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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
	

Актуальність теми. Профілактична спрямованість в медицині і 
зокрема в стоматології залишається актуальним і основним завданням 
наукових досліджень у світі, в тому числі і в Україні (Заболотний Т.Д. та 
співав., 2013; Petersen P.E., et al, 2015). Численними дослідженнями доведено 
взаємозв’язок стоматологічних захворювань, зокрема захворювань пародонта 
(ЗП) зі станом внутрішніх органів і систем (Борисенко А.В., 2013; 
Герелюк В.І. та співав., 2013; Лучинський М.А. та співав., 2014; 
Arigbede A.O. et al, 2012). З часом, під впливом несприятливих соціальних та 
економічних факторів, які зумовлюють збільшення поширеності загально-
соматичних захворювань важливість профілактики стоматологічних 
захворювань суттєво зростає (Смоляр Н.І. та співав., 2013; Хоменко Л.О. та 
співав., 2016; Genco R.J. et al, 2014). Висока поширеність ЗП та значна 
інтенсивність ураження ними населення молодого віку висуває проблему їх 
профілактики у ряд актуальних (Петрушанко Т.А. та співав., 2013; 
Холодняк  О.В., 2015; Шварцнау Е.Г. та співав., 2015; Dye B.A., 2012). 
Стратегія запобігання розвитку ЗП у молодих людей повинна будуватись на 
концепції прогнозування та раннього виявлення факторів ризику, що 
призводять до їх розвитку (Авдєєв О.В., 2015; Макаренко М.В., 2014). На 
даний час, недостатньо уваги приділяється розпрацюванню доступних 
критеріїв донозологічної діагностики та схильності до розвитку даних 
захворювань з метою удосконалення профілактичних заходів.  

Спостереження і дослідження останніх років показали, що будь-які 
системні порушення в організмі людини, у тій чи іншій мірі відображаються 
у порожнині рота (Білоклицька Г.Ф. та співав., 2004). Можливий зв’язок ЗП з 
рядом системних захворювань, не одноразово згадується в літературі 
(Проданчук А.І. та співав.,	 2012; Ameet M.M. Et al, 2013). Особлива увага 
надається захворюванням кістково-м’язевої системи і зокрема деформуючим 
дорсопатіям (кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз), які часто діагностують у 
молодому віці, а деякі автори (Гуменний В.С., 2012; Пузанова Л.В., 2014; 
Devlin V.J., 2012) відносять їх до “хвороб цивілізації”. Разом з цим, 
вивченню питань запобігання розвитку ЗП в осіб молодого віку з 
деформуючими дорсопатіями, що найчастіше зустрічаються у даній віковій 
категорії, присвячені поодинокі наукові дослідження (Галкина О.П., 2013; 
Дрок В.О., Самойленко А.В. 2012). Проте, не встановлено значення окремих 
загальних та місцевих факторів ризику, а саме нейро-регуляторні і судинні 
механізми порушень, які є пусковими у системі розвитку ЗП та їх прогнозу. 

За даними авторів (Кашуба В.О., 2003; Devlin V.J., 2012) при 
клінічних проявах деформуючих дорсопатій часто домінують вегетативні 
розлади. Це диктує необхідність застосування простих, але інформативних 
методів дослідження вегетативної нервової системи, які дозволяють 
реєструвати зміни її активності (Вейн A.M., 2001) і впливу на загальний 
рівень здоров’я та розвиток ЗП (Кирячков Ю.Ю. и соав., 2010). У зв’язку з 
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цим виникає необхідність застосування неінвазивних та інформативних 
критеріїв оцінки рівня здоров’я та якості життя молодих людей з 
деформуючими дорсопатіями.  

Вагоме значення для функціонування та підтримки здорового стану 
тканин пародонта має ротова рідина, яка містить фактори захисту порожнини 
рота та сприяє її механічному та хімічному очищенню (Шаковец Н.В. и соав., 
2013; Шварцнау Е.Г., 2015). Соматичні захворювання, стан центральної та 
вегетативної нервової системи, екстремальні ситуації, характер харчування 
можуть порушувати фізико-хімічні властивості ротової рідини, що в свою 
чергу, негативно впливає на стан пародонтальних тканин і, тим самим, 
сприяє розвитку ЗП (Кулигіна В.М., та співав., 2012; Новицкая Н.К., 
Деньга О.В., 2013; Чумакова Ю.Г., 2008).  

Серед причин виникнення ЗП основна роль належить мікроорганізмам 
зубної бляшки (Демкович А.Є., 2015; Costalonga M. et al., 2014). На основі 
досліджень сформульована «екологічна гіпотеза зубної бляшки», як основа 
етіопатогенезу захворювань пародонта (Marsh P.D. et al., 2011). За умови 
послаблення захисних факторів організму, мікрофлора порожнини рота стає 
основним етіопатогенним чинником ЗП. 

Підходи до профілактики та лікування ЗП повинні будуватися з 
урахуванням місцевих і загальних факторів, що відіграють провідну роль в 
їх патогенезі (Борисенко А.В. та співав. 2011; Заболотний Т.Д. та співав., 
2013) з можливим впливом на серцево-судинну імунну, ендокринну, 
нервову та кровотворну систему (Желдакова А.Д., 2013; Кирячков Ю.Ю. и 
соав., 2010). Тому особливо важливими є пошук методів ранньої 
діагностики та прогнозування ЗП, що дозволить проводити раціональну 
комплексну профілактику з урахуванням індивідуальних особливостей 
організму та загальносоматичної патології. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана 
робота є фрагментом комплексної наукової теми кафедри терапевтичної 
стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького “Екологія та пародонт. Взаємозв’язок захворювань 
пародонта та загальносоматичної патології. Дисфункції скронево-
нижньощелепового суглоба” (державна реєстрація № 0114U000112). Автор 
є безпосереднім виконавцем окремого фрагмента означеної науково-
дослідної роботи кафедри.  

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження − підвищення 
ефективності профілактики захворювань пародонта у осіб молодого віку з 
деформуючими дорсопатіями шляхом визначення прогностичної значимості 
факторів ризику розвитку уражень тканин пародонта.	

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 
1. Вивчити розповсюдженість і структуру захворювань пародонта, стан 
гігієни порожнини рота, фізико-хімічні властивості ротової рідини, 
порушення периферійного кровообігу в тканинах пародонта та 
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щільність кісткової тканини у осіб молодого віку з деформуючими 
дорсопатіями. 

2. Дослідити склад змішаних мікрокультур бактерій субгінгінгівальної 
зубної бляшки в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями 
та оцінити ступінь впливу мікробного фактору на розвиток 
захворювань пародонта. 

3. Оцінити характер порушень вегетативної нервової системи, рівень 
загального здоров’я та якість життя осіб молодого віку із 
захворюваннями тканин пародонта та деформуючими дорсопатіями. 

4. З’ясувати прогностичне значення показників загальних та місцевих 
факторів ризику розвитку захворювань пародонта в осіб молодого 
віку з деформуючими дорсопатіями. 

5. Розпрацювати комплекс профілактики захворювань пародонта в осіб 
молодого віку з деформуючими дорсопатіями з урахуванням 
прогностичних ознак захворювання та оцінити його ефективність. 

Об’єкт дослідження – запальні та дистрофічно-запальні процеси в 
тканинах пародонта у осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями. 

Предмет дослідження – тканини пародонта, ротова рідина, мікрофлора 
ясенних борозен та пародонтальних кишень при захворюваннях пародонта у 
осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями. 

Методи дослідження: клінічні та рентгенологічні – для визначення 
поширеності та структури захворювань пародонта, обстеження 
пародонтальних тканин із використанням індексної оцінки стану тканин 
пародонта, потреби у лікуванні (індекси PMA, PI, PSR) та гігієни ротової 
порожнини (індекси Green-Vermilion, API, PHP), визначення загального рівня 
здоров’я (метод Апанасенко Г.Л.) та оцінка стану вегетативної нервової 
системи (індекс Кердо); фізико-хімічні – для визначення швидкості 
слиновиділення, рН, буферної ємності та в’язкості ротової рідини; 
функціональні (індекс периферійного кровообігу та ехоостеометрія) – для 
вивчення резистентності капілярного кровотоку в тканинах пародонта і 
щільності кісткової тканини; мікробіологічні – для визначення стану 
мікробіоценозу в субгінгівальній зоні, типів мікрокультур та їх факторів 
вірулентності; спеціальні соціологічні – для оцінки якості життя хворих 
(опитувальник SF-36); статистичні – для визначення середніх величин і 
середньої похибки досліджуваних показників вірогідності відмінностей 
отриманих результатів та їх прогностичної значимості.  

Наукова новизна одержаних результатів. Уточнено наукові дані про 
розповсюдженість та особливості клінічного перебігу захворювань пародонта у 
осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями.  

Науково доведено, що в осіб молодого віку з деформуючими 
дорсопатіями гомеостаз ротової порожнини порушений за рахунок 
гіпосалівації, високого показника в’язкості слини, зниження pH ротової рідини 
та її буферної ємності. Встановлено зниження резистентності судин 
мікроциркуляторного русла тканин пародонта та зменшення щільності 
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кісткової тканини у осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями, що 
вказує на обтяжуючий негативний вплив деформацій хребта на перебіг 
захворювань пародонта. 

Науково обгрунтовано, що при прогнозуванні розвитку захворювань 
пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями слід 
враховувати порушення мікробіоценозу ясенних борозен та пародонтальних 
кишень. Виявлено, що при наявності захворювань пародонта збільшувалася 
кількість грам-негативної поліморфної мікрофлори з вираженими адгезивними 
властивостями із здатністтю до агрегації, які є продуцентами факторів 
вірулентності і можуть сприяти прогресуванню в тканинах пародонта як 
запальних, так і дистрофічних змін.  

Доведено, що хворі з деформуючими дорсопатіями відчувають серйозний 
дискомфорт у повсякденному житті: захворювання негативно впливає на 
загальний рівень здоров’я та якість життя хворих, мають ознаки вегетативно-
судинної дистонії та підвищення симпатичного тонусу, що створює 
несприятливий фон для виникнення захворювань пародонта. 

Уперше на основі статистичного аналізу встановлено 24 інформативні 
чинники високого ризику розвитку захворювань пародонта в осіб молодого 
віку з деформуючими дорсопатіями: наявність аномалій та деформацій 
зубних рядів; задовільний або незадовільний стан гігієни ротової порожнини 
за індексами Green-Vermilion та API, незадовільна ефективність 
індивідуальної гігієни за індексом PHP; швидкість салівації <0,6 мл/хв, 
в’язкість ротової рідини >1,46 мПа/с; pH≤6 або ≥6,6; зниження індексу 
периферійного кровообігу ≤50%; час проходження ехосигналу в кістковій 
тканині 14-15 мкс або ≥15 мкс; наявність мікрокультур 2-го типу, що 
розвивались у планктонній фазі, але містили грамнегативні паличкоподібні 
бактерії та коки, наявність факторів вірулентності мікроорганізмів 
гіалуронідази або лейкотоксину; наявність однієї з форм деформуючих 
дорсопатій - сколіозу, кіфозу і лордозу, остеохондрозу; показники якості 
життя нижчі ніж 50 балів зі 100. 

Розрозроблений та впроваджений комплекс профілактики захворювань 
пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями і ризиком 
розвитку уражень тканин пародонта, що сприяв досягненню високих клінічних 
результатів: відсутність захворювань пародонта у 96,7% спостережень через 
1 рік та у 90% через 2 роки. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено і 
впроваджено в клінічну практику комплекс профілактики розвитку 
захворювань пародонта у осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями 
та високим ризиком розвитку захворювань пародонта. Запропонований 
комплекс включає санацію порожнини рота із усуненням чинників, що 
сприяють утворенню зубної бляшки, професійну гігієну порожнини рота та 
навчання індивідуальної гігієни з вибором засобів та методів гігієнічного 
догляду, ірригації ротової порожнини, вібраційно-вакуумний компресійний 
масаж ясен курсом 10 процедур, через 2-3 доби; прийом препарату 
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«Біотрит-Дента» по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 2-ох місяців, 
нормалізацію розпорядку дня, праці та відпочинку, раціональне харчування. 

Результати наукових досліджень впроваджені в клінічну практику 
терапевтичних відділень обласних стоматологічних поліклінік Рівенської та 
Волинської областей, міських стоматологічних поліклінік Львова, Луцька та 
Рівного, Стоматологічного медичного центру ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Матеріали роботи використовуються у навчальному процесі на 
кафедрах ортодонтії, та терапевтичної стоматології ФПДО ЛНМУ імені 
Данила Галицького, на кафедрі стоматології ПО ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» МОЗ України, на кафедрі 
терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» та на кафедрі 
терапевтичної стоматології ВДНЗ України «Буковинський державний 
медичний університет». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистим 
завершеним науковим дослідженням. Автор самостійно провела патентно-
інформаційний пошук та аналіз джерел літератури за темою наукового 
дослідження. Разом з науковим керівником визначила мету і завдання 
дослідження, здійснила аналіз отриманих результатів, сформулювала 
висновки і практичні рекомендації. Особисто проводила клінічні, 
функціональні та спеціальні соціологічні дослідження; провела 
систематизацію та узагальнення отриманих результатів та їх статистичне 
обчислення; обґрунтувала та розробила комплекс профілактики захворювань 
тканин пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями.  

Загально-соматичне обстеження проведено спільно з працівниками 
кафедри неврології ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Автор самостійно проводила збір матеріалу для лабораторних та 
мікробіологічних досліджень. Мікробіологічні дослідження проведені 
дисертантом спільно із співробітниками кафедри мікробіології вірусології та 
імунології ЛНМУ імені Данила Галицького. Лабораторні дослідження 
проведені спільно зі співробітниками кафедри загальної, біонеорганічної, 
фізколоїдної хімії ЛНМУ імені Данила Галицького.  

У друкованих працях участь здобувача є визначальною. 
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

наукових досліджень викладено та обговорено на засіданні кафедр ортодонтії 
та терапевтичної стоматології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького 
(протокол №6 від 21.11.2017). Результати досліджень оприлюднені на науково-
практичних конференціях «Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 
2015, 2016), “Актуальные вопросы и перспективы развития медицины” (Россия, 
Омск, 2015), “Miedzy funkcja a estetyka” (Poland, Lublin, 2018). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових 
праць, серед яких 7 статей у наукових фахових виданнях України (в тому 
числі 1 стаття у виданні, яке індексується в міжнародних наукометричних 
базах даних) та 1 – у іноземному фаховому журналі, 4 публікації – у 
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збірниках наукових праць та матеріалах з’їздів, науково-практичних 
конференцій. На основі проведених досліджень отримано патент України на 
корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 
181 сторінках друкованого тексту, з яких 126 сторінок основного тексту, і 
складається зі вступу, огляду літератури, опису методів дослідження, 
чотирьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення отриманих 
результатів, висновків, переліку використаних джерел літератури, який 
включає 284 найменування, 74 з яких латиною, додатків. Робота ілюстрована 
23 таблицями, 10 рисунками. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Матеріали і методи дослідження. З метою визначення поширеності та 
особливостей клінічного перебігу захворювань пародонта (ЗП) в осіб 
молодого віку з деформуючими дорсопатіями (ДД) обстежено 198 осіб, віком 
19-24 роки, з різними видами ДД (кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз), що 
склали основну групу та 402 особи даної вікової категорії без супутньої 
патології (контрольна група).  

Стоматологічне обстеження включало: збір анамнезу, огляд, зондування, 
перкусію, пальпацію. Виявляли захворювання твердих тканин зубів, тканин 
пародонта і слизової оболонки порожнини рота, а також наявність 
зубощелепних деформацій.  

Метою обстеження хворих із ЗП було визначити форму, ступінь важкості 
та характер перебігу хвороби. Діагностику захворювань пародонта проводили 
відповідно до класифікації М.Ф. Данилевського (1994). Для виявлення ступеня і 
характеру резорбції альвеолярного відростка проводили рентгенологічне 
дослідження. Ступінь кровоточивості ясен визначали за модифікованим 
індексом кровоточивості ясен SBI (Müchlemann & Son, 1971). Поширеність 
запального процесу в яснах визначали за допомогою обчислення папілярно-
маргінально-альвеолярного індексу (PMA) (C. Parma, 1960). Для об'єктивної 
оцінки ступеня дистрофічно-запального процесу в тканинах пародонта 
використовували пародонтальний індекс (PI) (A.L. Russel, 1956).  

Оцінку стану гігієни порожнини рота проводили за спрощеним 
індексом Гріна-Вермільона (Oral Hygiene Index-Simlified) (Green-Vermillion, 
1964) та індексом зубного нальоту на апроксимальних поверхнях (API) 
(Lange, 1986). Ефективність індивідуальної гігієни визначали за індексом 
(PHP) (Podshadley, Haley, 1968). 

Для оцінки важкості ушкодження тканин пародонта і встановлення 
необхідності у спеціалізованому пародонтологічному лікуванні визначали 
пародонтальний скринінг-індекс (PSR) (Preshaw P.M., 2015). 

Для оцінки швидкості слиновиділення, рН, буферної ємності та в’язкості 
ротової рідини, вивчення резистентності капілярного кровотоку в тканинах 
пародонта і щільності кісткової тканини, визначення стану вегетативної 
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нервової системи, загального рівня здоров’я та якості життя у осіб молодого 
віку з ДД проведено обстеження 198 хворих основної групи та порівняння 
отриманих результатів з аналогічними у 193 осіб групи контролю.  

Функціональну активність слинних залоз оцінювали за швидкістю 
секреції слини без стимуляції, в’язкістю ротової рідини, що визначали за 
допомогою віскозиметра Освальда; вимірювання pН ротової рідини 
здійснювали за допомогою pH-метра мілівольтметра рН-150М; дослідження 
буферної ємності слини проводили за методом Krasse.  

Для визначення стану периферійного кровообігу застосовували 
видозмінену Л.Н. Дедовой (1981) вакуумну пробу В.І. Кулаженко. Згідно даної 
методики визначали індекс периферійного кровообігу (ІПК).		

З метою вивчення щільності кісткової тканини проведено 
ехоостеометричне дослідження на апараті «Ехоостеометр ЕОМ-01-ц» за 
методом Т.Д. Заболотного (Заболотний Т.Д., 1990) користуючись стандартними 
діагностичними датчиками. 

Мікробіологічне дослідження проводилось шляхом забору матеріалу 
стерильним паперовим штифтом із зубоясенного жолобка або пародонтальної 
кишені. Для виділення та вивчення мікробіоценозів субгінгівальної зубної 
бляшки і визначення факторів вірулентності бактерій нами була розроблена 
відповідна модель за аналогією до даних літератури (Патент України на 
корисну модель №122193 “Спосіб виявлення біодеградації макромолекул 
мікробними компонентами дентальної біоплівки”). 

Оцінку рівня здоров’я проводили за експрес-методом Г.Л. Апанасенко 
(1985), стану вегетативної нервової системи – за опитувальником Вейна та 
індексом Кердо (Вейн А. М.,1991). Для дослідження якості життя 
використовували опитувальник SF-36, який включає інформацію про основні 
сфери життєдіяльності людини: фізичної, психологічної, соціальної, духовної 
та економічної так, як його сприймає сам пацієнт.   

З метою оцінки вираженості чинників, що сприяють розвитку та 
прогресуванню ЗП у осіб молодого віку з ДД був застосований метод 
альтернативного послідовного аналізу Вальда. Розрахунок величини 
прогностичного коефіцієнту (ПК) для кожної ознаки проводили шляхом 
математичної обробки отриманих значень за формулою Байєса. При 
досягненні алгебраїчної суми значень ПК +13 балів прогнозувався високий 
ризик захворювання. Сума значень ПК була визначена у 94 обстежених з 
ДД та інтактним пародонтом.  

У осіб молодого віку з ДД та високим ступенем ризику розвитку 
уражень тканин пародонта був застосований комплекс профілактики 
розвитку ЗП. Запропонований комплекс включав санацію порожнини рота із 
усуненням чинників, що сприяють утворенню зубної бляшки, професійну 
гігієну порожнини рота та навчання індивідуальної гігієни з вибором 
засобів та методів гігієнічного догляду, ірригації ротової порожнини, 
вібраційно-вакуумний компресійний масаж ясен курсом 10 процедур, через 
2-3 доби; прийом препарату «Біотрит-Дента» по 1 таблетці 2 рази на добу 
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протягом 2-ох місяців, нормалізацію розпорядку дня, праці та відпочинку, 
раціональне харчування. 

Статистичне опрацювання матеріалів проводили за допомогою 
комп’ютерної програми «Statistica 6.0» і «Microsoft Office Excel 2007».  

Результати досліджень та їх обговорення. При проведені клінічного 
обстеження виявлено, що у осіб молодого віку з ДД поширеність ЗП становила 
52,53±3,55%, що було у 1,7 разів більше, ніж у обстежених без супутньої 
патології - 30,6±2,3%, p<0,001. 

Порівняльний аналіз структури ЗП у обстежених виявив наступні 
особливості: збільшення поширеності катарального гінгівіту (КГ), 
генералізованого пародонтиту (ГП) I ступеня важкості та поява ГП II ступеня 
важкості у осіб молодого віку з ДД порівняно з обстеженими без супутньої 
патології. Так, КГ встановлено у 41,92±3,51% обстежених з ДД, порівняно з 
26,87±2,21% осіб без супутньої патології (р<0,001), ГП I ступеня важкості 
становив 9,09±2,04% обстежених основної групи, що було на 5,36% більше ніж 
у осіб контрольної групи - 3,73±0,95% (р<0,01), ГП II ступеня важкості виявили 
у 1,52±0,87% випадків у осіб молодого віку з ДД, в той час, як у контрольній 
групі дане захворювання не діагностовано в жодного хворого (р>0,05).  

Результати дослідження поширеності ЗП в осіб молодого віку з ДД 
зображено на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 − Частота захворювань пародонта у групах обстежених (%) 
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Отже, можна зробити висновок про негативний вплив, у молодому віці, 
деформації хребта на розвиток та перебіг запального та дистрофічно-
запального процесу в тканинах пародонту.  

Особливу роль місцевого фактору ризику виникнення та прогресування 
ЗП у осіб з ДД відігравали аномалії та дефомації зубних рядів. Ортодонтичну 
патологію виявили у 126 обстежених (63,64±3,42%) основної групи та 82 
(20,4±2,01%) – групи контролю, p<0,001. ЗП у обстежених з аномаліями та 
деформаціями зубних рядів діагностували частіше ніж за їх відсутності, на 
67,26% в основній групі (відповідно 76,98±3,75 проти 9,72±3,49, p<0,001) та на 
64,21% в групі контролю (відповідно 81,71±4,27 проти 17,5±2,12, p<0,001). У 
обстежених без зубощелепних аномалій та деформацій ЗП діагностували 
частіше у групі контролю (17,5±2,12%) ніж у основній (9,72±3,49%), але 
різниця між показнками не була статистично достовірною (p>0,05). 

Вивчення показників індексу Green-Vermillion у осіб молодого віку з 
інтактним пародонтом виявило задовільний рівень гігієни ротової 
порожнини у обстежених основної групи (0,79±0,06 бали) та добрий рівень 
гігієни ротової порожнини у обстежених групи контролю (0,61±0,03 бали). 
Різниця між показниками була статистично достовірною (p<0,01). У хворих 
з КГ виявлено незадовільний рівень гігієни ротової порожнини (1,88±0,08 
бали в основній групі та 1,83±0,06 бали в групі контролю, p>0,05). У хворих 
з ГП стан гігієни ротової порожнини був поганим (2,8±0,13 бали в основній 
групі та 2,57±0,05 бали в групі контролю, p>0,05). 

Ефективність очищення апроксимальних поверхонь зубів за індексом API 
у обстежених  з інтактним пародонтом оцінена достатньою (26,29±0,9%) у 
обстежених основної група та оптимальною у групі контролю (19,17±0,43%). 
Різниця між показниками була статистично достовірною (p<0,001). У хворих з 
КГ виявлений достатній рівень інтердентального очищення (38,27±0,46% в 
основній групі та 39,81±0,96% в групі контролю, p>0,05). Задовільний рівень 
інтердентального очищення виявлений у хворих з ГП (53,05±1,82% в основній 
групі та 42,23±1,5% в групі контролю, p<0,001).  

Візуальна оцінка якості гігієни за індексом PHP на основі забарвлення 
губних, щічних та язикових поверхонь зубів виявила її задовільну 
ефективність у обстежених  з інтактним пародонтом (0,86±0,04 бали в 
основній групі та 0,74±0,02 бали в групі контролю, p<0,05).  Задовільну 
ефективність індивідуальної гігієни було, також, було виявлено у хворих з 
КГ (1,41±0,04 бали в основній групі та 1,34±0,04 бали в групі контролю, 
p>0,05).  У хворих з ГП ефективність індивідуальної гігієни була поганою 
(1,92±0,03 бали в основній групі та 1,76±0,07 бали в групі контролю, p>0,05).  

За індексом визначення потреби у лікувально-профілактичних заходах 
(PSR) 56,38±5,11% осіб з інтактним пародонтом та 36,14±5,27% хворих з КГ 
потребували проведння професійної гігієни порожнини рота, проведення 
професійної гігієни порожнини рота та протизапальної терапії потребувало 
63,86±5,27% хворих з КГ та 71,43±9,86% хворих з ГП, а у 28,57±9,86% 
хворих з ГП слід було розширити діагностику та провести комплексне 
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лікування ЗП. У контрольній групі за даними індексу PSR потребували 
проведення професійної гігієни порожнини рота -  38,35±2,91% осіб з 
інтактним пародонтом та у 67,59±4,5 хворих з КГ, проведення професійної 
гігієни порожнини рота та протизапальної терапії 32,41±4,5% хворих з КГ та 
86,67±8,78% хворих з ГП, розширену діагностику та комплексне лікування – 
13,33±8,78% хворих з ГП.  

Швидкість салівації у обстежених осіб молодого віку з інтактним 
пародотом основної групи становила у середньому 0,58±0,02 мл/хв та у осіб з 
інтактним пародотом контрольнї групи (0,65±0,02 мл/хв), що було достовірно 
нижчим (p<0,001). У хворих обох груп з ЗП швидкість салівації була меншою 
ніж у обстежених з здоровим пародонтом та становила 0,53±0,03 мл/хв у 
основній групі, проти 0,62±0,02 мл/хв у групі контролю (p<0,05).  

Значення показника в’язкості змішаної слини було достовірно вищим у 
обстежених з інтактним пародонтом основної групи (1,59±0,01 мПа/с) 
порівняно з контрольною групою (1,45±0,01 мПа/с), а у обстежених з ЗП 
основної групи (1,64±0,01 мПа/с) порівняно з контрольною групою 
(1,61±0,01 мПа/с). 

Аналіз показника кислотності ротової рідини виявив зниження 
концентрації водневих іонів у змішаній слині усіх обстежених, проте був 
встановлений найбільш виражений зсув кислотно-лужного балансу з 
високим ступенем вірогідності (p<0,001) у бік ацидозу у обстежених з 
захворюваннями тканин пародонта на фоні ДД.  

Визначення буферної ємності змішаної слини виявило низьку 
здатність ротової рідини до нейтралізації кислот та лугів у молодих осіб з 
ЗП (5,49±0,06 в основній групі та 5,56±0,04 в групі контролю, p<0,05). 

При визначенні ІПК виявлено, що рівень резистентності капілярів у 
периферійному кровоплині тканин пародонта у обстежених з ЗП на фоні ДД склав 
18,78±1,79%, а у обстежених без фонової патології - 33,11±1,88%, у хворих з ДД 
та інтактним пародонтом – 60,27±1,62%, а у обстежених з інтактним пародонтом 
без супутньої патології – 75,43±1,69%. Порівняння середньостатистичних значень 
між групами обстежених виявило високий ступінь достовірної різниці (р<0,001), 
що вказувало на порушення в системі мікроциркулярного русла при ДД та у 
групах обстежених з ЗП, що обумовлено, як негативним впливом місцевих 
факторів, так і впливом сомато-вегетативних розладів. 

Швидкість проходження ехосигналу на нижній щелепі ліворуч у осіб 
молодого віку з інтактним пародонтом основної групи склав 14,42±0,08 мкс, 
групи контролю - 11,93±0,05 мкс (p<0,001). Аналогічні результати отримані при 
порівнянні даних показників у зазначених груп праворуч (14,61±0,09 мкс у 
основній групі та 12,04±0,05 мкс, p<0,001). У хворих з ЗП час проходження 
ехосигналу зростав: ліворуч 15,02±0,11 мкс у основній групі та 14,53±0,13 мкс у 
групі контролю, відповідно, праворуч 15,22±0,12 мкс та 14,73±0,13 мкс, при 
p<0,01. Найдовший час проходження ехосигналу був у хворих з дистрофічно-
запальними ЗП (16,96±0,15 мкс та 17,21±0,15 мкс у основній групі і 
16,69±0,08 мкс та 16,96±0,06 мкс у групі контролю, p>0,05). Привертає увагу те, 
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що середньостатистичний час проходження ехосигналу в обох ділянках 
нижньої щелепи майже однаковий у обстежених з інтактним пародонтом і 
хворих з ЗП групи контролю. Це вказувало на дистрофічні зміни в кістковій 
тканині альвеолярного відростка, як при розвитку ЗП, так і ДД, що пояснювало 
найгірші результати у обстежених при поєднанні цих патологій та 
підтверджувало негативний вплив уражень хребта на стан тканин пародонта.  

Одним з основних факторів ризику розвитку ЗП є накопичення 
патогенних бактерій у зубній бляшці та порушення гомеостазу між 
субгінгівальною мікрофлорою та захисними механізмами організму з 
наступним розвитком патологічних процесів в тканинах пародонта. При 
розвитку патологічного процесу в тканинах пародонта, стан мікрофлори 
змінювався в напрямку збільшення грам-негативної поліморфної мікрофлори 
з вираженими адгезивними властивостями, які здатні до агрегації (до 53,01% 
в хворих з КГ, до 90,48% - з ГП). Мікроорганізми, котрі виділяються при КГ 
та ГП є продуцентами факторів вірулентності з різним ступенем активності, 
які сприяють проникненню інфекції глибоко в тканини (гіалуронідаза) та 
мають цитотоксичні властивості (лейкотоксини). Отже, встановлену 
залежність мікробіоценозів та факторів вірулентності слід враховувати при 
прогнозуванні розвитку даного захворювання в осіб молодого віку з ДД. 

Вивчення стану вегетативної нервової системи показало, що у 
обстежених основної групи ознаки вегетативних змін реєстрували частіше, ніж 
їх відсутність та, ніж у осіб контрольної групи (p<0,001). При аналізі 
результатів анкетування молодих осіб з ЗП ознаки вегетативної дисфункції 
встановлені частіше, ніж їх відсутність, як у основній групі (відповідно 
84,62±3,54% проти 15,38±3,54%, p<0,001), так і в групі контролю (відповідно 
53,66±4,50% проти 46,34±4,50% p>0,05).  

Визначення типу вегетативної реакції, за допомогою індексу  Кердо 
показали, що більше ніж у половини хворих з ДД, як з інтактним пародонтом, 
так і з ЗП, регуляція життєвих процесів відбувається завдяки переважанням 
симпатичної нервової системи – в 1,5 рази порівняно з парасимпатичним і у 8 
разів порівняно з нормотонією, що підтверджує вплив ДД  на активність 
симпатичного відділу ВНС і може сприяти поглибленню патологічного процесу 
в тканинах пародонта.  

Доведено негативний вплив загального рівня здоров’я та якості життя на 
розвиток та перебіг ЗП. Визначення рівня здоров’я за експрес методом 
Апанасенко Г.Л. виявило, що наявність ДД сприяє суттєвому зниженню його 
рівня, особливо вираженого при поєдненні з ЗП. Про це свідчило збільшення 
кількості осіб з деформаціями хребта, з показником рівня здоров’я “нижче 
середнього” у 6,8 разів, порівняно з такими без уражень хребта (відповідно 
42,42±3,51% проти 6,22±1,74%, p<0,001) а також зменшення, у 4 рази, кількості 
осіб з показником рівня здоров’я “вище середнього” (відповідно 14,65±2,51% 
проти 59,07±3,54%, p<0,001). Показники якості життя за опитувальником SF-36 
у осіб молодого віку з захворюваннями пародонта та деформаціями хребта були 
достовірно знижені (p<0,05), порівняно з обстеженими без даних патологій.  
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Статистичний аналіз місцевих та загальних факторів ризику розвитку 
ЗП в осіб молодого віку з ДД дозволив встановити 24 найбільш інформативні 
чинники високого ризику розвитку ЗП в осіб молодого віку з ДД (рисунок 2).  

 
 

 
 
Рисунок 2 − Ступінь значимості прогностичних коефіцієнтів найбільш 

інформативних місцевих та загальних факторів ризику розвитку ЗП в молодих 
осіб з ДД	
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Високий ступінь значення, у прогнозі розвитку ЗП мали наступні 
чинники: наявність аномалій та деформацій зубних рядів (+7,87); задовільний 
стан гігієни ротової порожнини за індексами Green-Vermilion (+0,33), API 
(+0,63), незадовільний стан гігієни ротової порожнини за індексами Green-
Vermilion (+11,28), API (+14,35), PHP (+1,86); швидкість салівації < 0,6 мл/хв 
(+2,51), в’язкість ротової рідини >1,46 мПа/с (+2,58), pH≤6 (+3,09) і ≥6,6 
(+2,01); зниження ІПК ≤50% (+7,26); час проходження ехосигналу в кістковій 
тканині 14-15 мкс (+2,27) або ≥15 мкс (+3,88); наявність мікрокультур 2го типу, 
що розвивались у планктонній фазі, але містили грамнегативні паличкоподібні 
бактерії та коки (+7,46), наявність факторів вірулентності мікроорганізмів 
гіалуронідази (+14,18) або лейкотоксину (+16,09); наявність однієї з форм ДД 
(+4,57); показник якості життя < 50 балів (від +1,22 до +6,37).  

На основі отриманих результатів дослідження, враховуючи значимість 
вищеперерахованих ознак, можна проводити індивідуальний прогноз ризику 
розвитку ЗП в осіб молодого віку на фоні ДД, визначаючи сукупність параметрів 
місцевих та загальних факторів.Проведений аналіз поглибленого обстеження 94 
осіб молодого віку з ДД та інтактним пародонтом і визначення суми 
прогностичних коефіцієнтів у кожного. Встановлено, що високий ризик розвитку 
ЗП (сума значення ПК досягала +13) мали 30 обстежених, що склало 31,91%.  

Комплекс профілактики ЗП був застосований у 30 осіб молодого віку з 
ДД та високим ступенем ризику розвитку уражень тканин пародонта.  

До проведення комплексу заходів профілактики у обстежених молодих 
осіб з ДД патологічних змін пародонтальних тканин не було виявлено, їх стан 
оцінений як здоровий. Через 1 рік після проведеного курсу профілактики у 
29 осіб не було виявлено розвитку ЗП, що склало 96,67%. Через 2 роки 
дослідження у 27 осіб і не було встановлено розвитку ЗП, що склало 90%.  

З метою оцінки ефективності розробленого комплексу профілактичних 
заходів проводили визначення змін гігієнічних індексів, фізико-хімічних 
показників слини, ІПК та часу проходження ехосигналу на нижній щелепі. 

Таким чином, застосування запропонованого нами комплексу 
профілактичних заходів протягом 2-х років дозволило отримати клінічну 
ефективність в 90% спостережень. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 
вирішення науково-практичного завдання, підвищення ефективності 
профілактики захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформуючими 
дорсопатіями шляхом оцінки факторів ризику розвитку уражень тканин 
пародонта і прогностичної значимості показників клінічного, лабораторного і 
функціонального дослідження.  

1. Поширеність захворювнь пародонта у осіб молодого віку з 
деформуючими дорсопатіями становила 52,53±3,55%, а без соматичної 
патології – 30,6±2,3% (р<0,001). Катаральний гінгівіт діагностований у 
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41,92±3,52%, генералізований пародонтит I ступеня важкості – у 9,09±2,04%, 
генералізований пародонтит II ступеня важкості – у 1,52±0,87% обстежених. 
Розвитку захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформуючими 
дорсопатіями сприяли: висока поширеність аномалій та дефомацій зубних 
рядів (63,64±3,42%) незадовільна гігієна порожнини рота, гіпосалівація 
(0,53±0,03 мл/хв), підвищення в’язкості ротової рідини (1,64±0,01 мПа/с), 
зниження її pH і буферної ємності (відповідно до 6,06±0,02 і 5,41±0,06), 
зниження резистентності капілярів у периферійному кровоплині тканин 
пародонта (18,78±1,79%) та дистрофічні зміни в кістковій структурі нижньої 
щелепи (15,02±0,11 мкс ліворуч і 15,22±0,12 мкс праворуч). 

2. Встановлено, що при розвитку патологічного процесу в тканинах 
пародонта, збільшувалася кількість грам-негативної поліморфної 
мікрофлори (до 53,01% в хворих з катаральним гінгівітом, до 90,47% – з 
генералізованим пародонтитом). Виділені фактори вірулентності: 
гіалуронідаза (55,77±4,87%) та лейкотоксин (43,27±4,86%). Ці дані слід 
враховувати при прогнозуванні розвитку захворювань пародонта в осіб 
молодого віку з деформуючими дорсопатіями. 

3. Доведений зв’язок вегето-судинних розладів з захворюваннями 
пародонта. Вегето-судинну дистонію діагностували у 84,62% хворих з 
деформуючими дорсопатіями та у 53,65% в контрольній групі. При 
обстеженні осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями виявлені 
достовірні ознаки (p<0,001) вегетативних дисфункцій та підвищення 
симпатичного вегетативного тонусу в 1,5 рази порівняно з парасимпатичним 
і у 8 разів порівняно з нормотонією. Показники загального рівня здоров’я та 
якості життя хворих з захворюваннями пародонта та деформуючими 
дорсопатіями були достовірно знижені, порівняно з обстеженими без 
соматичної патології (p<0,05).  

4. Встановлено 24 інформативні чинники високого ризику розвитку 
захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями: 
наявність аномалій та деформацій зубних рядів; задовільний або 
незадовільний стан гігієни ротової порожнини; швидкість салівації 
<0,6 мл/хв, в’язкість ротової рідини >1,46 мПа/с; pH≤6 або ≥6,6; зниження 
індексу периферійного кровообігу ≤50%; час проходження ехосигналу 
в кістковій тканині 14 -15 мкс або ≥15 мкс; наявність мікрокультур 2-го типу, 
з превалюванням грамнегативних паличкоподібних бактерій та коків, 
з факторами вірулентності мікроорганізмів - гіалуронідази або лейкотоксину; 
наявність однієї з форм деформуючих дорсопатій; показники якості життя 
нижчі ніж 50 балів зі 100. 

5. Впровадження розпрацьованого комплексу профілактики 
захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями з 
урахуванням найбільш вагомих діагностичних ознак і прогностичних 
коефіцієнтів забезпечило високі клінічні результати: відсутність захворювань 
пародонта у 96,67% спостережень через 1 рік та у 90% через 2 роки. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Слобода М.Т. Прогнозування розвитку захворювань пародонта в осіб 

молодого віку з деформуючими дорсопатіями. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018. 

Дисертація присвячена підвищенню ефективності профілактики 
захворювань пародонта у осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями 
шляхом визначення прогностичної значимості факторів ризику розвитку 
уражень тканин пародонта. 

Встановлено високу поширеність захворювань пародонта в осіб 
молодого віку з деформуючими дорсопатіями, відносно таких без соматичної 
патології  (р<0,001). Досліджено значення місцевих ініціальних факторів, 
вегетативно-судинних розладів, загального рівня здоров’я та якості життя у 
розвитку захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформуючими 
дорсопатіями. 

На основі статистичного аналізу показників клінічного, лабораторного і 
функціонального дослідження визначено прогностичне значення факторів 
ризику розвитку захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформуючими 
дорсопатіями та розроблено комплекс профілактики, який включав лікування 
основної патології – деформуючих дорсопатій та проведення загальної та 
місцевої профілактики виникнення захворювань пародонта, що сприяв 
досягненню високих клінічних результатів: відсутність захворювання у 96% 
спостережень через 1 рік та у 90% через 2 роки. 

Ключові слова: захворювання тканин пародонта, прогнозування 
розвитку, профілактика, особи молодого віку, деформуючі дорсопатії. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Слобода М.Т. Прогнозирование развития заболеваний пародонта у 

лиц молодого возраста с деформирующими дорсопатиями. – На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.22 - стоматология. - Львовский национальный 
медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018.  

Диссертация посвящена повышению эффективности профилактики 
заболеваний пародонта у лиц молодого возраста с деформирующими 
дорсопатиями с учетом прогностической значимости факторов риска развития 
поражений тканей пародонта. 

Установлена высокая распространенность заболеваний пародонта у лиц 
молодого возраста с деформирующими дорсопатиями, относительно таких без 
соматической патологии (р<0,001). Исследовано значение местных 
инициальных факторов, вегетативно-сосудистых расстройств, общего уровня 
здоровья и качества жизни в развитии заболеваний пародонта у лиц молодого 
возраста с деформирующими дорсопатиями. 

На основе статистического анализа показателей клинического, 
лабораторного и функционального исследования определены прогностическое 
значение факторов риска развития заболеваний пародонта у лиц молодого 
возраста с деформирующими дорсопатиями и разработан комплекс 
профилактики, который включал лечение основной патологии – 
деформирующих дорсопатий и проведения общей и местной профилактики 
возникновения заболеваний пародонта, что способствовал достижению 
высоких клинических результатов: отсутствие заболевания в 96% наблюдений 
через 1 год и в 90% через 2 года. 

Ключевые слова: заболевания тканей пародонта, прогнозирование 
развития, профилактика, лица молодого возраста, деформирующие дорсопатии. 
 

SUMMARY 
 

Sloboda M.T. Prognostication of development and prevention of 
periodontal diseases in young people with deforming dorsopathies. –  Manuscript. 

Dissertation to obtain the degree of Candidate of Medical Sciences, specialty 
14.01.22 "Dentistry". - Danylo Halytsky Lviv National Medical University Ministry 
of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

The aim of this study is to increase the prevention effectiveness of the 
periodontal diseases in young people with deforming dorsopathies by working out 
prophylactic measures based on detection of prognostication value of risk factors of 
periodontal diseases appearance. 

The high prevalence of periodontal disease in young people with deforming 
dorsopathies was found, compared with those without somatic pathology 
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(52,53±3,55% against 30,6±2,3%, р<0,001). The specialty of the structure of 
periodontal diseases in young people with deforming dorsopathies compared with 
those without concomitant pathology, is an increase in the prevalence of catarrhal 
gingivitis (41,92±3,51%), generalized paradontitis of the I degree (9,09±2,04%) and  
development of a generalized paradontitis of the II degree (1,52±0,87%). This 
confirmed the aggravation of the pathological process and its deepening in people 
with deforming dorsopathies.  

Dental anomalies and malocclusions play a special role in the local risk 
factor for the onset and progression of periodontal diseases in people with 
deforming dorsopathies. This was evidenced by a significantly higher prevalence 
of orthodontic pathology in people with deforming dorsopathies (63,64±3,42%, 
p<0,001), as well as a significantly higher prevalence of periodontal diseases in 
this category of people (up to 81,71±4,27%, p<0,001).  

The main initsial factors of the development of periodontal diseases were:  
hyposalivation (0,53±0,03 ml/min), increasing of oral fluid viscosity (1,64±0,01 
mPa/s), reduction of its pH and buffer capacity (in acorrdance to 6,06±0,02 and 
5,41±0,06). The analysis of the data suggests that in young people with deforming 
dorsopathies homeostasis of the oral cavity is disturbed, which can cause an increase 
of the influence of the microflora on the periodontal tissues.  

Considering the role of peripheral circulation in the pathogenesis of periodontal 
diseases, the study of the blood-filling of blood vessels of the microcirculatory bed 
according to the index of peripheral circulation was performed. The reducing of the 
peripheral circulatory flow in periodontal tissues in young people with deforming 
dorsopathies was in 1,8 times at periodontal diseases and in 1,3 times at intact 
periodontal tissues, compared with those without somatic pathology.  

Degenerative changes in the bone structure of the jaws, in both, as at the 
development of periodontal diseases, and as at deforming dorsopathies, were 
confirmed by the results of ultrasound echosseuometry.  

It was established in the microbiological research that the composition of 
mixed microcultures of the sub-gingival dental plaque was dependent on the 
nosological form of periodontal diseases. With the deepening of  pathological 
process in periodontal tissues, the state of the microflora varies in the direction of 
increasing gram-negative polymorphous microflora with pronounced adhesive 
properties that are capable of aggregation (up to 53,01% in patients with chronic 
catarrhal gingivitis, up to 90.48% – with chronic generalized paradontitis). 
Microorganisms isolated from people with periodontal diseases were producers of 
virulence factors that may contribute to the penetration of infection more deeply 
into the tissues (hyaluronidase – 55,77±4,87%) and have cytotoxic properties 
(leukotoxins – 43,27±4,86%). The established dependence of microbiocenoses that 
are formed in microcultures of the sub-gingival zone during periodontal diseases 
should be taken into account in prognostication of development of these diseases 
in young people with deforming dorsopathies. 

In the examination of young people with deforming dorsopathies, signs of 
vegetative-vascular disorders are statistically significantly more frequent than their 
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absence (p<0,001) and an increase of sympathetic tone in 1,5 times more often than 
parasympathetic and in 8 times more often than normotonic. Also, in young people 
with periodontal diseases signs of vegetative-vascular disorders are more often than 
their absence (by 69,24% in patients with deforming dorsopathies and by 7,31% in 
the group of people without somatic pathology).  

In assessing the general health of young people, it has been established that 
the presence of deforming dorsopathies contributes to a significant reduction in its 
level. This was evidenced by increasing in 6,8 times the number of people with 
spinal deformities with an indicator of the level of health "below average", 
compared to those without deforming dorsopathies, as well as a 4-fold reduction in 
the number of people with a health indicator "above average". In analyzing the 
frequency of periodontal disease, depending on the level of health, it was found 
that in young people with a health indicator "below average", periodontal disease 
occurs in more than 50% of the subjects. The indicators of quality of life of young 
people with periodontal diseases and spinal deformities were significantly reduced 
(p<0,05), compared to those without these pathologies.  

On the basis of statistical analysis were identified 24 informative factors of 
high risk of development of periodontal diseases in young people with deforming 
dorsopathies: presence of dental anomalies and deformations; tolerable and poor 
oral hygiene conditions according to Green-Vermilion, API, PHP indexes; 
hiposalivation (<0,6 ml/min), the viscosity of the oral liquid >1,46 mPa/s, pH≤6 or 
≥6,6; decrease of the peripheral circulatory flow in periodontal tissues ≤50%; time 
of echo 14-15 mcs or ≥15 mcs; presence of microcultures of the second type, which 
developed in the planktonic phase, but contained gram-negative rod-shaped bacteria 
and coccus, production of  hyaluronidase and leukotoxin by oral microorganisms; 
presence of one of the forms of deforming dorsopathies – scoliosis, kyphosis and 
lordosis, osteochondrosis; quality of life < 50 points from 100. 

Taking into account the mentioned prognostic factors of the risk of periodontal 
diseases, was worked out complex prophylactic measures, which included the 
treatment of the main pathology - deforming dorsopathies and the implementation of 
a complex of general and local prophylaxis. 

Implementation of elaborated preventive complex of the occurrence of 
periodontal diseases in 30 young people with deforming dorsopathies contributed 
to the achievement of high clinical results: the absence of the disease in 96,67% 
cases in a year and in 90% in 2 years.The obtained positive clinical results were 
confirmed by changes of hygienic indexes, physico-chemical parameters of 
saliva, index of peripheral blood circulation and time of passage of echoes in the 
lower jaw. 

Key words: periodontal diseases, prognostication of development, prevention, 
young people, deforming dorsopathies. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

ГП   – генералізований пародонтит 
ДД   – деформуючі дорсопатії 
ЗП   – захворювання пародонта 
ІПК   – індекс периферійного кровообігу 
КГ   – катаральний гінгівіт 
ЛНМУ  –Львівський національний медичний університет 
ПК   – прогностичний коефіцієнт 
ФПДО  – факультет післядипломної освіти 
API   – індекс гігієни на апроксимальних поверхнях 
PHP   – індекс ефективності індивідуальної гігієни 
PI   – пародонтальний індекс 
РМА   – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 
PSR   – пародонтальний скринінг індекс 
SBI мод.  – модифікований індекс кровоточивості 
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