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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АПФ – ангіотензинперетворюючий фермент 

ВЕП – втрата епітеліального прикріплення 

ГІ – гігієнічний індекс 

ГП – генералізований пародонтит 

ГПК – глибина пародонтальних кишень 

ET-1 – ендотелін-1 

Ікр – індекс кровоточивості 

ІЛ−1β – інтерлейкін –β 

ІПК – індекс периферійного кровообігу 

ЛПК – лікувально-профілактичний комплекс 

МЦР – мікроциркуляторне русло 

ПІ – пародонтальний індекс 

СОПР – слизова оболонка порожнини рота 

ФНПα – фактор некрозу пухлин –α 

ФСК – функціональна стійкість капілярів 

ЦД – цукровий діабет 

CPITN – Community Periodontal Index of Treatment Needs (пародонтальний 

індекс потреби у лікуванні захворювань пародонта) 

HbA1 – глікований гемоглобін 

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

sVCAM – розчинні форми молекул судинної адгезії 

TYF –β1 – трансформуючий фактор росту 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Проблема захворювань пародонта є однією з 

провідних у сучасній стоматології, що пов’язано зі значним поширенням їх у 

людей різного віку, недосконалістю методів донозологічної діагностики та 

ефективних заходів профілактики та лікування [9, 38, 42, 56, 57]. 

Генералізовані хвороби пародонта характеризуються неухильним 

прогресуванням запально-дистрофічного процесу, що з віком призводить до 

повного руйнування утримувального апарату і передчасної втрати зубів [58, 

87, 88, 97]. Запально-деструктивні процеси в тканинах пародонта зумовлені як 

місцевими чинниками, зокрема мікроорганізмами та продуктами їх 

життєдіяльності [143, 149, 165], травматичною оклюзією [43, 54, 63], так і 

впливом клімато-географічних, екологічно шкідливих чинників [58, 75, 96, 

115], загальносоматичною патологією органів та систем, зокрема хвороб 

шлунково-кишкового тракту, серця, легень, печінки [6, 20, 24, 33].  

Цукровий діабет за своїм соціальним та медичним значенням займає 

одне з провідних місць у загальній структурі захворюваності й 

характеризується тяжкістю лікування і серйозним прогнозом [6, 15, 30, 44, 50]. 

Ряд літературних даних [58, 87, 99, 144, 156, 161] вказує на те, що цукровий 

діабет є вагомим фактором ризику розвитку запальних захворювань ротової 

порожнини. Проте, особливості патогенезу пародонтиту, що виникає на фоні 

супутнього діабету І типу, ускладненим кардіоміопатією, механізми, які 

лежать в основі впливу діабету на патогенез пародонтиту, можливості 

лікування такої поєднаної патології на сьогодні все ще потребують 

подальшого вивчення.  

За даними літературних джерел [163, 167, 182, 186, 194, 198], цукровий 

діабет та генералізовані ураження тканин пародонта патогенетично пов’язані 

зі змінами всієї судинної системи, зокрема викликають ушкодження судин 

зубощелепного апарату, суттєво впливають на розвиток патології пародонта, 



 7 

роблячи її перебіг тяжчим. Поряд зі змінами судин мікроциркуляторного русла 

ясен, характерними для генералізованого пародонтиту, спостерігається 

специфічне для цукрового діабету ураження мікросудин − мікроангіопатія. 

Діабетична мікроангіопатія представляє генералізоване ушкодження 

базальних мембран, ендотелію, навколосудинних клітинних структур, що 

завершується склерозом та гіалінозом [202, 209, 227]. Відповідно до сучасних 

уявлень, ендотелій судин являє собою мономер клітин, що вистеляє 

внутрішню поверхню судин, і є аутокринним, паракринним і ендокринним 

органом з чисельними регуляторними функціями. Ендокринна активність 

епітелію залежить від його функціонального стану, який впливає на 

продукування біологічно активних речовин, що регулюють системний 

кровотік. Будова судинної стінки створює певну закономірність у розподілі 

факторів вазоконстрикторів і вазодилятаторів [219, 227, 243]. Велике значення 

у підтримці адекватної функції ендотелію надається оксиду азоту (NO), 

кінцевий ефект якого полягає у антиагрегуючій, протизгортальній і 

вазодилятуючій функціях [251, 252]. При тривалому ушкодженні, ендотелій 

починає відігравати ключову роль у патогенезі низки системних захворювань, 

у тому числі генералізованих уражень тканин пародонта [247, 248, 263]. Тому 

оцінка функціонального стану судин пародонта, патоморфологічних змін у 

яснах, динаміка маркерів ендотеліальної дисфункції і системи оксиду азоту 

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

розробці методів лікування пародонтиту, асоційованого із цукровим діабетом І 

типу з кардіоміопатією. Очевидно, що стратегія лікування генералізованого 

пародонтиту, поєднаного з діабетом, повинна будуватися з урахуванням 

патогенетичних механізмів ураження тканин ясен. Логічно, що потенційним 

позитивним ефектом у цьому випадку повинен володіти комплекс засобів, які 

б одночасно мали ендотеліопротекторний ефект і коригували систему оксиду 

азоту.  
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

«Екологія та пародонт. Взаємозв’язок захворювань пародонта та 

загальносоматичної патології. Дисфункція скронево-нижньощелепового 

суглобу» (№ державної реєстрації – 0114U000112).  

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування хворих на 

генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету І типу, ускладненого 

діабетичною кардіоміопатією.  

Завдання дослідження. 

1. На основі комплексних клінічних досліджень вивчити поширеність 

та інтенсивність генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет І 

типу, ускладнений діабетичною кардіоміопатією.  

2. Визначити функціональний стан судин пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету І типу з кардіоміопатією.  

3. Дослідити ультраструктурний стан слизової оболонки ясен у осіб з 

генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу з 

кардіоміопатією. 

4. Визначити динаміку маркерів ендотеліальної дисфункції у сироватці 

крові у даного контингенту хворих.  

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

хворих на генералізований пародонтит на тлі діабетичної кардіоміопатії.  

6. Обгрунтувати та оцінити ефективність запропонованого лікувально-

профілактичного комплексу у осіб з генералізованим пародонтитом на тлі 

цукрового діабету І типу з кардіоміопатією.  

Об’єкт дослідження – генералізований пародонтит у хворих на ЦД І 

типу, ускладнений діабетичною кардіоміопатією.  
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Предмет дослідження – тканини пародонту, ротова рідина, рівень 

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

цукровим діабетом І типу, ускладненим кардіоміопатією.  

Методи дослідження. Клініко-діагностичні – для вивчення та оцінки 

стану тканин пародонта у осіб з цукровим діабетом І типу, ускладненим 

кардіоміопатією; імунологічні – для визначення вмісту молекул судинної 

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

у сироватці крові і ротовій рідині; біохімічні − для вивчення концентрації 

нітритів у ротовій рідині та ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ); 

функціональні − для визначення функціональної стійкості капілярів та оцінки 

індексу периферійного кровообігу; ультраструктурні − для вивчення стану 

біоптатів ясен; статистичні − для порівняльної оцінки отриманих результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані 

щодо особливостей перебігу генералізованого пародонтиту у хворих на 

цукровий діабет І типу, ускладнений кардіоміопатією. Уперше визначено, що 

у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу з 

кардіоміопатією спостерігається дисбаланс маркерів ендотеліальної 

дисфункції, який характеризується зростанням концентрацій молекул судинної 

адгезії, розчинного sE-селектину, ангіотензинперетворювального ферменту та 

ендотеліну-1 у сироватці крові. Науково обгрунтовано суттєве збільшення 

вмісту ендотеліну-1 на тлі зниження метаболітів азоту у ротовій рідині, з 

посиленням імунологічних та біохімічних змін зі збільшенням 

інтенсифікаційних процесів у тканинах пародонта. Уточнено наукові дані 

щодо функціонального стану тканин пародонта та особливостей 

ультраструктурних змін у слизовій оболонці ясен. Запропоновано та науково 

обґрунтовано ефективність лікувально-профілактичного комплексу, який 

сприяє покращенню ендотеліальної функції судин тканин пародонта.  
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Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

вивчення поширеності та тяжкості генералізованого пародонтиту в осіб з 

цукровим діабетом І типу з кардіоміопатією рекомендовані для використання 

при плануванні стоматологічної допомоги в умовах амбулаторного та 

стаціонарного лікування. Визначені величини лабораторних показників 

сироватки крові та ротової рідини можуть бути використані для вибору 

тактики та оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів при 

лікуванні генералізованого пародонтиту означеної категорії хворих.  

Розроблено та впроваджено у практику метод комплексного лікування 

генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет І типу, 

ускладнений кардіоміопатією з місцевим використанням гелю «Генгігель» у 

вигляді ясенних пов’язок; протизапальних засобів (настоянки ромашки, 

звіробою, календули); застосування зубної пасти і ополіскувача для ротової 

порожнини «Фітодент» з протизапальним ефектом; призначення препарату 

«Капікор» з антигіпоксичним, антиоксидантним ефектами. Для 

профілактикигенералізованих уражень тканин пародонта для даного 

контингенту хворих рекомендувались препарати «Аевіт» та «Аскорутин»;  

полоскання ротової порожнини після кожного прийому їжі настоянками 

лікувальних трав.  Комплекс лікувально-профілактичних заходів є доступним, 

ефективним і може використовуватися у стоматологічних закладах різного 

рівня. 

Результати дослідження впроваджено у практичну роботу 

Стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», КП 

«Волинська обласна стоматологічна поліклініка», КППЗ «Міська клінічна 

стоматологічна поліклініка» у місті Луцьку, Рівненської міської 

стоматологічної поліклініки. Матеріали дисертації використовуються на 
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лекціях та практичних заняттях кафедр терапевтичної стоматології ФПДО та 

терапевтичної стоматології стоматологічного факультету ЛНМУ ім. Данила 

Галицького.  

 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

закінченим науковим дослідженням автора, виконана за наукового керівництва 

доктора медичних наук, професора Заболотного Тараса Дмитровича. Автор 

самостійно здійснила патентно-інформаційний пошук, аналіз та узагальнення 

літературних джерел, клінічне обстеження 163 пацієнтів з ЦД І 

типу,ускладненим діабетичною кардіоміопатією та 93 хворих на 

генералізований пародонтит без соматичних захворювань, провела лікування 

127 хворих на генералізований пародонтит.  

Біохімічні дослідження проведені на базі кафедри біохімії Львівського 

національного університету ім. Івана Франка, за консультацією д-ра. біол. наук 

проф. Сибірної Н.О.  

Імунологічні дослідження проведені на базі лабораторії Львівського 

обласного ендокринологічного центру, завідувач лабораторії Бобрович І.В. 

Ультраструктурні дослідження біоптатів ясен проведені на базі 

міжфакультетської лабораторії інструментальних методів досліджень 

Львівського національного університету імені Івана Франка, за консультацією 

канд. біол. наук Галушка А.А.  

У друкованих працях разом із співавторами, участь здобувача є 

визначальною, матеріали та висновки належать здобувачеві.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались на міжнародній науково-практичній конференції 

«Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання» (Дніпропетровськ, 

2015); «Актуальные вопросы  и перспективы развития медицины» (Омск, 

2015); на науково-практичній конференції «Стандарти стоматологічної 
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допомоги: реалії та перспективи впровадження» (Львів, 2016).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, 

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

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

тез у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 177 

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

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

дослідження», 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, додатків. Перелік використаної літератури 

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

проілюстровано 29 рисунками та 28 таблицями. 
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                                             РОЗДІЛ 1 

 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ РОЗВИТКУ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Сучасні погляди на розвиток діабетичної кардіоміопатії та 

взаємозв’язок між цукровим діабетом і захворюваннями тканин пародонта 

 

На сьогоднішній день відомо, що розвиток діабетичної кардіоміопатії не 

залежить від віку пацієнта, наявності чи відсутності артеріальної гіпертензії, 

патології судин, зокрема атеросклерозу, а первинно є наслідком порушень 

метаболізму через дефіцит інсуліну чи резистентність до нього [188, 190, 193, 

195]. Порушення метаболізму вуглеводів є провідним у порушенні не лише 

функції, але й структури міокарда.  

Уперше специфічні структурні зміни міокарда у хворих на цукровий 

діабет (ЦД) з клінічними проявами хронічної серцевої недостатності були 

описані в 1972 році S. Rubler [124, 206]. До того ж, було встановлено 

відсутність тісного зв’язку між кардіоміопатією та атеросклеротичним 

пошкодженням вінцевих судин чи артеріальною гіпертензією. Хоча така 

закономірність заперечується окремими дослідниками, які стверджують, що 

провідною причиною є ішемія, в тому числі нерозпізнана, чи артеріальна 

гіпертензія, що доводиться відсутністю у половини пацієнтів ознак дисфункції 

міокарда при наявності характерних патоморфологічних ознак ЦД в серці 

померлих від цієї недуги. Необхідно зазначити, що при ЦД І типу, на основі 

якого робилися такі висновки, відсутній фактор інсулінової резистентності, що 

є провідним для ЦД ІІ типу [205, 206, 208, 217, 245]. 

При ЦД в міокарді порушується гліколіз та окиснення глюкози. Доказом 

цього є накопичення пірувату та молочної кислоти в міокардіоцитах, 

виділених і тестових in vivo, що можна пояснити сповільненням перенесення 
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глюкози через мембрану кардіоміоцитів за участі головних білків-

переносників GLUT−1 та GLUT−4 [221]. Більшість дослідників доводять, що 

такі порушення викликані не лише недостатнім засвоєнням глюкози, але й 

мітохондріальною дисфункцією. Це особливо чітко виявляється при ЦД І типу, 

який асоціюється із генетичними аномаліями мітохондріальної ДНК та ЦД ІІ 

типу, який індукує такі пошкодження шляхом зміни активності топоізомераз 

[15, 30, 121, 131]. 

Зменшення енергоутворення в міокарді при ЦД активує використання як 

джерела енергії жирні кислоти: їх вміст в міокарді зростає незалежно від 

ступеня гіперліпідемії. Ці зміни стають підгрунтям для порушення 

скорочувальної активності кардіоміоцитів, зменшення фракції викиду лівого 

шлуночка та сили серцевих скорочень [15, 44, 104, 155, 187]. За таких умов 

суттєво зменшується концентрація внутрішньоклітинного міоінозитолу та, як 

наслідок, – фосфоінозитидів у мембрані. Останнє викликає пригнічення Na, K-

ATФази, інших іонних обмінників (Na+/H+, Na+/Ca2+), порушення транспорту 

субстратів через клітинну мембрану, розлади електричних процесів у 

кардіоміоцитах, активацію апоптозу та проліферацію фібробластів, 

склерозування міокарда [193, 206, 208]. 

Велике значення натепер приділяється проблемі окисного стресу в 

патогенезі діабетичної кардіоміопатії, адже, гіперглікемія через автоокиснення 

глюкози, накопичення поліолів, надмірного синтезу простаноїдів, 

глікозильованих білків, стимулює утворення вільнорадикальних сполук, 

порушення функції ендотелію, прискорює розвиток та прогресування 

атеросклерозу, безпосередньо, пошкодження кардіоміоцитів на грунті 

виснаження системи антиоксидантів (супероксиддисмутази, системи 

глутатіону) [44, 50, 104, 208]. Доведено, що у хворих на ЦД І типу окисний 

стрес призводить до зниження інсулінозв’язуючої активності клітин за 

рахунок полімеризації мембранних структур (в тому числі протеїнкінази).  
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Ендотеліальна дисфункція при ЦД проявляється макро- та 

мікроангіопатією, що в обох випадках призводить до ішемії / гіпоксії міокарда. 

Цьому сприяє недостатній синтез пошкодженим ендотелієм оксиду азоту. 

Ініціюються такі зміни накопиченням в субендотеліальному просторі 

продуктів глікозилювання гемоглобіну, які самі по собі є вазотоксичними та 

активують механізми вільнорадикального пошкодження, утворення медіаторів 

запалення [7, 30, 121, 155, 176].  

На структурному рівні встановлено, що дефіцит інсуліну сприяє 

активуванню апоптозу, розвитку запалення міокарда, гіпертрофії, розростанню 

фіброзної тканини та ремоделюванню міокарда лівого шлуночка, що на 

початкових етапах проявляється порушенням функціональної спроможності, а 

в кінцевому результаті, веде до дилятації та декомпенсації [153, 176, 195]. 

Всебічний аналіз доступних даних дозволяє стверджувати, що діабет є 

фактором ризику розвитку гінгівіту і пародонтиту. Результати перспективних 

когортних досліджень є однозначними – у пацієнтів різного віку з цукровим 

діабетом І типу і дорослих з цукровим діабетом 2 типу пародонтит 

зустрічається частіше і перебігає тяжче, ніж в осіб без цього захворювання 

[122, 123]. Пацієнти з компенсованим (контрольованим) діабетом не мають 

підвищеного ризику виникнення захворювання пародонта, тоді як для хворих 

із декомпенсованим діабетом (з ретинопатією, нефропатією, нейропатією і 

макросудинними захворюваннями) характерний підвищений ризик розвитку 

пародонтиту і прогресування втрати кісткової тканини [122, 124, 125]. Той 

факт, що у пацієнтів із діабетом запалення тканин ясен перебігає швидше і 

тяжче, ніж у контрольній групі без діабету, незважаючи на подібні якісні та 

кількісні характеристики бактеріального нальоту, дозволяє припустити 

наявність гіперзапальної відповіді з боку тканин ясен у людей з діабетом [126]. 

Цукровий діабет 1 типу у дітей асоціюється з підвищеною кровоточивістю 
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ясен, тоді як поліпшення контролю за рівнем цукру у крові після початку 

терапії інсуліном призводить до зниження явищ гінгівіту [127].  

Існує чимало даних, які описують потенційні механізми впливу діабету 

на розвиток пародонтиту. Багато з цих механізмів схожі на ті, які пов’язані з 

«класичними» діабетичними ускладненнями, зокрема ретинопатіями, 

нефропатіями, невропатіями, макросудинними захворюваннями і погіршенням 

загоєння ран. На основі таких доказів можна стверджувати, що пародонтит 

повинен належати до «класичних» ускладнень діабету [133]. 

Бактерії є основним етіологічним фактором пародонтиту. Не було 

встановлено істотних відмінностей мікробної флори у пацієнтів з діабетом і у 

хворих на пародонтит без діабету, хоча деякі дослідження показують вищі 

рівні видів Capnocytophaga в діабетичних пацієнтів [134]. Результати більшості 

культуральних досліджень свідчать про те, що бактеріальна мікрофлора 

пародонтальних кишень у пацієнтів з діабетом схожа на мікрофлору 

недіабетичних суб’єктів. Така явна відсутність істотних відмінностей 

потенційних патогенів передбачає, що характер змін імунозапальної відповіді 

у хворих на діабет є визначальним фактором, який має основний вплив на 

поширеність і тяжкість деструктивних процесів у пародонті при діабеті. 

Функції клітин запалення, таких, як нейтрофіли, моноцити і макрофаги, 

змінюються при діабеті [134]. Порушення функції нейтрофілів може 

викликати пригнічення імунного захисту, що призводить до більш 

ускладненого перебігу запально-деструктивних захворювань пародонта. 

Хемотаксис і здатність до фагоцитозу нейтрофілів погіршуються, в результаті 

інгібується знешкодження бактерій у пародонтальних кишенях та істотно 

посилюються дезінтегративні процеси в пародонті.  

Результати декількох досліджень показали, що циркулюючі моноцити 

пацієнтів з діабетом проявляють посилену запальну відповідь на 

грамнегативні бактеріальні ліпополісахариди, вивільняючи велику кількість 
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прозапальних посередників, таких, як цитокіни IЛ−1β і ФНП-α [136]. Такий 

гіперреактивний моноцитарний фенотип не пов’язаний з гіперглікемією, 

проявляється незалежно від пародонтиту і може бути пов’язаний з 

гіперліпідемією [137–139]. Дослідження, що стосуються взаємозв’язку між 

діабетом і продукуванням цитокінів одноядерними клітинами, показали, що 

мононуклеари хворих на діабет посилено виробляють ІЛ−1β. Таким чином, 

вплив діабету на мононуклеари та моноцити крові детермінує гіперзапальну 

відповідь і потенційну схильність тканин до руйнування [140]. Оскільки 

рідина ясенних борозен є транссудатом сироватки, то підвищений рівень 

прозапальних медіаторів у сироватці прямо впливає на вміст цих медіаторів у 

рідині ясенних борозен [141]. Рівень прозапальних медіаторів у пародонті 

також залежить від глікемічного контролю діабету. При дослідженні пацієнтів 

з діабетом і пародонтитом виявлено, що у тих хворих, в яких рівень HbA1c 

перевищував 8 %, вміст ІЛ−1β в рідині ясенних борозен був майже у 2 рази 

більшим, ніж у пацієнтів з рівнем HbA1c, меншим 8 %. Сумарним ефектом 

таких змін при цукровому діабеті є виникнення фоліативних змін у структурах 

пародонта. 

Порушення загоєння ран – одне з найбільш поширених ускладнень 

цукрового діабету. Високий рівень глюкози в ясенних борознах може 

безпосередньо пригнічувати відновлювальну функцію фібробластів у 

пародонті шляхом інгібування прикріплення і розповсюдження цих клітин, що 

є критичним у загоєнні ран і нормальному відновленні тканин [143]. Крім того, 

утворення основних факторів росту, таких, як тромбоцитарний фактор росту, 

трансформуючий фактор росту-β, фактор росту фібробластів, значно 

пригнічується при діабеті [144, 145]. Таке сповільнення продукування 

факторів росту в тканинах може призвести до пригнічення репарації тканин і 

їх здатності протистояти розпаду, опосередкованому прозапальними 

цитокінами [146]. 
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Посилення катаболічних процесів у сполучній тканині пародонта і 

втрата кісткової маси при діабеті можуть бути пов’язані з порушеннями 

метаболізму сполучної тканини, що викликають дискоординацію 

резорбтивних і синтетичних процесів. Порушення репаративних процесів у 

кістках, що асоціюються з гіперглікемією, продемонстровано в ряді 

досліджень. Діабет може призвести до втрати кісткової маси, тому що 

пригнічення утворення кісткової тканини є більш вираженим, ніж пригнічення 

резорбції кістки. Роз’єднання формування і резорбції кістки може бути 

почасти внаслідок посиленого апоптозу клітин кістки. Показано, що у тварин з 

діабетом має місце не тільки інгібування остеокластогенезу і резорбції, а й, 

більшою мірою, зниження інтенсивності формування нової кістки [147].  

В осіб із стійкою гіперглікемією білки зазнають незворотного 

глікозилювання з утворенням кінцевих глікозильованих продуктів [151]. 

Таким стабільним глікозильованим білкам притаманні декілька механізмів 

впливу на взаємодію між клітинами та взаємодію між клітинами і матриксом, 

що вважають найважливішою ланкою механізмів різних діабетичних 

ускладнень. Формування глікозильованих білків також відбувається в 

пародонті. У тканинах пародонта тварин з діабетом було виявлено значно 

вищий рівень глікозильованих білків, ніж у тварин з пародонтитом без діабету 

[152]. Глікозилювання колагену призводить до перехресного зшивання його 

молекул і утворення високостабільних колагенових макромолекул. Ці 

молекули накопичуються у тканинах внаслідок їх стійкості до нормальної 

ферментативної деградації і тканинного оновлення [151].  

Базальні мембрани ендотеліальних клітин також накопичують 

модифіковані глікозильовані колагенові макромолекули, що може призвести 

до збільшення товщини мембран у мікросудинах, в результаті чого змінюється 

нормальний гомеостатичний транспорт через мембрану [153]. Таким чином, 

гіперглікемія погіршує дифузію кисню, елімінацію метаболітів, міграцію 
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мононуклеарів і поширення антитіл. Збільшення товщини базальних мембран 

спостерігають у кровоносних судинах пародонта пацієнтів з діабетом [149]. 

Глікозильовані молекули активують спеціальні рецептори на поверхні клітин 

гладеньких м’язів, ендотеліальних клітин, нейронів і моноцитів/макрофагів 

[154]. Ці рецептори також містяться в пародонті. Взаємодія глікозильованих 

молекул з рецепторами моноцитів посилює клітинний оксидативний стрес і 

активує фактор транскрипції ядерного чинника каппа-β (NF-kβ), який змінює 

фенотип моноцитів/макрофагів і призводить до збільшення продукції 

прозапальних цитокінів, таких, як IЛ−1β і ФНП-α [154]. Таке підвищення 

продукції прозапальних цитокінів має вирішальне значення для 

атеросклеротичного ураження великих кровоносних судин [156]. Було 

показано взаємозв’язок активації оксидативного стресу з накопиченням 

глікозильованих продуктів в яснах пацієнтів з діабетом. Саме взаємодією між 

глікозильованими молекулами та їх рецепторами можна пояснити високі рівні 

IЛ−1β, ФНП-α і простагландину Е2 в рідині ясенних борозен хворих на діабет 

порівняно з пацієнтами без цього захворювання [142].  

Колаген є основним структурним білком тканин пародонта. Фібробласти 

ясен людини виробляють меншу кількість колагену і глікозаміногліканів за 

умов гіперглікемії [157]. На додаток до зниженого синтезу, новостворений 

колаген схильний до деградації матриксними металопротеїназами, зокрема 

колагеназою, активність яких у тканинах, в тому числі у пародонті, 

підвищується при діабеті [158]. Крім того, дослідження показали, що TGF-β1 

активує металопротеїназу−2 (желатиназу А) матриксу. Желатиназа А відіграє 

ключову роль у пригніченні запалення і тканинної деструкції, оскільки здатна 

розщеплювати й інактивувати білок−3 моноцитів, що має властивості 

хемоаттрактанта [159]. 

Існує ряд доказів, які вказують на те, що діабет є фактором ризику 

розвитку та збільшення ступеня тяжкості гінгівіту і пародонтиту. Проте і 
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пародонтит може бути чинником ризику погіршення глікемічного стану 

пацієнтів з діабетом і підвищення ризику розвитку ускладнень при діабеті. 

Тривале дослідження, яке проводили протягом 2 років, продемонструвало 

шестиразове збільшення ризику погіршення глікемічного стану пацієнтів із 

цукровим діабетом і тяжким пародонтитом порівняно з таким у пацієнтів із 

цукровим діабетом, які не хворіли на пародонтит [160].  

Серцево-судинні захворювання значно поширені в людей з діабетом. Під 

час епідеміологічних досліджень вивчали вплив захворювань пародонта на 

загальну смертність і смертність від серцево-судинних хвороб у більше ніж 

600 пацієнтів із цукровим діабетом. У хворих на тяжкий пародонтит 

смертність від ішемічної хвороби серця була у 2, 3 раза вищою, ніж в осіб без 

пародонтиту, а рівень смертності від діабетичної нефропатії був у 8, 5 раза 

більшим у групі пацієнтів з тяжким пародонтитом. Загальна смертність від 

серцевих і ниркових захворювань була в 3, 5 раза вищою в осіб з тяжким 

пародонтитом [161].  

Інтервенційні дослідження, які проводили протягом останніх 15 років, 

показали можливість різних метаболічних реакцій у пацієнтів із цукровим 

діабетом. Під час цих досліджень вивчали ефекти очищення коренів зубів від 

нальоту, або самостійно, або в поєднанні з додатковою системною 

антибіотикотерапією, на рівень глікемії. Було продемонстровано, що хворі на 

цукровий діабет 1 типу з пародонтитом після очищення коренів зубів від 

нальоту, локальної гінгівектомії та екстракції зуба приймали значно меншу 

дозу інсуліну, необхідну для підтримки нормоглікемічного стану. Показано 

також, що поєднання очищення коренів зубів від нальоту із системним 

лікуванням доксацикліном призводило до поліпшення стану пародонта, яке 

супроводжувалося істотним покращенням глікемічного стану, що було 

продемонстровано вимірюванням вмісту глікозильованого гемоглобіну 

(HbA1c). У пацієнтів із цукровим діабетом після проведення очищення коренів 
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зубів від нальоту і додаткової терапії доксацикліном суттєво поліпшувався 

стан пародонта, але не спостерігалося достовірного зниження вмісту HbA1c у 

крові [162]. Коли корені зубів очищали від нальоту без додаткової 

антибактеріальної терапії, результати досліджень були неоднозначними. Деякі 

автори звітують про значне поліпшення глікемічного стану після лікування 

[163, 164], тоді як інші не показують такого ефекту, незважаючи на 

покращення стану пародонта [165, 166].  

Концепція, що стан ротової порожнини може впливати на 

функціонування інших органів, не нова. Пародонтит ініціюється бактеріями й, 

у разі тяжкої форми захворювання, дані бактерії можуть потрапляти в кровотік 

і призводити до так званої «безсимптомної бактеріємії». Це нещодавно було 

продемонстровано у дослідженні, в ході якого пародонтогенні патогени 

виявили в гладеньких м’язах коронарних артерій у результаті транзиторної 

бактеріємії [167, 168].  

Ряд досліджень показує, що у хворих на пародонтит, особливо тих, що 

колонізовані грамнегативними організмами, такими, як P. gingivalis, Tannerella 

forsythensis і Prevotella intermedia, спостерігають значно вищий рівень 

сироваткових маркерів запалення, зокрема С-реактивного білка, IЛ−6 і 

фібриногену, ніж у суб’єктів без пародонтиту [168]. Лікування пародонтиту не 

тільки знижує клінічні симптоми запалення, але і призводить до зменшення в 

сироватці крові рівнів IЛ−6 та С-реактивного білка [169]. Ці факти 

підтверджують, що захворювання пародонта мають системні ефекти, що 

виходять за межі ротової порожнини. У зв’язку з переважанням 

грамнегативних анаеробних бактерій серед етіологічних факторів 

пародонтиту, ульцерований епітелій кишень пародонта вважають хронічним 

джерелом системного надходження бактерій, бактеріальних продуктів і 

запальних медіаторів в організм [170]. Медіатори, такі, як ФНП-α, IЛ−6 та IЛ-

lβ, відіграють важливу роль у запаленні пародонта, і їх збільшення при 
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пародонтиті може бути опосередковане як «cистемним виходом» локально 

вироблених цитокінів [171, 172], так і «безсимптомною бактеріємією/ 

ендотоксемією» [167, 173]. Підвищення рівня сироваткових прозапальних 

цитокінів при пародонтиті продемонстровано також у роботі [174]. Внаслідок 

сильної васкуляризації тканин пародонта при його запаленні вони можуть 

слугувати ендогенним джерелом ФНП-α та інших прозапальних медіаторів. 

Було показано, що ці медіатори мають вплив на вуглеводний та ліпідний 

метаболізм, особливо після гострої інфекції або травми. Продемонстровано, 

що ФНП-α порушує метаболізм ліпідів і є антагоністом інсуліну [175]. 

Антагоністами інсуліну є також IЛ−6 і IЛ-lβ [176]. Потенційний вплив 

підвищених концентрацій системних прозапальних медіаторів у пацієнтів із 

цукровим діабетом є величезним. Більше того, ожиріння асоціюється з 

високим рівнем ФНП-α і його розчинних рецепторів у плазмі крові, що може 

призвести до гіперзапального стану, збільшуючи ризик розвитку захворювань 

пародонта, а також викликаючи резистентність до інсуліну. Хоча точні 

біохімічні шляхи не було повністю ідентифіковано, вважають, що підвищена 

резистентність до інсуліну викликається посиленим продукуванням ФНП-α та 

IЛ−6 і зниженням утворення адипонектину [177]. 

Вважають, що інфекція викликає стан резистентності до інсуліну і що 

бактеріальний ліпополісахарид може суттєво впливати на чутливість тканин 

до даного гормону [178]. Було показано, що IЛ−1β полегшує активацію 

протеїнкінази C, призводячи до деструкції панкреатичних β-клітин через 

механізм апоптозу [179]. Фактор некрозу пухлин-α вважають причинним 

фактором інсулінорезистентності та цукрового діабету [180]. Підвищений 

рівень ФНП-α змінює внутрішньоклітинну передачу сигналу інсуліну (інгібує 

активність тирозинкінази інсулінового рецептора) і пригнічує синтез 

інсуліночутливого транспортера глюкози, викликаючи синдром резистентності 

до інсуліну, аналогічного до синдрому резистентності до інсуліну, що 
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характерний для цукрового діабету [181]. Крім того, ФНП-α бере участь у 

розвитку макрофагозалежної цитотоксичності панкреатичних острівців при 

діабеті [180]. 

Дослідження показали, що пародонтит може ініціювати або посилювати 

інсулінорезистентність шляхом активації загальної системної імунної 

відповіді, викликаної цитокінами [182, 183]. Враховуючи такий механізм, 

можна припустити, що в осіб із цукровим діабетом і пародонтитом стан 

хронічного системного запалення, індукованого захворюванням пародонта, 

може призвести до інсулінорезистентності [183]. Це могло б пояснити, чому 

пародонтит збільшує ризик поганого контролю глікемії у хворих на цукровий 

діабет. Пародонтит може також сприяти підвищенню концентрації 

сироваткових запальних медіаторів шляхом посилення продукування ФНП-α, 

ІЛ-β і простагландину Е2 моноцитами, як було показано в пацієнтів з діабетом 

і пародонтитом. Крім того, існує дозозалежний взаємозв’язок між тяжкістю 

пародонтиту і вмістом сироваткового ФНП-α, це знову ж таки передбачає той 

факт, що пародонтит може відігравати важливу роль у розвитку 

інсулінорезистентності [184].  

Таким чином, існуючі дані дозволяють стверджувати, що, з одного боку, 

діабет є вагомим фактором у патогенезі захворювань пародонта, а з іншого – 

пародонтит пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку діабетичних 

ускладнень. Оскільки пародонтит є «тихою» патологією, більшість пацієнтів 

не розуміють, що вони мають таку хворобу, аж поки не відбудеться 

руйнування тканин. Тому лікарі обов’язково повинні попередити своїх 

пацієнтів, хворих на цукровий діабет, про можливий ризик розвитку 

пародонтальних захворювань. Лікування пародонтиту в людей з діабетом має 

важливе значення у підтриманні нормоглікемічного стану і попередженні 

розвитку або затримці прогресування діабетичних ускладнень.  
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Загалом, наведені дані свідчать, що ЦД є актуальною проблемою, про що 

свідчить велика кількість людей, які страждають на дану хворобу, та тенденція 

до суттєвого збільшення показника захворюваності. До найважчих ускладнень 

ЦД належить кардіоміопатія, патогенетичні аспекти якої активно вивчаються. 

Серед механізмів пошкодження міокарда в умовах хронічної гіперглікемії 

варто виділити енергетичний дисбаланс, накопичення в кардіоміоцитах 

жирних кислот, що провокує окисний стрес, порушення іонно-обмінних 

механізмів, накопичення іонів кальцію [7, 44, 76, 103, 104]. Накопичення 

продуктів зміненого метаболізму викликає активацію лейкоцитів та активну 

продукцію медіаторів запалення, що в сукупності стає підгрунтям для 

програмованої загибелі кардіоміоцитів – апоптозу, активації фібробластів [15, 

50, 113, 131]. Проявами кардіоміопатії є порушення насосної функції серця – 

лівошлуночкова дисфункція, діастолічна, а згодом − систолічна, підгрунтям 

для розвитку якої є не лише вищезгадані порушення, але й автономна 

кардіальна нейропатія. Її розвиток є провідним у прогресуванні серцевої 

недостатності та характеризується порушенням балансу між симпатичними та 

парасимпатичними регуляторними впливами на серце, збільшенням 

варіабельності серцевого ритму, адаптацією серця до стресорних впливів, 

аритмії та зниженням насосної функції серця.  

 

1.2 Роль судинних порушень у розвитку і перебігу генералізованого 

пародонтиту  

 

Одним з визначальних патогенетичних факторів розвитку пародонтиту є 

порушення мікроциркуляції в тканинах ясен [2, 9, 14, 19, 38, 49]. Слід 

зазначити, що кровообіг в тканинах пародонта в 3–5 разів інтенсивніший, ніж 

в інших органах. Мікросудини пародонта виконують не тільки трофічну і 
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оксигенеруючу функцію, а й становлять його гідравлічний апарат, приймаючи 

активну роль в біомеханіці зубощелепового сегменту [46, 47, 48, 56, 59]. 

Низкою авторів встановлено, що при розвитку пародонтиту в яснах 

виникає спастичний стан артеріол, зменшується кількість функціонуючих 

капілярів, розвивається внутрішньосудинна агрегація крові і порушується 

кровообіг [57, 77, 90, 134]. При цьому, зміни мікроциркуляції з’являються вже 

на самих ранніх етапах розвитку пародонтиту та обумовлюють прогресування 

патологічного процесу [59, 87, 109].  

Розлади мікроциркуляції відіграють важливу роль у патогенезі 

пародонтиту і можуть служити діагностичною ознакою ранніх трофічних 

порушень в тканинах пародонта. Пошкодження судинної стінки при запаленні 

пародонта викликають активацію процесів внутрішньосудинної адгезії і 

агрегації тромбоцитів, призводять до місцевого згортання крові з можливим 

розвитком ДВЗ-синдрому. Зміни в системі гемостазу поглиблюють тяжкість 

запальних процесів пародонта [2, 19, 42, 48]. 

В останні роки все більша увага приділяється вивченню взаємозв’язку 

запально-деструктивних процесів у пародонті з соматичними захворюваннями.  

На початку століття з’явилися перші свідчення наявності 

патогенетичного зв’язку між пародонтитом і захворюваннями серцево-

судинної системи. Органи кровообігу постачають тканини пародонта киснем, 

поживними речовинами, виводять продукти обміну. Зниження ударного і 

хвилинного об’ємів серця призводять до зменшення перфузійного тиску в 

судинах ротової порожнини та зменшення кровопостачання тканин пародонта, 

що є одним із факторів, які призводять до розвитку дистрофічних змін [57, 58, 

59]. 

Є цікава точка зору про механізми взаємного впливу серцево-судинної 

системи і тканин пародонта через систему трійчастого нерва. Відомо, що 

поверхневе і глибоке сплетіння серця анатомічно пов’язані з гілками п’яти 
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верхніх грудних вузлів, блукаючим і язикоглотковим нервів, ядра яких, у свою 

чергу, пов’язані з ядрами трійчастого нерва через його спинномозковий шлях. 

Порушення діяльності серця можуть бути джерелом патологічної імпульсації, 

здатної через зв’язку трійчастого нерва змінити трофіку пародонтальних 

тканин [46, 47, 58, 159]. З іншого боку, самі запальні хронічні захворювання 

пародонта рядом авторів розглядаються як фактори, що сприяють розвитку 

атеросклерозу (інфекційна теорія виникнення атеросклерозу). Основну роль у 

виникненні атеросклерозу відіграють такі мікроорганізми, як Clamydia 

pneumonie і Cytomegalovirus, що підтверджується наявністю Сlamydia 

pneumonie-антитіл у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. 

Хронічна інфікованість порожнини рота Clamydia pneumonie і 

Cytomegalovirus, та іншими бактеріями є фактором ризику для розвитку 

гіпертонічної хвороби та інфаркту міокарда [18, 143, 181, 185]. 

Захворювання пародонта є однією з характерних ознак цукрового 

діабету. У літературі є численні роботи [6, 24, 25, 33, 67, 144, 161, 177], 

присвячені етіології, патогенезу, лікуванню і профілактиці пародонтиту при 

цукровому діабеті І типу. Розвиток патології пародонта пов’язують як із 

загальнометаболічними змінами при цукровому діабеті, так і з 

мікроангіопатіями, які притаманні даному захворюванню. Порушення всіх 

видів обміну речовин, розвиток імунодефіцитного стану, патологія 

мікроциркуляції є основними факторами ризику для ураження пародонта при 

цукровому діабеті [182, 186, 190, 194, 198]. 

Частота ураження пародонта при цукровому діабеті, за даними різних 

авторів, різна і коливається від 65, 5 % до 100 %. Таку варіабельність даних 

можна пояснити різноманітністю клінічних форм, тяжкістю і тривалістю 

основного захворювання [194, 202, 209, 222]. Частота ураження пародонта при 

діабеті стала підставою для висловлювання ряду авторів про те, що зміни в 

пародонті можуть бути ранніми ознаками цукрового діабету і 
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використовуватися, у зв’язку з цим, для його діагностики [198, 203, 210, 215, 

219].  

Цукровий діабет супроводжується важкими обмінними порушеннями і 

розвитком ангіопатій, насамперед, в активно функціонуючих судинах, до яких 

і відносяться мікроциркуляторне русло пародонта [224, 233, 248]. Порушення 

обміну речовин при цукровому діабеті у людей більш старшого віку може 

супроводжуватися остеопорозом, що викликає ще більші патологічні зміни в 

пародонті [226, 228, 248]. Мікроангіопатії, порушення обміну, а також 

тривалість і тяжкість діабету є визначальними факторами у розвитку 

захворювань пародонта, зміни якого можуть мати діагностичне значення. Так, 

на думку низки авторів [52, 70, 71, 179] у хворих з прихованою формою 

діабету тільки на підставі морфологічного дослідження тканин ясен можна 

поставити діагноз діабету. У таких хворих розвивається особлива форма 

ураження пародонта – «пародонтоліз діабетичний», при цьому зміни в яснах 

носять первинний дистрофічний характер і розвиваються внаслідок 

діабетичної ангіопатії, плазморагії через стінку судин, і розвитку в них 

гіалінозу і склерозу, внаслідок швидкої дезорганізації сполучної тканини, 

обумовленої порушеннями вуглеводного обміну і дефіцитом 

глюкозаміногліканів. 

Морфологічні зміни ясенних тканин погіршують гігієнічний стан 

порожнини рота у хворих на діабет і створюють умови розвитку патогенної 

флори [123, 180, 218]. Підвищення проникності судин та морфологічні зміни 

стінки судин призводять до порушення транскапілярного обміну, розвитку 

кисневої недостатності і зниження резистентності ясен до дії мікрофлори [182, 

196, 201]. Висока концентрація глюкози в ясенній рідині і в слині сприяє 

швидкому розмноженню мікробів, утворенню зубного каменю і розвитку 

запально-деструктивних змін в пародонті [142, 182, 210, 220]. 
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Прогресування запально-деструктивних змін в яснах залежить від 

тривалості діабету і ступеня метаболічних змін. Порушення метаболічного 

гомеостазу супроводжуються розвитком хронічного генералізованого 

пародонтиту і, в цьому випадку, традиційне місцеве лікування неефективне 

без компенсації порушень вуглеводного обміну [1, 3, 9, 22]. 

Ряд авторів при стоматологічному обстеженні дітей із цукровим 

діабетом І типу виявили, що інтенсивність запальних змін в пародонті 

збільшується при зниженні компенсації порушень вуглеводного обміну [31, 

32, 33]. Це супроводжується розвитком облігатно-аеробної флори, 

представленої пародонтопатогенними мікробами, збільшенням кількості 

грибів Candida albicans, при одночасному зменшенні лактобацил. Іншими 

словами, порушення вуглеводного обміну супроводжуються зниженням 

місцевих захисних факторів і посиленням вірулентності патогенних мікробів 

[40, 45, 55, 127].  

Клінічні спостереження підтверджуються результатами 

експериментальних досліджень, які показали, що особливістю пародонтиту на 

тлі цукрового діабету у щурів, є розвиток некротичних змін і посилення 

запального процесу в тканинах пародонта, його хронізація і поширення на 

віддалені від безпосередньо пошкоджених ясен зони [72, 221]. 

Таким чином, етіопатогенез запальних процесів в пародонті при 

цукровому діабеті пов’язаний з посиленням як локальних, пов’язаних 

безпосередньо з тканинами пародонта патогенних факторів (активація 

вірулентних бактерій, зниження активності протизапальних факторів, 

утворення «бактеріальних бляшок»), так і з дією системних змін, що 

реалізуються на рівні пародонта (порушення метаболізму, розвиток 

мікроангіопатій). 

Мікроангіопатії при цукровому діабеті підсилюють резорбтивні процеси 

в кістковій тканині, а потовщення базальної мембрани мікросудин порушує 
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оксигенацію і живлення тканин пародонта, що на тлі наявних при цукровому 

діабеті обмінних порушень пригнічує відновлювальні процеси у кістці і в 

слизовій оболонці [70, 71, 117]. 

Добре відомо, що регіонарний кровообіг є основним для забезпечення 

функції органів та тканин [2, 40, 49, 90]. Завдяки розвитку в стоматології 

функціональних методів дослідження, з’явилась можливість об’єктивно і 

прижиттєво оцінювати стан кровопостачання та кисневого обміну в тканинах 

пародонта [9, 36, 112, 126]. За допомогою реопародонтограм у багатьох 

дослідженнях встановлено, що з розвитком патологічних процесів у тканинах 

пародонта виникає регіонарна вазоконстрикція, зниження тонусу вен і 

збільшення ємкості венозного русла (співвідношення діаметра артеріол до 

діаметра венул 1:3, замість 1:2 в нормі), порушення безперервності кровообігу 

в них, зменшення числа функціонуючих капілярів, поява ознак їх деформації 

[19, 57, 77, 98]. Все це призводить до збільшення проникності та ламкості 

стінок капілярів, адаптивних морфологічних змін: збільшується розростання 

еластичної строми судинних стінок і відбувається атрофія гладких м’язів. 

Порушення мікроциркуляції також характеризується недостатньою перфузією 

капілярної мережі; реологічними змінами крові, зміною просвіту судин, 

утворенням мікротромбів, зміною тиску в різних відділах мікроциркуляторної 

одиниці, адгезією лейкоцитів і тромбоцитів до ендотелію [127, 134, 148]. 

Наслідком цього може бути гіпоксія, особливо виражена при стазі, та вторинні 

порушення трофіки і метаболізму тканин [128, 159, 164]. Порушення 

мікроциркуляторного гомеостазу не є специфічно відокремленими, а 

відбивають, певною мірою, характер запальних і деструктивних процесів у 

пародонті [129, 160, 163, 172]. 

Доведені в багатьох дослідженнях судинні зміни та гіпоксія в тканинах 

пародонта призводять до порушення метаболізму та деструкції тканин 

зубощелепної системи, в тому числі і тканин пародонта [56, 57, 88, 97]. 



 30 

Основними факторами, що змінюють проникність капілярної стінки, є 

зниження рівня РО2, підвищення РСО2, розвиток ацидозу, обумовлений 

накопиченням недоокислених продуктів метаболізму (молочна, 

піровиноградна кислоти, тощо), а також такі потужні фактори регуляції 

проникності як гістамін, серотонін, брадикінін, простагландини, лізосомальні 

ферменти й інші. Приєднання запалення, яке виникає під дією мікробного 

фактора, підсилює та пришвидшує деструктивні процеси в тканинах пародонта 

[9, 17, 42, 56, 109, 128]. 

Чисельні морфологічні дослідження лягли в основу судинної теорії 

етіології і патогенезу захворювання тканин пародонта. Проте, донині серед 

учених немає єдиної думки про роль судинних змін в етіопатогенезі патології 

пародонта. Так, ряд авторів вважають [46, 47, 59, 117], що судинні зміни 

виникають первинно, внаслідок загального чи ізольованого атеросклерозу. 

При цьому, визначається роль низки ендогенних факторів, таких як вік, 

гіповітамінози, діабет та інші супутні хвороби. За допомогою функціональних 

та патоморфологічних методів показують значні зміни судинної стінки артерій 

пародонта, особливо міжзубної артерії (периваскулярний склероз, потовщення 

судинних стінок, звуження просвіту аж до кальцинації). Доведена тотожність 

поширення атеросклерозу, гіпертонічної хвороби і патології пародонта в осіб 

віком понад 40 років.  

Деякі дослідники вважають [99, 113, 125], що морфологічні зміни судин 

пародонта виникають як наслідок запалення тканин, тобто є вторинним 

фактором. Унаслідок ушкодження мембран клітин звільняються гідролітичні 

ферменти та біологічно активні речовини (медіатори та модулятори 

запалення). Під дією цих речовин відбувається розвиток функціональних змін 

судин. Функціональні зміни судин, обумовлені підвищенням концентрації 

біологічних речовин, впливом лейкоцитів ротової рідини, мікроорганізмів 

зубного нальоту характеризуються ураженнями атеросклеротичного характеру 
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з повною втратою здатності до пристосувально-компенсаторних реакцій, тобто 

розвивається вторинна альтерація. 

Існує точка зору, що судинні ушкодження при генералізованому 

пародонтиті виникають за рахунок набутого імунного васкуліту запального 

генезу. При цьому, є всі підстави вважати, що васкуліти не тільки порушують 

трофіку тканин пародонта, а й беруть участь, по-перше, у хронізації запальних 

явищ у пародонті; по-друге, у швидкому рецидивуванні та прогресуванні 

деструктивного процесу в альвеолярних перетинках [5, 9, 38, 56, 74, 77]. 

Численними дослідженнями встановлено, що судинні порушення є 

невід’ємною ланкою, яка характеризує процес ушкодження. 

Крім вказаних змін стінок судин мікроциркуляторного русла, необхідно 

зазначити збільшення калібру венозної ланки з утворенням локальних 

мікроварикозних розширень [9, 17, 56, 109]. У хворих на генералізований 

пародонтит були виявлені ознаки порушення ангіоархітектоніки капілярної 

сітки: венулярні та перехідні відділи капілярів були розширені, звивисті та 

переповнені кров’ю. У маргінальній частині ясен ці зміни були більш 

вираженими, ніж у зоні прикріплення. Це має велике значення, оскільки вже 

саме по собі розширення просвіту капілярів веде до порушення проникності 

їхніх стінок [46, 47, 117]. З іншого боку, хронічне венозне повнокрів’я 

тривалий час підтримує стан тканинної гіпоксії, що обумовлює розвиток не 

тільки набряку, дистрофії та некрозу, але і склерозу тканин пародонта [38, 113, 

125]. 

На початкових етапах розвитку пародонтиту патологічні зміни 

відбуваються лише в окремих ділянках пародонта та мають зворотній 

характер, і в сприятливих умовах можуть закінчитися їхнім адаптивним 

відновленням [56, 88, 97]. 

Гіподинамія та гіпокінезія спостерігається в тканинах пародонта навіть у 

дітей і підлітків, що супроводжується тканинною гіпоксією при відсутності 



 32 

або слабовираженому запаленні. Встановлено, що довготривала гіпокінезія 

веде до зниження швидкості утворення білкових структур, в тому числі в 

щелепній кістці. При гіпокінезії порушення в обміні нуклеїнових кислот і 

білка носять хвилеподібний характер, і це дозволяє зрозуміти безпричинні 

загострення перебігу захворювань тканин пародонта [135, 140, 147, 170]. 

Морфологічними дослідженнями кровоносних судин ясен при 

хронічному пародонтиті, залежно від ступеня прогресування хвороби, 

виявлений комплекс морфологічних порушень у кровоносних судинах 

мікроциркуляторного русла [7, 9, 17, 36, 56]. Насамперед, ці зміни стосуються 

ендотеліоцитів, в яких залежно від ступеня тяжкості хвороби, виникають зміни 

від дистрофічних до некротичних. Поряд із цим, визначені зміни базальної 

мембрани судин мікроциркуляторного русла, периоцитів і перикапілярного 

простору. Порушення цілісності плазмолеми як із боку просвіту, так і з боку 

базальної мембрани, а також дезорганізацію ендотеліоцитів з утворенням 

дефектів у місцях контактів призводять до виражених змін мікроциркуляції. 

Загибель ендотелію викликає важкі гемодинамічні та реологічні порушення в 

цих мікросудинах, їхній тромбоз і вимикання із системи мікроциркуляторного 

русла [70, 71, 117]. 

Певний інтерес становлять дані про ультраструктуру ендотелію судин 

пародонта залежно від ступеня пародонтиту [117, 121]. При першому ступені 

пародонтиту морфологічні зміни судин характеризуються ушкодженням 

мітохондрій, збільшенням числа лізосом, ліпідних включень. Такі зміни в 

ендотелії капілярів служать першими ознаками їхнього ушкодження. При 

другому та третьому ступенях пародонтиту виявляється повне руйнування 

крист мітохондрій, зміна структури всіх органел, різке зменшення кількості 

мікропіноцитозних везикул. 

Таким чином, при хронічному пародонтиті страждають усі компоненти 

судинної стінки, що призводить до порушень проникності капілярів і 
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мікроциркуляції в цілому. Внутрішньосудинні зміни виражаються в 

прискоренні або уповільнені кровообігу, в його реологічних змінах, зміні 

просвіту судин, утворенні мікротромбів, зміні тиску в різних відділах 

мікроциркуляторної одиниці, адгезії лейкоцитів і тромбоцитів до внутрішньої 

ендотеліальної вистилки мікросудин. Порушення мікроциркуляторного 

гомеостазу не є специфічно відокремленими, а відбивають певною мірою 

характер запальних і деструктивних процесів у пародонті [1, 9, 36, 46, 55]. 

Функціональне перевантаження капілярів, що виникає при пародонтиті 

внаслідок вимикання частини мікроциркуляторного русла (облітерація, 

склероз, атероматоз, ендоваскуліт, периваскуліт, тромбоз), викликає 

дегенеративні зміни стінки капілярів і появу волокнистих структур [36, 47, 56, 

64]. 

Зміни мікроциркуляції при патології пародонта можуть бути обумовлені 

реакцією тканин і клітин, що оточують мікросудини, оскільки 

мікроциркуляторні судини, елементи сполучної тканини, їхні спеціалізовані 

клітини складають єдину функціональну одиницю. Навколосудинні зміни 

проявляються зміною клітин сполучної тканини, дегрануляцією тучних клітин, 

перетворенням гістіоцитів у макрофаги; біохімічними і фізико-механічними 

змінами основної речовини, що оточує мікросудини. Зазначені зміни, як 

правило, не зустрічаються ізольовано, а вплітаються в складний комплекс 

розвитку запального процесу, і не останню роль в цьому відіграють професійні 

шкідливості [2, 14, 19, 49, 58]. 

Морфологічні зміни в яснах хворих на хронічний генералізований 

пародонтит(ХГП) на тлі цукрового діабету залежать від важкості клінічного 

перебігу цукрового діабету. Поряд зi змінами судин мікроциркуляторного 

русла (МЦР) ясен, характерними для ХГП, спостерігається специфічне для 

цукрового діабету ураження мікросудин – мікроангіопатія. Діабетична 

мікроангіопатія, згідно отриманих даних, представляє генералізоване 
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ушкодження кровоносних судин МЦР ясен хворих на хронічний 

генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету, в основі якого лежить 

ушкодження базальних мембран, ендотелію, навколосудинних клітин, що 

завершується склерозом та гіалінозом [67, 88, 98, 118]. Діабетична 

мікроангіопатія має типову патоморфологічну картину, для якої характерні 

потовщення базальної мембрани, проліферація ендотелію, підвищення 

проникності обмінних мікросудин. Потовщення базальних мембран при 

цукровому діабеті слід розцінювати як реакцію судин мікроциркуляторного 

русла на метаболічні порушення. Авторами спостерігалися, поряд із 

рівномірно потовщеними, і розпушені базальні мембрани мікросудин, які 

містять гранули та включення ліпідів, що проникають до них з ендотеліальних 

клітин [77, 91, 95, 112]. Потовщення базальних мембран судин МРЦ при 

цукровому діабеті супроводжується порушенням проникності ендотелію для 

плазми крові та макромолекул, що перешкоджає міграції клітинних елементів. 

Порушення структури цитоплазми ендотелію судин, в свою чергу, впливає на 

діаметр просвіту мікросудин. Посилена проліферація ендотелію веде до появи 

плазматичних тяжів та ендотеліальних складок, повернених у просвіт судин, 

які слід розглядати в якості однієї з умов тромбоутворення та передвісника їх 

облітерації [87, 109, 125, 127, 134]. 

 

1.3 Сучасні методи лікування захворювань тканин пародонта на тлі 

цукрового діабету  

 

Цукровий діабет є важливою медичною і соціальною проблемою 

людства у зв’язку з високою розповсюдженістю і хронічним перебігом 

захворювання [170, 193, 206, 259, 263]. Упродовж останніх десятиліть у 

багатьох країнах світу спостерігається неухильний ріст захворюваності та 

розповсюдженості цукрового діабету, що дозволило іноземним авторам 
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кваліфікувати ці процеси як нову епідемію неінфекційного характеру ХХ − 

початку ХХІ століття − епідемію діабету. За оцінкою експертів ВООЗ, якщо на 

сьогодні у світі налічується 160 млн. хворих на цукровий діабет, що складає 

2−3 % населення планети, то до 2025 року їх кількість зросте до 330 млн. 

чоловік [15, 44, 124, 137]. Не менш гострою є ця проблема і для України, де 

також відмічається приріст патології, при цьому близько 70 % хворих мають 

хронічну декомпенсацію цукрового діабету, незалежно від його типу [30, 50].  

Захворювання тканин пародонта є однією з актуальних проблем сучасної 

стоматології. За даними ВООЗ на запальні захворювання тканин пародонта 

страждає на даний час 70−90 % дорослого населення земної кулі. У хворих на 

цукровий діабет практично у 100 % випадків виявляється хронічний 

генералізований пародонтит різного ступеня тяжкості [9, 17]. Цукровий діабет 

впливає на швидке прогресування захворювань тканин пародонта, 

відзначається більш тяжкий перебіг захворювання зі значним уповільненням 

регенеративних і репаративних процесів [148, 156, 164, 182].  

Широке розповсюдження захворювань тканин пародонта та збільшення 

питомої ваги прогресуючих варіантів перебігу генералізованого пародонтиту у 

хворих на цукровий діабет ставить проблему діагностики і лікування даної 

патології в число найбільш актуальних [6, 9, 24, 33, 48]. Численні дослідження 

дозволили апробувати нові схеми лікування та профілактики захворювань 

тканин пародонта, асоційованих з цукровим діабетом. 

Так, за даними [81], у хворих із латентним перебігом генералізованого 

пародонтиту на тлі цукрового діабету виявлено зміни в ліпідному спектрі 

плазми крові, які мають атерогенне направлення, що було підставою для 

включення в комплексну терапію цього типу захворювання гіполіпідемічного 

препарату − симвастину. Розробка концептуальних схем комплексного 

лікування генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет ІІ типу 

проводилась у співпраці з лікарями ендокринологами та терапевтами 
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загального фаху. Водночас, всі хворі отримували за показаннями комплексне 

стоматологічне лікування, яке включало не тільки терапевтичне втручання, але 

і лікування у стоматологів-хірургів та ортопедів. Для елімінації аеробної і 

анаеробної мікрофлори з пародонтальної еконіші, після визначення її 

чутливості до ряду антибактеріальних препаратів у цієї категорії хворих 

вибрано антибіотик амоксиклав. Встановлені розлади в імунному статусі 

хворих із прогресуючим перебігом генералізованого пародонтиту при 

цукровому діабеті ІІ типу зумовили необхідність включення в схему лікування 

цих пацієнтів імуномодулятора, який би одночасно здійснював корегуючу дію 

на гуморальні і клітинні імунні реакції, а також на ліквідацію дисбалансу в 

цитокіновому профілі. За своїми фармакокінетичними властивостями таким 

імуномодулюючим препаратом, згідно даних літератури, став поліоксидоній 

[127]. У комплексній схемі лікування хворих з прогресуючим генералізованим 

пародонтитом при цукровому діабеті ІІ типу для ліквідації розладів процесів 

кісткового метаболізму і ремоделювання був використаний комплекс 

остеотропних препаратів − альфакальцидол і остеогенон. Гіполіпідемічна 

терапія проводилась препаратом флувастин [129]. 

Згідно досліджень [94], після проведеної базової терапії пацієнтам з 

генералізованим пародонтитом проводили місцеве лікування запропонованою 

лікарською композицією, імобілізованою на ентеросгелі, яка містить 

мелоксикам (Мелбек) та розчин мірамістину. Композицію для лікування 

генералізованого пародонтиту використовували наступним чином: інстиляції у 

пародонтальні кишені та аплікації на ясна протягом 1 години щодня до 

повного зникнення ознак запалення ясен (протягом 5−8 діб). Пацієнтам із 

генералізованим пародонтитом і супутнім цукровим діабетом протизапальні 

препарати та сорбенти призначали в місцевій та загальній терапії. Дози 

нестероїдного протизапального препарату (мелоксикам) і ентеросорбенту 

(ентеросгель) для загального прийому були підібрані згідно з 
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загальноприйнятими схемами застосування даних препаратів. Лікування 

узгоджувалося з ендокринологом. Розроблений автором комплексний метод 

патогенетичного медикаментозного лікування пацієнтів з генералізованим 

пародонтитом при цукровому діабеті дозволив скоротити терміни лікування та 

досягти ремісії процесу протягом року у 91, 3 % пацієнтів [121].  

У роботі [112] досліджено, що розвиток ураження судин та нервових 

волокон при цукровому діабеті пов'язаний з гіперглікемією, яка викликає 

передумови для активізації незалежних від інсуліну шляхів утилізації глюкози, 

а саме − сорбітолового. При цьому активність одного з ферментів 

сорбітолового шляху − альдозоредуктази, різко підвищується. Доведено, що 

саме вона є одним із ведучих факторів виникнення ангіопатій, які 

спричиняють значні патологічні зміни у тканинах пародонта. Можливість 

патогенетичної терапії генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 

стала можливою завдяки використанню блокатора альдозоредуктази − 

ізодибуту, який запобігає накопиченню сорбітолу в кришталику ока, нервах, 

аорті, попереджує розвиток катаракти, нейро- та ангіопатій, активує процеси 

обміну в головному мозку і виявляє ангіопротекторний ефект на рівні 

мікроциркуляторного русла. Проведені експериментальні дослідження 

показали, що ізодібут нормалізує проникність судин, завдяки чому 

зменшується запальний процес у тканинах пародонта. Результати клінічного 

застосування ізодібуту при лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих 

на цукровий діабет вказують на позитивний лікувальний ефект препарату. Усі 

хворі відзначали зникнення неприємного запаху з рота, значно зменшувались 

або повністю зникали біль, набряк та кровоточивість ясен, виділення ексудату 

з пародонтальних кишень. Зменшувалася рухомість зубів. 

У результаті проведених досліджень [98] доведено наступне: 

морфологічні зміни в яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит 

на тлі цукрового діабету залежать від тяжкості клінічного перебігу цукрового 
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діабету. Поряд зі змінами судин мікроциркуляторного русла ясен, 

характерними для хронічного генералізованого пародонтиту, спостерігається 

специфічне для цукрового діабету ураження мікросудин − мікроангіопатія. У 

запропонованій схемі лікування застосовували препарат «Діоцинкохім» − 

композицію, яка має антисептичну дію. Стабільність антимікробного ефекту 

солей сірчанокислого кобальту і цинку, наявність у складі діоксидину, 

ефективність якого підвищується при поєднанні з кобальтом сірчанокислим, 

дозволяють відносити композицію до ряду антисептиків широкого спектру дії. 

«Діоцинкохіму» не властиві токсичний, подразнюючий та сенсибілізуючий 

вплив, що набуває особливого значення при лікуванні пародонтиту у пацієнтів 

на тлі супутньої патології. У зв’язку із наявністю у складі пасти вищеназваних 

засобів, вона володіє широким спектром антимікробної дії, одонтотропними 

властивостями, покращує мікроциркуляторні процеси, стимулює репаративну 

регенерацію та може бути використана в клініці терапевтичної стоматології 

для лікування карієсу та його ускладнень, для лікування хронічного 

генералізованого пародонтиту та захворювань слизової оболонки порожнини 

рота. Аналіз результатів комплексної терапії хронічного генералізованого 

пародонтиту на тлі цукрового діабету у віддалені терміни після лікування 

показав, що у хворих, яким призначали місцеву терапію з використанням 

композиції «Діоцинкохім», спостерігалася тривала клінічна стабілізація 

запального процесу в тканинах пародонта. 

Низка авторів [17, 41, 48, 56] вивчали ефективність застосування при 

пародонтиті, асоційованому з цукровим діабетом, препарату «Амізон», 

відомого як протизапальний та імуномодулюючий засіб, а також антисептика 

«Лісобакт». 

З метою усунення патологічної ситуації у хворих на генералізований 

пародонтит на тлі цукрового діабету, усунення гіпоксії тканин [56, 58] 

використовували метод гіпербаричної оксигенації, який дозволяє впливати на 
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основні ланки патологічного процесу. Проведені клінічні дослідження 

підтвердили високу ефективність гіпербаричної оксигенації при лікуванні 

різноманітної патології. Гіпербаричний кисень діє не тільки як засіб для 

покращення стану мікроциркуляції та ліквідації наслідків гіпоксії в тканинах 

пародонта, а також демонструє бактерицидний вплив на анаеробну флору 

порожнини рота. Також гіпербаричний кисень проявляє імунокорегуючу дію, 

реалізує седативний, гіпосенсибілізуючий ефект, активує репаративні процеси 

в тканинах пародонта, посилює дію медикаментозних препаратів, у тому числі 

протизапальних, що дозволяє зменшити їх дози, а також скоротити терміни 

лікування пацієнтів.  

Таким чином, питання вивчення поширеності та інтенсивності 

генералізованого пародонтиту, аналіз складних імунологічних та біохімічних 

процесів у хворих на цукровий діабет І типу з кардіоміопатією з 

генералізованим ураженням тканин пародонта та розробка адекватних 

лікувально-профілактичних заходів у даного контингенту хворих потребує 

подальшого вивчення та вдосконалення, що обумовило проведення даного 

дослідження.  

 

Основні положення даного розділу висвітлені у наступних 

публікаціях:  

1. Виноградова О.М. Диференційні методи лікування захворювань 

тканин пародонта на тлі цукрового діабету / О. М. Виноградова, Р. Ю. 

Шкребнюк // Клінічна та експериментальна патологія. − 2015. −  Т. 14, № 1. − 

С. 205−208.  

2. Dyryk V. Symptomatology of inflammatory parodontal disease /  

V. Dyryk,  R. Skrebnyuk // The Pharma Innovation Journal. − 2015. − Vol. 4, № 4. 

− Р. 17−19.  

3. Шкребнюк Р. Ю. Ретроспективний аналіз методів лікування 

захворювань пародонта при цукровому діабеті / Р. Ю. Шкребнюк // Збірник 
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матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтичні та 

медичні науки: актуальні питання». – Дніпропетровськ, 2015. – С. 32−34.  

4. Шкребнюк Р. Ю. Роль возрастных изменений костной ткани при 

заболеваниях пародонта / Р. Ю. Шкребнюк, Ю. Л. Бандривский,  

Е. Н. Виноградова [и др.] // Сборн. науч. трудов по итогам научно-практ. конф. 

«Актуальные вопросы и перспективы развития медицины». − Омск, 2015.− С. 

99−101. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Загальна характеристика груп дослідження  

 

З метою з’ясування особливостей перебігу генералізованого 

пародонтиту на тлі цукрового діабету І типу з кардіоміопатією у осіб різної 

статі, нами обстежено 163 пацієнта, що перебували на стаціонарному 

лікуванні у Львівському обласному державному клінічно-діагностичному 

ендокринологічному центрі (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 – Розподіл обстежених пацієнтів з ЦД І типу з 

кардіоміопатією залежно від віку та статі 

 

Вік 

(роки) 

Чоловіки Жінки Разом 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

20−25 7 4,29 11 6,75 18 11,04 

26−35 13 7,98 23 14,11 36 22,09 

36−45 26 15,95 24 14,72 50 30,67 

46−55 30 18,40 29 17,80 59 36,20 

Всього 76 46,63 87 53,37 163 100,0 

 

З оглянутих осіб 46,63 % складали чоловіки, а процентний відсоток 

жінок становив 53,37 %. Найменшу підгрупу хворих на ЦД І типу з 

кардіоміопатією 4,29 % − у чоловіків та 6,75 % − у жінок (разом 11,04%) 

складали особи у віці 20−25 років, найбільшу підгрупу дослідження – 18,40 % 

чоловіків та 17,80 % жінок (разом 36,20%) утворили пацієнти у віці 46−55 

років. 
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За даними амбулаторних карт, компенсована форма цукрового діабету 

визначалась у 29 чоловіків (17,8 %) та у 33 жінок (20,21 %) разом у 38.04%; 

субкомпенсована форма ЦД – у 34 чоловіків (20.85 %) та у 39 жінок  

(23,93 %) разом у 44,78%; декомпенсована форма − у 13 чоловіків (7,98 %) та у 

15 жінок (9,20 %) разом у 17,18% (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 – Розподіл обстежених пацієнтів за статтю та ступенем 

компенсації цукрового діабету І типу з кардіоміопатією  

 

Стать 

Компенсована 

форма 

Субкомпенсована 

форма 

Декомпенсована 

форма 
Всього 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % n % 

Чоловіки 29 17,80 34 20,85 13 7,98 76 46.63 

Жінки 33 20,24 39 23,93 15 9,20 87 53.37 

Разом 62 38,04 73 44,78 28 17,18 163 100.0 

 

Тривалість перебігу цукрового діабету І типу з кардіоміопатією, за 

даними ендокринологічного моніторингу, наведена у таблиці 2.3.  

 

Таблиця 2.3 – Розподіл обстежених пацієнтів залежно від статі та 

терміну тривалості цукрового діабету І типу з кардіоміопатією  

 

Стать 
До 1 року 1−5 років 6−10 років 

Більше 10 
років 

Всього 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % n % 

Чоловіки 8 4,94 15 9,20 19 11,65 34 20,85 76 46.63 

Жінки 10 6,10 16 9,82 21 12,49 40 24,55 87 53.37 

Разом 18 11,04 31 19,02 40 24,54 74 45,40 163 100.0 
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Найменшу підгрупу – 4,94 % чоловіків та 6,10 % жінок (разом 11,04%) 

складали особи з тривалістю перебігу ЦД до 1 року, а найчисельніша підгрупа 

була представлена 20,85 % чоловіками та 24,55 % жінками (разом 45,40%), у 

яких тривалість перебігу ЦД становила більше 10 років. 

Порівняльну групу склали 93 особи, хворі на генералізований 

пародонтит, що проходили лікування на базі Стоматологічного центру ЛНМУ 

ім. Данила Галицького. Розподіл досліджуваних основної та порівняльної груп 

представлений залежно від віку у таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Розподіл пацієнтів груп дослідження залежно від віку 

 

Групи дослідження 
Вікові групи 

Всього 
20−25 26−35 36−45 46−55 

Пацієнти, 

хворі на ЦД 

абс. ч. 18 36 50 59 163 

% 11,04 22,09 30,67 36,20 100,0 

Пацієнти без 

соматичних 

захворювань 

абс. ч. 22 20 24 27 93 

% 23,66 21,51 25,80 29,03 100,0 

 

Обов’язковим критерієм для включення осіб у порівняльну групу була 

відсутність у анамнезі соматичних захворювань. 

 

2.2 Клінічні методи обстеження 

 

На першому етапі дослідження для з’ясування стану здоров’я кожний 

пацієнт заповнював спеціально розроблені анкети з загальним і 

стоматологічним анамнезом [75]. Нами аналізувалися скарги пацієнтів на 

кровоточивість, зміну кольору, форму та болючість ясен, неприємний запах із 

рота, рухомість зубів, їх зміщення, виділення з пародонтальних кишень. 

Звертали увагу на виникнення перших ознак захворювання, характер його 
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перебігу та ефективність лікування, що проводилося на попередніх етапах. В 

анамнез включали відомості про наявність подібних захворювань у батьків 

пацієнта, супутні захворювання по органах і системах, шкідливих звичок, 

способу життя та харчування, алергічні реакції [57, 58]. 

Після дослідження даних анамнезу, загального огляду, проводили 

інструментальне обстеження порожнини рота і тканин пародонта, яке 

розпочинали з огляду стану зубних рядів і твердих тканин зубів. Виявляли 

місцеві фактори подразнення тканин пародонта, які сприяли виникненню 

дистрофічно-запального процесу в пародонті, зокрема, зубні відкладення, 

каріозні порожнини, неповноцінні пломби, травматичну оклюзію, аномалії 

прикріплення вуздечок та розміщення окремих зубів, аномалії прикусу, 

ортопедичні конструкції, фіксували зубну формулу та ін. [17, 38]. 

Для оцінки стану тканин пародонта використовували класифікацію  

М. Ф. Данилевського (1994) з доповненнями І. С. Мащенко (2002). Діагноз 

уточнювали за допомогою параклінічних індексів [10, 17]. 

Гігієнічний стан ротової порожнин оцінювали за спрощеним індексом 

гігієни Гріна-Вермільйона – ОНІ−S (Simplified Oral Hygiene Index, 1964). 

Для цього зафарбовували вестибулярну поверхню 16, 11, 26, 31 і язичну 

поверхню 46, 36 зубів йодовмісним розчином на відповідних поверхнях 

досліджуваних зубів. Визначали зубний наліт і камінь, які виражали у балах: 

Зубний наліт (DI): 

0 – зубний наліт відсутній; 

1 – зубний наліт покриває не більше 1/3 поверхні коронки зуба; 

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

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

Зубний камінь (СІ): 

0 – зубний камінь не виявлений; 

1 – над‘ясенний зубний камінь покриває менше 1/3 коронки зуба; 

2 – над’ясенний зубний камінь покриває від 1/3 до 2/3 коронки зуба чи є 

під’ясенний у виді окремих частин; 
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3 – над’ясенний зубний камінь покриває 2/3 коронки зуба і/чи 

під’ясенний оточує пришийкову частину зуба. 

Обчислення ОНІ−S проводили за формулою 2.1: 

n

зк

n

зн
SОНІ


  ,   (2.1) 

де  зн  – сума балів зубного нальоту, 

 зк  – сума балів зубного каменю, 

N – кількість обстежених зубів (6 зубів). 

За допомогою ОНІ−S визначили рівень гігієни порожнини рота за 

наступними критеріями:  

0−0,6 балів – добрий рівень гігієни; 

0,7−1,6 балів – задовільний; 

1,7−2,5 балів – незадовільний; 

більше 2,6 балів – поганий.  

Для вивчення інтенсивності і поширеності запального процесу в яснах 

нами застосувалася модифікована методика визначення папілярно-

маргінально-альвеолярного індексу (РМА) за С. Parma у відсотках (1960). 

При цьому, оцінюється стан ясен біля кожного зуба: запалення сосочка 

(Р) – 1 бал, запалення крайових ясен (M) – 2 бали, запалення альвеолярних 

ясен (А) – 3 бали. 

Оцінка значень індексу РМА виражається у відсотках за формулою 2.2: 

n
PMA







3

100
,     (2.2) 

де  − сума найвищих балів біля кожного зуба; n – число обстежених зубів. 

Значення індексу РМА коливається від 0 до 100 %, де: 

25 % − легкий ступінь гінгівіту; 

25−50 % − середній ступінь гінгівіту; 

більше 50 % − важкий ступінь гінгівіту. 

Ступінь патологічної рухомості зубів оцінювали за шкалою Міллера в 

модифікації Fleszar (1980) в балах – від 0 до 3. 
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Індекс кровоточивості ясен (Ікр) визначали після зондування за  

H. R. Muhlemann, A. S. Mazor (1958), І. Cowell (1975) в балах – від 0 до 3. 

Глибину пародонтальних кишень (ПК) вимірювали зондом з 

міліметровими поділками в 6 точках та виражали у міліметрах. 

Втрату зубоясенного епітеліального прикріплення (ВЕП) визначали за 

допомогою градуйованого пародонтального зонда у мм, обраховуючи середнє 

значення за вимірами у 4 точках навколо кожного зуба, за методикою Г. Ф. 

Білоклицької (2010). 

Для визначення ступені тяжкості дистрофічно-запальних змін у тканинах 

пародонта використовували комбінований пародонтальний індекс (РІ), 

запропонований Russel у 1956 р. При його визначенні оцінюється стан 

пародонта навколо кожного зуба, при цьому брали до уваги ступінь запалення, 

глибину пародонтальних кишень, рухомість зубів, деструкцію кісткової 

тканини. 

У зубній формулі навпроти кожного зуба проставляли бали (від 0 до 8), 

що відображало стан тканин пародонта: 

0 – відсутність запалення ясен, порушень будови та функцій пародонта; 

1 – легкий ступінь гінгівіту, незначне запалення ясен, яке не оточує зуб 

циркулярно; 

2 – гінгівіт, запалення ясен поширено навколо зуба, але без порушення 

цілісності зубоепітеліального прикріплення; 

4 − наявність початкового ступеня резорбції верхівок міжкоміркових 

перегородок, яке виявляється при рентгенологічному дослідженні;  

6 – гінгівіт з утворенням пародонтальної кишені, яка не досягає 

коміркового гребня, але без видимих порушень функцій пародонта, зуб 

нерухомий; 

8 – виражена деструкція тканин пародонта, із втратою жувальної 

функції, зуб легко рухомий і може зміщуватися. 
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Стан пародонта реєстрували навколо кожного зуба (за винятком третіх 

молярів), ставили найвищий бал. У сумнівних випадках ставили нижчий бал. 

Розрахунок РІ проводи за формулою 2.3: 

 n
PI 

 ,      (2.3) 

де  − сума балів біля кожного зуба; n – число обстежених зубів. 

Оцінка результатів: 

0,1−1,5 бала – початкова та І стадія захворювання; 

1,5−4,0 бали – ІІ стадія; 

4,0−8,0 бали – ІІІ стадія. 

Для вивчення ступеня резорбції міжальвеолярних перегородок кістки 

альвеолярних відростків проводили рентгенологічне обстеження за допомогою 

панорамної рентгенографії, і оцінювали дані за рентгенологічним індексом 

Fuch (Rtg-індекс) [81]. 

За рентгенограмою визначили ступінь деструкції кісткової тканини 

навколо коренів всіх зубів, виражали у балах: 

4 – відсутність резорбції альвеолярного відростка; 

3 – резорбція кістки до 1/3 довжини кореня; 

2 – резорбція кістки до 2/3 довжини кореня; 

1 – резорбція кістки більш 2/3 довжини кореня; 

0 – зуб поза кісткою чи його відсутність, викликані патологією 

пародонта. 

Обчислення індексу проводили за формулою 2.4: 

Rtg-індекс = ,      (2.4) 

де n – число зубів з відповідним ступенем деструкції;  

0, 1, 2, 3, 4 – відповідний бал. 

Результати всіх визначень заносили до карти пародонтологічного 

обстеження. 
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Для проведення рентгенологічного дослідження використовували 

ортопантомограф Veraviewepocs (Morita, Японія), який є цифровою 

стоматологічною панорамною рентгенівською установкою з високочастотним 

рентгенівським генератором. При проведенні панорамної зонограми щелеп 

максимальний час експозиції становить 16 сек., робочий струм рентгенівської 

трубки – від 1мА до 10 мА, діапазон напруги рентгенівської трубки – від 60 до 

80 кВ. Дослідження пацієнтів за методикою ортопантомографії здійснювалось 

з показниками експозиції: 65 кВ та 5 мА, в окремих випадках, коли вага 

дорослого пацієнта становила більше 90 кг – 66 кВ та 5 мА. Ефективна доза 

опромінення пацієнтів складалася від 13−18 мкЗв. 

Методика проведення: пацієнт мав захисний фартух, знімав металеві 

предмети в ділянці дослідження, піднімалася рама апарату на відповідну 

висоту, проводилася постановка пацієнта симетрично в фронтальній площині. 

Пацієнт прикушував позиціонер центральними різцями та притискав язик до 

піднебіння, щоб видалити повітряний прошарок. При необхідності 

змінюавлися параметри експозиції, пацієнт стояв нерухомо, здійснювалося 

фокусування та проведення візуального контролю, труба з касетою починала 

обертатись навколо голови пацієнта зліва направо на 270°, після чого 

відбувалася обробка отриманого зображення на комп’ютері.  

 

2.3 Функціональні методи дослідження судин пародонта  

 

Функціональну стійкість капілярів ясен з’ясовували за методикою В. І. 

Кулаженко (1960), яка заснована на вимірі часу утворення гематоми на 

слизовій оболонці ясен при діаметрі вакуумного наконечника 6 мм і 

від’ємного тиску [56, 57]. При розрідженні до 720−740 мм. рт. ст. гематоми у 

фронтальній ділянці у нормі виникають за 50−60 с; у інших ділянках – за 

70−100 с. При патології тканин пародонта швидкість утворення гематоми 

збільшується у 2−5 рази. Дана проба застосовувалась у якості об’єктивного 
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тесту для спостереження за динамікою змін проникності судин у різні 

лікувальні терміни.  

Категорії оцінки індексу функціональної стійкості капілярів (ФСК): 

0−49 секунд – відхилення від норми; 

більше 49 секунд – норма. 

На основі визначення показників стійкості капілярів ясен і часу 

розсмоктування гематоми на ній, розраховували індекс периферійного 

кровообігу (ІПК). У таблиці 2.5 представлені значення функціональної 

стійкості капілярів і їх оцінка у балах. 

 

Таблиця 2.5 – Критерії індексу функціонального стану периферійного 

кровообігу  

 

Стійкість капілярів ясен 
Час розсмоктування вакуумних 

гематом 

Секунди Бали Доба Бали 

1−10 1 2,5 10 

11−20 2 3,0 20 

21−30 4 3,5 40 

31−40 6 4,0 60 

41−50 8 4,5 80 

51 та більше 10 5,0 100 

 

ІПК розраховували за формулою 2.5: 

ІПК =   ,      (2.5) 

 

У таблиці 2.6 наведені категорії оцінки функціонального стану 

периферійного кровообігу за даними індексу ІПК. 
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Таблиця 2.6 – Категорії оцінки індексу функціонального стану 

периферійного кровообігу 

 
Границі змін 

Характеристика функціонального 

стану периферійного кровообігу 
Фронтальна 

ділянка 
Бокова ділянка 

0,8−1,0 1,0-0,8 фізіологічна норма 

0,6-0,7 0,7-0,6 добрий / компенсований стан 

0,1-0,5 0,5-0,1 задовільний стан 

менше 0,1 Декомпенсація 

 

2.4 Ультраструктурні дослідження слизової оболонки ясен  

 

Методом трансмісійної електронної мікроскопії у 10 хворих на 

генералізований пародонтит з цукровим діабетом І типу з кардіоміопатією 

(основна група) та у 5 пацієнтів з ГП без соматичних захворювань під 

анестезією здійснювали забір біоптатів ясен, отриманих підчас кюретажу 

пародонтальних кишень та при видаленні некурабельних зубів. Забір 

матеріалу проводився на базі стоматологічного кабінету Львівського 

обласного державного клінічного лікувально-діагностичного центру та 

Стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. Фіксування зразків проводили 2 % 

розчином чотириокису осмію на 0,1 М фосфатному буфері (ph 7,36) упродовж 

двох годин при температурі танення льоду. Після цього біоптати ясен 

промивали в охолодженому фосфатному буфері цього ж складу, зневоднювали 

розчином етилового спирту зростаючої концентрації і ацетоном та 

просочували в суміші смол епону і аралдиту. Надалі з блоків тканин ясен 

готували на ультрамікротомі УМТП−3М, з допомогою алмазних ножів, 

ультратонкі зрізи, які контрастували в 2 % розчину уранілацетату, а потім − 

цитрату свинцю [117]. Вивчали та фотографували проконтранстовані зрізи 
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ясен з допомогою електронного трансмісійного мікроскопу ТЕМ-100. 

Фотографування проводили за допомогою цифрової камери SONY−H9.  

Дослідження виконано на базі міжфакультетської лабораторії 

інструментальних методів досіджень Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

 

2.5 Імунологічні методи дослідження сироватки крові та ротової рідини  

 

З метою дослідження вираженості ендотеліальної дисфункції та 

можливих її механізмів у 62 хворих на ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією 

(основна група), 43 пацієнтів з ГП без супутніх соматичних захворювань 

(порівняльна група) та у 40 практично здорових (підчас забору донорської 

крові) осіб (контрольна група) у плазмі крові з’ясовували вміст ендотеліну-1, 

розчинних форм молекул судинної адгезії sVCAM−1, розчинного sE-

селектину. Кров для імуноферментних методів дослідження збирали з 

ліктьової вени вранці, натщесерце у кількості 5 мл.  

Вміст sVCAM−1, розчинного sE-селектину у плазмі крові досліджували 

імуноферментним аналізом з використанням реактивів фірми «Beckman 

Coulter» (США) [93].  

Ротову рідину для біохімічного дослідження збирали ранком, натще без 

стимуляції. Проби слини центрифугували при 3000 об./хв впродовж 15 хвилин 

та досліджували супернатант.  

Вивчення ендотеліну-1 у ротовій рідині та сироватці крові проводили 

імуноферментним методом за допомогою набору реактивів виробництва «Big 

Endothelin−1 (Human) Peninsula laboratories inc. Division of Bachem» [82].  

Дослідження виконано на базі лабораторії Львівського обласного 

державного клінічного лікувально-діагностичного ендокринологічного центру.  
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2.6 Біохімічні методи дослідження сироватки крові  

 

З метою дослідження вираженості ендотеліальної дисфункції та 

можливих її механізмів у 62 хворих на ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією 

(основна група), 43 пацієнтів з ГП без супутніх соматичних захворювань 

(порівняльна група) та у 40 практично здорових людей (контрольна група) у 

плазмі крові визначали активність ангіотензинперетворювального ферменту 

(АПФ) за допомогою біохімічного спектрофотометру «CФ−46» (Росія), з 

використанням реактивів “Buhlmann Lab. AG» (Швейцарія) [65]. 

Для вивчення вмісту нітритів у ротовій рідині, які є важливими 

месенджерами у ряді біологічних реакцій, у 62 хворих основної, 43 пацієнтів 

порівняльної та 40 осіб контрольної груп, збирали шляхом спльовування у 

мірні пробірки по 5 мл змішаної нестимульованої слини. До 0,1 мл слини 

додавали 0,9 мл дистильованої води і 1 мл реактиву Грісса. Витримували у 

термостаті протягом 20 хвилин при температурі 30° С. Колориметрували на 

ФЕК при довжині хвилі 540 нм у кюветі 0,5 см проти контролю, де замість 

слини брали 0,1 мл дистильованої води. Розрахунок проводили за формулою 

2.6: 

І (с) = 3,34 × Δ D,      (2.6) 

де І (с)  –  концентрація оксиду нітрогену (нітридів) у слині; 

3,34  –  коефіцієнт розрахунку; 

Δ D  –  маса нітридів у досліді, у мкг, знайдена за калібрувальним графіком. 

Концентрація нітридів у слині у нормі  –  2−4 мкг/мл [103, 104].  

 

2.7 Методи лікування генералізованого пародонтиту та оцінка їх 

ефективності 

 

Комплексне лікування генералізованого пародонтиту проведено у 127 

хворих з ЦД І типу з кардіоміопатією, які були поділені на основну групу – 82 

досліджуваних та порівняльну − 45 осіб.  
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Схема комплексного лікування генералізованого пародонтиту у 

пацієнтів з цукровим діабетом І типу, ускладненим кардіоміопатією 

представлена на рисунку 2.1. 

Комплексне лікування хворих основної групи дослідження складалося з 

загальної та місцевої фармакотерапії. Хворим з ГП початкового – ІІІ ступеня 

тяжкості на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією після консультацій з 

ендокринологом, призначався препарат «Капікор» (№ UA/12399/01/01) фірми 

«Олайн-фарм» (Латвія). «Капікор» – комплексний препарат, терапевтичні 

ефекти якого обумовлені комбінацією двох активних компонентів: мельдонію 

дигідрату та гама-бутиробутаїну дигідрату. Мельдонію дигідрат гальмує 

транспорт довголанцюгових жирних кислот та їх метаболітів у мітохондріях, 

завдяки зниженню біосинтезу карнітину, що зберігає аеробний шлях 

метаболізму в умовах тканинної гіпоксії, запобігає виснаженню запасів АТФ 

та креатинфосфату у клітинах, накопиченню молочної кислоти та виникненню 

клітинного ацидозу, порушенню ферментативних процесів та дисфункції 

іонних каналів. Гама-бутиробутаїн посилює дію мельдонію, впливаючи на 

індукцію біосинтезу NO, захищає клітини від токсичного впливу вільних 

радикалів, нормалізує оксидантний гомеостаз на клітинному рівні, позитивно 

впливає на функції ендотелію. Препарат призначали по 2 капсули 1−3 рази на 

добу, залежно від клінічної картини, протягом 2 тижнів. Повторні курси 

(зазвичай 2 рази на рік), проводили після консультацій з лікарем-

ендокринологом [73]. 

На етапі початкового лікування усіх хворих навчали гігієні ротової 

порожнини. Всім досліджуваним видаляли зубні відкладення під аплікаційною 

анестезією. Механічне видалення зубних відкладень поєднували з 

ультразвуком, яке здійснювали за допомогою апарату «Piezodent». Після 

скейлінгу проводили полірування пришийкових ділянок та контактних 

поверхонь та обробку фтористими препаратами.  
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Рисунок 2.1 – Схема комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з ЦД І типу з кардіоміопатією

 

Схема комплексного 

лікування ГП при ЦД 

І типу, ускладненому 

кардіоміопатією 

І етап 
1. Контрольована гігієна порожнини рота (зубна паста та ополіскувач „Фітодент”) 
2. Зняття зубних відкладень. 
3. Лікування карієсу та його ускладнень. 
4. Ортопедичне лікування (вибіркове пришліфування, тимчасове шинування). 

ІІ етап 
1. Ліквідація запального процесу у тканинах пародонта („Генгігель”,„Гексорал”). 
2. Загальне лікування („Капікор”, ,, Аевіт” ,  ,,Аскорутин”). 

ІІІ етап 
1. Закритий кюретаж (при глибині пародонтальних кишень до 6 мм). 
2. Видалення некурабельних зубів. 

ІV етап Підтримувальна терапія 
1. Контрольована гігієна порожнини рота. 
2. Повторні курси препарату („Капікор”, ,, Аевіт” , ,, Аскорутин”). 
3. Раціональне протезування.  

Пародонтит у стадії ремісії (диспансерне спостереження) 
1. Контроль гігієни порожнини рота. 
2. Контроль якості пломб, протезів. 
3. Проведення курсів загальної та місцевої терапії.  
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Після санації ротової порожнини, заміни нераціональних пломб і 

ортопедичних конструкцій, усунення пунктів травматичної оклюзії за 

допомогою вибіркового пришліфовування зубів та здійснення тимчасового 

шинування (за показаннями), проводили закритий кюретаж при глибині 

пародонтальних кишень 4−5 мм за умов відсутності явищ загострення [106, 

107, 109].  

При наявності пародонтальних кишень більше 6 мм, враховуючи 

неможливість проведення обширних хірургічних втручань на тканинах 

пародонта у хворих з цукровим діабетом (абсолютне протипоказання) 

лікування тканин пародонта проводилось по запропонованому нами 

алгоритму.  

У якості місцевої фармакотерапії застосовували гель «Генгігель» фірми 

Ricer Farma (Італія). Препарат «Генгігель», до складу якого входить 

гіалуронова кислота, що має протизапальний, протиінфекційний, 

протинабряковий ефект, сприяє регенерації тканин. Гель використовували у 

вигляді аплікацій, наносячи його тонкою смужкою на поверхню ясен під 

марлеву пов’язку на амбулаторному прийомі. У домашніх умовах препарат 

рекомендувалось наносити на ясна, обережно масуючи чистими руками. Гель 

«Генгігель» використовували протягом 2−3 тижнів, залежно від клінічної 

симптоматики [73]. Для полокань ротової порожнини пацієнтам 

рекомендували застосовувати препарат «Гексорал», що має широкий спектр 

антибактеріальної і протигрибкової активності [73]. Препарат рекомендували 

застосовувати по 10−15 мл нерозведеного розчину та проводити полокання 

ротової порожнини 5−10 хвилин.  

Для індивідуального догляду за гігієною ротової порожнини пацієнтам 

рекомендували використовувати зубну пасту «Фітодент», фірми «Красная 

звезда» (м. Харків, Україна), до складу якої входить екстракт ромашки 

(містить природний β-каротин, вітамін С, полісахариди та мінеральні солі), 

який зменшує проникність капілярів та нейтралізує дію вільних радикалів; 

екстракт шипшини (містить вітаміни С, В1, В2, Р, флавоноїди), що посилює 
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місцевий імунітет, активізує ферментну систему організму, підвищує 

еластичність слизової оболонки та сприяє регенерації тканин. У якості 

ополіскувача пацієнтам з генералізованим пародонтитом запропонований 

розчин «Фітодент» фірми «Красная звезда» (м. Харків, Україна). Препарат 

містить активні компоненти рослинного походження та має антисептичну, 

протизапальну, фунгіцидну, репаративно-трофічну і гемостатичну активність. 

Для полокань препарат «Фітодент» розводили з водою у співвідношенні 1:2. 

Рекомендувалось проведення процедур 3−5 разів на добу, впродовж 5−10 

хвилин.  

Для профілактики генералізованого пародонтиту у пацієнтів з ЦД І типу, 

ускладненин кардіоміопатією рекомендувались наступні препарати:  

 «Аскорутин», що зменшує ламкість і проникність капілярів. 

укріплює судинну стінку, зменшує її набряк та запалення, має антиоксидантну 

та протекторну дії; стимулює регенерацію, синтез елементів сполучної 

тканини. Препарат рекомендували приймати по 1−2 таблетці 2 рази на добу 

упродовж 2-ох місяців; 

 «Аевіт» − комплексний вітамінний препарат, що має 

антиоксидантний, імуностимулюючий ефект. «Аевіт» стимулює регенерацію 

тканин, впливає на обмінні процеси у організмі. Препарат сприяє покращенню 

капілярного кровообігу, нормалізує проникність судинної стінки та покращує 

трофіку тканин. «Аевіт» призначали по 1 капсулі на добу впродовж 1 місяця.  

З метою профілактики запально-деструктивних уражень тканин 

пародонта хворим рекомендувались полоскання ротової порожнини, після 

кожного прийому їжі, розчинами настоянок ромашки, шалфею, календули з 

вираженим антисептичним ефектом.      

У контрольній групі лікування генералізованого пародонтиту проводили 

за загальноприйнятою методикою, згідно «Протоколів надання медичної 

допомоги МОЗ України» за спеціальністю «Терапевтична стоматологія» 

(Наказ МОЗ від 23.11.2004 № 566).  

Ефективність проведеного лікування оцінювали за безпосередніми та 
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віддаленими результатами (через 6 та 12 місяців). 

У найближчий термін спостереження – через місяць після проведеного 

курсу лікування, критеріями, за якими визначали позитивний вплив 

терапевтичного лікування, були зміни пародонтальних та гігієнічного індексів. 

Особливу увагу приділяли термінам зменшення запальних явищ і стабілізації 

дистрофічних процесів. Залежно від значень показників параклінічних індексів 

до і після проведеного лікування оцінювали його ефективність за такими 

критеріями: «нормалізація» – відсутність скарг, зникнення явищ запалення 

тканин пародонта; «покращення» – відсутність запального процесу у яснах (за 

результатами індексу РМА), наближення до норми показників лабораторних 

досліджень; «без змін» – відсутність ефекту від лікування; прогресування 

запального процесу у віддалені терміни [38,58]. 

Для визначення ефективності проведеного лікування вивчали вміст 

ендотеліну-1, продуктів метаболізму азоту у ротовій рідині та проводили 

функціональну пробу стійкості капілярів ясен через 6 та 12 місяців. 

 

2.8 Статистичний аналіз результатів дослідження 

 

Статистичний аналіз здійснювали із використанням параметричних 

критеріїв (t-критерій Стьюдента). Загальну характеристику варіаційного ряду 

проводили за допомогою наступних параметрів: середнього арифметичного, 

середнього квадратичного відхилення, середньої похибки середньої величини.  

Середнє арифметичне розраховувалося та використовувалося у нашому 

дослідженні для обчислення середніх значень пародонтальних індексів, 

імунологічних та біохімічних даних, визначали середню похибку середньої 

величини. Середньою похибкою називають різницю в середніх величинах 

вибіркового та суцільного взірця. Величина середньої похибки прямо 

пропорційна середньому квадратичному відхиленню ряду і обернено 

пропорційна числу спостережень (кореню квадратному з числа спостережень). 

При порівнянні результатів традиційного та запропонованого лікування 
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в групах дослідження через 12 місяців спостереження у випадку значного 

відхилення від середнього арифметичного застосовували метод розрахунку 

середнього квадратичного відхилення. Вся статистична обробка проводилася 

на персональному комп’ютері із використанням програмного засобу Місrosoft 

Excel і пакету «Sтатіsтіcа 6.0». Результати вважали вірогідними в тому 

випадку, коли коефіцієнт достовірності "р" був меншим або дорівнював 0,05 

[26, 133].  
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РОЗДІЛ 3 

 

СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ  

І ТИПУ УСКЛАДНЕНИЙ КАРДІОМІОПАТІЄЮ 

 

3.1 Поширеність генералізованого пародонтиту у хворих на ЦД І типу 

ускладнений кардіоміопатією 

 

У результаті проведених досліджень встановлено, що у пацієнтів з ЦД І 

типу з кардіоміопатією поширеність генералізованого пародонтиту становила 

80,37±3,11 %, що було у 1,7 рази більше, ніж у оглянутих без супутніх 

захворювань (47,31±5,18 %, р<0,01) (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 − Поширеність генералізованого пародонтиту у групах 

спостереження  

 

Стан тканин 

пародонта 

Основна група (n=163) Порівняльна група (n=93) 

абс. ч. М±m, % абс. ч. М±m, % 

Інтактний 

пародонт 
32 19,63±3,11* 49 52,69±5,18 

Генералізований 

пародонтит 
131 80,37±3,11* 44 47,31±5,18 

 

Примітка: *р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 

порівняльної групи. 

 

Звертало увагу, що у осіб основної групи генералізований пародонтит 

початкового – І ступеня об’єктивізувався у 15,27±3,14 % оглянутих, тоді як у 

пацієнтів порівняльної групи початкові ознаки запально-деструктивних змін у 

пародонті були виявлені у 45,46±7,90 % осіб, р<0,01, що перевищувало 
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частоту даної форми ГП у 3,0 рази стосовно даних основної групи.  

Частота виявлення ГП ІІ ступеня тяжкості у пацієнтів основної групи 

становила 48,85±4,36 %, що було у 1,5 рази вище стосовно даних групи 

порівняння (31,81±7,02 %, р<0,05). 

У хворих на ЦД І типу з кардіоміопатією генералізований пародонтит ІІІ 

ступеня тяжкості діагностувався у 3,0 рази частіше, ніж у обстежених без 

супутніх соматичних захворювань (35,88±4,19 % проти 22,73±6,32 %, р<0,01) 

(табл.3.2). 

 
Таблиця 3.2 − Розподіл пацієнтів груп дослідження у залежності від 

ступеня тяжкості генералізованого пародонтиту  

 
Ступінь 

важкості ГП 

Основна група (n=163) Порівняльна група (n=93) 

абс. ч. М±m, % абс. ч. М±m, % 

ГП поч. − І 

ступеня 
20 15,27±3,14* 20 45,45±7,90 

ГП ІІ ступеня 64 48,85±4,36* 14 31,81±7,02 

ГП ІІІ ступеня 47 35,88±4,19* 10 22,73±6,32 

Разом 131 80,37±3,11* 44 47,31±5,18 

 
Примітка: *р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 

порівняльної групи. 

 

У результаті проведених досліджень встановлено, що у віковій категорії 

20–25 років у пацієнтів з ЦД І типу, ускладненим кардіоміопатією, ГП 

початкового – І ступеня діагностувався у 60,00±12,65 % оглянутих, тоді як у їх 

однолітків у групі порівняння даний ступінь ГП виявлявся у 100 % оглянутих, 

р>0,05 (табл. 3.3, табл. 3.4). 
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Таблиця 3.3 – Поширеність генералізованого пародонтиту у пацієнтів 

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

 

Ступінь ГП 
20−25 років 

(n=15) 
26−35 років 

(n=26) 
36−45 років 

(n=40) 
46−55 років 

(n=50) 

ГП поч. − І 

ступеня 

9 
60,00±12,65 

6 
23,08±8,26* 

5 
12,5±5,22 − 

ГП ІІ ступеня 
6 

40,00±12,65 
12 

46,15±9,78 
18 

45,00±7,86 
28 

56,00±7,02 

ГП ІІІ ступеня − 
8 

30,77±9,05* 
17 

42,50±7,82 
22 

44,00±7,02 

 

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

порівняльної групи. 

 

Таблиця 3.4 − Поширеність генералізованого пародонтиту у пацієнтів 

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

 

Ступінь ГП 
20−25 років 

(n=5) 
26−35 років 

(n=9) 
36−45 років 

(n=12) 
46−55 років 

(n=18) 

ГП поч. − І 

ступеня 

5 
100 

6 
66,67±15,71 

5 
41,67±14,23 

4 
22,22±9,79 

ГП ІІ ступеня − 
2 

22,22±13,85 
4 

33,33±13,60 
8 

44,45±11,71 

ГП ІІІ ступеня − 
1 

11,11±3,28 
3 

25,00±12,50 
6 

33,33±11,11 

 

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

порівняльної групи. 

 

У осіб основної групи, у віці 20–25 років ГП ІІ ступеня тяжкості 

об’єктивізувався у 40,00±12,65 % оглянутих при відсутності даної 
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нозологічної одиниці у групі порівняння. У 26–35 річних пацієнтів відзначено 

зменшення частоти поширеності початкових форм запально-деструктивних 

процесів до 23,08±8,26 % у основній та до 66,67±15,71 % у порівняльній 

групах, р<0,05. Генералізований пародонтит ІІ ступеня важкості діагностували 

у 46,15±9,78 % випадків у пацієнтів основної групи, що було у 2,1 рази більше 

стосовно даних у порівнянні – 22,22±13,85 %, р>0,05. У 8 оглянутих основної 

групи, у віці 26–35 років виявляли ГП ІІІ ступеня тяжкості, тоді як у хворих 

порівняльної групи дане захворювання було виявлено у 1 пацієнта (30,77±9,05 

% проти 11,11±3,28 % відповідно, р<0,05). 

У віці 36–45 років у пацієнтів груп дослідження спостерігали зменшення 

розповсюдженості ГП початкового – І ступеня до 12,5±5,22 % – у основній 

групі та до 41,67±14,23 % – у групі порівняння, р>0,05. Звертало увагу, що у 

цій віковій групі збільшувалась частота виявлення розвинутих форм 

генералізованого пародонтиту. При цьому, у основній групі частота виявлення 

ГП ІІ ступеня тяжкості була у 1,4 рази та ГП ІІІ ступеня тяжкості у 1,7 рази 

вище, ніж у пацієнтів групи порівняння, р>0,05. 

Слід зауважити, що віковій групі 46–55 років, у осіб основної групи ГП 

початкового – І ступеня тяжкості не діагностували, тоді як у групі порівняння 

дана форма захворювання виявлялась у 22,22±9,79 % оглянутих. У той же час, 

у 56,00±7,02 % пацієнтів основної групи об’єктивізували ГП ІІ ступеня 

тяжкості, що було у 1,3 рази більше стосовно відповідних даних у порівнянні – 

44,45±11,71 %, р>0,05. У 22 пацієнтів (44,00±7,02 %) основної групи 

діагностували ГП ІІІ ступеня важкості, що було у 1,3 рази більше стосовно 

даних у порівнянні (33,33±11,11 %, р<0,05). Таким чином у результаті 

обстеження 163 пацієнтів з цукровим діабетом І типу, ускладненим 

кардіоміопатією, генералізований пародонтит початкового – ІІІ ступенів 

виявили у 131 пацієнта. 

Поширеність генералізованого пародонтиту хворих з ЦД І типу, із 

різною тривалістю захворювання, представлена у таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 – Поширеність генералізованого пародонтиту у хворих з ЦД 

І типу з кардіоміопатією із різною тривалістю захворювання 

 

Тривалість 

захворювання 

Пацієнти з ЦД І типу (основна група), n=131 

ГП поч. – І ступеня ГП ІІ ступеня ГП ІІІ ступеня 

абс. ч. % абс. ч. % абс.ч. % 

До 1 року 9 45,00±16,58 − − − − 

1−5 років 11 55,00±11,12 8 12,50±4,13 − − 

6−10 років − − 21 32,81±5,87 15 31,91±6,80 

Більше 10 

років 
− − 35 54,69±8,41 32 68,09±6,80 

 

Доведено, що при тривалості захворювання до 1 року, у 9 пацієнтів 

(45,00±16,58 %) був діагностований ГП початкового – І ступеня при 

відсутності розвинутих форм генералізованого пародонтиту. При тривалості 

захворювання від 1–5 років, у 55,00±11,12 % оглянутих виявляли ГП 

початкового – І ступеня та у 12,50±4,13 % пацієнтів – ГП ІІ ступеня. Зі 

збільшенням тривалості цукрового діабету у анамнезі (6 років та понад 10 

років), початкові форми ГП у пацієнтів не діагностувались, але зростала 

кількість хворих з розвинутими формами даного захворювання. Так, при 

тривалості захворювання 6–10 років, частота ГП ІІ ступеня становила 

32,81±5,87 % та ГП ІІІ ступеня важкості – 31,91±6,80 %. При тривалості 

захворювання більше 10 років ГП ІІ ступеня діагностувався у 54,69±8,41 % 

оглянутих та ГП ІІІ ступеня у 68,09±6,80 % пацієнтів. 

Аналіз об’єктивних симптомів перебігу генералізованого пародонтиту у 

пацієнтів груп дослідження показав, що у осіб з ЦД І типу з кардіоміопатією 

прогресуючий генералізований пародонтит виявляли у 46,36 % обстежених, 

що було у 1,4 рази більше, ніж у групі порівняння (32,55 %) (табл.3.6). У той 

же час, повільно прогресуючий генералізований пародонтит об’єктивізувався 

у 53,64 % хворих основної групи проти 67,45 % осіб групи порівняння.  
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У основній групі виразна (51,91 %) та помірна (48,09 %) кровоточивість 

ясен не відрізнялась від такої у групі порівняння (54,55 % та 45,45 % 

відповідно, р>0,05). На болючість ясен вказувало 59,54 % обстежених основної 

групи проти 29,55 % осіб групи порівняння, р<0,05. 

Відсутність болей у яснах визначало 40,46 % пацієнтів з ЦД І типу з 

кардіоміопатією і 70,45 % досліджуваних групи порівняння. У пацієнтів 

основної групи виразна гіперемія ясен зустрічалась у 1,8 рази частіше стосовно 

даних у порівнянні (45,80 % проти 25,00 % відповідно, р<0,01). У той же час, 

незначна гіперемія ясен визначалась у 1,4 рази частіше у осіб без супутніх 

соматичних захворювань, ніж у хворих на ЦД (75,00 % проти 54,80 % 

відповідно, р<0,01). У 69 пацієнтів (52,67 %) основної групи визначали 

гноєвиділення з ясенних кишень, що було у 1,2 рази більше, стосовно значень у 

порівнянні (43,18 %, р>0,05). Однак, у 47,33 % обстежених основної та 56,82 % 

осіб порівняльної групи, гноєвиділення із ясенних кишень не об’єктивізували, 

р>0,05. Звертало увагу, що у пацієнтів з ЦД І типу з кардіоміопатією 

діагностували у 2,3 рази більше (25,92 %) глибоких пародонтальних кишень 

(більше 5–6 мм), ніж у обстежених без загальносоматичних захворювань (11,36 

%), р<0,01. У той же час, пацієнтів з неглибокими пародонтальними кишенями 

(3–4 мм) в основній групі було у 1,2 рази менше, стосовно значень у групі 

порівняння (74,05 % проти 88,64 % відповідно, р<0,01).  

У осіб основної групи, у 26,72 % випадків патологічна рухомість зубів не 

відповідала ступеню резорбції кісткової тканини, проти 11,36 % аналогічного 

симптому у групі порівняння, р<0,01. У 73,28 % пацієнтів основної та у 88,64 

% оглянутих порівняльної групи патологічна рухомість зубів відповідала 

ступеню резорбції кісткової тканини (р<0,01). У результаті проведених 

рентгенологічних досліджень встановлено, що вогнища активного остеопорозу 

об’єктивізувались у осіб основної групи у 1,4 рази частіше, ніж у оглянутих 

групи порівняння (62,60 % проти 45,45 % відповідно, р<0,05). Явища склерозу 

кісткової структури діагностовано у 37,40 % пацієнтів основної та у 54,55 % 

осіб порівняльної групи, р<0,05. 
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Таблиця 3.6 – Симптоми різних клінічних варіантів перебігу генералізованого пародонтиту у пацієнтів груп 

дослідження 

 

Групи 
дослід-
ження 

Кровоточи-
вість 

Болісність ясен Гіперемія ясен 
Гноєвиділення 

з ясен 
Пародонтальні 

кишені 
Патологічна 

рухомість 

R-зміни в 

міжзубних 

альвеолярних 
перегородках 

вираз-
на 

помір-
на 

прису-
тня 

відсут-
ня 

вира-
зна 

незна-
чна 

прису-
тнє 

відсу-
тнє 

глибокі 
(>5−6 мм) 

негли-
боке  

(3−4 мм) 

не від-
повідає 

ступеню 

резорбції 

відпові-
дає 

ступеню 

резорб-
ції 

вогнища 

активно-
го остео-
порозу 

явища 

склерозу 

кісткової 

структури 

Основна 
група 

(n=131) 

68 
51,91± 
±3,91 

63 
48,09± 
±3,91 

78 
59,54± 
±3,84 

* 

53 
40,46± 
±3,84 

** 

60 
45,80± 
±3,90 

* 

71 
54,20± 
±3,90* 

69 
52,67± 
±3,91 

62 
47,33± 
±3,91 

34 
25,95± 
±3,42 

** 

97 
74,05± 
±3,42 

** 

35 
26,72± 
±3,45 

** 

96 
73,28± 
±3,45 

** 

82 
62,60± 
±3,79 

* 

49 
37,40± 
±3,79 

* 

Порів-
няльна 

група 
(n=44) 

24 
54,55± 
±5,16 

20 
45,45± 
±5,16 

13 
29,55± 
±6,88 

31 
70,45± 
±6,88 

11 
25,00± 
±4,53 

33 
75,00± 
±4,53 

19 
43,18± 
±5,14 

25 
56,82± 
±5,14 

5 
11,36± 
±4,78 

39 
88,64± 
±4,78 

5 
11,36± 
±4,78 

39 
88,64± 
±4,78 

20 
45,45± 
±5,16 

24 
54,55± 
±5,16 

 

Примітка: *р<0,05; **р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних групи порівняння. 
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Таким чином, у результаті проведених досліджень встановлено, що у 

пацієнтів з ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією поширеність, інтенсивність, 

виразність клінічних симптомів була значно вищою, ніж у хворих з ГП без 

загальносоматичних захворювань.  

 

3.2 Індексна оцінка стану тканин пародонта у хворих на цукровий діабет 

І типу з кардіоміопатією залежно від ступеня тяжкості генералізованого 

пародонтиту 

 

У процесі дослідження нами був проведений аналіз і дана оцінка стану 

тканин пародонта у хворих з ГП початкового – ІІІ ступенів на фоні ЦД І типу з 

кардіоміопатією та осіб групи порівняння з генералізованим пародонтитом без 

загальносоматичних захворювань за допомогою параклінічних індексів. 

Встановлено, що при ГП початкового – І ступеня, зі збільшенням віку, 

зростали значення індексу РМА (табл. 3.7). У пацієнтів основної групи, у віці 

20–25 років, усереднені показники РМА дорівнювали 10,24±1,21 % та зростали 

до 23,06±2,30 % у 36–45 річних пацієнтів. У оглянутих порівняльної групи 

значення РМА збільшувались від 6,13±1,01 % у 20–25 річних пацієнтів до 

15,26±2,08 % у осіб у віці 36–45 років, р<0,05. Максимальні значення РМА у 

даної підгрупи досліджувались у 46–55 річних пацієнтів, які у обстежених 

основної групи дорівнювали 24,48±2,29 % та 20,58±2,17 % у оглянутих 

порівняльної групи, р>0,05. У середньому, у пацієнтів основної групи, значення 

індексу РМА були у 1,5 разів вище за показники у групі порівняння (19,00±2,25 

% проти 12,60±2,02 %, р<0,05) при ГП початкового – І ступеня тяжкості. 

У обстежуваних пацієнтів з ГП початкового – І ступеня зі збільшенням 

віку, визначали зростання даних індексу РІ. Якщо у віці 20–25 років у 

пацієнтів основної групи значення РІ дорівнювали 0,26±0,04 бали та 0,45±0,05 

бали у 26–35 річних оглянутих, р<0,05, то у 36–45 річних та у 46–55 річних 

пацієнтів досліджували зростання даних індексу до 0,78±0,09 бали, р<0,05, та 

до 0,93±0,31 бали, р>0,05, відповідно.  
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Таблиця 3.7 – Значення індексів РМА, РІ, кровоточивості ясен у хворих 

при ГП початкового – І ступеня  

 

Вік, 
у роках 

Основна група (n=20) Порівняльна група (n=20) 

РМА, % РІ, бали Ікр, бали РМА, % РІ, бали 
Ікр, 
бали 

20−25 10,24±1,21* 0,26±0,04* 1,72±0,04* 6,13±1,01 0,12±0,05 1,61±0,02 

26−35 18,2±3,22* 0,45±0,05* 2,43±0,21* 8,44±2,81 0,32±0,02 1,78±0,09 

36−45 23,06±2,30* 0,78±0,09* 2,10±0,30* 15,26±2,08 0,55±0,05 1,24±0,21 

46−55 24,48±2,29 0,93±0,31 1,45±0,08** 20,58±2,17 0,74±0,28 1,02±0,06 

Середнє 

значення 
19,00±2,25 0,61±0,12 1,93±0,12** 12,60±2,02 0,43±0,20 1,41±0,47 

 

Примітка: *р<0,05;**р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно 

даних порівняльної групи. 

 

У пацієнтів порівняльної групи значення РІ зростало від 0,12±0,05 бали у 

віці 20–25 років до 0,55±0,05 бали у віковій групі 36–45 років. Максимальні 

значення індексу РІ були у 46–55 річних пацієнтів порівняльної групи – 

0,74±0,28 бали. Середнє значення індексу РІ у осіб з ГП початкового – І 

ступеня основної групи було у 2,3 рази вище стосовно даних у порівнянні 

(0,61±0,12 бали проти 0,43±0,20 бали, р>0,05).  

Індекс кровоточивості у пацієнтів з ГП початкового – І ступеня основної 

групи зростав від 1,72±0,04 бали у 20–25 річних оглянутих до 2,43±0,21 бали у 

осіб у віці 26–35 років, р<0,05. У подальшому, Ікр знижувався та дорівнював 

2,10±0,30 бали у віковій групі 36–45 років і складав 1,45±0,08 бали у 

обстежуваних віком 46–55 років, р<0,01. У обстежених порівняльної групи Ікр 

зменшувався зі збільшенням віку: від 1,61±0,02 бали у віці 20–25 років до 
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1,02±0,06 бали у віковій групі 46–55 років.  

У середньому, у пацієнтів основної групи дані Ікр були у 1,4 рази вище 

стосовно даних у порівнянні (1,93±0,42 бали проти 1,41±0,47 бали, р<0,01). 

У пацієнтів груп дослідження з ГП початкового – І ступеня, зі 

збільшенням віку, зростала глибина пародонтальних кишень (ГПК) (табл. 3.8). 

У 20–25 річних пацієнтів основної групи ГПК становила 1,54±0,05 мм та 

поступово зростаючи, досягала максимальних значень у 46–55 річних 

пацієнтів – 2,96±0,09 мм, р<0,01. У осіб порівняльної групи глибина 

пародонтальних кишень зростала від 0,53±0,04 мм у 20–25 річних оглянутих 

до 1,87±0,06 бали у пацієнтів віком 46–55 років. При цьому, у обстежених 

основної групи, при ГП початкового – І ступеня, глибина пародонтальних 

кишень, у середньому, була у 1,9 рази більше, ніж у осіб порівняльної групи 

(2,25±0,07 мм проти 1,20±0,04 мм, р<0,01).  

У оглянутих з ГП початкового – І ступеня визначали збільшення 

рухомості зубів з віком. У пацієнтів основної групи мінімальні значення 

даного показника досліджували у віці 20–25 років, які дорівнювали 0,95±0,09 

бали при 0,19±0,08 бали у їх однолітків у групі порівняння, р<0,01. 

Максимальні значення рухомості зубів відзначені нами у 46–55 річних 

пацієнтів: 2,90±0,12 бали у основній та 2,08±0,10 бали у порівняльній групі, 

р<0,01. Середні дані рухомості зубів у пацієнтів з ЦД І типу, ускладненим 

кардіоміопатією, були у 1,6 рази вище стосовно даних у порівнянні (2,04±0,09 

бали проти 1,31±0,08 бали, р<0,01). Втрата епітеліального прикріплення (ВЕП) 

у основній групі зростала від 1,90±0,25 мм у 20–25 річних пацієнтів, р>0,05 до 

2,95±0,21 мм у осіб віком46–55 років, р<0,05. У пацієнтів порівняльної групи 

досліджували аналогічну тенденцію: ВЕП збільшувалась від 1,40±0,18 мм у 

20–25 річних оглянутих до 2,28±0,21 мм у пацієнтів віком 46–55 років.  

У середньому, у пацієнтів основної групи з ГП початкового – І ступеня, 

втрата епітеліального прикріплення була у 1,3 рази більше стосовно значень у 

порівнянні (2,43±0,23 мм проти 1,88±0,19 мм, р<0,05). 
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Таблиця 3.8 – Значення глибини пародонтальних кишень, рухомості зубів, втрати епітеліального прикріплення, 

Rtg-індексу рецесії у пацієнтів груп дослідження з ГП початкового – І ступеня  

 

Вік, 
у роках 

Основна група (n=20) Порівняльна група (n=20) 
глибина 
пародон-
тальних 

кишень, мм 

рухо-мість 
зубів,  
бали 

Rtg-індекс 
рецесії 

втрата 
епітеліаль-
ного при- 

кріплення,мм 

глибина 

пародон-
тальних 

кишень, мм 

рухомість 
зубів,  
бали 

Rtg-індекс 

рецесії 

Втрата 
епітеліаль-
ного при- 

кріплення,мм 

20–25 1,54±0,05* 0,95±0,09* 1,55±0,12* 1,90±0,25 0,53±0,04 0,19±0,08 0,89±0,10 1,40±0,18 

26–35 2,03±0,06* 1,82±0,08* 1,90±0,13* 2,15±0,27 1,04±0,03 1,30±0,07 1,26±0,11 1,75±0,20 

36–45 2,45±0,08* 2,48±0,09* 2,28±0,12* 2,70±0,22** 1,35±0,04 1,65±0,08 1,68±0,12 2,10±0,18 

46–55 2,96±0,09* 2,90±0,12* 2,80±0,14* 2,95±0,21** 1,87±0,06 2,08±0,10 2,03±0,12 2,28±0,21 

Середнє 

значення 
2,25±0,07* 2,04±0,09* 2,13±0,13* 2,43±0,23 1,20±0,04 1,31±0,08 1,46±0,11 1,88±0,19 

 

Примітка. *р<0,01; **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи.  
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Rtg-індекс рецесії ясен у 20–25 річних оглянутих основної групи 

дорівнював 1,90±0,25, р>0,05 та збільшуючись з віком, у 46–55 річних 

пацієнтів складав 2,80±0,14, р<0,01. У групі порівняння досліджувалась 

аналогічна тенденція: визначали збільшення проаналізованого індексу від 

0,89±0,10 у молодшій групі спостереження до 2,03±0,12 у старшій віковій 

групі. У середньому, у пацієнтів з ЦД І типу, Rtg-індекс рецесії був у 1,5 рази 

вище стосовно даних у осіб без загальносоматичних захворювань (2,13±0,13 

проти 1,46±0,11, р<0,01). 

Значення параклінічних індексів у пацієнтів груп дослідження з ГП ІІ 

ступеня представлені у таблиці 3.9 та таблиці 3.10.  

 

Таблиця 3.9 – Значення індексів РМА, РІ, кровоточивості ясен у хворих з 

ГП ІІ ступеня  

 

Вік, 

у роках 

Основна група (n=64) Порівняльна група (n=14) 

РМА, % РІ, бали Ікр, бали РМА, % РІ, бали 
Ікр, 

бали 

20−25 40,21±2,42 2,45±0,05 3,85±0,05 − − − 

26−35 49,50±2,45* 2,89±0,04* 3,49±0,06* 36,18±2,25 1,40±0,08 3,05±0,05 

36−45 52,14±2,60** 3,20±0,06* 3,20±0,07* 45,20±2,20 1,89±0,07 2,80±0,06 

46−55 60,00±3,12** 3,55±0,06* 2,95±0,06* 51,25±2,42 2,25±0,07 2,62±0,05 

Середнє 

значення 
50,46±2,65 3,02±0,05* 3,37±0,06* 44,21±2,31 1,85±0,05 2,82±0,05 

 

Примітка: *р<0,01;**р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно 

даних порівняльної групи.  

 

За даними таблиці 3.9, значення індексу РМА у пацієнтів з ГП ІІ ступеня 

основної групи у віці 20–25 років становило 40,21±2,42 %, та збільшуючись з 
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віком, досягало максимальних значень (60,00±3,12 %) у віковій групі 46–55 

років, р<0,05. У осіб групи порівняння, у віковому інтервалі 20–25 років, ГП ІІ 

ступеня тяжкості не діагностувався, а у віці 26–35 років значення індексу РМА 

становило 36,18±2,25 %, та поступово зростаючи, у віковій групі 46–55 років, 

дорівнювало 51,25±2,42 %. У середньому, у хворих з ГП ІІ ступеня основної 

групи значення індексу РМА дорівнювало 50,46±2,65 % проти 44,21±2,31 % у 

групі порівняння, р<0,05.  

Значення індексу РІ у пацієнтів основної групи були найменшими у віці 

20–25 років – 2,45±0,05 бали та досягали максимальних значень (3,55±0,06 

бали) у віковому інтервалі 46–55 років, р<0,01. У осіб порівняльної групи 

значення індексу РІ зростало від 1,40±0,08 бали у віці 20–25 років, до 

2,25±0,07 бали у віковій групі 46–55 років. У середньому, у хворих на ГП ІІ 

ступеня тяжкості основної групи, значення індексу РІ були у 1,6 рази вище 

стосовно даних у порівнянні (3,02±0,05 бали проти 1,85±0,05 бали, р<0,01). 

Індекс кровоточивості  у пацієнтів основної групи з віком зменшувався та 

становив 3,85±0,05 бали у 20–25 річних оглянутих, досягаючи 3,20±0,07 бали у 

осіб віком 36–45 років, р<0,01. Мінімальні дані Ікр визначали у 46–55 річних 

пацієнтів – 2,95±0,06 бали, р<0,01. У 26–35 річних пацієнтів порівняльної 

групи індекс кровоточивості дорівнював 3,05±0,05 бали, та зменшуючись, у 

46–55 річних оглянутих становив 2,62±0,05 бали. У середньому, у пацієнтів 

основної групи значення індексу кровоточивості було у 1,2 рази вище 

стосовно даних у групі порівняння (3,37±0,06 бали проти 2,82±0,05 бали, 

р<0,01). 

У пацієнтів основної групи з ГП ІІ ступеня глибина пародонтальних 

кишень у віці 20–25 років становила 2,95±0,05 мм при втраті епітеліального  

прикріплення 2,15±0,20. Максимальні значення ГПК (4,05±0,08 мм, р<0,01) та 

ВЕК (3,41±0,21 мм, р<0,05) були об’єктивізовані у старшій віковій групі (46–

55 років). Глибина пародонтальних кишень (2,68±0,07 мм) та ВЕП (1,90±0,21 

мм) були найменшими у пацієнтів у віці 26 – 35 років порівняльної групи.  
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Таблиця 3.10 – Значення глибини пародонтальних кишень, рухомості зубів, втрати епітеліального прикріплення, 

Rtg-індексу рецесії у групах дослідження при ГП ІІ ступеня  

 

Вік, 
у роках 

Основна група (n=64) Порівняльна група (n=14) 

глибина 
пародон-
тальних 

кишень, мм 

рухо-мість 
зубів, бали 

Rtg-індекс 
рецесії 

втрата 
епітеліаль-

ного 
прикріп-

ня,мм 

глибина 
пародон-
тальних 

кишень, мм 

рухомість 
зубів, бали 

Rtg-індекс 
рецесії 

втрата 
епітеліаль-

ного 
прикріп-

ня,мм 

20–25 2,95±0,05 1,64±0,11* 3,00±0,12 2,15±0,20 − − − − 

26–35 3,22±0,06* 2,08±0,10** 2,95±0,10* 2,65±0,21** 2,68±0,07 1,73±0,08 3,08±0,11 1,90±0,21 

36–45 3,80±0,07* 2,75±0,12* 2,38±0,11* 2,90±0,22** 2,90±0,08 2,25±0,09 2,85±0,10 2,25±0,20 

46–55 4,05±0,08* 3,00±0,12* 2,30±0,12 3,41±0,21** 3,38±0,07 2,70±0,09 2,50±0,11 2,58±0,20 

Середнє 

значення 
3,51±0,07* 2,36±0,11 2,67±0,11 2,78±0,21 2,98±0,07 2,23±0,08 2,81±0,11 2,24±0,20 

 

Примітка: *р<0,01; **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи.
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Збільшуючись з віком, у 46–55 річних досліджуваних порівняльної групи, 

ГПК становила 13,38±0,07 мм при ВЕП – 2,58±0,20 мм. У середньому, у 

пацієнтів основної групи при ГП ІІ ступеня глибина пародонтальних кишень 

та втрата епітеліального кріплення була у 1,2 рази більше, стосовно значень у 

порівнянні (3,51±0,07 мм проти 2,98±0,07 мм, р<0,05 та 2,78±0,21 мм проти 

2,24±0,20 мм, р<0,05, відповідно).  

Рухомість зубів у пацієнтів основної групи з ГП ІІ ступеня зростала від 

1,64±0,11 бали у віці 20–25 років до 3,00±0,12 бали у віковій групі 46–55 років, 

р<0,01. У пацієнтів порівняльної групи рухомість зубів у 26–35 років 

відповідала 1,73±0,08 балів, досягаючи 2,70±0,09 балів у пацієнтів віком 46–55 

років. У середньому, у досліджуваних основної групи рухомість зубів 

становила 2,36±0,11 бали проти 2,23±0,08 бали у порівнянні, р<0,05.  

Максимальні значення Rtg-індексу рецесії визначали у 20–25 річних 

досліджуваних основної групи (3,00±0,12) та у 26–35 річних пацієнтів 

порівняльної групи (3,08±0,11).  

Зменшуючись з віком, Rtg-індекс рецесії у 46–55 річних пацієнтів груп 

дослідження був мінімальним та становив 2,30±0,11 – у основній, р<0,05 та 

2,50±0,11 у порівняльній групах, р>0,05. У середньому, у осіб основної групи 

при ГП ІІ ступеня тяжкості, Rtg-індекс рецесії був нижче стосовно даних у 

порівнянні (2,67±0,11 проти 2,81±0,11, р>0,05). 

Зміни значень параклінічних індексів у пацієнтів з ГП ІІІ ступеня 

представлені у таблицях 3.11 та 3.12. Слід зауважити, що аналіз параклінічних 

індексів у цій групі досліджуваних охоплював пацієнтів віком 26–55 років, так 

як у віці 20–25 років ГП ІІІ ступеня не діагностувався в обох групах 

дослідження. 

У пацієнтів з ГП ІІІ ступеня важкості основної групи індекс РМА зростав 

від 57,21±3,25 % у обстежених віком 26–35 років до 70,24±3,16 % у старшій 

віковій групі, р<0,05. У той же час, у пацієнтів порівняльної групи 

досліджували зростання індексу РМА від 47,50±3,12 % у 26–35 річних 

пацієнтів до 61,28±3,15 % у віковій групі 46–55 років.  
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Таблиця 3.11 – Значення індексів РМА, РІ, кровоточивості ясен у хворих 

при ГП ІІІ ступеня  

 

Вік, 

у роках 

Основна група (n=47) Порівняльна група (n=10) 

РМА, % РІ, бали Ікр, бали РМА, % РІ, бали Ікр, бали 

20–25 − − − − − − 

26–35 57,21±3,25** 3,12±0,05* 3,54±0,06* 47,50±3,12 2,74±0,06 3,15±0,05 

36–45 65,82±3,21** 3,49±0,04* 3,21±0,06* 54,82±3,15 3,06±0,05 2,93±0,05 

46–55 70,24±3,16** 3,85±0,05* 2,86±0,07 61,28±3,15 3,40±0,05 2,80±0,06 

Середнє 

значен-

ня 

64,42±3,21** 3,49±0,05* 3,20±0,06* 54,53±3,14 3,07±0,05 2,96±0,05 

 

Примітка: *р<0,01; **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних 

порівняльної групи.  

 

У середньому, у пацієнтів з ГП ІІІ ступеня на фоні ЦД І типу з 

кардіоміопатією індекс РМА був у 1,2 рази вище стосовно даних у порівнянні 

(64,42±3,21 % проти 54,53±3,14 %, р<0,05). Значення індексу РІ у пацієнтів 

основної групи при ГП ІІІ ступеня зростав від 3,12±0,05 бали у 26–35 річних 

пацієнтів до 3,85±0,05 бали у осіб віком 46–55 років, р<0,01. У порівняльній 

групі досліджували збільшення значень індексу РІ від 2,74±0,06 бали у осіб 

віком 26–35 років до 3,40±0,05 бали у пацієнтів старшої вікової групи. У 

хворих з ЦД І типу з кардіоміопатією, значення індексу РІ, у середньому, були 

у 1,2 рази вище стосовно даних у осіб без загальносоматичних захворювань 

(3,49±0,05 бали проти 3,07±0,05 бали, р<0,01. 

Індекс кровоточивості ясен зменшувався зі збільшенням віку обстежених 

обох груп дослідження.  
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Таблиця 3.12 – Значення глибини пародонтальних кишень, рухомості зубів, Rtg-індексу рецесії, втрати 

епітеліального прикріплення у пацієнтів груп дослідження при ГП ІІІ ступеня  

 

Вік, 

у роках 

Основна група (n=42) Порівняльна група (n=10) 

глибина 
пародон-
тальних 

кишень, мм 

рухомість 

зубів, 
бали 

Rtg- 
індекс 

рецесії 

втрата 
епітел-го 
прикріп 
лення 

глибина 

пародон-
тальних 

кишень, мм 

рухомість 

зубів, бали 

Rtg- 
індекс 

рецесії 
 

втрата 
епітел-го 
прикріп 
лення 

20–25 − − − − − − − − 

26–35 4,88±0,05* 2,00±0,12 2,30±0,10* 2,95±0,20** 4,24±0,06 1,83±0,11 2,84±0,11 2,25±0,17 

36–45 5,32±0,06* 2,35±0,11 2,00±0,11* 3,40±0,21** 4,80±0,05 2,30±0,11 2,49±0,12 2,74±0,16 

46–55 5,90±0,05* 2,98±0,10** 1,79±0,12** 3,82±0,20** 5,25±0,06 2,54±0,12 2,10±0,11 3,10±0,16 

Середнє 

значення 
5,37±0,05* 2,44±0,11 2,03±0,11* 3,39±0,20** 4,76±0,06 2,22±0,11 2,48±0,11 2,09±0,16 

 

Примітка: *р<0,01; **р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних порівняльної групи. 
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Так, у пацієнтів з ГП ІІІ ступеня досліджували зниження Ікр від 3,54±0,06 

бали у 26–35 річних пацієнтів до 2,86±0,06 бали у 46–55 річних осіб основної 

групи, р<0,01. У пацієнтів порівняльної групи максимальні значення індексу 

Ікр спостерігались у осіб віком 26–35 років (3,15±0,05 бали), а мінімальні – у 

46–55 річних досліджуваних (2,80±0,06 бали). У той же час, у пацієнтів 

основної групи значення Ікр ясен були вище стосовно даних у порівнянні 

(3,20±0,06 бали проти 2,96±0,05 бали, р<0,01). 

Глибина пародонтальних кишень у пацієнтів основної групи зростала від 

4,88±0,05 мм у 26–35 річних обстежених до 5,90±0,05 мм у осіб віком 46–55 

років, р<0,01. При цьому, у молодшій віковій групі втрата епітеліального 

кріплення складала 2,95±0,20 мм та становила 3,82±0,20 мм у старшій віковій 

групі, р<0,05. У порівняльній групі ГПК зростала від 4,24±0,06 мм у 26–35 

річних оглянутих, досягаючи максимальних значень у старшій віковій групі 

(5,25±0,06 мм). 

Мінімальні значення втрати епітеліального прикріплення діагностували 

у осіб 26–35 років – 2,25±0,17 мм, а максимальні – у віковому інтервалі 46–55 

років – 3,10±0,16 мм У середньому, у пацієнтів основної групи, глибина 

пародонтальних кишень та втрата епітеліального прикріплення була у 1,2 рази 

вище стосовно даних у порівнянні (5,37±0,05 мм проти 4,76±0,06 мм, р<0,01, 

та 3,39±0,20 проти 2,09±0,16 мм, р<0,05, відповідно). 

У оглянутих основної групи з ГП ІІІ ступеня рухомість зубів 

збільшувалась з віком. Якщо у молодшій віковій групі рухомість зубів 

становила 2,00±0,12 бали, р>0,05, то у пацієнтів 46–55 років даний показник 

дорівнював 2,98±0,10 бали, р<0,05.  

У пацієнтів порівняльної групи при ГП ІІІ ступеня рухомість зубів 

зростала від 1,83±0,11 бали у 26–35 річних оглянутих до 2,54±0,12 бали у осіб 

віком 46–55 років.  

Rtg-індекс рецесії ясен зменшувався з віком в обох групах дослідження. 

Однак, у пацієнтів з ГП ІІІ ступеня на фоні ЦД І типу з кардіоміопатією, індекс 

Rtg-рецесії був нижче в усі вікові інтервали у порівнянні з даними у пацієнтів з 
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ГП ІІІ ступеня без загальносоматичних захворювань (р<0,01, р<0,05). У 

середньому, у пацієнтів основної групи Rtg-індекс рецесії ясен був у 1,2 рази 

нижче стосовно даних у порівнянні (2,03±0,11 проти 2,48±0,11, р<0,01). 

Таким чином, у результаті проведених досліджень нами встановлено, що 

у середньому, у хворих з ЦД І типу з кардіоміопатією і з генералізованим 

пародонтитом індекс РМА (р<0,05), Ікр (р>0,05), глибина пародонтальних 

кишень (р<0,01) та рухомість зубів (р<0,05) була у 1,2 рази вище, а індекс РІ 

(р<0,01), Rtg-індекс рецесії ясен (р<0,01) та втрата епітеліального кріплення 

(р<0,05) у 1,3 рази перевищувала дані у пацієнтів з ГП без загальносоматичних 

захворювань, що свідчило про прогресуючий перебіг генералізованого 

пародонтиту у пацієнтів основної групи (рис. 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 − Середні значення параклінічних індексів у групах дослідження 

 

 

3.3 Стан гігієни порожнини рота у пацієнтів з генералізованим 

пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу з кардіоміопатією  

 

Згідно з даними суб’єктивного опитування регулярний (1−2 рази на 

день) догляд за ротовою порожниною здійснювали 31,90±3,65 % осіб основної 

групи та 41,94±7,90 % опитаних порівняльної групи, причому ця група 
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опитаних була найбільшою, р<0,01 (табл. 3.13).  

 

Таблиця 3.13 – Регулярність догляду за порожниною рота у осіб груп 

спостереження  

 

Догляд за 

порожниною рота 

Основна група (n=163) Порівняльна група (n=93) 

абс. ч. % абс. ч. % 

Регулярний 52 31,90±3,65,* 39 41,94±7,90 

Нерегулярний 73 44,78±3,89, 38 40,86±7,97 

Відсутній 38 23,31±3,31, 16 17,20±9,43 

 
Примітка: *р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 

порівняльної групи.  

 

Нерегулярний догляд за ротовою порожниною визнавали 44,78±3,89% 

пацієнтів основної групи проти 40,86±5,09% досліджуваних порівняльної 

групи, p>0,05. У той же час відсутню гігієну порожнини рота констатували 

23,31±3,31% осіб основної групи та 17,20±9,43% людей порівняльної групи, 

p>0,05. 

Інтерпретація індексних балів показала, що «добрий» та «задовільний» 

стан гігієни порожнини рота визначався у 54 осіб основної групи (33,13 %), що 

було у 2,0 рази менше стосовно середніх значень у досліджуваних груп 

порівняння (66,66 %), р<0,01. В той же час, «незадовільну» та «погану» гігієну 

ротової порожнини за індексом OHI–S, констатували у 109 досліджуваних 

основної групи (66,87 %) та у 31 обстежених порівняльної групи (33,34 %), 

р<0,01 (табл. 3.14). 

Стан гігієни ротової порожнини залежно від віку засвідчував, що тільки у 

віці 20–25 років у пацієнтів основної групи індекс OHI–S трактувався як 

задовільний, зі значенням 1,82 ± 0,93 бали (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.14 – Оцінка рівня гігієни порожнини рота у хворих за індексом 

OHI–S 

 
Значення 

індексу 
OHI–S 

Основна група (n=163) Порівняльна група (n=93) 

абс. ч. % абс. ч. % 

0 – 0,6 
Добрий 

26 15,95±2,86* 26 27,96±4,65 

0,7 – 1,6 
Задовільний 

28 17,18±2,95** 36 38,70±5,05 

1,7 – 2,5 
незадовільний 

60 36,80±3,77* 19 20,44±4,18 

Більше 2,6 
Поганий 

49 30,07±3,59** 12 12,90±3,47 

 

Примітка: *р<0,05; **р<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних 

у порівнянні.  

 

Таблиця 3.15 – Стан гігієни порожнини рота обстежених різного віку за 

індексом OHI–S  

 

Вік 
(у роках) 

Основна група Порівняльна група 

кількість 

обстежених (n) 
OHI−S 
(M±m) 

кількість 

обстежених (n) 
OHI−S 
(M±m) 

20–25 18 1,82±0,93 22 0,42±0,21 

26–35 36 2,47±1,26 20 0,58±0,34 

36–45 50 2,94±1,82 24 1,54±0,73 

46–55 59 3,95±1,44 27 1,92±0,81 

Всього 163 2,79±1,36 93 1,12±0,52 
 

У віковому інтервалі 26–35 років, у обстежених основної групи OHI–S зі 

значенням 2,47 ± 1,26 бали характеризувався як незадовільний, а у 36–55 років 

дані індексу гігієни дорівнювали 2,94 ± 1,82 бали та 3,95 ± 1,44 бали, та 

відповідали поганому гігієнічному стану ротової порожнини. 
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Стан гігієни ротової порожнини у порівняльній групі характеризувався 

більш позитивними даними: у віці 20–25 років та 26–35 років індекс OHI–S зі 

значеннями 0,42±0,21 бали та 0,58±0,34 бали розцінювався як добрий; у 

віковому інтервалі 36–45 років OHI–S складав 1,54±0,73 бали і трактувався як 

задовільний; у старшій групі (46–55 років) гігієна ротової порожнини 

розцінювалась як незадовільна зі значенням OHI–S 1,92±0,81 бали. 

Середнє значення індексу OHI–S у основній групі (2,79±1,36) 

перевищувало аналогічний показник групи порівняння (1,12±0,52) у 2,5 рази.  

Результати дослідження індексу ОНІ−S у обстеженні залежно від 

тривалості ЦД І типу представлено на рисунку 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 – Стан гігієни порожнини рота залежно від тривалості ЦД І типу 

за індексом ОНІ−S 

 

Дані засвідчують зростання значення ОНІ−S із збільшенням тривалості 

загальносоматичного захворювання і дають підставу стверджувати, що 

причиною суттєво гіршого гігієнічного стану порожнини рота у обстежених з 

цукровим діабетом є не лише недостатній догляд за порожниною рота, але і 

наявність загальносоматичного захворювання. 

 



81 

Основні положення даного розділу висвітлені у наступних 

публікаціях:  

1. Бандрівська Н. Н. Об'єктивні симптоми перебігу генералізованого 

пародонтиту у хворих з цукровим діабетом І типу на фоні діабетичної 

кардіоміопатії / Н. Н. Бандрівська, Р. Ю. Шкребнюк // Вісник проблем біології 

і медицини. – 2015. − № 4. – С.335−338. 

2. Пупін Т. І. Поширеність генералізованого пародонтиту в пацієнтів із 

цукровим діабетом І типу на фоні діабетичної кардіоміопатії / Т. І. Пупін,  

Р. Ю. Шкребнюк // Вісник наукових досліджень. – 2015. – С. 65−67. 

3. Шкребнюк Р. Ю. Індексна оцінка стану тканин пародонта у із 

початковими формами генералізованого пародонтиту на тлі цукрового діабету 

І типу з діабетичною кардіоміопатією / Р. Ю. Шкребнюк // Український 

стоматологічний альманах. – 2015. − № 6. – С. 9−12. 

4. Шкребнюк Р. Ю. Стан гігієни порожнини рота у хворих на 

генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету І типу з діабетичною 

кардіоміопатією / Р. Ю. Шкребнюк // Актуальні проблеми сучасної медицини. 

– 2016. − № 3. − С.26−29. 



82 

РОЗДІЛ 4 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА ТА 

УЛЬТРАСТРУКТУРА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ЯСЕН У ПАЦІЄНТІВ, 

ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ НА ТЛІ 

ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ І ТИПУ З КАРДІОМІОПАТІЄЮ 

 

4.1 Функціональний стан тканин пародонта у хворих на генералізований 

пародонтит на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією  

 

У результаті проведення проби функціональної стійкості капілярів 

встановлено, що у хворих з генералізованим пародонтитом початкового − І 

ступеня на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією у фронтальній ділянці верхньої 

щелепи час утворення гематоми складав 35,21±2,48 сек., р<0,01, а у боковій 

ділянці щелепи 65,18±3,15 сек., р<0,01. Отримані значення були у 1,4 рази 

менше стосовно відповідних даних у хворих з ГП без соматичних захворювань 

− 49,15±2,21 сек. у фронтальній та 86,00±3,25 сек. у боковій ділянці.  

При ГП ІІ ступеня у пацієнтів основної групи час утворення гематоми 

зменшувався до 20,40±2,36 сек., р<0,01 у фронтальній та до 42,50±3,21 у 

боковій ділянці щелепи, р<0,05. У осіб порівняльної групи спостерігалась 

аналогічна тенденція: досліджували зменшення часу утворення гематоми у 

фронтальній ділянці до 35,50±2,20 сек. та у боковій − до 54,20±3,22 сек. При 

цьому, у пацієнтів з ГП ІІ ступеня основної групи час утворення гематоми у 

фронтальній ділянці був у 1,7 рази, а боковій ділянці − у 1,3 рази менше 

стосовно значень у групі порівняння.  

У пацієнтів з ГП ІІІ ступеня основної групи час утворення гематом у 

обох ділянках був найменшим та становив 13,00±1,49 сек., р<0,01 у 

фронтальній та 35,20±3,18 сек. у боковій ділянках, р<0,01. Звертало увагу, що 

у досліджуваних порівняльної групи з ГП ІІІ ступеня, час утворення гематоми 

у фронтальній ділянці був у 1,6 рази, а у боковій ділянці щелепи − у 1,4 рази 

більшим (20,70±1,52 сек. та 49,17±3,24 сек., відповідно) стосовно даних у 
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пацієнтів основної групи з ГП ІІІ ступеня.  

У середньому, у пацієнтів з ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією, час 

утворення гематоми у фронтальній ділянці щелепи був у 1,5 рази меншим 

(22,84±2,11 сек. проти 35,12±1,98 сек., р<0,01), а у боковій ділянці у 1,3 рази 

меншим (47,63±3,18 сек. проти 63,12±3,24 сек., р<0,01) стосовно середніх 

даних у хворих з ГП без соматичних захворювань (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 − Значення функціональної проби стійкості капілярів у 

пацієнтів з генералізованим пародонтитом у групах дослідження 

 

Ступінь ГП 
Основна група Порівняльна група 

фронтальна 

ділянка 
бокова 

ділянка 
фронтальна 

ділянка 
бокова 

ділянка 
ГП поч. − І 

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

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

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

Середнє 

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

 

Примітка: *р<0,01; **р<0,05 − ступінь достовірності різниці значень 

стосовно даних порівняльної групи. 

 

На основі вищенаведених даних, ми провели визначення індексу 

функціонального стану периферійного кровообігу (ІПК). З’ясовано, що у 

пацієнтів з ГП початкового − І ступеня на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією ІПК 

у фронтальній ділянці дорівнював 0,49±0,16 бали, р>0,05, що було у 1,6 рази 

менше стосовно даних у осіб з ГП початкового − І ступеня без соматичних 

захворювань (0,76±0,28 бали). У пацієнтів основної групи з даним ступенем 

ГП у боковій ділянці значення ІПК було у 1,9 рази менше стосовно даних у 
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осіб порівняльної групи (0,32±0,10 бали проти 0,61±0,20 бали, р<0,05).  

У обстежуваних основної групи з ГП ІІ ступеня ІПК у фронтальній 

ділянці складав 0,25±0,08, р<0,05 та у боковій ділянці щелепи − 0,18±0,06 

бали, р<0,05. У пацієнтів з ГП ІІ ступеня важкості порівняльної групи ІПК у 

фронтальній ділянці щелепи зі значенням 0,58±0,16 бали та у боковій ділянці 

зі значенням 0,44±0,11 бали був у 2,3 рази та у 2,4 рази вище стосовно 

відповідних даних у пацієнтів основної групи (табл.4.2).  

 

Таблиця 4.2 − Значення індексу периферійного кровообігу у хворих на 

генералізований пародонтит у групах дослідження  

 

Ступінь ГП 
Основна група Порівняльна група 

фронтальна 

ділянка 
бокова 

ділянка 
фронтальна 

ділянка 
бокова 

ділянка 
ГП поч. − І 

ступеня 
0,49±0,16 0,32±0,10 0,76±0,28 0,61±0,20 

ГП ІІ ступеня 0,25±0,08 0,18±0,06* 0,58±0,16 0,44±0,11 

ГП ІІІ ступеня 0,08±0,03** 0,072±0,02* 0,34±0,08 0,28±0,07 

Середнє 

значення 
0,27±0,09* 0,19±0,06 0,56±0,17 0,44±0,13 

 

Примітка: *р<0,05; **р<0,01 − ступінь достовірності різниці значень 

стосовно даних порівняльної групи. 

 

У пацієнтів з ГП ІІІ ступеня ІПК у фронтальній ділянці щелепи був у 4,2 

рази нижче (0,08±0,03 бали проти 0,34±0,08 бали, р<0,01), а у бічній ділянці 

щелепи − у 3,9 рази (0,072±0,02 бали проти 0,28±0,07 бали, р<0,05) нижче 

стосовно даних порівняльної групи.  

Аналіз числових значень ІПК продемонстрував, що у пацієнтів основної 

групи при ГП початкового − ІІ ступеня стан периферійного кровообігу 
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можливо розцінювати, за критеріями індексу, як задовільний, а при ГП ІІІ 

ступеня − як декомпенсований. У пацієнтів порівняльної групи при усіх 

ступенях ГП, ІПК трактувався як незадовільний.  

У середньому, ІПК пацієнтів з ГП основної групи, у фронтальній ділянці 

щелепи зі значенням 0,27±0,09 бали був у 2,0 рази меншим стосовно даних у 

порівнянні (0,56±0,17 бали, р<0,05) і розцінювався як задовільний в обох 

групах дослідження. У боковій ділянці у пацієнтів з ГП основної групи ІПК, у 

середньому, був у 2,3 рази менше стосовно даних у порівнянні і відповідав 

задовільному стану периферійного кровообігу (0,19±0,06 бали проти 0,44±0,13 

бали, р>0,05). 

Отже, у результаті аналізу отриманих даних, можливо стверджувати, що 

стан кровообігу у тканинах пародонта у пацієнтів з генералізованим 

пародонтитом характеризується мікроциркуляторними порушеннями. Однак, у 

хворих з ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією ці процеси проявляються 

більш вираженими змінами, що підтверджується зменшенням часу утворення 

гематом на слизовій оболонці ясен та зниженням індексу периферійного 

кровообігу.  

 

4.2 Ультраструктура слизової оболонки ясен у пацієнтів з 

генералізованим пародонтитом на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією  

 

У результаті електронно-мікроскопічного дослідження ультратонких 

зрізів біоптатів ясен встановлено, що у пацієнтів з ГП без соматичних 

захорювань поверхневі частини епітелію рогового та зернистого шарів у 

деяких ділянках перебували у стані некрозу, або були відсутні. У місцях 

відсутності епітелію до дезорганізованих клітин зернистого шару прилягали 

скупчення електронно-щільних мас порожнини рота, бактерії, пучки волокон 

фібрину, еритроцити.  

Клітини зернистого шару епітелію мали сплощену та видовжену форму і 

високу щільність цитоплазми та ядра. Поверхня клітин зернистого шару, що 
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повернута до ротової порожнини, утворювала велику кількість мікровиростів у 

формі ворсинок та лакун, що заходили на значні віддалі у товщину 

цитоплазми, у формі електронно-світлих канальців. Клітини зернистого шару, 

що знаходились дещо віддаленіше від ротової порожнини, мали незначну 

електронну щільність та перебували у стані набряку. Інтерстицій в остистому 

та базальному шарах епітелію розширений, в ряді випадків заповнений 

моноцитами (рис.4.1).  

 

 
 

Рисунок 4.1 – Ультраструктура моноцита та дезорганізованих клітин 

остистогоі базального шарів епітелію слизової оболонки ясен у пацієнта з 

генералізованим пародонтитом без супутніх соматичних захворювань  

(Зб. × 5000). 

 КБШ − клітина базального шару епітелію; КОШ – клітини остистого шару;   

М − моноцит; ІСТ − інтерстицій; Ц − цитоплазма; Я – ядро 

 

Розширені ділянки інтерстицію та присутність в них моноцитів вказують 

на набряк епітелію, що супроводжується запальним процесом. При цьому, в 

сполучній тканині слизової оболонки ясен спостерігали присутність 

Ц Я 

ІСТ 

М КБШ 

КОШ 



87 

гемокапілярів, що мали дилятовані просвіти та були заповнені електронно-

світлими об’ємами плазми крові та щільними еритроцитами, які контактували 

з мікроворсинками ендотеліальних клітин. Ендотеліальні клітини низки 

гемокапілярів мали дезорганізовану цитоплазму, поверхневі шари якої часто 

утворювали випячування. Ядра ендотеліальних клітин мали неправильну 

форму, були збіднені на хроматин та вміщували атрофоване ядерце. 

Внутрішня та зовнішня ядерні мембрани таких клітин на більшості ділянок 

були слабо контурованими, або майже повністю лізованими. У безпосередній 

близькості до дезорганізованих гемокапілярів знаходились фібробласти, що 

були оточені обширними полями пучків волокон колагену (рис.4.2). 

 

 
 

Рисунок 4.2 − Ультраструктура електронно-світлої плазми крові та 

дезорганізованих ендотеліальних клітин гемокапіляра сполучної тканини 

слизової оболонки ясен пацієнта з генералізованим пародонтитом без супутніх 

соматичних захворювань (Зб. × 5000). 

 БМ − базальна мембрана; ЕК – ендотеліальна клітина; ЕХ − еухроматин; КВ − 

колагенове волокно; ПС − полісома; Р − рибосома 
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На етапах дезорганізації та розпаду виявлені окремі мієлінові нервові 

волокна у складі нервів сполучної тканини. Елементи шванівської оболонки 

мезаксона мієлінових нервових волокон розпушені, зливались між собою та 

аксолемою і утворювали преципітати та коагуляти. В оточенні пучків 

колагенових волокон знаходились поодинокі дезорганізовані безмієлінові 

нервові волокна. Цитоплазма нейролемоцитів була стоншеною та 

дезорганізованою. Такі ушкодження провідних шляхів периферійної нервової 

системи [144,177] можуть вказувати на порушення регульованої ними 

дільності тканин і клітин слизової оболонки ясен.  

Ультраструктура біоптатів ясен у хворих на генералізований пародонтит 

на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією характеризувалась гетероморфністю 

пошкоджень різного ступеня вираженості як епітелію, так і сполучної тканини. 

У ділянках сполучної тканини, що були прилеглими до клітин поверхневих 

шарів епітелію, виявлялись скупчення електронно-щільних мас преципітатів та 

коагулятів, пучків волокон фібрину, еритроцитів на різних етапах 

дезорганізації та лізованих гранулоцитів, а також значні кількості 

бактеріальних тіл. Гетероморфність ушкоджень клітин поверхневих шарів 

епітелію, а також присутність у дотичних до них скупчень електронно-

щільних мас, преципітатів, коагулятів, пучків волокон фібрину, еритроцитів та 

гранулоцитів на різних етапах розпаду, вказує на перебіг хронічного 

запального процесу ясен. Скупчення бактеріальних тіл у найбільш 

ушкоджених ділянках поверхневих шарів епітелію слизової оболонки (СО) 

ясен вказує, згідно даних літератури [117,177], на перебіг хронічного процесу 

даного захворювання і надходження продуктів розпаду бактерій в організм. 

У ділянках СО ясен зі значними пошкодженнями виявлено перервність 

епітеліального шару, базальної мембрани епітелію. При цьому, роговий, 

зернистий та остистий шари епітелію були відсутніми, а базальний шар 

проявлявся окремими деформованими та вакуолізованими клітинами. 

Міжклітинні простори між такими клітинами базального шару були 

розширеними та заповненими гемолізованими еритроцитами, поодинокими 
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бактерійними тілами, гранулоцитами, переважно нейтрофільними. Значна маса 

нейтрофільних гранулоцитів була ушкодженою, а їх цитоплазматичний вміст у 

вигляді електронно-щільних гранул − десквамованим у міжклітинний простір. 

Гемокапіляри, що прилягали до таких ділянок основної речовини сполучної 

тканини, мали розширені простори, заповнені скупченнями дезорганізованих 

еритроцитів, нейтрофільних гранулоцитів, тромбоцитів, лізованої плазми 

крові. Стінка вказаних гемокапілярів була стоншеною, між гіпертрофованими 

ендотелійними клітинами стінки гемокапілярів часто знаходились 

нейтрофільні гранулоцити подовгастої форми, які пронизували її наскрізь. 

Підвищена присутність нейтрофільних гранулоцитів у пошкоджених основних 

біологічних середовищах СО ясен за умов даної патології вказує на 

прогресування запального процесу [117,179]. 

В свою чергу, стінка гемокапілярів була побудована із електронно-

щільних ендотеліальних клітин, ядро яких було насичене, в основному, 

гетерохроматином, а цитоплазма дрібними вакуолями та розширеними 

каналами гранулярного ендоплазматичного ретикулуму. Характерно,що 

окремі ендотеліальні клітини стінки таких гемокапілярів були в стані некрозу, 

а їх фрагменти виступали в просвіт судини. Плазматична мембрана 

ендотеліальних клітин і еритроцитів була розпушеною. Також зауважено, що 

такий компонент стінки гемокапілярів як базальна мембрана була нечіткою, а 

субепітеліальний шар між нею і базальною частиною цитоплазми 

ендотеліальних клітин розширений та заповнений дрібними фрагментами 

електронно щільного матеріалу.   

Такий стан стінки гемокапілярів, за даними літератури, може вказувати 

на збільшення їх проникності [179,180]. 

За умов даної патології були також виявлені в складі сполучної тканини СО 

ясен гемокапіляри, стінка яких, крім ендотеліальних клітин вміщувала 

перицити. Треба відмітити, що ендотеліальні клітини у складі своєї 

цитоплазми вміщували поодинокі гіпертрофовані мітохондрії, розгалужену 

мережу дезорганізованих каналів гранулярного та агранулярного 
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ендоплазматичного ретикулуму. Характерною ознакою люмінальної поверхні 

таких ендотеліальних клітин була присутність значної кількості мікроворсинок 

(рис.4.3).  

 

 
 

Рисунок 4.3 − Ультраструктура дезорганізованого гемокапіляра сполучної 

тканини слизової оболонки ясен у пацієнта з генералізованим пародонтитом на 

тлі цукрового діабету І типу з кардіоміопатією (Зб. × 5000). 

ДЦ − дезорганізована цитоплазма; Т – тромбоцит. 

 

За даними літератури, присутність на люмінальній поверхні 

ендотеліальних клітин мікроворсинок свідчить про перебіг циркуляторної 

гіпоксії в тканинах. Щодо присутності в стінці гемокапілярів перицитів, які 

контактують із ендотеліальними клітинами, то це може свідчити про процеси, 

пов’язані із ремоделюванням гемокапілярів [117, 177, 179]. 

Серед обширних дезорганізованих та насичених волокнами колагену мас 

основної речовини сполучної тканини СО рідко виявляються гемокапіляри, 

стінка яких побудована із електронно-світлих ендотеліальних клітин.  

 

ДЦ 

T 
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Рисунок 4.4 − Ультраструктура гемокапіляра, стінка якого вміщує 

дезорганізовані ендотеліальні клітини та перицити в складі сполучної тканини 

слизової оболонки ясен пацієнта з генералізованим пародонтитом на тлі 

цукрового діабету І типу з кардіоміопатією (Зб. × 5000).  

БМ – базальна мембрана; ЕНК − ендотеліальна клітина; Е – еритроцит; МВ − 

мікроворсинка; ПЦ − перицит 

 

Просвіти таких гемокапілярів були розширені та заповнені електронно-

світлою плазмою крові. Цитоплазма ендотеліальних клітини насичена в 

основному дрібнозернистою гіалоплазмою, незначною кількістю рибосом та 

полісом. Великих розмірів ядра таких клітин є насичені в основному 

гомогенними масами еухроматину (рис.4.4).  

Нами зауважено, що прилеглі до описаних ділянок основної речовини 

сполучної тканини гемокапіляри мали стінку з потовщеною базальною 

мембраною та електронно-щільними ендотеліальними клітинами. Просвіти 

таких гемокапілярів були звуженими та обтурованими масами щільно 

впакованих нейтрофільних гранулоцитів. Поруч з обтурованими 

гемокапілярами знаходились гемокапіляри з розширеним просвітом, до складу 

якого входили значні об’єми електронно-світлої плазми крові та скупчення 
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БМ 
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еритроцитів. Люмінальні поверхні ендотеліальних клітин, що контактували із 

електронно-світлою плазмою крові, утворювали значну кількість 

мікровориснок. Останнє може вказувати, відповідно до раніше отриманих 

даних, про присутність циркуляторної гіпоксії в даній частині тканини 

[117,177,180]. Виявлено також, що просвіти в судинах значного калібру були 

частково наповнені мікротромбами, що складалися зі скупчень еритроцитів, 

тромбоцитів та пучків волокон фібрину. Часто прилеглі до вказаних тромбів 

інші ділянки просвіту судин були розширеними та виповненими електронно-

світлою плазмою крові.  

 

 
 

Рисунок 4.5 – Ультраструктура гемокапіляра слизової оболонки ясен у 

пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу з 

кардіоміопатією (Зб.×5000).  

БМ − базальна мембрана; В − вакуоля; ГЛМ − гомогенні лапаті маси; Е – 

еритроцит; ЕНК − ендотеліальна клітина; ПМ − плазматична мембрана;  

СЕШ − субендотеліальний шар 
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В тих ділянках сполучної тканини, які вміщували судини значного 

калібру, а їх стінка була організована оптимально розвиненими 

ендотеліальними клітинами, субендотеліальним шаром, як правило, оточуюча 

основна речовина сполучної тканини була наповнена протяжними 

скупченнями пучків волокон колагену, лімфоцитами, лейкоцитами, 

плазматичними клітинами, фібробластами (рис. 4.5). Цитоплазма окремих 

фібробластів вміщувала значні кількості ліпоптротеїнових гранул. Що ж до 

пристуності значних об’ємів пучків колагенових волокон у прилеглій до 

суднин сполучної тканини СО ясен то, згідно літературних джерел, це може 

вказувати на розвиток склеротичних процесів при даній патології [177, 179]. 

У сполучній тканині, в ділянках незначних пошкоджень, виявлено 

гемокапіляри, що мали розширені просвіти, заповнені, в основному, плазмою 

крові та поодинокими еритроцитами, тромбоцитами. Характерно, що між 

люмінальною поверхнею ендотеліальних клітин та еритроцитами знаходились 

тромбоцити без прямого контакту зі своїми поверхнями. 

Таким чином, у пацієнтів з генералізованим продонтитом на тлі ЦД І 

типу з кардіоміопатією глибина некротичних уражень характеризується 

гетерогенністю та захоплює епітелій, сполучну тканину, в тому числі, стінку 

гемокапілярів у слизовій оболонці ясен.  

 

Основні положення даного розділу висвітлені у наступних 

публікаціях:  

1. Шкребнюк Р. Ю. Функціональний стан мікроциркуляції пародонта у 

хворих на генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету І типу з 

кардіоміопатією / Р. Ю. Шкребнюк, О. І. Мрочко, Н. Р. Ключковська // 

Український стоматологічний альманах. − 2016.− № 4. − С. 33−35. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ПОКАЗНИКИ МАРКЕРІВ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У 

ХВОРИХ З ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ НА ТЛІ ЦД І 

ТИПУ З КАРДІОМІОПАТІЄЮ 

 

5.1 Зміни маркерів ендотеліальної дисфункції у сироватці крові у хворих 

з генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу з 

кардіоміопатією 

 

З метою дослідження вираженості ендотеліальної дисфункції та 

можливих її причин у пацієнтів груп дослідження, у плазмі крові визначали 

вміст ендотеліну-1, молекул судинної адгезії (sVCAM), Е-селектину та 

активність ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ). 

З’ясовано, що у практично здорових людей без соматичних та 

стоматологічних захворювань контрольної групи, вміст ендотеліну-1 у плазмі 

крові дорівнював 0,26±0,04 фмоль/мл. У пацієнтів з ГП без соматичних 

захворювань порівняльної групи концентрація ендотеліну-1 становила, у 

середньому, 0,42±0,05 фмоль/мл, що було на 61,54 % вище стосовно даних у 

контрольній групі, р<0,05. Максимальні значення середнього вмісту 

ендотеліну-1 у плазмі крові у пацієнтів з ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією 

сягали 0,67±0,04 фмоль/мл. При цьому, отримане значення було на 157,69 % та 

на 59,52 % вище стосовно даних у контрольній та порівняльній групах 

відповідно, р<0,01, р1<0,05 (рис.5.1). 

Нами досліджено, що у осіб контрольної групи вміст sVCAM у плазмі 

крові становив 327,80±52,08 нг/мл. У пацієнтів порівняльної групи вміст 

молекул середньої адгезії дорівнював 492,66±60,69 нг/мл, що було на 50,29 % 

вище стосовно значень у контролі, р<0,05. Максимальний вміст sVCAM у 

плазмі крові був визначений у пацієнтів основної групи – 742,71±62,19 нг/мл, 

що було на 126,57 % вище стосовно даних у контролі, р<0,01, та на 50,76 % 
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перевищувало значення у пацієнтів порівняльної групи, р1<0,05 (рис.5.2). 

 

 
Рисунок 5.1 − Вміст ендотеліну-1 у сироватці крові пацієнтів груп дослідження 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Вміст молекул судинної адгезії у плазмі крові у пацієнтів груп 

дослідження 

 

Активність ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) у осіб 

контрольної групи була мінімальною зі значенням 0,487±0,04 од/1 мл за 1 год. 

У пацієнтів без соматичних захворювань, хворих на ГП, активність АПФ у 

плазмі крові становила 0,593±0,03 од/1 мл за 1 год, що було на 21,77 % вище 

стосовно даних у контрольній групі, р<0,05. Максимальну активність АПФ у 
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плазмі крові досліджували у хворих на ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією 

− 0,709±0,05 од/1 мл за 1 год, при цьому отримане значення перевищувало дані 

у контрольній та порівняльній групах на 45,58 % та на 19,56 % відповідно, 

р<0,01, р1<0,05. 

Вміст Е-селектину у плазмі крові досліджуваних контрольної групи був 

на 44,0 % нижче стосовно даних у порівняльній групі (3,25±0,34 пг/мл проти 

4,68±0,39 пг/мл, р<0,05). Максимальні значення Е-селектину у плазмі крові 

визначали у пацієнтів основної групи – 7,34±0,39 пг/мл. Звертало увагу, що 

отримане значення на 125,85 % та на 56,84 % було вище стосовно даних у 

контрольній та порівняльній групах, р<0,01, р1<0,01, відповідно (рис.5.3). 

 

 

Рисунок 5.3 – Активність ангіотензинперетворювального ферменту та вміст Е-

селектину у плазмі крові пацієнтів груп дослідження 

 

Аналіз вмісту маркерів ендотеліальної дисфункції у плазмі крові 

пацієнтів хворих на ГП початкового – ІІІ ступеня на тлі ЦД І типу з 

кардіоміопатією та соматично здорових осіб представлений у таблиці 5.1.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що у пацієнтів 

порівняльної групи, при усіх ступенях важкості генералізованого пародонтиту, 

вміст ендотеліну-1 у плазмі крові був нижче стосовно аналогічних даних у 

хворих на ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією.  

(пг/мл) 

(од./1мл) 
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Таблиця 5.1 – Вміст маркерів ендотеліальної дисфункції у плазмі крові 

пацієнтів, хворих на генералізований пародонтит 

 

Групи дослід-
ження 

Ендотелін−1, 
фмоль/мл 

АПФ, 
од/1 мл 
за 1 год 

Молекули 

судинної адгезії 

(sVCAM), 
нг/мл 

Е-селектин, 
пг/мл 

Порів-
няльна 

ГП поч. –
І ступ. 

0,30±0,05 0,488±0,03 466,00±54,12 2,98±0,39 

ГП ІІ 
ступ. 

0,42±0,06 0,596±0,04 501,11±72,88 4,72±0,41 

ГП ІІІ 

ступ. 
0,53±0,05°° 0,695±0,03 510,86±56,07 6,35±0,37 

Осно- 
вна 

ГП поч. – 
І ступ. 

0,59±0,04** 0,587±0,07 626,20±51,20* 5,72±0,32** 

ГП ІІ 
ступ. 

0,68±0,05** 0,728±0,05* 708,17±50,00* 
7,38±0,31 

**,°°,▪ 

ГП ІІІ 

ступ. 
0,74±0,04 

°,** 
0,862±0,04 

*,°°,▪ 
793,75±85,36*,° 

8,93±0,54 
**,°°,▪ 

 
Примітки: 

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

порівняльної групи. 

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

хворих на ГП початкового  – І ступеня. 

3. ▪р2<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних у хворих на ГП 

ІІ ступеня.  

 

Так, у хворих основної групи при ГП початкового – І ступеня, вміст 

ендотеліну-1 у плазмі крові був на 96,67 % вище стосовно даних порівняльної 

групи (0,59±0,04 фмоль/мл проти 0,30±0,05 фмоль/мл, р<0,01). У пацієнтів 

основної групи при ГП ІІ ступеня важкості вміст ендотеліну-1 у плазмі крові 

дорівнював 0,68±0,05 фмоль/мл, що було на 61,90 % більше, ніж у пацієнтів з 

ГП ІІ ступеня важкості порівняльної групи (0,42±0,05 фмоль/мл, р<0,01) та на 
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15,25 % вище стосовно даних у пацієнтів з ГП початкового – І ступеня 

основної групи, р1>0,05. Максимальні значення вмісту ендотеліну-1 у плазмі 

крові визначали у пацієнтів з ГП ІІІ ступеня обох груп дослідження: 0,74±0,04 

фмоль/мл у основній та 0,53±0,05 фмоль/мл у порівняльній групі, при цьому у 

хворих основної групи отримане значення було на 39,62 % вище, ніж у 

пацієнтів порівняльної групи, р<0,01. У той же час, вміст ендотеліну-1 у 

плазмі крові хворих на ГП ІІІ ступеня основної групи перевищував значення у 

пацієнтів з ГП початкового – І ступеня та з ГП ІІ ступеня – на 25,42 % та на 

8,82 % відповідно, р1<0,05, р2>0,05. 

Зі збільшенням ступеня тяжкості генералізованого пародонтиту у 

пацієнтів груп дослідження зростала активність ангіотензинперетворю-

вального ферменту (АПФ). Так, у пацієнтів порівняльної групи активність 

АПФ зростала від 0,488±0,03 од/1 мл за 1 год при ГП початкового – І ступеня 

до 0,695±0,03 од/1 мл за 1 год при ГП ІІІ ступеня. У пацієнтів з ЦД І типу з 

кардіомопатією активність АПФ при ГП початкового – І ступеня становила 

0,587±0,07 од/1мл за 1 год, що було на 20,28 % вище стосовно аналогічного 

значення у порівняльній групі, р>0,05. У пацієнтів основної групи при ГП ІІ 

ступеня активність АПФ зростала до 0,728±0,05 од/1 мл за 1 год, що було на 

22,15 % вище відповідних значень у порівнянні, р<0,05, та на 24,02 % 

перевищувало дані у хворих з ГП початкового – І ступеня основної групи, 

р1>0,05. Максимальна активність АПФ у плазмі крові була досліджена у 

пацієнтів з ГП ІІІ ступеня основної групи – 0,862±0,04 од/1 мл за 1 год, 

причому отримане значення було на 24,02 % вище стосовно аналогічних даних 

у порівняльній групі, р<0,05 та перевищувало значення у хворих з ГП 

початкового – І ступеня та ГП ІІ ступеня на 46,84 %, р1<0,01, та на 12,91 %, 

р2<0,05, відповідно. 

У результаті проведених досліджень визначали зростання вмісту 

молекул судинної адгезії (sVCAM) у плазмі крові у хворих на генералізований 

пародонтит обох груп спостереження, однак у пацієнтів з ГП основної групи 

ця тенденція носила більш виражений характер. У соматично здорових осіб 
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вміст sVCAM у плазмі крові зростав від 466,00±54,12 нг/мл при ГП 

початкового – І ступеня до 510,86±55,07 нг/мл при ГП ІІІ ступеня. У 

досліджуваних основної групи при ГП початкового – І ступеня вміст sVCAM у 

плазмі крові дорівнював 626,20±51,20 нг/мл, що перевищувало аналогічні 

значення у порівнянні на 34,20 %, р<0,05. У хворих з ЦД І типу з 

кардіоміопатією при ГП ІІ ступеня вміст sVCAM у плазмі крові зі значенням 

708,17±50,00 нг/мл був на 41,32 % вище стосовно аналогічних значень у 

порівнянні, р<0,05 та на 13,09 % вище даних у хворих з ГП початкового – І 

ступеня основної групи, р2>0,05. Максимальні значення молекул судинної 

адгезії у плазмі крові визначали у хворих на ГП ІІІ ступеня основної групи – 

893,75±85,36 нг/мл. Звертало увагу, що отримане значення було на 74,95 % 

вище даних у порівнянні, р<0,05, та на 42,73 % та на 26,20 % перевищувало 

дані у хворих на ГП початкового – І ступеня та ГП ІІ ступеня, відповідно, 

р1<0,05, р2>0,05. 

У хворих на ГП обох груп дослідження виявлена тенденція до зростання 

Е-селектину у плазмі крові. При цьому, мінімальні значення Е-селектину 

визначали у хворих на ГП початкового – І ступеня: 2,98±0,39 пг/мл у 

порівняльній та 5,72±0,32 у основній групі, р<0,01. У хворих на ГП ІІ ступеня 

важкості вміст Е-селектину був на 56,36 % вище стосовно даних у порівнянні 

(7,38±0,31 пг/мл проти 4,72±0,41 пг/мл, р<0,01) та на 29,02 % перевищував 

значення у пацієнтів з ГП початкового – І ступеня тяжкості основної групи, 

р1<0,01. Найвище значення вмісту Е-селектинуспостерігали у хворих на ГП ІІІ 

ступеня – 8,93±0,54 пг/мл, що перевищувало аналогічне значення у порівнянні 

на 40,62 %, р<0,01. При цьому, отримане значення було на 56,12 % та на 13,69 

% вище стосовно даних у хворих з ГП початкового – І та ГП ІІ ступеня, 

відповідно, р1<0,01, р2<0,05. 

Отже, у хворих на генералізований пародонтит одним із вузлових 

патогенетичних механізмів ініціації та формування патологічного процесу у 

тканинах пародонта є ендотеліальна дисфункція, що було підтверджено 

вірогідним зростанням концентрації у плазмі крові хворих на ГП таких 
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показників, як розчинні молекули судинної адгезії sVCAM−1, E-селектину, 

ангіотензинперетворювального ферменту та ендотеліну-1 стосовно значень у 

здорових людей. У той же час, у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на 

тлі ЦД І типу з кардіоміопатією ця тенденція носила більш виражений 

характер, у порівнянні з хворими на ГП без соматичних захворювань. Цей 

процес може характеризувати посилення хронічного запалення та зменшення 

ангіогенезу при прогресуванні генералізованого пародонтиту.  

 

5.2 Зміни вмісту метаболітів азоту та ендотеліну-1 у ротовій рідині 

хворих на генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету І типу з 

кардіоміопатією  

 

За даними літератури [44, 103, 104], NO вважається основним 

вазодилятатором, але його дію слід розглядати поряд із показниками 

ендотеліну-1. Як свідчать отримані дані, у досліджуваних контрольної групи, 

соматично та стоматологічно здорових осіб-добровольців, вміст ендотеліну-1 у 

ротовій рідині складав 0,43±0,05 пмоль/л, що було на 33,35 % менше стосовно 

даних у осіб хворих на ГП, без супутніх соматичних захворювань – 0,84±0,07 

пмоль/л, р<0,05 (рис. 5.4, рис. 5.5).  

 
Рисунок 5.4 – Середній вміст метаболітів азоту (NO2 + NO3) у ротовій рідині 

пацієнтів груп дослідження 
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Рисунок 5.5 – Середній вміст ендотеліну-1 у ротовій рідині пацієнтів груп 

дослідження 

 

У пацієнтів хворих на ГП, на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією основної 

групи, вміст ендотеліну-1 у ротовій рідині був максимальним та дорівнював 

1,13±0,06 пмоль/л. Отримані дані були на 79,37 % (р<0,01) та на 34,52 % вище 

(р1<0,05), стосовно значень у контрольній і порівняльній групах відповідно.  

Вміст метаболітів азоту (NO2+NO3) у ротовій рідині досліджуваних 

контрольної групи перевищував дані у порівнянні, у середньому, на 32,87 % 

(40,26±11,15 мкмоль/л проти 27,02±1,13 мкмоль/л, р<0,01). 

Звертало увагу, що у пацієнтів основної групи середній вміст метаболітів 

у ротовій рідині був мінімальний і становив 20,61±1,14 мкмоль/л. Отримане 

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

значень у пацієнтів контрольної та порівняльної груп, відповідно.  

Динаміка вмісту метаболітів азоту та ендотеліну-1 у ротовій рідині 

пацієнтів груп дослідження, у залежності від ступеня тяжкості 

генералізованого пародонтиту, представлена у таблиці 5.2. Звертало увагу, що 

зі збільшенням ступеня тяжкості ГП в обох групах дослідження, у ротовій 

рідині обстежених зростав вміст ендотеліну-1 та зменшувався вміст 

метаболітів азоту. Однак, у хворих на генералізований пародонтит на тлі ЦД І 

типу з кардіоміопатією цей процес носив більш виражений характер. 
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Таблиця 5.2 – Вміст у ротовій рідині ендотеліну-1, метаболітів азоту 

(NO2+NO3) у хворих на генералізований пародонтит груп дослідження  

 

Групи  
дослідження  

NO2+NO3, 
мкмоль/л 

Ендотелін−1, 
пмоль/л 

Порівня-
льна 

ГП початкового –  
І ступеня  

35,12±1,11 0,51±0,06 

ГП ІІ 
ступеня  

26,45±1,15 0,84±0,07 

ГП ІІІ ступеня  19,50±1,12 1,18±0,06 

Основна 

ГП початкового –  
І ступеня  

30,90±1,12* 0,73±0,05** 

ГП ІІ ступеня  17,10±1,14*,°,▪ 1,21±0,07*,° 

ГП ІІІ ступеня  13,82±1,15*,°,▪ 1,44±0,05*,°,▪▪ 

 

Примітки: 

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

порівняльної групи. 

2. °р1<0,01 – достовірна різниця значень стосовно даних у пацієнтів з 

початкового – І ступеня тяжкості основної групи. 

3. ▪р2<0,01, ▪▪р<0,05 – достовірна різниця значень стосовно даних у 

пацієнтів з ГП ІІ ступеня тяжкості.  

 

У хворих на ГП, без супутніх захворювань порівняльної групи, 

концентрація NO2+NO3 у ротовій рідині зменшувалась від 35,12±1,11 мкмоль/л 

при ГП початкового – І ступеня до 26,45±1,15 мкмоль/л при ГП ІІ ступеня 

тяжкості. Мінімальні значення вмісту метаболітів азоту визначали у хворих на 

ГП ІІІ ступеня цієї ж групи – 19,50±1,12 мкмоль/л. У досліджуваних основної 

групи при ГП початкового – І ступеня вміст NO2 + NO3 у ротовій рідині 

дорівнював 30,90±1,12 мкмоль/л, що було на 12,02 % менше стосовно даних у 

хворих з аналогічним стоматологічним захворюванням порівняльної групи, 
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р1<0,05. У пацієнтів з ГП ІІ ступеня на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією вміст 

метаболітів азоту у ротовій рідині, зі значенням 17,10±1,14 мкмоль/л, був на 

35,35 % нижче, ніж при ГП ІІ ступеня тяжкості порівняльної групи, р<0,01. У 

досліджуваних основної групи з ГП ІІІ ступеня концентрація NO2 + NO3 у 

ротовій рідині була мінімальною та зі значенням 13,82±1,15 мкмоль/л була на 

29,13 % нижче відповідних даних у групі порівняння, р<0,01, р1<0,01, р2<0,05. 

Звертало увагу, що у хворих на ГП початкового – ІІ ступеня  вміст NO2 + NO3 

у ротовій рідині був вірогідно вище, ніж у людей з ГП ІІІ ступеня тяжкості. 

У обстежених порівняльної групи, при ГП початкового – І ступеня вміст 

ендотеліну-1 у ротовій рідині був на 49,13 % менше, ніж у хворих основної 

групи з аналогічним стоматологічним захворюванням (0,51±0,06 пмоль/л 

проти 0,73±0,05 пмоль/л, р1<0,01). У хворих з ГП ІІ ступеня основної групи 

концентрація ендотеліну-1 у ротовій рідині зростала до 1,21±0,07 пмоль/л, що 

було на 44,05 % вище стосовно даних у порівнянні, р<0,01 та на 65,75 % 

перевищувало значення у хворих на ГП початкового – І ступеня основної 

групи, р1<0,01. Максимальні значення концентрації ЕТ-1 у ротовій рідині 

досліджували у хворих з ГП ІІІ ступеня тяжкості основної групи – 1,44±0,05 

пмоль/л, що було на 22,03 % вище, ніж у хворих з ГП ІІІ ступеня порівняльної 

групи, р<0,01. Звертало увагу, що концентрація ендотеліну-1 у ротовій рідині 

хворих з ГП ІІІ ступеня була вірогідно вище даних у хворих на 

генералізований пародонтит початкового – ІІ ступеня основної групи, р1<0,01, 

р2<0,05.  

Таким чином, підсумовуючи приведені вище дані стосовно вивчення 

ендотеліальної дисфункції у хворих на генералізований пародонтит, слід 

відмітити, що дослідження рівнів оксиду азоту та ендотеліну-1 у ротовій 

рідині свідчать про їх суттєву роль у формуванні запальних явищ у пародонті 

та більш виражені зміни ендотеліальної дисфункції в сторону збільшення 

факторів вазоконстрикції і пригнічення утворення оксиду азоту, що сприяє 

формуванню недостатності кровообігу, особливо у хворих на тлі ЦД І типу з 

кардіоміопатією у поєднанні з генералізованим пародонтитом.  
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Основні положення даного розділу висвітлені у наступних 

публікаціях:  

1. Шкребнюк Р. Ю. Зміни маркерів ендотеліальної дисфункції у 

сироватці крові у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі цукрового 

діабету І типу з кардіоміопатією/ Р. Ю. Шкребнюк // Вісник проблем біології і 

медицини. – 2016. – Вип.4(2). – С.282 – 285.  

2. Шкребнюк Р. Ю. Зміни вмісту метаболітів азоту та ендотеліну-1 у 

ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету 

І типу з кардіоміопатією / Р. Ю. Шкребнюк, Н. Н. Бандрівська // Матер. наук.-

практ. конф. «Стандарти стоматологічної допомоги – реалії практикита 

перспективи впровадження». – Львів, 2016. – С.114. 
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РОЗДІЛ 6 

 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА  

ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ З ЦД І ТИПУ 

УСКЛАДНЕНИМ КАРДІОМІОПАТІЄЮ 

 

6.1 Клінічна оцінка лікування та профілактики генералізованого 

пародонтиту у хворих з ЦД І типу з кардіоміопатією у різні лікувальні терміни  

 

Комплексні лікувально-профілактичні заходи були проведені у 127 

пацієнтів з ГП на тлі цукрового діабету І типу з кардіоміопатією. В основну 

групу, де лікування проводилось за допомогою запропонованого нами 

лікувально-профілактичного комплексу, увійшло 82 пацієнта: 25 хворих з ГП 

початкового − І ступеня (30,48 %); 27 пацієнтів з ГП ІІ ступеня (32,93 %) та 30 

–  з ГП ІІІ ступеня (36,59 %). Порівняльну групу, у якій лікування проводилось 

згідно протокольних методик, склали 45 хворих: 14 осіб з ГП початкового − І 

ступеня (30,71 %), 15 хворих з ГП ІІ ступеня (33,07 %) та 16 хворих з ГП ІІІ 

ступеня (36,22 %). 

Ураховуючи соматичний статус обстежуваних хворих, обумовлений ЦД 

І типу з кардіоміопатією, клінічний візуальний огляд та визначення 

параклінічних індексів проводили на 30 добу після лікування.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що на 30 добу у 

хворих на ГП початкового − І ступеня після лікування «нормалізація» стану 

тканин пародонта була у 9 хворих (36,00%) основної групи проти 3 хворих 

(21,43%) контрольної групи, р>0,05. У 10 хворих (40,00%) основної групи та у 

6 осіб (42,85%) порівняльної групи визначали «покращення» стану тканин 

пародонта, р>0,05. Лікування виявилось неефективним у 6 осіб (24,00%) 

основної групи та у 5 осіб (35,72%) контрольної групи, р>0,05 (рис.6.1). 
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Рисунок 6.1 – Результати  клінічної оцінки стану тканин пародонта у пацієнтів 

з ГП початкового − І ступеня на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією на 30 добу 

після лікування 

 
У хворих на ГП ІІ ступеня на 30 добу після лікування «нормалізацію» 

стану тканин пародонта визначено у 7 хворих (25,93%) основної групи проти 3 

хворих (20,00%) групи порівняння, р>0,05 (рис.6.2).  

 

Рисунок 6.2 − Результати клінічної оцінки стану тканин пародонта у хворих з 

ГП ІІ ступеня на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією на 30 добу після лікування 

 

«Покращення» стану тканин пародонта було діагностовано у 8 осіб 

(29,63%) основної та у 4 осіб (26,67 %) порівняльної групи, р>0,05. Лікування 

виявилось неефективним у 12 пацієнтів (44,44 %) основної та у 8 осіб (53,33%) 

Порівняльна 

група 

Порівняльна 

група 
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контрольної групи, р>0,05. 

У хворих на ГП ІІІ ступеня на 30 добу після лікування «нормалізація» 

стану тканин пародонта була об’єктивізована у 6 осіб (20,00%) основної групи 

проти 2 осіб (12,50%) порівняльної групи, р>0,05. «Покращення» стану тканин 

пародонта спостерігали у 7 хворих (23,33%) основної та у 3 хворих (18,75%) 

порівняльної групи, р>0,05 (рис.6.3). 

 

Рисунок 6.3 − Результати клінічної оцінки стану тканин пародонта у хворих з 

ГП ІІІ ступеня на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією на 30 добу після лікування 

 

Отже, у середньому, на 30 добу після лікування, у основній групі, де 

застосовувалась запропонована нами фармакотерапія, «нормалізація» стану 

тканин пародонта досліджувалась у 22 хворих (26,83%), р>0,05, «покращення» 

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

хворих (42,68 %), р>0,05. 

У хворих порівняльної групи, у середньому, де для лікування 

генералізованого пародонтиту застосовувались традиційні лікувально-

профілактичні заходи, «нормалізація» стану тканин пародонта була 

зафіксована у 8 хворих (17,78%), «покращення» стану тканин пародонта 

визначено у 13 хворих (28,89%). Лікування виявилось неефективним у 24 

хворих (53,33%) (рис.6.4). 

Порівняльна 

група 
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Рисунок 6.4 − Результати середніх даних клінічної оцінки стану тканин 

пародонта у хворих на генералізований пародонтит на тлі ЦД І типу з 

кардіоміопатією на 30 добу після лікування 

 

Дані проведених клінічних спостережень були підтверджені  

параклінічними індексами на 30 добу після лікування (табл.6.1). Було 

встановлено, що на 30 добу після лікування, у хворих основної групи, яким 

був призначений запропонований лікувальний комплекс, при ГП початкового 

− І ступеня, індекс РМА зменшувався від 19,00±2,25 % до лікування та 

становив 13,17±2,26 % після лікування, р>0,05. Пародонтальний індекс РІ у 

цієї групи обстежених, після лікування становив 0,42±0,14 бали проти 

0,65±0,12 бали до лікування, р>0,05. У хворих з ГП початкового − І ступеня 

значення гігієнічного індексу суттєво знижувались та дорівнювали 1,15±0,05 

бали після лікування проти 1,85±0,27 бали до лікування, р<0,05.  

У хворих з ГП початкового − І ступеня тяжкості порівняльної групи, де 

для лікування ГП застосовувалась традиційна фармакотерапія, досліджувалась 

аналогічна тенденція: визначали зменшення індексів РІ і OHI−S у 1,2 рази та 

РМА у 1,1 рази, р>0,05.  

 

Порівняльна група 
Основна група 
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Таблиця 6.1 − Динаміка параклінічних індексів у хворих з ГП на тлі ЦД І 

типу з кардіоміопатією на 30 добу після лікування  

 

Групи 

дослідження 

РМА, % РІ, бали OHI−S, бали 

до 

лікування 
після 

лікування 
до ліку-
вання 

після 
лікування 

до ліку-
вання 

після 
лікування 

Осно-
вна 

група 

(n=82) 

ГП поч. − І 
cтупеня 

(n=25) 
19,00±2,25 13,17±2,26 0,65±0,12 0,42±0,14 1,85±0,21 

 
1,15±0,05 

** 

ГП ІІ 
ступеня 

(n=27) 
50,46±2,65 28,14±2,70* 3,06±0,10 

 
2,15±0,12 

* 
2,83±0,44 1,90±0,30 

ГП ІІІ 
ступеня 
(n=30) 

64,42±2,80 
 

35,18±2,70 
* 

3,49±0,09 
 

2,44±0,10 
* 

3,98±0,32 2,15±0,71 

Середнє 
значення 

44,63±2,57 
 

25,49±2,55 
*,° 

2,40±0,10 
 

1,67±0,12 
*,° 

2,89±0,32 
 

1,73±0,35 
** 

Порів-
няльна 

група 

(n=45) 

ГП поч. – І 
ступеня 

(n=14) 
19,10±2,25 17,15±2,30 0,61±0,18 0,50±0,13 1,87±0,62 1,55±0,51 

ГП ІІ 
ступеня 

(n=15) 
50,20±2,53 

 
42,18±2,82 

** 
3,04±0,09 

 
2,68±0,14 

** 
2,90±0,86 2,26±0,72 

ГП ІІІ 
ступеня 
(n=16) 

64,50±2,79 50,26±2,90 3,50±0,10 3,06±0,15 3,86±1,62 3,06±1,02 

Середнє 
значення 

44,60±2,52 
 

36,53±2,67 
** 

2,38±0,12 2,15±0,13 2,88±1,03 2,29±0,75 

 
Примітки: 

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

лікування.  

2. °р1<0,05 − достовірна різниця значень між основною та 

порівняльною групою після лікування.  

 

У пацієнтів з ГП ІІ ступеня основної групи на 30 добу після лікування 
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спостерігали зменшення даних індексу РМА стосовно даних до лікування 

28,14±2,70 % проти 50,46±2,65 %, (р<0,01) та пародонтального індексу РІ 

1,90±0,30 бали проти 2,83±0,44 бали, (р<0,01). Значення гігієнічного індексу 

OHI−S, у даної групи обстежених становило, після лікування 2,15±0,71 бали 

проти 2,83±0,44 бали до лікування, р>0,05. У хворих з ГП ІІ ступеня тяжкості 

порівняльної групи, на 30 добу після лікування, спостерігали зниження 

індексів РМА у 1,2 рази та РІ − у 1,4 рази, р<0,05 при зменшенні гігієнічного 

індексу у 1,3 рази, р>0,05. 

У хворих з ГП ІІІ ступеня основної групи, на 30 добу після лікування, 

спостерігали зменшення індексу РМА від 64,42±2,80 % до лікування до 

35,18±2,70 % після лікування, р<0,01. У обстежуваних визначали суттєве 

зниження пародонтального індексу РІ після лікування − до 2,44±0,10 бали 

проти 3,49±0,09 бали до лікування, р<0,01. Зміни гігієнічного індексу OHI−S у 

хворих з ГП ІІІ ступеня становили 2,15±0,71 бали після лікування проти 

3,98±1,32 бали до лікування, р>0,05. У хворих порівняльної групи з ГП ІІІ 

ступеня, на 30 добу після лікування, спостерігали зменшення значень індексів 

РМА та OHI−S у 1,3 рази, а значення індексу РІ дорівнювали вихідним даним.  

Підсумовуючи вищенаведене, звертало увагу, що у хворих з ГП на тлі 

ЦД І типу з кардіоміопатією основної групи, у середньому, дані індексу РМА 

були у 1,4 рази, індексів РІ та OHI−S у 1,3 рази менші (р1<0,05, р1>0,05, 

відповідно) стосовно середніх даних хворих з ГП порівняльної групи.  

Слід зауважити, що у хворих основної групи на 30 добу після лікування 

ефективність лікування складала 42,88 % проти 18,09 % у порівняльній групі 

за індексом РМА.  

Таким чином, у результаті проведених досліджень можливо 

стверджувати, що у хворих основної групи, де лікування проводилось із 

застосуванням запропонованої нами лікувально-профілактичної схеми, 

вдалося значно покращити стан тканин пародонта, що підтверджено даними 

клінічного спостереження та позитивною динамікою змін значень 

параклінічних індексів, стосовно даних у хворих з ГП порівняльної групи, де 
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традиційні лікувальні схеми виявились малоефективними.  

Наступні клінічні огляди пацієнтів обох груп дослідження були 

проведені через 6 місяців після лікування. Звертало увагу, що у пацієнтів 

основної групи, у результаті проведення лікувально-профілактичних заходів, 

запропонованих нами, вдалося досягнути стабілізації явищ запального процесу 

у тканинах пародонта, що підтверджувалось даними клінічних спостережень і 

позитивною динамікою пародонтальних і гігієнічного індексів. Так, у хворих з 

ГП початкового − І ступеня основної групи, «нормалізація» стану тканин 

пародонта спостерігалась у 12 осіб (48,00%, р<0,01), «покращення» − у 13 осіб 

(52,00, р>0,05). 

У хворих порівняльної групи, «нормалізація» стану тканин пародонта 

визначалась у 2 пацієнтів (14,29%), «покращення» − у 5 пацієнтів (35,71 %). 

Лікування виявилось неефективним у 4 осіб (28,57%) (рис.6.5). 
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Рисунок 6.5 − Ефективність лікування за оцінкою стану тканин пародонта у 

хворих з ГП початкового − І ступеня на тлі кардіоміопатії через 6 місяців після 

лікування 

 

У хворих з ГП ІІ ступеня основної групи, через 6 місяців після 

лікування, «нормалізація» стану тканин пародонта визначена у 9 осіб (33,33%), 

р<0,05, «покращення» − у 10 оглянутих (37,04%), р>0,05. 

Порівняльна 

група 
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Лікування не дало позитивних результатів у 8 обстежених (29,63 %). У 

пацієнтів з ГП ІІ ступеня порівняльної групи, через 6 місяців після лікування, 

«нормалізацію» стану тканин пародонта діагностували у 2 осіб (13,33%), 

«покращення» − у 4 осіб (26,67%). Лікування було неефективним у 9 хворих 

(60,00%), р<0,05 (рис.6.6). 

 

Рисунок 6.6 − Ефективність лікування за оцінкою стану тканин пародонта у 

хворих з ГП ІІ ступеня тяжкості на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією через  

6 місяців після лікування  

 

У досліджуваних з ГП ІІІ ступеня на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією, 

через 6 місяців після лікування, «нормалізація» стану тканин пародонта була 

об’єктивізована у 7 хворих (23,33%), р<0,05, «покращення» стану тканин 

пародонта було досліджено у 8 хворих (26,67%), р>0,05, лікування було 

неефективним у 15 обстежених (50,00%), р<0,01. 

У хворих з ГП ІІІ ступеня тяжкості порівняльної групи, через 6 місяців 

після лікування, «нормалізацію» стану тканин пародонта визначали у 1 

хворого (6,25 %), «покращення» у 2 осіб (12,50%), лікування не дало бажаних 

результатів у 13 досліджуваних (81,25%) (рис.6.7). 

 

Порівняльна 

група 
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Рисунок 6.7 − Ефективність лікування за оцінкою стану тканин пародонта у 

хворих з ГП ІІІ ступеня тяжкості на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією через 6 

місяців після лікування  

 

Таким чином, через 6 місяців після лікування, у хворих на ГП з ЦД І 

типу, ускладненим кардіоміопатією, у результаті застосування 

запропонованого нами лікувально-профілактичного комплексу, вдалося 

досягнути більш виражених позитивних змін клінічного стану тканин 

пародонта, ніж у хворих з аналогічними стоматологічними і соматичними 

захворюваннями, у яких при лікуванні генералізованого пародонтиту 

застосовувалась традиційна фармакотерапія. 

Через 6 місяців після лікування у основній групі, у середньому, 

«нормалізація» стану тканин пародонта була досягнута у 34,15% (28 осіб) 

проти 13,33% (6 осіб) порівняльної групи, р<0,05. «Покращення» стану тканин 

пародонта діагностували у 31 хворого (37,80%) основної групи та у 28,89% (13 

осіб) контрольної групи, р>0,05. Лікування виявилось неефективним у 23 

пацієнтів (28,05%) основної та у 26 осіб (57,78%) порівняльної груп, р<0,01 

(рис.6.8). 

Порівняльна 

група 
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Рисунок 6.8 − Середні значення клінічної оцінки стану тканин пародонта у 

хворих на ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією через 6 місяців після 

лікування 

 

Отримані результати клінічних спостережень підтверджувались даними 

параклінічних індексів, які представлені у таблиці 6.2. Аналіз значень індексу 

РМА через 6 місяців після лікування у осіб основної групи показав, що при ГП 

початкового − І ступеня дані проаналізованого показника дорівнювали 

9,18±2,22 %, р<0,01 проти 19,00±2,25 % до лікування. Значення індексу РІ у 

даний термін спостережень зменшувались у 1,8 рази (0,36±0,13 бали проти 

0,65±0,12 бали) стосовно даних до лікування, р>0,05. Визначали значне 

покращення гігієнічного індексу у хворих на ГП початкового − І ступеня: до 

0,95±0,08 бали проти 1,85±0,21 бали до лікування, р<0,01.   

У хворих основної групи з ГП ІІ ступеня тяжкості через 6 місяців після 

лікування, значення індексу РМА знизилось до 23,10±2,71 % проти 50,46±2,65 

% до лікування, р<0,01. Значення індексу РІ у цей термін спостережень 

становило 1,83±0,11 бали, що було у 1,7 рази менше стосовно даних до 

лікування (3,06±0,10 бали), р<0,01.  

Після проведеного лікування, за запропонованою нами схемою, вдалося 

значно покращити гігієну порожнини рота у досліджуваних пацієнтів стосовно 

даних до лікування − від 2,83±0,44 бали до 1,53±0,09 бали, р<0,05.  

Порівняльна 

група 

Основна 
група 
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Таблиця 6.2 − Динаміка параклінічних індексів у хворих з ГП на тлі ЦД І 

типу з кардіоміопатією через 6 місяців після лікування  

 

Група дослідження 

РМА, % РІ, бали OHI−S, бали 

до ліку-
вання 

через 6 

місяців 

після лік-
ня 

до ліку-
вання 

через 6 

місяців 

після лік-
ня 

до ліку-
вання 

через 6 

місяців 

після лік-
ня 

Осно-
вна 

група 

(n=82) 

ГП поч. – 
І ступеня 

(n=25) 
19,00±2,25 

 
9,18±2,22 

* 
0,65±0,12 0,36±0,13 1,85±0,21 

 
0,95±0,08 

* 

ГП ІІ 
ступеня 

(n=27) 
50,46±2,65 

 
23,10±2,71 

* 
3,06±0,10 

 
1,83±0,11 

* 
2,83±0,44 

 
1,53±0,09 

** 

ГП ІІІ 
ступеня 
(n=30) 

64,42±2,80 34,85±2,71* 3,49±0,09 
 

2,00±0,12 
* 

3,98±0,32 
 

1,82±0,12 
* 

Середнє 
значення 

44,63±2,57 
 

22,38±2,55 
*,° 

2,40±0,10 
 

1,40±0,12 
*,° 

2,89±0,32 
 

1,43±0,10 
*,°° 

Порів-
няльна 

група 

(n=45) 

ГП поч. – 
І ступеня 

(n=14) 
19,10±2,25 20,15±2,21 0,61±0,18 0,59±0,14 1,87±0,62 1,45±0,08 

ГП ІІ 
ступеня 

(n=15) 
50,20±2,53 45,18±2,36 3,04±0,09 2,84±0,13 2,90±0,86 2,10±0,09 

ГП ІІІ 
ступеня 

(n=16) 
64,50±2,79 59,20±2,28 3,50±0,10 3,52±0,16 3,86±1,62 1,90±0,10 

Середнє 
значення 

44,60±2,52 41,51±2,28 2,38±0,12 2,32±0,14 2,88±1,03 1,82±0,09 

 
Примітки: 

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

лікування в межах групи.  

2. °р1<0,01; °°р1<0,05 − достовірна різниця значень стосовно даних 

порівняльної групи. 

 

У хворих основної групи з ГП ІІІ ступеня тяжкості через 6 місяців після 

лікування, значення індексу РМА дорівнювали 34,85±2,71 % проти 
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64,42±2,80% до лікування, р<0,01. Значення індексу РІ зменшувалось до 

2,00±0,12 бали проти 3,49±0,09 бали до лікування, р<0,01. Індекс гігієни, через 

6 місяців після лікування, у досліджуваного контингенту становив 1,82±0,12 

бали проти 3,98±0,32 бали до лікування, р<0,01. 

У пацієнтів порівняльної групи при усіх ступенях тяжкості 

генералізованого пародонтиту, через 6 місяців після лікування, значення 

індексів РМА, РІ, OHI−S збільшились та дорівнювали вихідним даним, р>0,05.  

Отже, через 6 місяців після лікування у хворих основної групи, у яких 

для лікування ГП застосовувався запропонований нами лікувально-

профілактичний комплекс, у середньому, значення індексу РМА було у 1,9 

рази (22,38±2,55 % проти 41,51±2,28 %, р1<0,01), РІ у 1,7 рази (1,40±0,12 бали 

проти 2,32±0,14 бали, р<0,01) та OHI−S у 1,3 рази (1,43±0,10 бали проти 

1,82±0,09 бали, р<0,05) менше, ніж у пацієнтів групи порівняння, у яких для 

лікування ГП застосовувались традиційні лікувальні схеми. Слід зауважити, 

що ефективність лікування за індексом РМА у осіб основної групи, у 

середньому, через 6 місяців після лікування, складала 49,85 % проти 6,92 % у 

пацієнтів групи порівняння.  

Через 12 місяців після лікування у хворих з ГП початкового − І ступеня 

основної групи «нормалізація» стану тканин пародонта діагностувалась у 20 

хворих (80,00%) проти 14,29% (6 пацієнтів) групи контролю, р<0,01. 

«Покращення» стану тканин пародонта визначали у 5 осіб основної групи − 

20,00% проти 35,71% (5 пацієнтів) у контролі, р>0,05. Лікування виявилось 

неефективним у 7 хворих (50,00%) порівняльної групи (рис.6.9).  

У хворих з ГП ІІ ступеня тяжкості через 12 місяців після лікування основної 

групи, процес нормалізації стану тканин пародонта спостерігався у 19 

пролікованих − 70,37% проти 6,67% (1 людина) порівняльної групи, р<0,01. 

«Покращення» стану тканин пародонта визначали у 7 хворих (25,93%) 

основної групи проти 20,00% (3 особи) контрольної групи, р>0,05. Лікування 

виявилось неефективним у 1 пролікованого (3,70%) основної групи та у 11 

осіб (73,33%) порівняльної групи, р<0,01 (рис.6.10).  
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Рисунок 6.9 − Ефективність лікування за оцінкою стану тканин пародонта у 

хворих з ГП початкового − І ступеня на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією через 

12 місяців після лікування 

 

 

 
 

Рисунок 6.10 − Ефективність лікування за оцінкою стану тканин пародонта у 

пацієнтів з ГП ІІ ступеня на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією через 12 місяців 

після лікування  

 

У хворих з ГП ІІІ ступеня основної групи через 12 місяців після 

лікування «нормалізація» стану тканин пародонта досліджувалась у 14 хворих 

(46,67%), «покращення» − у 12 пролікованих (40,00%), р<0,01, 

«прогресування» − у 4 людей (13,33%), р<0,01 (рис.6.11).  

Порівняльна 

група 
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Рисунок 6.11 − Ефективність лікування за оцінкою стану тканин пародонта у 

хворих з ГП ІІІ ступеня на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією через 12 місяців 

після лікування  

 

У пацієнтів з ГП ІІІ ступеня тяжкості порівняльної групи через 12 

місяців після лікування «нормалізації» стану тканин пародонта не визначали. 

«Покращення» стану тканин пародонта було діагностовано у 2 осіб (12,50%). 

Лікування було неефективним у 14 осіб (87,50%) порівняльної групи. 

Отже, підсумовуючи результати клінічних спостережень через 12 

місяців після лікування у хворих з ГП основної групи, у середньому, 

«нормалізація» стану тканин пародонта була визначена у 53 пролікованих 

(64,63%) проти 6,67% (3 хворих) порівняльної групи, р<0,01; «покращення» 

стану тканин пародонта діагностували у 24 хворих основної групи (29,27%) 

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

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

порівняння, р<0,01 (рис.6.12). 

Динаміка значень параклінічних індексів через 12 місяців після 

лікування у хворих на ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією представлена у 

таблиці 6.3. Звертало увагу, що через 1 рік після лікування у хворих на ГП 

основної групи значення пародонтальних та гігієнічного індексу були значно 

менше стосовно вихідних даних.  

Порівняльна група 

Основна група 
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Рисунок 6.12 − Середні значення клінічної оцінки стану тканин пародонта у 

хворих з ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією через 12 місяців після 

лікування 

 

Так, у хворих з ГП початкового − ІІ ступеня тяжкості значення індексу 

РМА (7,25±2,05 % та 19,24±2,23 %) відповідали за критеріями індексу гінгівіту 

легкого ступеня та були достовірно нижче даних до лікування, р<0,01. У 

хворих з ГП ІІІ ступеня тяжкості значення індексу РМА (32,18±2,16 %) 

трактувались як гінгівіт середнього ступеня, р<0,01. У той же час, у пацієнтів 

порівняльної групи значення індексу РМА тільки при ГП початкового − І 

ступеня розцінювались як гінгівіт легкого ступеня при числових даних 

23,49±2,42 %, р>0,05. У хворих на ГП ІІ − ІІІ ступеня тяжкості, дані РМА за 

критеріями індексу відповідали гінгівіту важкого ступеня зі значеннями 

52,14±2,20 % та 65,80±2,41 %, р>0,05, відповідно.  

У пацієнтів основної групи, через 12 місяців після лікування, при ГП 

початкового − І ступеня дані індексу РІ (0,28±0,11 бали) трактувались як 

пародонтит легкого ступеня та оцінювались як пародонтит середнього ступеня 

при ГП ІІ − ІІІ ступеня зі значеннями 1,75±0,09 бали та 1,92±0,10 бали, 

відповідно, р<0,01.  

Порівняльна група 
Основна група 
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Таблиця 6.3 − Динаміка параклінічних індексів у хворих з ГП на тлі ЦД І 

типу з кардіоміопатією через 12 місяців після лікування  

 

Група 

дослідження 

РМА, % РІ, бали OHI−S, бали 

до ліку-
вання 

через 12 

міс. після 
лік-ня 

до ліку-
вання 

через 12 

міс. після 
лік-ня 

до ліку-
вання 

через 12 

міс. після 
лік.-ня 

Осно-
вна 

група 

(n=82) 

ГП поч. – І 
ступеня 

(n=25) 
19,00±2,25 

 
7,25±2,05 

* 
0,65±0,12 

 
0,28±0,11 

** 
1,85±0,21 

 
0,85±0,08 

* 

ГП ІІ 
ступеня 
(n=27) 

50,46±2,65 
 

19,24±2,23 
* 

3,06±0,10 
 

1,75±0,09 
* 

2,83±0,44 
 

1,43±0,09 
* 

ГП ІІІ 
ступеня 

(n=30) 
64,42±2,80 

 
32,18±2,16 

* 
3,49±0,09 

 
1,92±0,10 

* 
3,98±0,32 

 
1,68±0,07 

* 

Середнє 
значення 

44,63±2,57 
 

19,56±2,15 
*,° 

2,40±0,10 
 

1,32±0,10 
*,° 

2,89±0,32 
 

1,32±0,08 
*,° 

Порів-
няльна 

група 

(n=45) 

ГП поч. − І 
ступеня 

(n=14) 
19,10±2,25 23,49±2,42 0,61±0,18 1,03±0,16 1,87±0,62 1,65±0,06 

ГП ІІ 

ступеня 

(n=15) 
50,20±2,53 52,14±2,20 3,04±0,09 3,28±0,07 2,90±0,86 3,10±0,31 

ГП ІІІ 

ступеня 

(n=16) 
64,50±2,79 65,80±2,41 3,50±0,10 3,67±0,06 3,86±1,62 4,06±0,28 

Середнє 
значення 

44,60±2,52 47,14±2,34 2,38±0,12 2,66±0,10 2,88±1,03 2,94±0,22 

 

Примітки: 

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

лікування.  

2. °р1<0,01 − достовірна різниця значень стосовно середніх даних 

порівняльної групи. 

 

У хворих порівняльної групи, дані індексу РІ, при усіх ступенях 
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важкості ГП, за критеріями індексу, відповідали пародонтиту середнього 

ступеня, р>0,05.  

У пацієнтів основної групи, через 1 рік після лікування, вдалося значно 

покращити гігієнічний стан ротової порожнини. При цьому, значення індексу 

OHI−S при усіх ступенях тяжкості ГП у хворих основної групи трактувались 

як задовільний стан гігієни порожнини рота та були менше стосовно даних до 

лікування, р<0,01. У хворих порівняльної групи через 12 місяців після 

лікування, тільки при ГП початкового − І ступеня стан гігієни порожнини рота 

розцінювався як задовільний, р>0,05, а при ГП ІІ − ІІІ ступеня значення 

індексу OHI−S відповідали критеріям поганого догляду за ротовою 

порожниною, р>0,05. 

Слід зауважити, що у хворих з ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією, у 

результаті проведеного лікування за запропонованою нами лікувальною 

схемою, у середньому, досягнуто зменшення індексів РМА у 2,4 рази, РІ − у 

2,0 рази та OHI−S − у 2,2 рази стосовно відповідних даних хворих 

порівняльної групи, де лікування ГП проводилось за традиційною схемою.  

Ефективність лікування за індексом РМА, через 12 місяців, у пацієнтів 

основної групи становила 56,39 %. У пацієнтів порівняльної групи 

ефективність лікування за цим критерієм була відсутня.  

 

6.2 Ефективність застосування лікувально-профілактичного комплексу 

на функціональний стан тканин пародонта та окремі показники ротової рідини 

у найближчі та віддалені лікувальні терміни у хворих на генералізований 

пародонтит на тлі цукрового діабету І типу з кардіоміопатією  

 

Аналіз даних функціональної проби стійкості капілярів у пацієнтів з ГП 

на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією показав, що значення проби після лікування 

(30 доба спостережень) суттєво не змінились та дорівнювали вихідним даним 

у фронтальній і боковій ділянках верхньої щелепи (рисунки 6.13 – 6.16) у 

основній та порівняльній групах, р>0,05.  
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Через 6 місяців після лікування у хворих на ГП початкового − І ступеня  

основної групи значення функціональної проби стійкості капілярів у 

фронтальній ділянці зростало до 46,38±2,26 сек., що було у 1,3 рази більше 

стосовно референтних даних, р<0,05. Через 12 місяців після лікування у даній 

групі досліджуваних, значення проби у фронтальній ділянці щелепи зросло до 

49,38±2,18 сек., що у 1,4 рази перевищувало дані до лікування, р<0,05.  

У хворих з ГП ІІ ступеня основної групи значення функціональної проби 

стійкості капілярів у фронтальній ділянці верхньої щелепи через 6 місяців 

після лікування становило 32,05±2,42 сек., р<0,05 та зростало до 35,92±2,21 

сек. через 12 місяців після лікування, р<0,05. У хворих з ГП ІІІ ступеня 

основної групи значення ФПСК у фронтальній ділянці через 6 місяців після 

лікування дорівнювало 25,72±2,18 сек., р<0,05 та збільшувалось до 30,86±2,19 

сек., р<0,01, через рік після лікування (рис.6.13).  

 

 
 

Рисунок 6.13 − Динаміка значень функціональної проби стійкості капілярів у 

пацієнтів з генералізованим пародонтитом основної групи у різні лікувальні 

терміни у фронтальній ділянці щелепи 

 

У пацієнтів порівняльної групи з ГП початкового − І ступеня у віддалені 
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терміни спостереження значення ФПСК зменшувались до 30,20±2,63 сек. 

через 6 місяців після лікування, р>0,05 та до 26,25±2,48 сек. через рік після 

лікування, р<0,05, у фронтальній ділянці верхньої щелепи. 

У хворих на ГП ІІ ступеня контрольної групи, через 6 місяців після 

лікування час утворення гематоми знизився до 16,15±2,18 сек., р>0,05, та 

становив 12,10±2,56 сек. через рік після лікування, р<0,05 у фронтальній 

ділянці верхньої щелепи.  

У досліджуваних з ГП ІІІ ступеня порівняльної групи у віддалені 

лікувальні терміни спостереження значення ФПСК погіршились та 

дорівнювали, у середньому, 10,03±2,16 сек. у фронтальній ділянці верхньої 

щелепи, р>0,05 (рис.6.14). 

 
 

Рисунок 6.14 − Динаміка значень функціональної проби стійкості капілярів у 

пацієнтів з генералізованим пародонтитом порівняльної групи у різні 

лікувальні терміни у фронтальній ділянці 

 

У пацієнтів з ГП початкового − І ступеня основної групи, через 6 місяців 

після лікування час утворення гематоми у боковій ділянці верхньої щелепи 

зростав та дорівнював 72,29±2,72 сек., р>0,05 та збільшувався до 76,20±2,70 

сек., р<0,05 через 12 місяців після лікування.   
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Через 6 місяців після лікування у хворих з ГП ІІ ступеня основної групи 

значення ФПСК становило 49,40±2,63 сек., р>0,05, та достовірно 

збільшувалось через 12 місяців після лікування − 53,70±2,68 сек., р<0,05 у 

боковій ділянці верхньої щелепи.  

У віддалені лікувальні терміни у хворих з ГП ІІІ ступеня основної групи 

час утворення гематоми зростав від 42,25±2,48 сек., р>0,05 через 6 місяців до 

46,85±2,18 сек. через рік після лікування, р<0,01 у боковій ділянці верхньої 

щелепи (рис.6.15). 

 

 
 

Рисунок 6.15 − Динаміка значень функціональної проби стійкості капілярів у 

хворих з генералізованим пародонтитом основної групи у різні лікувальні 

терміни у боковій ділянці 

 

У пацієнтів з ГП порівняльної групи спостерігалась протилежна 

тенденція у змінах значень ФПСК у боковій ділянці верхньої щелепи. Так, у 

хворих з ГП початкового − І ступеня час утворення гематоми зменшувався до 

59,12±2,54 сек. через 6 місяців після лікування та зі значенням 56,20±2,72 сек. 

був достовірно нижче через рік після лікування стосовно вихідних даних, 

р<0,05. 
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У досліджуваних з ГП ІІ ступеня порівняльної групи значення ФПСК 

знижувались до 35,25±2,42 % сек. через 6 місяців після лікування та 

дорівнювали 32,82±2,68 сек. через рік після лікування у боковій ділянці 

верхньої щелепи, р<0,05. У хворих з ГП ІІІ ступеня час утворення гематоми у 

віддалені лікувальні терміни, у середньому, становив 22,15±2,46 сек., що було 

достовірно нижче стосовно вихідних даних, р<0,01 (рис. 6.16).  

 

 
 

Рисунок 6.16 − Динаміка значень функціональної проби стійкості капілярів у 

пацієнтів з генералізованим пародонтитом порівняльної групи у різні 

лікувальні терміни у боковій ділянці 

 

Таким чином, у пацієнтів основної групи, де лікування ГП проводилось 

згідно запропонованого нами лікувально-профілактичного комплексу, середні 

значення функціональної проби стійкості капілярів збільшилось у фронтальній 

ділянці у 1,7 рази, р<0,05 та у боковій ділянці верхньої щелепи у 1,2 рази, 

р<0,01, що підкреслює адекватність запропонованої нами фармакотерапії. 

У хворих порівняльної групи, де лікування проводилось згідно 

традиційних лікувальних схем, значення ФПСК, у середньому, не відрізнялись 

від даних до лікування у фронтальній ділянці верхньої щелепи (22,12±2,41 сек. 
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проти 22,84±2,11 сек., р>0,05 та суттєво знизилось у боковій ділянці верхньої 

щелепи (37,00±2,66 сек. проти 47,63±3,18 сек., р<0,05), що засвідчує 

недостатність проведених лікувально-профілактичних заходів у хворих даної 

групи дослідження.  

У хворих основної групи з ГП, у результаті проведення лікувально-

профілактичних заходів, через 6 місяців після лікування вміст метаболітів 

азоту у ротовій рідині підвищився при усіх ступенях тяжкості 

генералізованого пародонтиту стосовно значень до лікування. Так, у 

досліджуваних з ГП початкового − І ступеня основної групи через 6 місяців 

після лікування рівень NO2 + NO3 у ротовій рідині збільшився до 34,55±1,14 

мкмоль/л проти 30,90±1,12 мкмоль/л, р<0,05. У пацієнтів з ГП ІІ ступеня вміст 

метаболітів азоту у ротовій рідині, у проаналізований термін досліджень 

збільшився у 1,2 рази стосовно вихідних даних (20,75±1,13 мкмоль/л проти 

17,10±1,14 мкмоль/л, р<0,05). У хворих з ГП ІІІ ступеня рівень NO2 + NO3 у 

ротовій рідині зростав до 17,47±1,15 мкмоль/л, що у 1,3 рази перевищувало 

значення до лікування (13,82±1,15 мкмоль/л, р<0,05).  

У хворих на ГП порівняльної групи, через 6 місяців після лікування, де 

застосовувались традиційні лікувальні схеми, вміст метаболітів азоту у ротовій 

рідині достовірно був нижчим при ГП початкового − І ступеня стосовно даних 

до лікування (27,25±1,13 мкмоль/л проти 30,87±1,12 мкмоль/л, р<0,05). У той 

же час, у хворих з ГП ІІ − ІІІ ступеня тяжкості, через 6 місяців після лікування, 

відзначалось незначне зниження значень проаналізованого показника, які 

достовірно не відрізнялись від даних до лікування, р>0,05.  

Через 6 місяців після проведеного лікування, у хворих з ГП початкового 

− І ступеня основної групи, вміст ендотеліну-1 у ротовій рідині становив 

0,52±0,04 пмоль/л, що було на 28,77 % нижче стосовно даних до лікування, 

р<0,01. При ГП ІІ ступеня рівень ендотеліну-1 у ротовій рідині хворих 

основної групи дорівнював 1,00±0,04 пмоль/л, що було на 17,36 % менше 

стосовно вихідних значень, р<0,05. У хворих основної групи з ГП ІІІ ступеня 

тяжкості концентрація ендотеліну-1 у ротовій рідині, через 6 місяців після 
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лікування, складала 1,23±0,05 пмоль/л проти 1,44±0,05 пмоль/л до лікування, 

р<0,05.  

У пацієнтів порівняльної групи, у яких для лікування ГП 

застосовувались традиційні лікувальні схеми, спостерігалась протилежна 

тенденція, яка характеризувалась зростанням значень вмісту едотеліну-1 у 

ротовій рідині через 6 місяців після лікування. Так, вміст ендотеліну-1 у 

ротовій рідині хворих зростав: при ГП початкового − І ступеня − на 12,85 %, 

р>0,05; при ГП ІІ ступеня − на 18,85 %, р<0,05 та при ГП ІІІ ступеня − на 11,42 

%, р>0,05 (табл.6.4).  

Через 12 місяців після лікування, у результаті застосування 

запропонованого нами лікувально-профілактичного комплексу, у хворих з ГП 

основної групи досліджували суттєве збільшення рівня метаболітів азоту у 

ротовій рідині стосовно даних до лікування. Так, у досліджуваних з ГП 

початкового − І ступеня концентрація NO2 + NO3 у ротовій рідині 

перевищувала дані до лікування на 23,62 %, при ГП ІІ ступеня − на 42,51 % та 

при ГП ІІІ ступеня − на 52,60 %, р<0,01. 

У хворих порівняльної групи, через 12 місяців після лікування, у 

результаті застосування загальноприйнятої терапії для лікування ГП, 

досліджували зниження рівня метаболітів азоту у ротовій рідині: при ГП 

початкового − І ступеня − на 25,08 %, р<0,01, при ГП ІІ ступеня − на 10,41 % 

та при ГП ІІІ ступеня − на 13,30 %, р>0,05. 

У хворих основної групи, через 12 місяців після лікування, відзначали 

подальше зниження ендотеліну-1 у ротовій рідині стосовно даних до 

лікування: при ГП початкового − І ступеня − на 43,84 %, при ГП ІІ ступеня − 

на 38,85 % та при ГП ІІІ ступеня − на 23,61 %, р<0,01.  

         У обстежуваних порівняльної групи, через 12 місяців після лікування, 

вміст ендотеліну-1 зростав у ротовій рідині та був на 21,43 % більше при 

початкових ознаках ГП, р<0,05. При розвинутих формах генералізованого 

пародонтиту рівень ендотеліну-1 був на 22,95 % при ГП ІІ ступеня, р<0,01 та 

на 15,0 % при ГП ІІІ ступеня, р<0,05 вище стосовно даних до лікування. 
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Таблиця 6.4 − Зміни показників метаболітів азоту та ендотеліну-1 у 

ротовій рідині у хворих на ГП на тлі ЦД І типу з кадіоміопатією у різні 

лікувальні терміни  

 

Група 

дослідження 

До лікування 
Через 6 місяців після 

лікування 
Через 12 місяців 

після лікування 

NO2+ 
NO3, 

мкмоль/л 

Ендо-
телін−1, 
пмоль/ 

л 

NO2+NO3, 
мкмоль/ л 

Ендо-
телін−1, 
пмоль/ 

л 

NO2+NO3, 
мкмоль/л 

Ендо-
телін−1, 
пмоль/л 

Осно-
вна 

група 

ГП поч. – 
І ступеня 

30,90±1,12 0,73±0,05 
 

34,55±1,14 
* 

 
0,52±0,04 

** 

 
38,20±1,12 

** 

 
0,41±0,02 

** 

ГП ІІ 
ступеня 

17,10±1,14 1,21±0,07 
 

20,75±1,13 
* 

 
1,00±0,04 

* 

 
24,37±1,16 

** 

 
0,74±0,03 

** 

ГП ІІІ 
ступеня 

13,82±1,15 1,44±0,05 
 

17,47±1,15 
* 

 
1,23±0,05 

* 

 
21,09±1,15 

** 

 
1,10±0,02 

** 

Середнє 
значення 

20,61±1,13 1,13±0,06 
 

24,26±1,14 
* 

 
0,92±0,04 

*,° 

 
27,89±1,14 

**,° 

 
0,75±0,02 

**,° 

Порів-
няльна 

група 

ГП поч. І  
Ступеня 

30,87±1,12 0,70±0,05 
 

27,25±1,13 
* 

0,79±0,06 
 

23,13±1,12 
** 

 
0,85±0,05 

* 

ГП ІІ 

ступеня 
17,21±1,13 1,22±0,06 16,96±1,12 

 
1,45±0,05 

* 
15,42±1,13 

 
1,50±0,06 

** 

ГП ІІІ 
ступеня 

13,84±1,13 1,40±0,07 12,29±1,14 1,56±0,05 12,00±1,13 
 

1,61±0,06 
* 

Середнє 
Значення 

20,64±1,13 1,11±0,06 18,83±1,13 
 

1,27±0,05 
* 

 
16,85±1,13 

* 

 
1,32±0,06 

* 
 

Примітки: 

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

лікування в межах групи.  

2. °р1<0,01 − достовірна різниця значень між середніми даними у групах 

дослідження. 

 

Підсумовуючи вищенаведене, доведено що у хворих з ГП основної 
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групи у результаті проведеного лікування за допомогою запропонованої нами 

лікувальної схеми вдалося, у середньому, збільшити рівень метаболітів азоту у 

ротовій рідині на 22,38 %, р1>0,05, через 6 місяців після лікування та на 39,59 

%, р1<0,01 через 12 місяців після лікування стосовно середніх даних у хворих з 

ГП порівняльної групи, де для лікування застосовувались традиційні 

лікувальні середники.  

У той же час, у пацієнтів основної групи, у середньому, досягнуто 

зниження рівня ендотеліну-1 на 38,04 % через 6 місяців після лікування та на 

76,00 %, р1<0,01, через 12 місяців після лікування стосовно середніх даних у 

досліджуваних з ГП порівняльної групи.  

 

Основні положення даного розділу висвітлені у наступних 

публікаціях:  

1.Шкребнюк Р. Ю. Зміни вмісту метаболітів азоту та ендотеліну-1 у 

ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету 

І типу з кардіоміопатією / Р. Ю. Шкребнюк, Ю. Л. Бандрівський // Клінічна 

стоматологія. – 2016. − № 4. – С. 24−28.  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Згідно сучасних даних низки дослідників, генералізований пародонтит є 

поліетіологічним захворюванням, при цьому, на сучасному етапі, 

пародонтопатогенна мікрофлора вважається основним етіологічним фактором 

[109, 115, 125, 128, 136, 143, 145].  

Порушення мікроциркуляції є невід’ємною частиною усіх стадій 

розвитку генералізованого пародонтиту. У патогенезі мікроциркуляторних 

порушень при пародонтиті домінує зниження кількості функціонуючих 

капілярів та рівня перфузії капілярів кров’ю, а також порушення кровотоку у 

венулярному відділі мікроциркуляторного русла з наступним розладом 

проникності гістогематичного бар’єру [1, 17, 19, 46, 47]. Ключове значення у 

регуляції мікроциркуляції належить ендотелію судин. Ушкодження ендотелію 

судин при пародонтиті відбувається як безпосередньо під впливом 

пародонтопатогенних бактерій, так і у результаті імунних механізмів, що 

реалізуються у хронічному вогнищі запалення [48, 49, 56, 58].  

Відомо, що при пародонтиті виникають багаточисельні порушення 

обміну речовин у тканинах пародонта. Так, зміни фагоцитозу бактерій 

поліморфноядерними лейкоцитами у поєднанні з затримкою апоптозу 

нейтрофілів супроводжуються гіперпродукцією активних форм кисню та 

продукцією низки біологічних речовин, що ускладнює перебіг патологічного 

процесу [59, 61, 70, 72]. У крові біологічно активні речовини підлягають 

подальшому окисненню, у результаті чого звільняються супероксид аніон та 

інші радикали, що пошкоджують ендотелій [72, 76, 85]. Результатом такої дії є 

розвиток ендотеліальної дисфункції, що супроводжується зміною продукції 

низки регуляторних речовин, що продукує ендотелій, зокрема зниження 

синтезу оксиду азоту та гіперпродукцією маркерів ендотеліальної дисфункції 

(ендотеліну-1, ангіотензинперетворювального ферменту, молекул судинної 

адгезії, розчинного sE-селектину) [76, 141, 147, 176].  

Незважаючи на те, що з проблем ендотеліальної дисфункції зібрано 
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чимало нових даних, які висвітлюють цілісну концепцію щодо 

закономірностей розвитку патологічних станів зубоутримуючих тканин, ми не 

знайшли даних епідеміологічних досліджень та спостережень відносно 

складних імуно-біохімічних ланок, особливостей ультраструктури слизової 

оболонки ясен та функціонального стану судин пародонта у хворих на 

цукровий діабет І типу з кардіоміопатією. Викладене спонукало нас до 

систематизованого дослідження пародонтального статусу у даного 

контингенту хворих із застосуванням адекватних методів дослідження, 

поглибленого вивчення загальносоматичних факторів та проведення 

відповідних раціональних лікувально-профілактичних заходів.  

Для вивчення пародонтального статусу у хворих на цукровий діабет І 

типу з кардіоміопатією було проведено клінічне обстеження 163 хворих, віком 

від 20 до 55 років, з тривалістю захворювання від 1 та більше 10 років. Із 

загальної кількості оглянутих 38,04 % склали хворі з компенсованою, 44,78 % 

− з субкомпенсованою та 17,18 % − з декомпенсованою формами цукрового 

діабету І типу з кардіоміопатією. У групу порівняння увійшли 93 особи, без 

супутніх соматичних захворювань.  

Стан тканин пародонта пацієнтів оцінювали за загальноприйнятими 

критеріями стоматологічного обстеження. Діагноз захворювань тканин 

пародонта встановлювали за класифікацією М. Ф. Данилевського (1994) з 

доповненнями І. С. Мащенко (1997). Діагноз уточнювали за допомогою 

пародонтальних індексів − РМА (M. Massler, 1949, у модифікації Parma), РІ (A. 

Russel, 1956), індекс кровоточивості (Ікр) (H. R. Muhlemann, A. S. Mazor, 1958, 

I. Cowell, 1975). Глибину пародонтальних кишень (Гпк) вимірювали 

градуйованим зондом та виражали у міліметрах; втрату епітеліального 

прикріплення (ВЕП) розраховували за методикою Г. Ф. Білоклицької (2010). 

Для вивчення ступеня і характеру резорбції міжальвеолярних перетинок 

проводили рентгенологічне обстеження за допомогою панорамної 

рентгенографії ортопантомографом «Veraviewpocs» (Morita, Японія). Дані 
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рентгенографії оцінювали за індексом Fuch (Rtg), 1997. 

Гігієнічний стан ротової порожнини аналізували за спрощеним індексом 

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

Функціональну стійкість капілярів ясен з’ясовували за методикою  

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

ясен і часу розсмоктування гематоми на ній, розраховували індекс 

периферійного кровообігу (ІПК). Трансмісійну електронну мікроскопію 

проводили за допомогою електронного мікроскопу ТЕМ-100, вивчаючи стан 

біоптатів ясен пацієнтів, приготовлених за стандартними методиками. 

Фотографування отриманих зразків здійснювали цифровою камерою 

SONY−H9.  

З метою вивчення ендотеліальної дисфункції судин пародонта, за 

допомогою імуноферментного аналізу, з’ясовували концентрації молекул 

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

реактивами «Beckman Coulter» (США) та ендотеліну-1 (ЕТ-1) у ротовій рідині 

і сироватці крові пацієнтів за допомогою реактивів «Big Endothelin-1 (Human) 

Peninsula laboratories іnc. Division of Bachem». Вміст 

ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) у сироватці крові обстежених 

визначали за допомогою біохімічного спектрофотометра «СФ−46», Росія, з 

використанням реактивів Buhlmann lab. AG (Швейцарія). 

Комплексне лікування генералізованого пародонтиту було проведено у 

127 пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету І типу 

з кардіоміопатією, поділеним на дві групи: в основній групі (82 людини) 

лікування проведено згідно з розробленою власною схемою; лікування хворих 

порівняльної групи (45 осіб) проведено відповідно до «Протоколів надання 

медичної допомоги МОЗ України» за спеціальністю «Терапевтична 

стоматологія». Ефективність комплексної терапії хворих обох груп оцінювали 

на підставі клінічних змін, параклінічних індексів і лабораторних досліджень. 

Статистичне обчислення цифрових значень здійснювали на комп’ютері за 
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допомогою програм Microsoft Excel і Statistica, достовірність змін оцінювали 

за t-критерієм Стьюдента.  

Проведені клінічні обстеження виявили, що у хворих на ЦД І типу з 

кардіоміопатією поширеність генералізованого пародонтиту становила 

80,37±3,11 %, що було у 1,7 рази більше, ніж у оглянутих без супутніх 

захворювань − 47,31±5,18 %, р<0,01. Звертало увагу, що у хворих основної 

групи частіше діагностувались розвинуті форми генералізованого 

пародонтиту: ГП ІІ ступеня у 48,85±4,36 % оглянутих основної групи проти 

31,81±7,02 % обстежених групи порівняння та ГП ІІІ ступеня − у 35,88±4,19 % 

у основній та 22,73±6,32 % у порівняльній групах, р<0,05.  

У  хворих на ЦД І типу з кардіоміопатією при тривалості захворювання 

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

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

більше 10 років.  

Зі збільшенням віку обстежених основної групи зростала інтенсивність 

генералізованих уражень тканин пародонта, так у віці 20−25 років у хворих на 

ГП з цукровим діабетом І типу, ускладненим кардіоміопатією початкові форми 

ГП обєктивізувалися у 60 % обстежених та у 40 % хворих діагностували ГП ІІ 

ступеня. Тоді як у осіб групи порівняння у даному віковому інтервалі у 100% 

оглянутих виявляли тільки ГП початкового – І ступеня тяжкості. У старшій 

віковій групі (46 – 55) років 100% обстежених основної групи діагностували 

розвинені форми пародонтиту проти 77,78% осіб порівняльної групи. 

Аналіз об’єктивних симптомів перебігу генералізованого пародонтиту у 

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

спостерігався прогресуючий перебіг генералізованого пародонтиту, який 

характеризувався виразними кровоточивістю та гноєтечею з ясен, болючістю, 

глибокими (більше 5−6 мм) пародонтальними кишенями, з вираженими 

вогнищами остеопорозу на рентгенографічних знімках, а патологічна 

рухомість зубів не відповідала ступеню резорбції кісткової тканини.  
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Збільшення частоти генералізованого пародонтиту з віком 

характеризувалось зростанням інтенсивності патологічного процесу у 

пародонті за показниками пародонтальних і гігієнічного індексів. Так, у 

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

РМА (44,62±2,26 %, р<0,05), глибина пародонтальних кишень (3,71±1,12 мм, 

р<0,01), індекс кровоточивості ясен (2,83±0,09 бали, р>0,05) та рухомість зубів 

(2,28±0,08 бали, р<0,05) були у 1,2 рази вище, а дані індексу РІ (2,37±0,04 

бали, р<0,01), Rtg-індексу рецесії ясен (2,67±0,11, р<0,01) та втрата 

епітеліального прикріплення (2,87±0,05 мм, р<0,05) у 1,3 рази перевищували 

дані у хворих з генералізованим пародонтитом без загальносоматичних 

захворювань.  

Середнє значення гігієнічного індексу Гріна-Вермільйона 2,79±1,36 бали 

у основній групі свідчили про погану гігієну ротової порожнини проти 

1,12±0,52 бали у порівняльній групі, р<0,01, що за критеріями індексу 

відповідало задовільній гігієні ротової порожнини.  

У результаті проведення функціональної проби стійкості капілярів за В. 

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

цукрового діабету І типу з кардіоміопатією, час утворення гематоми у 

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

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

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

загальносоматичних захворювань. При цьому, індекс периферійного 

кровообігу (ІПК) у хворих з ГП основної групи у фронтальній ділянці щелепи, 

у середньому, зі значенням 0,27±0,09 бали був у 2,0 рази меншим стосовно 

даних у порівнянні (0,56±0,17 бали, р<0,05). У боковій ділянці щелепи у 

пацієнтів з ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією ІПК був, у середньому, у 2,3 

рази менше стосовно даних у порівнянні (0,19±0,06 бали проти 0,44±0,13 бали, 

р>0,05).  

Отримані результати надають підстави стверджувати, що стан 
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кровообігу у тканинах пародонта у хворих з генералізованим пародонтитом 

характеризується мікроциркуляторними порушеннями. Однак, у хворих з ГП 

на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією дані процеси появляються більш 

вираженими змінами, що підтверджується ще нижчими значеннями 

функціональної проби стійкості капілярів та зниженням індексу 

периферійного кровообігу.  

Вивчення ультраструктури слизової оболонки ясен у хворих на 

генералізований пародонтит на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією 

характеризувалось гетерогенними змінами усіх шарів слизової оболонки ясен з 

вираженим ураженням гемокапілярів, стінка яких була стоншена, розширені 

простори були заповнені скупченнями дезорганізованих еритроцитів, 

лейкоцитів, тромбоцитів, лізованої плазмою крові. Між гіпертрофованими 

ендотелійними клітинами стінки гемокапілярів знаходились нейтрофільні 

гранулоцити, присутність яких обумовлює прогресування запальних процесів 

у досліджуваних зразках.  

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

кардіоміопатією характеризувалась збільшенням концентрацій у плазмі крові 

ендотеліну-1 − до 0,67±0,04 фмоль/мл, молекул судинної адгезії (sVCAM) − до 

742,71±62,19 нг/мл, розчинного sE-селектину − до 7,34±0,39 пг/мл та 

активності ангіотензинперетворювального ферменту до 0,709±0,05 од/1 мл за 1 

год, стосовно аналогічних даних у здорових людей та осіб з генералізованим 

пародонтитом без супутніх соматичних захворювань, р<0,01, р1<0,05. Звертало 

увагу, що у пацієнтів з ГП основної та порівняльної груп, зі збільшенням 

інтенсифікації запальних процесів у пародонті, значення маркерів 

ендотеліальної дисфункції зростали.  

Нами досліджено, що у хворих з генералізованим пародонтитом на тлі 

цукрового діабету І типу з кардіоміопатією рівень ендотеліну-1 у ротовій 

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

практично здорових осіб та хворих на ГП без загальносоматичних 
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захворювань відповідно. Вміст метаболітів азоту, який вважається основним 

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

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

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

значень у пацієнтів контрольної та порівняльної груп, відповідно. Звертало 

увагу, що зі збільшенням ступеня важкості генералізованого пародонтиту, 

дисбаланс системи проаналізованих показників збільшувався.  

Приведені вищі дані стосовно вивчення ендотеліальної дисфункції у 

хворих на генералізований пародонтит дозволяють стверджувати, що 

дослідження рівнів маркерів ендотеліальної дисфункції свідчать про їх суттєву 

роль у формуванні патологічних явищ у органах та системах, зокрема у 

пародонті у сторону збільшення вазоконстрикції і пригнічення утворення 

оксиду азоту, що сприяє формуванню недостатності кровообігу, особливо у 

хворих на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією у поєднанні з генералізованим 

пародонтитом.  

Проведені клініко-лабораторні дослідження дозволили обгрунтувати 

використання місцевої терапії у комплексному лікуванні та профілактиці 

генералізованого пародонтиту. Нами був використаний гель «Генгігель» з 

протизапальним, протиінфекційним, протинабряковим ефектами та 

вираженою регенеруючою дією. Препарат «Гексорал», у кількості 10−15 мл 

нерозведеного розчину, рекомендували хворим як засіб місцевої та 

профілактичної дії у вигляді полоскань, який за своїми властивостями є 

антимікробним, анальгезуючим, протизапальним. Для чищення зубів, хворим 

основної групи пропонувалась зубна паста та ополіскувач «Фітодент», які 

зменшують проникність капілярів, нейтралізують дію вільних радикалів, 

активізують ферментну системи ротової порожнини, посилюють місцевий 

імунітет, підвищують еластичність слизової оболонки та сприяють регенерації 

тканин. Після проведених консультацій з лікарями-ендокринологами хворим 

основної групи був рекомендований препарат «Капікор» який запобігає 
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тканинній гіпоксії, виснаженню запасів АТФ, накопиченню молочної кислоти 

та впливає на індукцію біосинтезу NO.  

Враховуючи соматичний статус досліджуваних хворих, обумовлений ЦД 

І типу з кардіоміопатією, клінічний візуальний огляд проводили на 30 добу 

після лікування.  

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

застосовувалась запропонована нами фармакотерапія, «нормалізація» стану 

тканин пародонта досліджувалась у 22 пацієнтів (26,83%), р>0,05, 

«покращення» − у 25 хворих (30,49%), р>0,05, лікування виявилось 

неефективним у 35 людей (42,68%), р>0,05. У пацієнтів порівняльної групи, де 

для лікування генералізованого пародонтиту застосовувались традиційні 

лікувально-профілактичні заходи, у середньому, «нормалізація» стану тканин 

пародонта досліджувалась у 8 хворих (17,78%), «покращення» стану тканин 

пародонта визначали у 13 осіб (28,89%). Лікування виявилось неефективним у 

24 хворих (53,33%).  

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

кардіоміопатією, у результаті застосування запропонованого нами лікувально-

профілактичного комплексу, вдалося досягнути більш виражених позитивних 

змін клінічного стану тканин пародонта, ніж у пацієнтів з аналогічними 

стоматологічними і соматичними захворюваннями, у яких при лікуванні ГП 

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

основній групі, у середньому, «нормалізація» стану тканин пародонта була 

досягнута у 34,15% (28 хворих) проти 13,33% (6 хворих) контрольної групи, 

р<0,05. «Покращення» стану тканин пародонта діагностували у 31 хворого 

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

Лікування виявилось неефективним у 23 хворих (28,05%) основної та у 26 осіб 

(57,78%) порівняльної груп, р<0,01.  

Підсумовуючи результати клінічних спостережень через 12 місяців після 

лікування у хворих з ГП основної групи, у середньому, «нормалізація» стану 
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тканин пародонта була визначена у 53 пролікованих (64,63%) проти 6,67% (3 

пацієнта) контрольної групи, р<0,01; «покращення» стану тканин пародонта 

діагностували у 24 хворих основної групи (29,27%) проти 22,22% (10 хворих) 

порівняльної групи, р>0,05. Лікування виявилось неефективним у 5 хворих 

основної групи (6,10%) та у 32 осіб (71,11%) групи порівняння, р<0,01.  

Клінічні дослідження були переконливо підтверджені даними 

параклінічних індексів у найближчі та віддалені терміни спостереження. Так, 

через 12 місяців після лікування у хворих на ГП основної групи індекс РМА 

знизився, у середньому, до 19,56±2,15 % проти 44,63±2,57 % до лікування, 

р<0,01, а значення індексу РІ становили, у середньому, 1,32±0,10 бали проти 

2,40±0,10 бали до лікування. У пацієнтів порівняльної групи через 12 місяців 

досліджень значення індексів РМА та РІ відповідали даним до лікування, 

р>0,05.  

У пацієнтів основної групи, де лікування ГП проводилось згідно 

запропонованого нами лікувально-профілактичного комплексу, середні 

значення функціональної проби стійкості капілярів збільшились у фронтальній 

ділянці у 1,7 рази (38,72±2,48 сек. проти 22,87±2,43 сек., р<0,05) та у боковій 

ділянці верхньої щелепи у 1,2 рази (58,92±2,68 сек. проти 47,63±2,57 сек., 

р<0,05) стосовно значень до лікування. У осіб порівняльної групи 

досліджували зниження значень функціональної проби стійкості капілярів, які 

не відрізнялись статистичною значущістю від даних до лікування, р>0,05.  

Через 12 місяців після лікування у ротовій рідині пацієнтів основної 

групи досліджували зростання конентрацій метаболітів азоту на 23,62 % при 

зниженні вмісту ендотеліну-1 на 43,83 % стосовно даних до лікування, р<0,01.  

У пацієнтів порівняльної групи, у даний термін спостережень, визначали 

подальше зниження метаболітів азоту (16,85±1,13 мкмоль/л проти 20,64±1,13 

мкмоль/л) при зростанні концентрації ендотеліну-1 (1,32±0,06 пмоль/л проти 

1,11±0,06 пмоль/л) у ротовій рідині стосовно значень до лікування, р<0,05.  

Після кожного прийому їжі хворим з ГП на тлі ЦД І типу з 
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кардіоміопатією рекомендувались полокання настоянками ромашки, шалфея, 

календули з вираженими протизапальними властивостями.  

Для профілактики загострень ГП хворим на ЦД І типу, ускладнений 

кардіоміопатією, рекомендувалось приймати препарати «Аскорутин» та 

«Аевіт».  

Результати спостережень у віддалені терміни досліджень показали, що 

через 12 місяців після проведення лікувально-профілактичних заходів в 

основній групі величина індексу OHI−S характеризувалась як задовільна зі 

значенням 1,32±0,08 бали, р1<0,01, тоді як у осіб контрольної групи індекс 

OHI−S становив 2,94±0,22 бали та відповідав поганому стану гігієни 

порожнини рота.  
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та 

вирішено актуальне наукове завдання стоматології − підвищення ефективності 

лікування генералізованого пародонтиту у осіб з цукровим діабетом І типу, 

ускладненим кардіоміопатією.  

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

високу поширеність генералізованого пародонтиту (80,36±3,11 %, р<0,01) при 

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

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

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

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

людей з генералізованим пародонтитом без загальносоматичних захворювань. 

Зі збільшенням віку і тривалості основного захворювання, частота та 

інтенсивність генералізованого процесу у пародонті зростає.   

2. У результаті проведення функціональної проби стійкості капілярів 

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

з кардіоміопатією, час утворення гематоми у фронтальній ділянці щелепи був 

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

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

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

ніж у осіб групи порівняння, р<0,05. 

3. Дослідження ультраструктури слизової оболонки ясен у пацієнтів з ГП 

на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією характеризувалось гетерогенними змінами 

усіх шарів слизової з вираженим ураженням гемокапілярів.  

4. Вираженість ендотеліальної дисфункції у пацієнтів основної групи 

підкреслювалась зростанням у плазмі крові ендотеліну-1, молекул судинної 

адгезії, розчинного Е-селектину та активності ангіотензинперетворювального 

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

р<0,01, р1<0,05. Зі збільшенням інтенсивності запальних процесів у пародонті, 
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значення маркерів ендотеліальної дисфункції зростали.  

5. Встановлено, що у пацієнтів з ГП на тлі ЦД І типу з кардіоміопатією у 

ротовій рідині рівень ендотеліну-1 був на 79,37 %, р<0,01, та на 34,52 %, 

р1<0,05 вище, а вміст метаболітів азоту на 48,81 %, р<0,01 та на 23,72 %, 

р1<0,05 нижче стосовно відповідних даних у практично здорових людей та 

осіб порівняльної групи відповідно.  

6. Опрацьовано схему комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту із застосуванням засобів патогенетичної фармакотерапії для 

досліджуваного контингенту хворих. Ефективність комплексного лікування 

підтверджено даними пара клінічних індексів та позитивною динамікою 

лабораторних показників у віддалені терміни спостереження.   
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