хворих на ХКГ основної 

групи за індексом РМА, у середньому, становила 46,39 %, тоді як у пацієнтів з 

ХКГ контрольної групи складала лише 25,88 %.  

Розподіл обстежених на лікувальні групи представлений у таблиці 6.3. 

Стан тканин пародонта у досліджуваного контингенту оцінювали за даними 

візуального огляду та значеннями параклінічних індексів.  

 

Таблиця 6.3 − Розподіл пацієнтів на лікувальні групи у залежності від 

ступеня важкості генералізованого пародонтиту 

 

Ступінь важкості 

ГП 

І група (відкритий грунт) 
n=90 

ІІ група (закритий грунт) 
n=95 

Основна 

група 
Контрольна 

група 
Основна 

група 
Контрольна 

група 

ГП поч. − І ступеня 
важкості     

ГП ІІ ступеня 
важкості     

ГП ІІІ ступеня 
важкості     

Разом 
    

 

У результаті оцінки стану тканин пародонта, нами з’ясовано, що на 

12−14 добу після лікування у пацієнтів з ГП початковогo – І ступеня важкості 

„нормалізація” стану тканин пародонта була діагностована у 11 працівників 

(73,33±4,66 %) І основної та у 9 пролікованих (64,29±4,92 %) ІІ основної 

групи, р<0,05. У той же час, „нормалізацію” стану тканин пародонта 

визначали у 4 пацієнтів (40,00±5,16 %) І контрольної, р<0,05 та у 4 

досліджуваних (36,36±5,07 %) ІІ контрольної груп.  
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Нами досліджено, що „покращення” стану тканин пародонта було 

діагностовано у 4 пацієнтів (26,67±4,66 %) І основної та у 5 осіб (35,71±4,92 %) 

ІІ основної групи. У контрольних групах „покращення” стану тканин 

пародонта було виявлено у 2 пацієнтів (20,00±4,22 %) І групи та у 2 осіб 

(18,18±3,96 %) ІІ групи, р>0,05. Стан тканин пародонта „без змін” був 

визначений у 4 пацієнтів (40,00±5,16 %) І контрольної та у 5 досліджуваних 

(45,46±5,11 %) ІІ контрольних груп (рис. 6.3).  

 

 

Рисунок 6.3 − Критерії клінічної оцінки стану тканин пародонта у пацієнтів з 

ГП початкового − І ступеня, що працюють в умовах відкритого та закритого 

грунту тепличних господарств за впливу пестицидів на 12−14 добу після 

лікування 

 

Вивчення стану тканин пародонта, за даними параклінічних індексів 

(табл. 6.4), у пацієнтів з ГП початкового − І ступеня важкості показало, що до 

лікування значення індексів РМА, РІ та OHI−S були однаковими. На 12−14 

добу після лікування у пацієнтів основної групи індекс РМА зменшувався до 

20,15±2,77 % проти 47,26±2,78 % до лікування, р<0,01. Менш позитивна 

динаміка у значеннях індексу РМА досліджувалась у пацієнтів           

контрольної групи     у проаналізований термін   спостереження  (28,13±2,76 % 
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проти 46,95±2,76 %, р<0,01).  

 

Таблиця 6.4 − Динаміка середніх значень параклінічних індексів у 

пацієнтів з ГП початкового − І ступеня важкості, працюючих в умовах 

відкритого та закритого грунтів тепличних господарств за впливу пестицидів 

на 12−14 добу після лікування  

 

Терміни 

спостереження 
Групи 

дослідження 

Параклінічні індекси 

РМА, % РІ, бали OHI−S, бали 

До лікування 

основна 

група (n=29) 
47,26±2,78 2,05±0,13 2,77±0,21 

контрольна 

група (n=21) 
46,95±2,76 2,10±0,14 2,64±0,22 

Після 

лікування 
(12−14 доба) 

основна 

група (n=29) 
20,15±2,77* 1,58±0,12** 1,58±0,17* 

контрольна 

група (n=21) 
28,13±2,76 1,94±0,19 2,27±0,15 

 

Примітка. * р<0,01; ** р<0,05 − достовірна різниця стосовно даних 

контрольної групи.  

 

Значення індексу РІ у пацієнтів основної групи, на 12−14 добу після 

лікування, знижувалось у 1,3 рази, р<0,05, тоді як у пацієнтів контрольної 

групи дані цього індексу (1,94±0,19 бали) не відрізнялись від значень до 

лікування, р>0,05.  

На 12−14 добу після лікування у пацієнтів основної групи досліджували 

зменшення індексу OHI−S (1,58±0,17 бали проти 2,77±0,21 бали р<0,01). У 

контрольній групі зниження індексу OHI−S було незначним та становило 

2,27±0,15 бали, р>0,05.  
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При генералізованому пародонтиті ІІ ступеня важкості, у 8 працюючих 

(40,00±5,16 %, р<0,05), в умовах відкритого грунту та у 7 робітників 

(33,33±4,83 %, р<0,05), працюючих в умовах закритого грунту, спостерігали 

„нормалізацію” стану тканин пародонта. У І контрольній групі клінічна 

„нормалізація” стану тканин пародонта була досліджена у 3 пацієнтів 

(20,00±4,21 %) та у 2 робітників ІІ контрольної групи (14,29±3,59 %). 

„Покращення” стану тканин пародонта визначали у 7 пацієнтів (35,00±5,02 %, 

р>0,05) І основної та у 7 пролікованих (33,33±4,83 %, р>0,05) ІІ основної груп. 

У працюючих, з ГП ІІ ступеня важкості контрольних груп, „покращення” 

стану тканин пародонта досліджували у 33,33±4,96 % І групи та у 28,57±4,63 

% ІІ групи. Лікування виявилось неефективним у 25,00±4,56 % пацієнтів І 

основної, р>0,05, та у 33,33±4,83 % ІІ основної груп, р<0,05. У пацієнтів 

контрольних груп стан тканин пародонта „без змін„ визначали у 46,67±5,25 % 

пролікованих І групи та у 57,14±5,07 % пацієнтів ІІ групи (рис. 6.4).  

 

 

Рисунок 6.4 − Критерії клінічної оцінки стану тканин пародонта у пацієнтів з 

ГП ІІ ступеня важкості, працюючих в умовах відкритого та закритого грунту 

тепличних господарств за впливу пестицидів на 12−14 добу після лікування 
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Клінічний стан тканин пародонта у пацієнтів з ГП ІІ ступеня важкості 

був підтверджений даними параклінічних індексів, представлені у таблиці 6.5.  

 

Таблиця 6.5 − Динаміка середніх значень параклінічних індексів у 

пацієнтів з ГП ІІ ступеня важкості, працюючих в умовах відкритого та 

закритого грунту тепличних господарств за впливу пестицидів на 12−14 добу 

після лікування  

 

Терміни 

спостереження 
Групи  

дослідження 

Параклінічні індекси 

РМА, % РІ, бали OHI−S,бали 

До лікування 

І група  
(відкритий грунт) 
основна (n=41) 

58,16±2,77 3,26±0,13 3,26±0,21 

контрольна  
група (n=29) 

57,90±2,78 3,30±0,14 3,29±0,20 

Після 

лікування 
(12−14 доба) 

ІІ група  
(закритий грунт) 
основна (n=41) 

30,48±2,63* 2,54±0,12* 1,83±0,20* 

контрольна  
група (n=29) 

48,12±2,70** 3,10±0,13 2,76±0,19 

 

Примітка. * р<0,01; ** р<0,05 − достовірна різниця значень стосовно 

даних контрольної групи.  

 

Значення індексу РМА на 12−14 добу після лікування достовірно 

знижувалось як у основній − до 30,48±2,63 %, р<0,01, так і у контрольній − до 

48,12±2,70 %, р<0,05, групах дослідження. Значення пародонтального індексу 

у основній групі зменшилось, після лікування, у 1,3 рази, р<0,01, а у 

контрольній групі зі значенням 3,10±0,13 бали не відрізнялось від даних до 

лікування, р>0,05. У пацієнтів основної групи досліджували суттєве 

зменшення гігієнічного індексу до 1,83±0,20 бали проти 3,26±0,21 бали до 
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лікування, р<0,01. У контрольній групі зменшення гігієнічного індексу було 

поміркованим − до 2,76±0,19 бали проти 3,29±0,20 бали до лікування, р>0,05.  

У результаті проведених нами досліджень встановлено, що у пацієнтів 

ГП ІІІ ступеня важкості на 12−14 добу після лікування „нормалізація” стану 

тканин пародонта була досягнута у 5 пролікованих (29,41±4,80 %), працюючих 

в умовах відкритого грунту (І основна група, р>0,05), та у 4 пацієнтів 

(20,00±4,21 %), що здійснювали свою трудову діяльність в умовах закритого 

грунту, р>0,05. У той же час, „нормалізацію” стану тканин пародонта 

діагностували у 2 людей (15,38±3,70 %) І контрольної групи та у такій же 

кількості (20,00±4,21 %) пролікованих ІІ контрольної групи. 

„Покращення” пародонтального статусу було діагностовано у 5 

пацієнтів (29,41±4,80 %) І основної, р>0,05 та у 5 осіб (25,00±4,44 %) ІІ 

основної груп, р>0,05. У контрольних групах „покращення” стану тканин 

пародонта було визначено у 3 працівників (23,08±4,44 %) І групи та у 2 

пролікованих ІІ групи (13,33±3,48 %) (рис. 6.5). 
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Рисунок 6.5 − Критерії клінічної оцінки стану тканин пародонта у пацієнтів з 

ГП ІІІ ступеня важкості, працюючих в умовах відкритого та закритого грунту 

тепличних господарств за впливу пестицидів на 12−14 добу після лікування 

 



122 
 

На 12−14 добу після лікування, терапія виявилась неефективною у 7 

пацієнтів (41,18±5,18 %), працюючих в умовах відкритого грунту, р>0,05, та у 

11 осіб (55,00±5,10 %), що здійснюють свою трудову діяльність в умовах 

закритого грунту, р>0,05 У І контрольній групі лікування виявилось 

неефективним у 8 пацієнтів (61,54±8,88 %) та у 10 осіб (66,87±4,82 %) ІІ 

контрольної групи.  

При цьому, звертало увагу, що у пацієнтів основних груп 

досліджувалась позитивна динаміка даних параклінічних індексів. Так, у 

пацієнтів, з ГП ІІІ ступеня важкості основних груп визначали зменшення 

значень параклінічних індексів: РМА − у 1,8 рази, РІ − у 1,4 рази, OHI−S − у 1,5 

рази стосовно даних до лікування, р<0,01. У контрольній групі зниження 

даних індексів було назначеним та не відрізнялось достовірною значущістю 

стосовно даних до лікування (табл. 6.6). 

 

Таблиця 6.6 − Динаміка параклінічних індексів у пацієнтів з ГП ІІІ 

ступеня важкості, працюючих в умовах відкритого та закритого грунту 

тепличних господарств за впливу пестицидів на 12−14 добу після лікування  

 

Терміни 

спостереження 
Групи 

дослідження 

Параклінічні індекси 

РМА % РІ, бали OHI−S, бали 

До лікування 

Основна 
група (n=37) 

64,15±3,68 4,18±0,23 3,78±0,32 

Контрольна 
група (n=18) 

64,28±3,70 4,30±0,26 3,90±0,34 

Після 

лікування 

Основна 
група (n=37) 

35,90±3,69* 3,09±0,24* 2,44±0,31* 

Контрольна 
група (n=18) 

56,21±3,74 3,95±0,26 3,06±0,32 

 

Примітка. * р<0,01 − достовірна різниця значень стосовно даних до 

лікування. 
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Отже, підсумовуючи вищесказане, доведено, що у хворих на 

генералізований пародонтит, яким лікування проводилось за допомогою 

розпрацьованого нами лікувально-профілактичного комплексу, на початкових 

етапах лікування вдалося досягнути певних позитивних змін у комплексному 

лікуванні запально-дистрофічних змін у тканинах пародонта, що підтверджено 

вивченням клінічної картини та даними параклінічних індексів, у порівнянні з 

аналогічними характеристиками у пацієнтів контрольних груп, де лікування 

проводилось за традиційними схемами (рис. 6.6).  

 

 

Рисунок 6.6 − Середні дані клінічної оцінки стану тканин пародонта у хворих 

на генералізований пародонтит на 12−14 добу після лікування 

 

6.2 Клінічна оцінка ефективності лікування запальних захворювань 

тканин пародонта у робітників тепличних господарств, що працюють в умовах 

відкритого та закритого грунту за впливу пестицидів у віддалені терміни 

спостереження  

 

Оцінка ефективності лікування запальних захворювань тканин 

пародонта у робітників ТГ, працюючих в умовах відкритого та закритого 

грунту за впливу пестицидів, проведена у віддалені терміни − 6 і 12 місяців. 
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Слід зауважити, що пацієнтам основних груп, у яких стан тканин 

пародонта відповідав клінічним параметрам „покращення” та „без змін”, крім 

підтримувальної терапії, пропонувалось пройти курс гіпербаричної 

оксигенації. У працівників ТГ, стан тканин пародонта яких характеризувався 

як „нормалізація”, лікувально-профілактичні заходи, на даному етапі, 

обмежувались підтримувальною терапією.  

Повторні клінічні огляди людей, хворих на ХКГ через 6 місяців після 

проведеного курсу лікування показали, що у працюючих, в умовах відкритого 

грунту ТГ, „нормалізація” стану тканин пародонта була у 9 пацієнтів 

(90,00±4,93 %) основної групи проти 33,33±17,74 % оглянутих у контрольній 

групі, р<0,01. „Покращення” стану тканин пародонта спостерігали у 10,0±2,75 

% оглянутих основної групи проти 16,16±3,85 % пацієнтів контрольної групи, 

р>0,05. Лікування виявилось неефективним у 3 осіб з ХКГ контрольної групи 

− 50,51±3,25 %. 

У працівників з ХКГ, що працюють в умовах закритого грунту за впливу 

пестицидів, через 6 місяців після лікування, „нормалізація” стану тканин 

пародонта була досягнута у 10 пацієнтів (83,33±6,12 %), р<0,01, стан 

„покращення” спостерігали у 2 пацієнтів основної групи (16,67±6,12 %), 

р<0,01. У пацієнтів контрольної групи з ХКГ, працюючих на закритих грунтах 

через 6 місяців після лікування, стан „нормалізація” тканин пародонта був 

підтверджений у 2 пацієнтів (11,11±3,83 %), „покращення” у 2 хворих 

(33,33±2,16 %), „прогресування” запального процесу спостерігали у 55,56±4,74 

% обстежених.  

Результати клінічного огляду були підтверджені даними параклінічних 

індексів (табл. 6.7). У пацієнтів з ХКГ через 6 місяців після лікування, дані 

параклінічних суттєво зменшились стосовно даних до лікування. Так, нами 

досліджено, що у пацієнтів основної групи, що працюють на відкритих 

грунтах, у даний лікувальний термін значення індексів зменшились: РМА − у 

2,9 рази, РІ − у 1,7 рази та OHI−S − у 1,9 рази, р<0,01. У пацієнтів з ХКГ 
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основної групи, що працюють в умовах закритого грунту, спостерігалось 

зменшення РМА − у 2,2 рази, РІ − у 1,5 рази та OHI−S − у 2,0 рази, р<0,01.  

 

Таблиця 6.7 − Динаміка параклінічних індексів у пацієнтів з ХКГ через 6 

місяців після лікування  

 

Групи 

дослідження 

До лікування Після лікування  

РМА, % 
РІ , 

 бали 
OHI−S, 
бали 

PMA, 
бали 

РІ, 
 бали 

OHI−S, 
бали 

І  
група 

(відкр. 
грунт) 

основна 

група 
30,27±2,62 1,67±0,19 2,16±0,19 10,25±2,60* 0,96±0,17* 1,15±0,14* 

контр. 
група  

31,05±2,64 1,70±0,18 2,20±0,17 25,90±2,55 1,65±0,15 2,00±0,15 

ІІ 
група 

(закр. 
грунт) 

 

основна 

група 
34,25±2,73 1,82±0,16 2,50±0,20 15,26±2,25* 1,20±0,19* 1,25±0,13* 

контр. 
група 

34,96±2,78 1,84±0,17 2,48±0,21 29,48±2,36 1,80±0,20 2,10±0,16 

 

Примітка. * р<0,01 − достовірна різниця значень стосовно даних до 

лікування.  

 

Дана тенденція переконливо засвідчує адекватність запропонованого 

нами лікувально-профілактичного комплексу.  У  той  же  час,  у  контрольних 

групах, де для лікування ХКГ були традиційні заходи, через 6 місяців після 

лікування, позитивної динаміки значень проаналізованих індексів не 

спостерігалось, що засвідчує недостатність застосованих корегуючих заходів. 

Слід зауважити, що ефективність лікування у основних групах 

становила, у середньому, 60,81 %, тоді як у групах контролю середнє значення 

ефективності лікування складало 16,13 %. 
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Повторні клінічні огляди хворих на генералізований пародонтит, через 6 

місяців після лікування продемонстрували позитивну клінічну динаміку у 

пацієнтів основних груп (табл. 6.8).  

Так, підсумовуючи отримані дані, нами встановлено, що у пацієнтів з 

ГП, що працюють в умовах відкритого грунту, „нормалізація” стану тканин 

пародонта досягнута у 37 хворих (71,15 %), „покращення” − у 10 пацієнтів 

(19,23 %). Лікування виявилось неефективним у 5 досліджуваних (9,62 %) 

основної групи.  

 

Таблиця 6.8 − Критерії клінічної оцінки стану тканин пародонта у 

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

впливу пестицидів у процесі лікування  

 

Групи 

дос-
лід-
ження 

Стан 

тканин 

пародонта 
 

ГП поч. − І 
ступеня 

ГП ІІ 
ступеня 

ГП ІІІ 
ступеня 

Основ-
на 

група 

 

Контро-
льна 
група 

 

Основ-
на 

група 

 

Контро-
льна 
група 

 

Основ-
на 

група 

 

Контро-
льна 
група 

 

І 
група 
(відкр. 
грунт) 

нормалі-
зація      

− 

покра-
щення       

без змін − 
     

ІІ 

група 

(закр. 
грунт) 

нормалі-
зація      

− 

покра-
щення       

без змін − 
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У пацієнтів з ГП, що працювали в умовах закритих грунтів, через 6 

місяців після лікування, „нормалізація” констатована у 40 людей (72,72±4,69 

%), р<0,01, „покращення” − у 9 досліджуваних (16,36±3,89 %). Лікування 

виявилось неефективним у 6 хворих (10,90±3,28 %), р<0,01.  

У людей ІІ контрольної групи, у середньому, „нормалізація” стану 

тканин пародонта у 5 пацієнтів (12,50±3,48 %), „покращення” − у 6 

досліджуваних (15,00±3,66 %). Неефективність лікування визначена у 29 

хворих (72,50±4,58 %). 

Через 12 місяців після лікування, у результаті застосування 

запропонованого нами лікувально-профілактичного комплексу, у пацієнтів 

основних груп, хворих на генералізований пародонтит, вдалося досягнути 

стабілізації запального процесу у тканинах пародонта. Так, у досліджуваних з 

ГП, що працювали в умовах відкритого грунту ТГ за впливу пестиидів, у 

середньому, „нормалізація” стану тканин пародонта діагностована у 40 

пацієнтів (76,92±4,44 %), р<0,01, „покращення” − у 9 досліджуваних 

(17,31±3,98 %). Лікування виявилось неефективним у 3 хворих (5,77±1,45 %), 

р<0,01. У пацієнтів з ГП, що працювали в умовах закритого грунту ТГ, 

„нормалізація” стану тканин пародонта встановлена у 43 людей (78,18±4,23 

%), р<0,01, „покращення” − у 8 досліджуваних (14,55±3,61 %). Лікування 

виявилось неефективним у 4 осіб (7,27±2,73 %), р<0,01.   

У контрольних групах, через 12 місяців після лікування, у результаті 

застосування традиційних лікувально-профілактичних заходів, стан тканин 

пародонта погіршився. Так, у І контрольній групі „нормалізація” стану тканин 

пародонта визначалась, у середньому, тільки у 3 людей (7,89±2,84 %), 

„покращення” − у 7 пацієнтів (18,42±4,08 %). Лікування виявилось 

неефективним у 28 досліджуваних (73,69±4,64 %). У пацієнтів ІІ контрольної 

групи „нормалізація” стану тканин пародонта визначена у 3 обстежених 

(7,50±2,70 %), „покращення” − у 5 людей (12,50±3,39 %). Лікування було 

неефективним у 32 пацієнтів (80,00±4,10 %) (рис. 6.7). 
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Результати клінічного обстеження пацієнтів з генералізованим пародонтитом у 

віддалені лікувальні терміни були переконливо підтверджені даними 

параклінічних індексів (табл. 6.9). У працівників основної групи з ГП, що 

працюють в умовах відкритого та закритого грунту за впливу пестицидів, 

через 6 місяців після лікування індекс РМА, у середньому, зменшувався до 

30,28±3,20 %, р<0,01, та  досягав  мінімальних значень  через 12 місяців після 

лікування − 18,24±2,42 %, р<0,01. Через 6 місяців після лікування значення 

пародонтального індексу становили 2,25±0,20 бали проти 3,16±0,21 бали до 

лікування, р<0,01. Через 12 місяців після лікування значення індексу РІ було у 

2,0 рази менше (1,56±0,17 бали) стосовно даних до лікування, р<0,01. Через 12 

місяців після лікування, у пацієнтів з ГП основної групи значення індексу 

OHI−S відповідало задовільній гігієні ротової порожнини (1,58±0,14 бали), 

тоді як до лікування гігієнічний стан ротової порожнини обстежених 

трактувався як поганий, зі значенням 3,27±0,16 бали, р<0,01.  
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Рисунок 6.7 − Критерії оцінки стану тканин пародонта у пацієнтів з 

генералізованим пародонтитом через 12 місяців після лікування 

 

У пацієнтів з ГП контрольних груп, через 6 місяців після лікування 

достовірно зменшувався індекс РМА до 42,14±3,15 %, р<0,01, та гігієнічний 

індекс OHI−S до 2,80±0,16 бали, р<0,05. 
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Таблиця 6.9 − Динаміка середніх значень параклінічних індексів у хворих на генералізований пародонтит у 

віддалені лікувальні терміни  

 

Групи 

дослід- 

ження 

До лікування Через 6 місяців після лікування Через 12 місяців після лікування 

РМА,  
% 

РІ,  
бали 

OHI−S, 
бали 

РМА,  
% 

РІ, 
бали 

OHI−S, 
бали 

РМА, 
% 

РІ, 
бали 

OHI−S, 
бали 

Основна 

група 
56,52±3,28 3,16±0,21 3,27±0,16 30,28±3,20* 2,25±0,20* 2,20±0,18* 18,24±2,42* 1,56±0,17* 1,58±0,14* 

Конт-

рольна 

група 

56,38±3,21 3,23±0,19 3,28±0,18 42,14±3,15* 2,69±0,21 2,80±0,16** 49,18±2,16 2,70±0,22 3,40±0,21 

 

Примітка.* р<0,01; ** р<0,05 − достовірна різниця значень стосовно даних до лікування. 
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Через 12 місяців після лікування у пацієнтів з ГП контрольних груп 

значення параклінічних індексів зростали та суттєво не відрізнялись від даних 

до лікування, р>0,05.  

Слід зауважити, що ефективність лікування за індексом РМА через 12 

місяців після лікування у пацієнтів основної групи складала 67,73 % проти 

12,77 % у людей контрольної групи. 

Отже, у результаті запропонованого нами лікувально-профілактичного 

комплексу, вдалося значно підвищити ефективність лікування та досягнути 

ремісії запальних захворювань тканин пародонта у працівників тепличних 

господарств, працюючих в умовах відкритого та закритого грунтів за впливу 

пестицидів.  

 

6.3 Оцінка ефективності застосування лікувально-профілактичного 

комплексу у пацієнтів з генералізованим пародонтитом, що працюють в 

умовах відкритого та закритого грунту за впливу пестицидів за лабораторними 

показниками ротової рідини у віддалені терміни спостереження  

 

Для оцінки ефективності лікування за допомогою запропонованого нами 

лікувально-профілактичного комплексу, у пацієнтів з запальними 

захворюваннями тканин пародонта, працюючих у агропромисловому 

виробництві на відкритих та закритих грунтах за впливу пестицидів, була 

проаналізована динаміка змін значень середньомолекулярних пептидів у 

ротовій рідині у віддалені терміни (табл. 6.10). 

Через 6 місяців після лікування у хворих на ХКГ основної групи, вміст 

СМП у ротовій рідині зменшився на 31,82 % (0,255±0,03 ум. од. опт. щільн.), 

р<0,05, тоді як у пацієнтів контрольної групи значення проаналізованого 

показника збільшилось на 2,60 %, р>0,05.  

У пацієнтів з ГП початкового − І ступеня важкості обох груп 

дослідження, через 6 місяців після лікування вміст СМП у ротовій рідині 

зменшився: до 0,367±0,03 ум. од. опт. щільн. у основній, та до 0,393±0,04 ум. 
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од. опт. щільн. у контрольній групах, р>0,05. Через 12 місяців після лікування 

вміст СМП у ротовій рідині хворих основної групи зменшився на 30,07 %, 

р<0,05 та на 8,91 % збільшився у пацієнтів контрольної групи, р>0,05.  

 

Таблиця 6.10 − Вміст середньомолекулярних пептидів у ротовій рідині 

пацієнтів груп дослідження у результаті застосування різних лікувально-

профілактичних схем у віддалені лікувальні терміни     

 

Терміни 
дослі-
дження 

Групи 
дослід-
ження 

Вміст середньомолекулярних пептидів 

ХКГ 
ГП поч.− І 

ступеня 
важкості 

ГП ІІ 

ступеня 

важкості 

ГП ІІІ 

ступеня 
важкості 

До 

лікування 

основна 
група 

0,374±0,03 0,439±0,04 0,522±0,03 0,602±0,05 

контрольна 
група 

0,375±0,03 0,440±0,03 0,519±0,04 0,608±0,04 

Через 6 міс. 
після 

лікування 

основна 
група 

0,255±0,03* 0,367±0,03 0,439±0,04 0,548±0,05 

контрольна 
група 

0,385±0,05 0,393±0,04 0,536±0,07 0,585±0,04 

Через 12 

міс. після 

лікування 

основна 
група 

− 0,307±0,05* 0,379±0,03** 0,480±0,03* 

контрольна 
група 

− 0,483±0,06 0,566±0,04 0,705±0,05* 

 
Примітка. * р<0,05; ** р<0,01 − достовірна різниця значень стосовно 

даних до лікування. 

 

У результаті проведеного лікування, у пацієнтів з ГП ІІ ступеня важкості 

основної групи, через 6 місяців після лікування рівень СМП у ротовій рідині 

складав 0,439±0,04  ум. од. опт. щільн.  проти  0,522±0,03 ум. од. опт. щільн. 

До лікування, р>0,05. У пацієнтів з ГП ІІ ступеня важкості рівень СМП у 

ротовій рідині підвищувався до 0,536±0,07 ум. од. опт. щільн. проти 0,519±0,04 
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ум. од. опт. щільн. до лікування, р>0,05. Через 12 місяців після лікування, у 

пацієнтів основної групи рівень СМП у ротовій рідині був на 27,40 % нижче 

стосовно даних до лікування, р<0,05, а у пацієнтів з ГП ІІ ступеня важкості 

контрольної групи, через 12 місяців після лікування, концентрація СМП у 

ротовій рідині дорівнювала значенням до лікування, р>0,05.  

У результаті проведених лікувально-профілактичних заходів у хворих на 

ГП ІІІ ступеня важкості, суттєва позитивна динаміка зниження рівня СМП у 

ротовій рідині була досягнута через 12 місяців після лікування у хворих 

основної групи (0,480±0,03 ум. од. опт. щільн., р<0,05), що було на 20,27 % 

нижче стосовно даних до лікування. У пацієнтів з ГП ІІІ ступеня важкості 

вміст СМП у ротовій рідині збільшився на 13,76 % стосовно вихідних значень, 

р<0,05.  

Таким чином, у хворих з запальними захворюваннями тканин пародонта, 

працівників тепличних господарств, у результаті запропонованого нами 

лікувально-профілактичного комплексу, вдалося знизити явища 

ендотоксикозу, і як наслідок, досягнути покращення стану тканин пародонта у 

даного контингенту хворих.  

Для оцінки ефективності лікування запальних захворювань тканин 

пародонта, за розпрацьованою нами схемою, у працюючих у тепличних 

господарствах, була дана оцінка стану місцевого імунітету ротової порожнини 

у віддалені лікувальні терміни (табл. 6.11). 

У результаті проведених досліджень встановлено, що у пацієнтів з 

запальними захворюваннями тканин пародонта основної групи, через 6 місяців 

після лікування, збільшувались вміст лізоциму та sIgAу ротовій рідині: до 

424,20±7,30 мкг/мл та до 0,249±0,016 г/л, відповідно, р<0,01. У пацієнтів групи 

контролю спостерігалась аналогічна тенденція: досліджували зростання вмісту 

лізоциму у ротовій рідині до 393,50±7,25 мкг/мл, р<0,05 та sIgA − до 

0,225±0,017 г/л, р>0,05. 

Через 12 місяців після лікування у пацієнтів основної групи збереглась 

позитивна динаміка зростання імунологічних показників. Так, вміст лізоциму 
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у ротовій рідині обстежених збільшився на 22,12 %,а концентрація sIgA зросла 

на 61,11 % стосовно даних до лікування, р<0,01. У пацієнтів з запальними 

захворюваннями тканин пародонта, через 12 місяців після лікування, значення 

проаналізованих імунологічних показників зменшились та дорівнювали даним 

до лікування.  

 

Таблиця 6.11 − Динаміка показників місцевого імунітету у групах 

дослідження у віддалені лікувальні терміни 

 

Терміни 
спостереження 

Групи 
дослідження 

Лізоцим  
(мкг/мл) 

sIgA 
(г/л)  

До лікування 
основна група 375,15±7,27 0,179±0,014 

контрольна група 370,22±7,26 0,180±0,015 

Через 6 міс. 
після лікування 

основна група 424,20±7,30* 0,249±0,016* 

контрольна група 393,50±7,25** 0,225±0,017 

Через 12 міс. після 

лікування 

основна група 458,15±7,21* 0,290±0,018* 

контрольна група 381,65±7,20 0,186±0,016 

 

Примітка. * р<0,01; ** р<0,05 − достовірна різниця значень стосовно 

даних до лікування.  

 

Отже, результати проведених досліджень переконливо підтверджують 

високу ефективність розробленого комплексу лікувально-профілактичних 

заходів для працівників з запальними захворюваннями тканин пародонта 

тепличних господарств, що працюють в умовах відкритого та закритого 

грунтів за пливу пестицидів. Доведено, що застосування запропонованого 

комплексу забезпечує стабільність клінічних результатів при лікуванні 

запальних захворювань тканин пародонта, що підтверджено даними 

пародонтальних індексів. Ефективність лікувально-профілактичного 
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комплексу достовірно підтверджена зменшенням рівня середньомолекулярних 

пептидів та збільшенням рівнів лізоциму та секреторного імуноглобуліну у 

ротовій рідині.  

Основні положення даного розділу висвітлені у наступних публікаціях: 

1. Dyryk V. Medical activity of patients with inflammatory periodontal 

diseases working in conditions of agricultural production / V. Dyryk // Abstracts for 

pre-selection for the RECOOP Annual Scientific Review CMJ (26). – Croatia, 2016. 

– P. 86.  

2. Патент UA 111198, МПК А61К 6/00. Спосіб лікування 

генералізованого пародонтиту / Ю. Л. Бандрівський, В. Т. Дирик,  

О. І. Кардашевська. − № u 201602632; заявник та патентовласник ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» 

МОЗ України. Заявл. 17.03.2016. Опубл. 10.11.2016. Бюл. № 21. − 4 с.   
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Серед стоматологічних захворювань хвороби пародонта є одними із 

найпоширеніших та найскладніших у лікуванні та клінічному веденні. 

Забруднення навколишнього середовища призвело до появи раніше мало 

відомих, або нових гострих та хронічних захворювань людини, спричинених 

хімічними та фізичними антропогенними екологічними чинниками. За даними 

літератури, 80−85 % захворювань є наслідком впливу професійних та 

екологічних факторів, а непрацездатність на виробництві та пов’язані з цим 

збитки для країни складають 4−5 % загального національного продукту.  

Значна поширеність захворювань пародонта у працівників, які у процесі 

діяльності контактують із несприятливими чинниками виробничого 

середовища, становить актуальну і невирішену проблему стоматології. 

Безперервне надходження в організм промислових полютантів 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.  

Умови праці на більшості агропромислових виробництвах зазнали 

останнім часом значних змін, при чому констатовано їх несприятливий 

характер: збільшилась кількість господарств з низьким рівнем санітарної та 

технологічних дисциплін, порушена система медичного забезпечення 

працівників, що призвело до згортання профілактичної діяльності на 

підприємствах та, як наслідок, приросту професійної захворюваності. 

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 
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досліджень, спостережень відносно ймовірних складних біохімічних та 

імунологічних ланок у тканинах ясен у працівників тепличних господарств, 

працюючих в умовах відкритих та закритих грунтів за впливу пестицидів. 

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. 

Для вивчення пародонтального статусу працівників тепличних 

господарств, працюючих 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 ТГ, працюючих в умовах закритого грунту 

(ІІ основна група); 90 працюючих, трудова діяльність яких не була пов’язана 

безпосередньо з умовами праці у 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); ефективність проведених лікувально-профілактичних заходів 

оцінювали за індексом Улітковського (2004). 

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. 
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Дослідження гематологічного гомеостазу (вміст еритроцитів, їх середній 

об’єм (MCV), вміст гемоглобіну, гематокриту) 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) та вмістом 

середньомолекулярних пептидів (СМП) за методикою А. А. Тогайбаєва (1990).  

Для оцінки стану загального імунітету у крові досліджуваних 

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 CD 

19, CD 22. 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). 

Для оцінки стану місцевого імунітету у пацієнтів груп дослідження у 

ротовій та ясенній рідинах визначали вміст IgA, sIgA та IgG, за методиками, 

представленими вище та з‘ясовували активність лізоциму, шляхом серійних 

розведень з тест-мікробом Micrococcus lysodeikticus. 

Комплекс 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: 

І група (відкритий грунт): 

- І основна група − 62 пацієнти; 
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- І контрольна група − 44 пацієнти 

ІІ група (закритий грунт): 

- ІІ основна група − 67 пацієнтів; 

- ІІ контрольна група − 49 пацієнтів. 

У основних групах лікування проведено згідно з розробленими 

власними схемами. Лікування хворих контрольної групи проведено 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. 

В експериментальних дослідженнях використані білі безпородні щурі. 

Експериментальний пародонтит у тварин викликали ліпополісахаридною 

моделлю, шляхом уведення в тканини ясен 40 мікролітрів ліпополісахариду  

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

уводили пестицид хлорпірифос: пероральним (відповідало умовам праці на 

відкритих грунтах) та інгаляційним (відповідало умовам праці на закритих 

грунтах) шляхами. Визначення у крові підослідних тварин СЗЕ, вмісту СМП, 

імуноглобулінів А, G, кількісного вмісту лейкоцитів, концентрацій 

еритроцитів, гемоглобіну, гематокриту проводили за наведеними вище 

методиками.  

Статистичне обчислення цифрових значень здійснено на комп’ютері за 

програмою Microsoft Excel i Statistica, достовірність змін оцінювали за t-

критерієм Стьюдента.  

Проведені епідеміологічні дослідження виявили високу 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 проти 48,89±5,26 % − у осіб, не 

зайнятих на виробництві, р<0,01. Частота захворювань тканин пародонта 

зростала зі збільшенням стажу роботи в умовах теплиць в усіх групах 
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дослідження. 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, порівняно з 15,38±7,07 % обстежених 

адміністративно-допоміжного персоналу, р<0,01, то вже 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 груп, діагностували здоровий 

пародонт проти 51,11±5,27 % обстежених порівняльної групи, р1<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 безпосередньо не зайнятих на 

виробництві, 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 

обстеженого, 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) та значно перевищувало аналогічний показник у групі порівняння 

− 1,32±0,15, р<0,05, р1<0,01. З’ясовано, що за індексом СРІ комплексного 
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лікування потребувало 28,80 % оглянутих І основної групи, 51,89 % − ІІ 

основної групи проти 15,56 % − у групі порівняння.  

У результаті проведених експериментальних досліджень нами 

досліджено 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 до 0,64±0,05 ум. од. опт. щільн., р<0,05, р1>0,05 на тлі 

зниження 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 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 досліджували 

підвищення кількісного вмісту лейкоцитів у сироватці крові стосовно даних у 

інтактних тварин та піддослідних тварин з модельованим пародонтитом: до 

16,25±0,29 × 10
9
/л та до 19,41±0,28 × 10

9
/л відповідно, р, р1<0,01. У той же час, 

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 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. У тварин 

з модельованим пародонтитом, що зазнавали інгаляційного впливу 

пестицидів, спостерігали зменшення вмісту у периферійній крові еритроцитів 
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− 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 досліджуваних контрольної та порівняльної груп 

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 %, 

р2>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.  

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 

пестицидами. 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 мж собою, р>0,05. У 

працюючих в умовах шкідливих чинників ТГ, концентрація імуноглобулінів у 
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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 був достовірно вище 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 основних груп у 

сироватці крові достовірно зростав вміст лейкоцитів: у І основній групі на 

14,71 %, р<0,05 та у ІІ основній групі − на 31,0 %, р<0,01. При цьому, у 

пацієнтів ІІ основної групи вміст лейкоцитів був достовірно вище, ніж у І 

основній групі, р2<0,05. Вміст лімфоцитів у хворих з ГП основних груп у 

сироватці крові зменшувався стосовно даних у людей групи контролю: на 

33,48 % та на 40,27 % у працівників з ГП, що працюють на відкритих грунтах 

та у робітників закритого грунту відповідно, 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 ГП ІІ основної групи досліджували 

суттєві зміни у В-ланці імунітету: визначали значне зростання CD19
+ 
та CD22

+ 

лімфоцитів, р<0,01, р1<0,05. Вміст імуноглобуліну G у сироватці крові осіб з 

ГП основних груп був нижче стосовно даних у контрольній групі, р<0,01, а 
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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 %, 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., р1<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, 

р<0,01, ніж у групі контролю. Середній об’єм еритроцитів у пацієнтів І 

основної групи, зі значенням 86,70±0,67 фл, дорівнював даним у контролі, а у 

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

людей контрольної групи, 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 

еритроцитах здорових людей був на 9,81 % та на 18,03 % вище, ніж у 

працюючих в умовах відкритого та закритого грунту, р<0,01, відповідно. У 
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результаті проведених досліджень встановлено, що найменші значення 

показника гематокриту були у пацієнтів з запальними захворюваннями тканин 

пародонта, що працювали в умовах закритого грунту за впливу пестицидів, що 

було на 21,49 % нижче стосовно даних у контрольній групі, р<0,01. Слід 

зауважити, що зі збільшенням інтенсифікації запальних процесів у тканинах 

пародонта працюючих за впливу пестицидів, параметри проаналізованих 

показників суттєво знижувались.  

Проведені клініко-лабораторні дослідження дозволили обґрунтувати 

використання місцевої терапії у комплексному лікуванні та профілактиці 

запальних захворювань тканин пародонта у працівників тепличних 

господарств, працюючих в умовах відкритих та закритих грунтів за впливу 

пестицидів. Для місцевого лікування тканин пародонта у якості ясенних 

пов’язок нами був використаний гель „Solcoseryl−dental adhesivе”, який 

посилює проліферацію, регенерацію, стимулює ангіогенез та синтез колагену. 

Хлоргексидину біглюконат (0,2 % розчин) рекомендувався хворим для 

полокань та ротових ванночок. У якості місцевої фізіотерапії хворим з 

генералізованим пародонтитом основних груп проводилась озонотерапія за 

допомогою озоногенератора „OzonyMed”, яка чинить імуностимулюючу, 

бактеріоцидну, фунгіцидну, протизапальну та дезинтоксикаційну дії.  

Для чищення зубів хворим основної групи пропонувалась зубна паста 

„Мексидол Дент Актив” та ополіскувач „Мексидол Дент”,  

з вираженими антиоксидантною, протизапальною, антигіпоксичною, 

мембранопротекторною діями.  

Після проведених консультацій з лікарями терапевтами хворим основної 

групи рекомендувався препарат „Бурштинова кислота”, який має потужний 

антигіпоксичний, метаболічний, імуностимулюючий, антитоксигенний 

ефекти.  

Для профілактики запальних захворювань тканин пародонта у 

робітників ТГ, що зазнають негативного впливу пестицидів рекомендувався 

препарат „Лімфоміозот”, який має протинабрякову, лімфодренажну, 
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імуномоделюючу, дезинтоксикаційну, протизапальну дії. Також пацієнтам 

рекомендували на початку та у кінці робочої зміни полокати ротову 

порожнину 0,1 % розчином лізоциму гідрохлориду, який має 

антибактеріальну, антисептичну, протизапальну, імуномоделюючу, 

антитоксичну дію.  

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. 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 
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діагностована у 83,33 % обстежених, „покращення” − у 16,67 % пацієнтів. 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.  

У хворих на генералізований пародонтит, що працювали в умовах 

відкритого грунту на 12−14 добу „нормалізація” стану тканин пародонта була 

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

контролю. „Покращення” стану тканин пародонта спостерігали: у 30,77 % 

пацієнтів основної групи та 26,32 % оглянутих групи контролю. Лікування 

виявилось неефективним у 23,08 % пацієнтів основної та у 50,00 % 

обстежених контрольних груп. У хворих на генералізований пародонтит, що 

працювали в умовах закритого грунту, „нормалізація” стану тканин пародонта 

визначалась у 36,36 % пацієнтів основної групи проти 22,50 % обстежених 

групи контролю. „Покращення” стану тканин пародонта визначено у 30,91 % 

обстежених основної та у 20,0 % пацієнтів контрольних груп. Лікування 

виявилось неефективним у 32,72 % досліджуваних основної групи та у 57,00 % 

людей контрольної групи.  

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

результаті застосування комплексу 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, „покращення” − у 19,23 % обстежених. Лікування 

виявилось неефективним у 9,62 % пацієнтів. У пацієнтів з ГП основної групи, 

працюючих на закритих грунтах, „нормалізація” стану тканин пародонта 

діагностована у 72,72 % обстежених, „покращення” − у 16,36 % пацієнтів. 

Лікування виявилось неефективним у 10,90 % хворих.  

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 % 
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людей ІІ контрольної групи. „Покращення” стану тканин пародонта було 

досягнуто у 23,68 % у І контрольній та у 15,0 % обстежених ІІ контрольної 

груп. Стан тканин пародонта „без змін” визначався у 63,11 % 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 „Покращення” стану тканин пародонта 

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

Лікування виявилось неефективним у 5,77 % хворих І основної та у 7,27 % 

пацієнтів ІІ основної груп. 

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 групи. Лікування виявилось неефективним у 73,68 % пацієнтів І 

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

Клінічні дослідження, в усі лікувальні терміни були переконливо 

підтверджені даними параклінічних індексів та лабораторними дослідженнями 

у віддалені лікувальні терміни.  

Клінічні спостереження за пацієнтами та аналіз результатів біохімічних і 

імунологічних досліджень ротової рідини свідчать про ефективність 

застосування запропонованих лікувально-профілактичних заходів при 

запальних захворюваннях тканин пародонта у працівників тепличних 

господарств, в умовах відкритого та закритого грунтів за впливу пестицидів, 
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що дозволяє рекомендувати запропонований комплекс заходів для 

використання у практичній пародонтології.   
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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, 

що 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.  У результаті експериментальних досліджень 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 %, 

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 
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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 

чому, 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 працівників 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 
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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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