
  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

 

 

 

 

ЗМАРКО ЮЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА 

 

 

УДК: 616.311.2-002.2-053.2-085.454-022.532 

 

 

КЛІНІЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

НАНОТЕХНОЛОГІЧНОГО ГЕЛЮ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 

ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ 

 

 

14.01.22 – стоматологія 

 

 

 

Автореферат  

дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата медичних наук 

 

 

 

 

Львів – 2018 



  

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». 

 

Науковий керівник:         доктор медичних наук, професор 

Авдєєв Олександр Володимирович,  

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України», кафедра дитячої стоматології, завідувач 

 

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор 

Заболотний Тарас Дмитрович 

Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького МОЗ України, 

кафедра терапевтичної стоматології 

факультету післядипломної освіти, професор 

 

доктор медичних наук, професор 

Каськова Людмила Федорівна 

ВДНЗУ «Українська медична  

стоматологічна академія», 

кафедра дитячої терапевтичної стоматології  

з профілактикою стоматологічних  

захворювань, завідувач 

 

 

 

 

 

Захист відбудеться «_25_»    _січня_    2019 р. о _11__ годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 35.600.01 у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України за адресою: 

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69-В. 

 

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України 

(79000, м. Львів, вул. Січових стрільців, 6). 

 

Автореферат розісланий  «  21  »    грудня     2018 р. 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради                                                           О.Я. Мокрик 

 



 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Захворювання пародонта є однією з найбільш 

складних проблем стоматології. Це визначається значною їх поширеністю. За 

даними ВООЗ, різні захворювання тканин пародонта уражають половину 

дитячого і майже все доросле населення земної кулі (WHO, 2009).  

Несвоєчасне виявлення та усунення захворювань крайового пародонта у 

дітей, сприяє зростанню частоти і тяжкості захворювань пародонта у дорослих 

(Григорьян А. С., 2002; Деньга О.В. и соавт., 2003; Грудянов А. И., 2010; 

Луцкая И.К., 2010; Савичук О. В. і співавт., 2010; Bozorgmehr E. et al., 2013). 

У 64 %-98 % обстежених дітей 9-17 років м. Києва виявлено 

захворювання тканин пародонта (Марченко О.Я., 2015) та у 88 % дітей віком 

15-18 років м. Одеса (Цушко І.О., 2017). Не дивлячись на значні успіхи у 

лікуванні захворювань пародонта у дітей, частота рецидивів, перехід в більш 

тяжкі форми залишаються високими (Хоменко Л.А. и соавт., 2010; Смоляр Н.І. 

і співавт., 2012; Каськова Л.Ф., 2014; Hugar S.M. et al., 2011).  

Запобігання виникненню запальних процесів у пародонті вимагає 

ретельного розгляду етіологічних факторів, особливостей патогенезу та 

проведення ефективного лікування катарального гінгівіту у дітей. Стратегічною 

метою лікування хворого з патологією пародонта є усунення виявлених 

етіологічних чинників або їх зменшення, вплив на окремі патогенетичні ланки 

захворювання (Заболотний Т. Д. і співавт., 2013, Ткач О.Б. і співавт., 2016). 

У завдання лікування захворювань тканин пародонта входить 

використання етіотропної і патогенетичної, а не тільки симптоматичної терапії 

(Чумакова Ю.Г., 2008; Малко Н. В., Безвушко Е.В., 2016) в тому числі, з 

використанням пептидної регуляції (Бусло А. М., 2007, Грудянов А. И. и соавт., 

2011), мукозального гелю з нанопрепаратом золота (Ткач О.Б., 2018).  

Беззаперечним при лікуванні захворювань тканин пародонта є 

урахування віку дитини. Зокрема вказується на різний тип запальної реакції у 

тканинах пародонта і про її гіперергічний перебіг у дітей і молодих осіб, що 

слід ураховувати при лікуванні (Авдєєв О.В., 2013).  

Водночас, клінічні дослідження не дозволяють в повній мірі оцінити 

патогенетичний вплив пептидної регуляції нанотехнологічного гелю на 

біохімічні показники тканин пародонта та запропонувати ефективні методи 

лікування та профілактики захворювань тканин пародонта, що обумовлює 

необхідність проведення експериментальних досліджень. Результати цих 

досліджень у комплексі з оцінкою рівня стоматологічного здоров’я дітей 

різного віку, з’ясування чинників ризику виникнення та розвитку катарального 

запалення ясен, дозволять розпрацювати ефективні підходи до лікування та 

профілактики запального процесу у тканинах пародонта дітей різного віку з 

урахуванням його патогенезу, що й обумовлює актуальність даного 

дослідження. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри дитячої 

стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
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І.Я.Горбачевського МОЗ України» «Клініка, діагностика, лікування вроджених 

вад розвитку обличчя, захворювань зубів і пародонта» (№ державної реєстрації 

0109U002900) та «Вивчення метаболічного гомеостазу організму при 

захворюваннях органів ротової порожнини у осіб різного віку та оптимізація їх 

лікування і профілактики» (№ державної реєстрації 0116U004146). Здобувач є 

співвиконавцем зазначених НДР.  

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

підвищення ефективності лікування дітей із хронічним катаральним гінгівітом 

шляхом експериментально-клінічного дослідження та патогенетичного 

обґрунтування використання нанотехнологічного гелю. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання: 

1. Вивчити поширеність та інтенсивність захворювань тканин 

пародонта у дітей різних вікових груп. 

2. Оцінити фізико-хімічні, біохімічні та імунологічні показники 

ротової рідини у дітей різних вікових груп із хронічним катаральним гінгівітом. 

Здійснити індексну оцінку гігієни порожнини рота та стану тканин пародонта. 

3. Дослідити в експерименті на тваринах морфологічні зміни у яснах, 

характер біохімічних змін у сироватці крові та гомогенаті ясен за умов розвитку 

гінгівіту та за його корекції нанотехнологічним гелем. 

4. Дослідити зміни показників окисно-відновного гомеостазу, ступеня 

дисбіозу й імунологічних показників ротової рідини у дітей різного віку із 

хронічним катаральним гінгівітом при використанні нанотехнологічного гелю у 

складі комплексної терапії. 

5. На підставі проведених досліджень оцінити ефективність 

застосування патогенетично обґрунтованих лікувально-профілактичних заходів 

у дітей різного віку із хронічним катаральним гінгівітом. 

Об’єкт дослідження – катаральний гінгівіт у дітей різного віку та його 

експериментальна модель. 

Предмет дослідження – ротова рідина, тканини пародонта, сироватка 

крові та тканини пародонта експериментальних тварин до та після лікування із 

використанням нанотехнологічного гелю. 

Методи дослідження: клінічні – для визначення розповсюдженості та 

інтенсивності захворювань тканин пародонта, індексної оцінки стану тканин 

пародонта, гігієни порожнини рота; лабораторні – для визначення в’язкості та 

pН ротової рідини; реакцій активації перекисного окиснення ліпідів та 

активності антиоксидантної системи, ступеня дисбіозу, вмісту лізоциму; 

морфологічні – для дослідження в експериментальних тварин структурних змін 

в тканинах пародонта; статистичні – для визначення достовірності отриманих 

результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уточнено дані щодо 

поширеності та інтенсивності захворювань тканин пародонта у дітей різних 

вікових груп. 

Доповнено наукові дані про те, що у дітей із запальними захворюваннями 

тканин пародонта у ротовій рідині збільшувалося утворення оксирадикалів при 

зниженні рН та активності антиоксидантного захисту. Знижувалася 
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неспецифічна реакція імунітету в порожнині рота, що підтверджувалося 

зниженням вмісту лізоциму у ротовій рідині та підвищенням уреазної 

активності. З’ясовано що у дітей з гінгівітом у порожнині рота розвивалися 

дисбіотичні явища, що підтверджувалося збільшенням показника ступеня 

дисбіозу у середньому у 2 рази. 

Розроблена модель експериментального гінгівіту, відтворення якої у 

повній мірі відображає зміни у яснах хворих дітей як на мікроскопічному рівні, 

так і на рівні біохімічних змін у сироватці крові та гомогенаті тканин 

пародонта. 

Уперше в експерименті на розробленій моделі гінгівіту доведено 

виражений пародонтопротекторний ефект при застосуванні нанотехнологічного 

гелю, що містить витяжку з женьшеню, пептиди судин, тимусу, хрящової і 

кісткової тканини через їх виражену антидисбіотичну, протизапальну, 

антиоксидантну, імунокорегуючу дію. 

Показано, що використання розробленого лікувально-профілактичного 

комплексу у дітей з катаральним гінгівітом дозволило знизити активність 

запального процесу у тканинах пародонта, підвищити антиоксидантний і 

неспецифічний антимікробний захист, нормалізувати мікробіоценоз порожнини 

рота на тривалий термін. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

стоматологічного обстеження дітей різних вікових груп дозволяють планувати 

об’єм лікувально-профілактичних заходів, визначати тенденції розвитку 

захворювань тканин пародонта у дітей різного віку та планувати заходи 

стоматологічної допомоги. Стан гігієни порожнини рота дітей та рівень їх 

санітарно-гігієнічних знань покладено в основу розробки індивідуальних та 

масових заходів із гігієнічного навчання та виховання дітей. Результати фізико-

хімічних, біохімічних, імунологічних досліджень можуть бути використані для 

оцінки ризику виникнення захворювань тканин пародонта, планування та 

реалізації індивідуальних схем профілактики. 

Запропонована експериментальна модель гінгівіту може бути 

використана для оцінки ефективності лікувальних заходів і засобів. 

Розроблений лікувально-профілактичний комплекс включає аплікації на 

ясна нанотехнологічного протизапального гелю з неовітином, для чищення 

зубів застосування зубної пасти «VIVAX Dent з активним пептидним 

комплексом і бетулавітом» протягом 4 тижнів, потім протягом 4 тижнів – 

зубної пасти «VIVAX Dent з активним пептидним комплексом і бісабололом». 

Лікувально-профілактичний комплекс для дітей із катаральним гінгівітом 

запроваджено у лікувальний процес стоматологічного відділу КЗ ТОР 

Тернопільська університетська лікарня, Університетського стоматологічного 

центру Харківського національного медичного університету, Бережанської 

комунальної стоматологічної поліклініки, стоматологічного відділення 

Бережанської центральної районної комунальної лікарні. 

Основні матеріали дисертаційної роботи використовуються у 

навчальному процесі на кафедрах терапевтичної і дитячої стоматології ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 
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МОЗ України», на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики 

стоматологічних захворювань ПВНЗ «Київський медичний університет», на 

кафедрі терапевтичної стоматології Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, кафедрі стоматології дитячого віку, 

дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Харківського національного 

медичного університету, кафедрі дитячої стоматології та кафедрі стоматології 

дитячого віку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням. Автор особисто визначила напрямки 

дослідження, здійснила патентно-інформаційний пошук з обґрунтуванням 

актуальності теми, провела аналіз наукової літератури, сформулювала мету та 

завдання дослідження. Дисертант самостійно виконала всі клінічні 

стоматологічні обстеження, здійснила підбір груп дітей, забір клінічного 

(ротової рідини) та експериментального матеріалу (кров, гомогенати ясен). 

Автором запропоновано комплексний підхід до лікування та профілактики 

захворювань пародонта у дітей. Дисертант виконала статистичну обробку, 

аналіз та узагальнення результатів; разом із науковим керівником 

сформулювала висновки та практичні рекомендації, підготувала публікації, 

написала і оформила дисертацію й автореферат. 

Експериментальні дослідження проведені на базі віварію ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України» (завідувач віварію – Брикайло Н. М.).  

Лабораторні дослідження ротової рідини дітей, сироватки крові та 

гомогенатів ясен експериментальних тварин проведені у центральній науково-

дослідній лабораторії, морфологічні у міжкафедральній науково-клінічній 

лабораторії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України». 

У друкованих матеріалах разом із співавторами участь дисертанта є 

визначальною, матеріали та висновки належать здобувачеві. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та основні 

положення дисертації доповідались та обговорювались на науково-практичній 

конференції «Медична наука-2013», 22 листопада 2013 р. м. Полтава; на ІV 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених 

«Сучасні можливості стоматології» 17-18 квітня 2014 р., м. Луганськ; на 

науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології», 23 

вересня 2016 р., м. Тернопіль; на науково-практичній конференції «Довкілля і 

здоров’я», 27-28 квітня 2017 р., м. Тернопіль; на науково-практичній 

конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 14 червня 

2017 р., м. Тернопіль; на науково-практичній конференції «Сучасні підходи до 

профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта і 

слизової оболонки порожнини рота», 19-21 квітня 2018 р., м. Тернопіль; ХХІІ 

Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених 23-25 квітня 

2018 р., м. Тернопіль. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

14 наукових праць, з яких 6 - у спеціалізованих фахових виданнях, 
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рекомендованих ДАК МОН України, 1 – у зарубіжному періодичному виданні, 

7 тез у матеріалах науково-практичних конференцій та конгресів. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 175 сторінках 

друкованого тексту (126 сторінок основного тексту) і складається із вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 2 розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків та списку 

використаних джерел, що містить 133 найменування, з них 108 – кирилицею та 

25 – латиницею; додатків. Робота ілюстрована 27 таблицями і 39 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ  

Матеріали і методи дослідження. 3 метою вивчення поширеності, 

особливостей перебігу та лікування запальних захворювань тканин пародонта 

обстежено 266 дітей віком від 3 до 5 років (тимчасового прикусу, дошкільний 

період), 6-7 років (період змінного прикусу, молодший шкільний вік) та від 16 

до 17 років (старший шкільний вік, постійного прикусу). 

Обстеження дітей полягало в ретельному зборі анамнезу (у молодших 

дітей збір анамнезу проводився у батьків), включало визначення 

стоматологічного статусу: кп, КПВ+кп, КПВ, пародонтологічний статус, рівень 

гігієни та визначення нозологічної форми захворювання, тяжкості перебігу. 

При встановленні діагнозу керувались класифікацією хвороб пародонта 

М.Ф. Данилевського (1994). У дітей 3-5 років переважали обмежені форми 

катарального гінгівіту. 

Дітей із катаральним гінгівітом (175) було взято під диспансерне 

спостереження та розділено на групи: основну і групу порівняння відповідного 

віку (табл.). Окрім того, для отримання контрольних величин було обстежено 

по 20 практично здорових дітей віком 5, 7 і 16 років. 

 

Таблиця - Розподіл хворих основної гупи і групи порівняння за віком 

Група хворих 
Вік (роки) 

3-5 6-7 16-17 

Основна, абс. ч. 23 (48,9 %) 30 (49,2 %) 35 (52,2 %) 

Група порівняння, абс. ч. 24 (51,1 %) 31 (50,8 %) 32 (47,8 %) 

Всього 47 (100 %) 61 (100 %) 67 (100 %) 

 

Ефективність лікування оцінювали на підставі клінічного обстеження, 

аналізу лабораторних показників, пародонтальних індексів. Контрольні огляди 

дітей проводили 2 рази на рік, під час яких проводилася професійна гігієна 

порожнини рота. 

Оцінку стану тканин пародонта проводили на підставі клінічних 

симптомів та папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА) у 

модифікації Parma (1960). Для виявлення ранніх ознак запалення 

використовували пробу Шиллера-Писарєва. Гігієнічний стан ротової 

порожнини оцінювали за допомогою спрощеного індексу J.R. Vermillion, J.C. 
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Green (1964) та за гігієнічним індексом Ю.А.Федорова, В.В. Володкіної, у дітей 

з тимчасовим і змінним прикусом – у модифікації Н.Л. Чухрай, Н.І. Смоляр 

(2014). 

Для вивчення впливу нанотехнологічного гелю на тканини пародонта й 

організм були проведені експериментальні дослідження на 60 лінійних щурах 

віком 1 і 2 місяці обох статей (відповідає людському віку 4 і 7 років). Для 

проведення досліджень тварин відповідного віку поділили на групи: 30 тварин 

– віком 1 місяць (маса 80-90 г) та 30 – віком 2 місяці (маса 120-130 г). Щурів 

віком 1 розділили на 5 груп (по 6 щурів): 1 група – інтактні щурі; 2 група – щурі 

з експериментальним гінгівітом на 5 день моделювання патології; 3 група – 

щурі з експериментальним гінгівітом без лікування; 4 група – щурі з 

експериментальним гінгівітом, яким проводили стандартне лікування; 5 група – 

щурі з експериментальним гінгівітом, яким проводилося лікування 

протизапальним гелем з неовітином. Аналогічно розділили щурів віком 2 

місяці. 

Моделювання гінгівіту проводили наступним чином. Після попереднього 

знечулення білого лінійного щура фіксували у станку, після чого біля ясен 

нижнього різця підводили робочу головку ультразвукового генератора-

випромінювача і здійснювали однократний направлений вплив коливаннями 

ультразвукової частоти при наступних параметрах впливу: частота коливань 50 

кГц, потужність випромінювання в межах від 0,8 до 1,2 Вт см² включно при 

експозиції впливу 45 с. Висновок про відтворений патологічний процес робили 

на 5 добу за біохімічними показниками, морфологічними змінами та даними 

об’єктивного обстеження (огляду). В групах спостережень виникали виразні 

зміни з боку ясен, які характеризувалися гіперемією, набряком, 

кровоточивістю, збільшенням висоти ясенних сосочків, без руйнування 

кругової зв’язки та оголення кореня зуба, що з’ясовували за допомогою 

затупленого стоматологічного зонда. З 5 дня експериментального гінгівіту 

щурам 4 групи проводили обробку ясен ротоканом двічі на добу протягом семи 

днів та щурам 5 групи – обробку ясен протизапальним гелем з неовітином двічі 

на добу протягом семи днів. 

Забій тварин і забір крові та тканин ясен з альвеолярною кісткою 

проводили під тіопенталовим наркозом. Контрольною групою слугували 

інтактні білі щурі, які знаходилися у тих самих умовах, що й щурі дослідних 

груп. 

Для з’ясування особливостей перебігу катарального гінгівіту у дітей 

провели комплекс лабораторних досліджень. 

Досліджували в’язкість і кислотність ротової рідини. Ступінь активації 

реакцій ліпопероксидації у ротовій рідині визначали за утворенням 

оксирадикалів (Viarengo A. et al., 1999), у сироватці крові та гомогенаті ясен за 

вмістом малонового диальдегіду (МДА) колориметричним методом. 

Активність антиоксидантної системи (АОС) в експерименті оцінювали за 

активністю каталази в сироватці крові та гомогенаті ясен за методом (Гирин 

С.В., 1999); у ротовій рідині визначали вміст загального глутатіону, окисненого 

та відновленого глутатіону, редокс-індекс глутатіону (Anderson. M. E., 1985; 
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Griffith O.W., 1980). Уреазну активність у ротовій рідині оцінювали за Shu M., 

2007. Вміст лізоциму у ротовій рідині визначали нефелометричним методом. 

Для виявлення взаємозв’язку між тяжкістю перебігу захворювання та видовим і 

кількісним складом мікрофлори, оцінки ефективності лікування проводили 

визначення ступеня дисбіозу (Левицкий А.П. и соавт., 2007)). 

Гістологічному дослідженню піддавали альвеолярний відросток із зубами 

і тканинами пародонта щурів за методикою Зербіно Д.Д. і співавт., 2014. 

Методи лікування хворих. В усіх групах дітей лікуванню (згідно 

«Протоколів надання медичної допомоги…») передувало проведення 

гігієнічного навчання та професійна гігієна порожнини рота. Проводили 

стоматологічну санацію, герметизацію фісур у дітей віком 6-7 років, корекцію 

короткої вуздечки верхньої губи, язика. За наявності патології прикусу 

рекомендували ортодонтичне лікування. 

Дітям основної групи один раз на день проводили аплікації на ясна 

протизапального гелю з неовітином. Нанотехнологічний протизапальний гель 

«Vivax dent» для порожнини рота з пептидним комплексом і неовітіном володіє 

протизапальною, антиоксидантною, імунокорегуючою, регенеруючою дією 

(експертний висновок Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ 

України № 05.03.02-03/128985 та № 05.03.02-03/18442). 

Гель «Vivax dent» складається з пептидних комплексів і «Неовітіна» – 

оригінальної витяжки з женьшеню. Низька молекулярна маса допомагає 

пептидам проникати в пошкоджені тканини, регулювати синтез у належній 

кількості активних речовин у відповідному біоритмі, в залежності від 

індивідуальних особливостей організму на даний момент часу, запускаючи при 

цьому процеси саморегуляції. Пептиди тимусу (ПК-1) стимулюють локальний 

імунітет, а в поєднанні з дією пептидів хрящової та кісткової тканини (ПК-12) 

сприяють прискоренню регенерації тканин слизової оболонки порожнини рота. 

Пептиди судин (ПК-7) сприяють нормалізації обмінних процесів і 

мікроциркуляції крові. Ферменти, що входять до складу «Неовітіна» володіють 

антиоксидантним захистом, тритерпенові глікозиди володіють швидкою 

болезаспокійливою, протизапальною дією з пролонгованим ефектом. Гелева 

основа «Vivax dent» дозволяє добре фіксуватися на проблемній ділянці слизової 

оболонки, не розтікатися, що забезпечує необхідну терапевтичну концентрацію, 

його керовану експозицію. 

При чищенні зубів пропонували застосовувати зубну пасту «VIVAX Dent 

з активним пептидним комплексом і бетулавітом» протягом 4 тижнів, потім 

протягом 4 тижнів – зубну пасту «VIVAX Dent з активним пептидним 

комплексом і бісабололом». Такий лікувально-профілактичний курс проводили 

2 рази в рік. 

У групі порівняння для місцевої антисептичної обробки використовували 

1 %-3 % розчин пероксиду водню; для полоскань ротової порожнини (протягом 

першого тижня лікування) – «Ротокан» (екстракти квіток ромашки, календули, 

деревію) для підлітків 16-17 років; відвари ромашки, календули – для дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку, лікувально-профілактичну 

фторвмісну зубну пасту Lacalut kids 4-8 та Lacalut aktiv Гербал. 
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Контроль рівня гігієни порожнини рота та визначення РМА проводили 

після лікування та через півроку. 

Статистичний аналіз результатів досліджень проведено за допомогою 

комп’ютерної програми «Statistica for Windows. Version 8». Достовірність 

різниці між двома відносними показниками оцінювалась за допомогою 

неспареного t-тесту, а між двома середніми величинами, отриманими із вибірок 

з кількістю спостережень 100 і більше варіант, – за допомогою спареного та 

неспареного t-тестів. Достовірність різниці між двома середніми величинами 

визначалась при нормальному розподілі за допомогою t-тесту, а при відсутності 

«нормального розподілу» – U-критерію Манна-Уітні. Відмінності вважали 

достовірними при значенні р<0,05, що загально прийнято для медико-

біологічних досліджень (Трухачева Н.В., 2012). 

Результати досліджень та їх обговорення. Обстеження дітей віком 3-5 

років виявило обмежений катаральний гінгівіт у 63,5 % обстежених. Великий 

відсоток ураження пояснюється врахуванням обмежених запальних уражень 

ясен при апроксимальному карієсі молочних молярів. У дітей 6-7 років 

поширеність хронічного катарального гінгівіту склала 64,9 %; гінгівіт легкого 

ступеня був у 68,9 %, середнього – у 31,1 % дітей при середньому значенні 

індексу РМА 30,20±3,84 %. Обстеження підлітків 16-17 років виявило у 75,5 % 

хронічний катаральний гінгівіт, причому у 59,5 % легкого ступеня, 37,8 % – 

середнього та 2,7 % тяжкого ступеня при значенні індексу РМА 38,70±1,39 %. 

Важливим етіологічним фактором розвитку гінгівіту є стан гігієни 

порожнини рота. Тому було проведено його вивчення у дітей з катаральним 

гінгівітом різного віку основної групи і групи порівняння.  

Вихідні задовільні дані стану гігієни у дітей з гінгівітом віком 3-5 років 

до лікування достовірно покращувалися після лікування: в основній групі – у 

1,6 раза, в групі порівняння – у 1,5 раза, через півроку – у 1,5 раза та 1,4 раза 

відповідно, сягаючи показника рівня гігієни «добрий» (р<0,05). Водночас, 

спостерігалася достовірна різниця при порівнянні показника дітей основної 

групи і групи порівняння груп як одразу після лікування, так і через півроку. 

Вихідний рівень гігієни порожнини рота у дітей з гінгівітом віком 6-7 

років був гіршим, ніж у дітей 3-5 років і знаходився на межі «задовільний – 

незадовільний». Оцінка стану гігієни одразу після лікування показала його 

покращення у 1,7 раза та 1,5 раза, через півроку у 1,5 раза та 1,4 раза від 

вихідного стану у основній групі і групі порівняння відповідно (р<0,05). 

Різниця показників між цими групами була достовірною лише через півроку. У 

цей термін спостереження відрадно відмітити, що рівень гігієни у всіх дітей був 

добрим. 

Діти підліткового віку мали більш критичне ставлення до гігієнічного 

стану своєї порожнини рота. На відміну від молодших дітей, вихідний стан 

гігієни у підлітків 16-17 років визначено «добрий» як за індексом Федорова-

Володкіної, так і за індексом Green-Vermillion. Одразу після лікування 

спостерігали покращення стану гігієни за індексом Федорова-Володкіної у 1,4 

раза та 1,3 раза, через півроку у 1,2 раза та 1,15 раза у дітей основної групи і 

групи порівняння відповідно (р<0,05). За індексом Green-Vermillion 
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покращення було у 1,7 раза та 1,4 раза після лікування та через півроку – у 1,2 

раза (р<0,05) та на 3,8 % (р>0,05) у дітей основної групи і групи порівняння 

відповідно. Слід відмітити, що через півроку показник дітей основної групи 

достовірно відрізнявся від показника дітей групи порівняння за обома 

індексами. 

Найбільш важливим аспектом кращих показників гігієни порожнини рота 

у дітей різного віку основної групи є використання рекомендованих зубних 

паст тому, що рівень гігієнічних знань і навичок у дітей як основної групи, так і 

групи порівняння був однаковим. Наші дослідження збігаються з результатами 

клінічно-лабораторних досліджень ефективності комплексів засобів для 

індивідуальної гігієни порожнини рота «Vivax dent», проведених Українською 

асоціацією профілактичної та дитячої стоматології (2014). Слід зауважити, що 

зубні пасти «VIVAX Dent з активним пептидним комплексом і бетулавітом» і 

«VIVAX Dent з активним пептидним комплексом і бісабололом» мали кращий 

очищаючий ефект, ніж інші лікувально-профілактичні зубні пасти, які 

використовували діти груп порівняння. 

Для з’ясування етіологічних факторів, які впливали на розвиток 

катарального гінгівіту, було проведено вивчення фізико-хімічних властивостей 

ротової рідини. 

Порівняння контрольних значень рН 8,02±0,04 у дітей 3-5 та 6-7 років і 

8,30±0,04 – у 16-17 років з даними інших авторів (Авдєєв О. В., 2013) показало, 

що вони були в межах середньостатистичної норми. Тобто у нашому 

дослідженні коливання рН ротової рідини не мали вирішального значення щодо 

виникнення та підтримання катарального запалення в яснах. 

Водночас, зміни в’язкості були дуже показовими, що свідчило про 

надзвичайно високий вплив цього показника на розвиток запального процесу в 

яснах. До лікування достовірної різниці між показниками дітей 3-5 років 

основної групи і групи порівняння не було. Водночас, за наявності запального 

процесу у яснах дітей рН ротової рідини було зменшеним у 1,2 раза (р<0,05), 

в’язкість – збільшеною у 3,3 раза (р<0,05). 

Ефективність проведеного лікування підтверджувалася змінами 

досліджуваних показників у ротовій рідині. Зменшувалася в’язкість ротової 

рідини у 2,2 раза у дітей основної групи та у 2 рази – у групі порівняння, 

(р<0,05); зменшувалося рН на 0,13 % у дітей основної групи та на 4,82 % – у 

дітей групи порівняння, (р>0,05). 

Цікавим виявилося порівняння показників ротової рідини дітей 3-5 років 

до лікування та через півроку. Зокрема, зменшувалася в’язкість ротової рідини 

від вихідного значення у 2,4 раза та у 2,1 раза (р<0,05) у дітей основної групи і 

групи порівняння відповідно, показник рН наближався до контрольної цифри, 

причому більшою мірою, у дітей основної групи. 

За наявності хронічного запальному процесу у яснах дітей 6-7 років 

спостережено зменшення рН ротової рідини від контрольних значень на 2,2-

2,7 %, (р>0,05) та збільшення її в’язкості у 3,9-4,0 раза (р<0,05) в основній 

групи і групи порівняння відповідно. 
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Проведене лікування дітей молодшого шкільного віку було ефективним, 

що підтверджувалося змінами досліджуваних показників: в’язкість ротової 

рідини дітей зменшувалася у 2,65 раза в основній групі та у 2,13 раза – у групі 

порівняння (р<0,05) від відповідного показника до лікування. Проведене 

лікування у дітей 6-7 років одразу після його закінчення сприяло збільшенню 

рН ротової рідини (у групі порівняння рН зменшувалось). Цей факт, на нашу 

думку, свідчить про потужний регуляторний вплив пептидів, які містяться у 

нанотехнологічному гелі, саме у дітей цього віку і, швидше за все, пов'язаний з 

початком прорізування постійних зубів, коли найбільш активно мають 

відбуватися процеси дозрівання їх емалі. Порівняння досліджуваних показників 

через півроку показало, що рівень рН у дітей основної групи не змінювався і 

дорівнював контрольному показнику, водночас, у дітей групи порівняння рН 

ротової рідини не змінився від показника після лікування і достовірно 

відрізнявся від контрольного показника. В’язкість ротової рідини зменшувалася 

у дітей обох груп: у 2,75 раза в основній групі та у 2,32 раза – у групі 

порівняння (р<0,05), тобто наближалась до контрольного показника і не 

відрізнялась від нього (р>0,05) в основній групі, в групі порівняння – різниця 

була достовірною (р<0,05). 

рН ротової рідини дітей 16-17 років із хронічним катаральним гінгівітом 

(ХКГ) достовірно не відрізнялося від контрольного показника, що свідчило про 

відсутність достовірного зв’язку із розвитком запалення в яснах; рН у цьому 

віці є більш стійкою константою, ніж у молодших дітей. 

Одразу після проведеного лікування в’язкість ротової рідини дітей 16-17 

років зменшувалася від показника до лікування у 1,61 раза в основній групі та у 

1,25 раза – у групі порівняння (р<0,05); через півроку зменшення від показника 

до лікування було у 1,86 раза в основній групі та у 1,47 раза – у групі 

порівняння (р<0,05). Тільки у дітей цього віку, на відміну від молодших дітей, 

показник в’язкості ротової рідини був достовірно відмінним від контрольного. 

Причиною цього, можливо, є відсутність загального впливу на організм 

місцевого лікування, порушення питного режиму. 

Для оцінки мембраноруйнівних процесів, зокрема перекисного окиснення 

ліпідів (ПОЛ), нами було використано визначення показника утворення 

оксирадикалів, для оцінки антиоксидантного захисту (АОЗ) – вивчення системи 

неферментативного захисту – системи глутатіону. Саме ці два процеси 

характеризують ступінь ушкодження клітин, зокрема під час запалення, 

викликаних активними формами кисню, та ступінь захисту організму від 

оксирадикалів. 

За розвитку запального процесу в яснах дітей 3-5 років у ротовій рідині 

збільшувалося утворення оксирадикалів та зменшувалося – глутатіону. 

Внаслідок проведеного лікування утворення оксирадикалів зменшилося на 

15,67 % у дітей основної групи та на 10,98 % – групі порівняння, (р<0,05); вміст 

загального глутатіону збільшився на 7,4 % у дітей основної групи, змін цього 

показника у групі порівняння не відбулося.  

Через півроку зменшувалося утворення оксирадикалів на 19,01 % та 

12,52 %, (р<0,05) у дітей основної групи і групи порівняння відповідно. 
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Причому, показник утворення оксирадикалів дітей основної групи був меншим 

від показників дітей контрольної групи; водночас, редокс-індекс глутатіону у 

основній групі зріс і навіть достовірно перевищив показник контрольної групи.  

Отже, можна стверджувати, що у дітей 3-5 років запропонована схема 

лікування за показниками ПОЛ/АОЗ давала кращі результати як одразу після 

лікування, так і сприяла їх подальшому покращенню через півроку. Слід 

зауважити, що утворення оксирадикалів у віддалені терміни стало меншим, а 

редокс-індекс глутатіону – більшим від контрольного показника внаслідок 

регуляторного впливу протизапального гелю з неовітином на епітеліоцити ясен. 

Вивчення показників ПОЛ/АОЗ у дітей 6-7 років з ХКГ показало 

збільшення утворення оксирадикалів від показника контрольної групи на 

14,81 % і 13,86 % у основній групи і групи порівняння відповідно. Одразу після 

закінчення лікування утворення оксирадикалів зменшилося у дітей основної 

групи на 6,35 %; у групі порівняння – на 6,15 %. Через півроку показник ПОЛ 

основної групи достовірно не відрізнявся від показника дітей контрольної 

групи. 

Серед показників АОЗ ротової рідини у дітей 6-7 років найбільш 

чутливим був відновлений глутатіон: після лікування його вміст зріс на 13,88 % 

і на 3,16 %, через півроку на 31,46 % (р<0,05) і 13,86 % у ротовій рідини дітей 

основної групи і групи порівняння відповідно. Через півроку вміст окисненого 

глутатіону був достовірно меншим в обох групах спостережень у 1,2 раза, що, 

швидше за все, у дітей цієї вікової групи свідчило про стійку ремісію ХКГ і 

зменшення активності неферментативної ланки АОЗ. 

Статистична обробка показників ПОЛ/АОЗ у дітей 16-17 років після 

лікування показала зменшення утворення оксирадикалів у дітей основної групи 

і групи порівняння, але він перевищував контрольний показник на 14,4 % і 

7,9 % та 8,4 % і 1,4 % одразу після лікування та через півроку відповідно. 

Водночас, лікування ХКГ призвело до достовірних змін від показника групи 

порівняння до лікування як одразу після курсу терапії, так і через півроку, що 

свідчило про її достатню ефективність в обох групах клінічних спостережень. 

Ефективність проведеного лікування підтверджувалася змінами 

досліджуваних показників АОЗ. Вміст загального глутатіону збільшився у осіб 

основної групи на 10,9 %; змін цього показника у дітей групи порівняння не 

відбулося. Вміст окисненого глутатіону зменшився у дітей основної групи на 

17,72 %; зменшення цього показника у дітей групи порівняння склало 3,14 %, 

причому різниця від показника дітей групи порівняння до лікування була 

достовірною (р<0,05). Вміст відновленого глутатіону збільшився у дітей 

основної групи на 20,42 %; водночас, у дітей групи порівняння – лише на 

1,04 %. Проведене лікування викликало збільшення редокс-індексу глутатіону у 

дітей в основній групі на 8,7%, у дітей групи порівняння – на 1,2 %.  

Більш цікавим було порівняння показників ротової рідини підлітків через 

півроку. 

Вміст загального глутатіону у основній групі достовірно (р<0,05) був 

більшим як від показника групи порівняння до лікування (на 12,2 %), так і від 

показника групи порівняння через півроку (на 8,8 %). У цей термін 



 12 

спостереження також достовірною була різниця між вмістом окисненого та 

відновленого глутатіону у осіб основної групи і групи порівняння – у 1,8 раза та 

1,2 раза відповідно. Окрім того, редокс-індекс глутатіону у основній групі зріс і 

навіть перевищив показник контрольної групи, хоча достовірної різниці не 

було. 

Окрім вивчення змін ПОЛ/АОЗ у ротовій рідині дітей різного віку було 

вивчено показники дисбіозу. Як відомо, саме збільшення пародонтопатогенної 

мікрофлори у порожнині рота є фактором ризику розвитку запалення ясен. У 

ротовій рідині були вивчені уреазна активність, вміст лізоциму, порахований 

ступінь дисбіозу (відношення (уреаза/лізоцим)×100). 

Одразу слід звернути увагу на контрольні значення уреазної активності, 

які були найменшими у дітей 6-7 років, найбільшими – у дітей 16-17 років. На 

нашу думку, це свідчило про найменше обсіменіння патогенною мікрофлорою 

порожнини рота 6-7 річних дітей. Це період прорізування постійних різців і 

перших молярів, коли у порожнині рота мають бути забезпечені умови щодо 

дозрівання їх емалі (Смоляр Н. И., Чухрай Н. Л., 2015). Водночас, відбувається 

формування пародонта постійних зубів, які прорізуються. Тому, можна 

припустити, що саме у цей період ступінь резистентності порожнини рота, 

зокрема до патогенної мікрофлори, є підвищеним. 

Запальний процес в яснах дітей 3-5 років супроводжувався змінами 

показників ротової рідини: зменшення у ротовій рідині вмісту лізоциму у 1,2 

раза (р<0,05); збільшення уреазної активності – у 1,5 раза та ступеня дисбіозу – 

у 1,9 раза (р<0,05). 

Ефективність проведеного лікування підтверджувалася зменшенням 

уреазної активності на 8,43 % у дітей основної групи та на 5,47 % – у дітей 

групи порівняння; збільшенням вмісту лізоциму на 20,1 % (р<0,05) та 5,47 % у 

основній групі і групі порівняння відповідно; зменшенням ступеня дисбіозу на 

22,49 % (р<0,05) у дітей основної групи та на 10,36 % – групи порівняння. 

Через півроку зменшувалася уреазна активність на 17,36 % та 12,95 %, 

(р<0,05), зменшувався ступінь дисбіозу на 30,73 % та 18,78 %, (р<0,05), 

збільшувався вміст лізоциму у ротовій рідині дітей на 21,12 % та 7,09 % 

(р<0,05) у дітей основної групи і групи порівняння відповідно. Причому, 

показники дітей основної групи достовірно відрізнялися від показників дітей 

групи порівняння і більшою мірою наближалися до показників дітей 

контрольної групи. Тобто, отримані дані свідчили про тривалий ефект 

проведеної терапії. 

Наявність хронічного запального процесу у яснах дітей 6-7 років 

характеризувалася зменшенням у ротовій рідині вмісту лізоциму у 1,2 раза 

(р<0,05), збільшенням уреазної активності та ступеня дисбіозу. 

Ефективність проведеного лікування підтверджувалася зменшенням 

уреазної активності у ротовій рідині дітей основної групи на 16,37 %, ступеня 

дисбіозу у 1,41 раза (р<0,05), у дітей групи порівняння – на 8,72 % і у 1,22 раза 

(р<0,05). Вміст лізоциму збільшився у дітей основної групи на 15,61 % (р<0,05); 

водночас, у дітей групи порівняння – лише на 9,63 % (р<0,05).  
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Через півроку достовірною була різниця між уреазною активністю у дітей 

основної групи і групи порівняння – на 16,29 % (р<0,05). Водночас, ступінь 

дисбіозу зменшувався в основній групі, в дітей групи порівняння – мав 

тенденцію до збільшення. Окрім того, вміст лізоциму у основній групі зріс і 

досягнув показника контрольної групи; у групі порівнння цей показник 

практично не змінився. 

Таким чином, можна стверджувати, що запропонована схема лікування 

давала кращі результати як одразу після лікування, так і сприяла їх подальшому 

покращенню через півроку. Окремо, слід наголосити, що досягнення показника 

вмісту лізоциму контрольних цифр, свідчило про ступінь неспецифічного 

захисту як у здорових дітей. Тобто можна говорити, певною мірою, про 

одужання дітей цього віку, що збігається з теорією виліковності запальних 

хвороб тканин пародонта, зокрема у дітей (Грудянов А. И., Фоменко Е. В., 

2010). 

Вивчення показників дисбіозу у осіб 16-18 років після проведеного 

лікування ХКГ показало: зменшилася уреазна активність на 19,51 % і 16,14 % 

(р<0,05); збільшився вміст лізоциму на 23,50 % (р<0,05) і 6,33 % (р>0,05); 

зменшився ступінь дисбіозу на 34,92 % і 23,24 % (р<0,05) у дітей основної 

групи і групи порівняння відповідно. Обстеження хворих через півроку 

засвідчило, що від показника до лікування уреазна активність стала ще меншою 

– на 29,27 % і 20 % (р<0,05) у дітей основної групи і групи порівняння 

відповідно; вміст лізоциму збільшився на 25,55 % (р<0,05) від показника до 

лікування, водночас у дітей групи порівняння цей показник зменшився від 

показника одразу після лікування і був тільки на 0,45 % більшим від показника 

до лікування. Ступінь дисбіозу у дітей основної групи зменшився і був на 

43,91 % (р<0,05) меншим від показника до лікування; у дітей групи порівняння 

зафіксовано деяке зростання цього показника (на 2,16 %), водночас, він 

достовірно відрізнявся від показника до лікування на 21,08 % (р<0,05).  

Отже нами засвідчено високу і тривалу ефективність використання 

запропонованої терапії катарального гінгівіту із використанням 

нанотехнологічного гелю та зубних паст, які володіють властивістю пептидної 

регуляції. Тобто, імунотропний регуляторний вплив підтверджувався суттєвим 

зменшенням ступеня дисбіозу порожнини рота. Усе це свідчить, що 

довготривалий ефект проведеної терапії, пов'язаний із впливом на патогенез 

запалення у яснах, зокрема регуляторний вплив пептидних комплексів із 

розвитком специфічної імунної відповіді. Оцінюючи вікові особливості, можна 

стверджувати, що у старших дітей ефективність лікування порівняно із 

молодшими дітьми була меншою, як мінімум за показником вмісту лізоциму у 

ротовій рідині. Якщо у цілому узагальнити вплив запропонованої терапії на 

дітей з катаральним гінгівітом за показниками дисбіозу і показниками 

ПОЛ/АОС, то слід схилитися до думки, що ефективність лікування була вищою 

у молодших дітей. З цього факту можна зробити висновок, що лікування і 

профілактика катарального гінгівіту має проводитися у дітей молодшого віку 

якнайшвидше, за умови підтримання задовільного гігієнічного стану 
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порожнини рота та загального стану здоров’я це захворювання не буде мати 

рецидивів.  

 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі на основі клінічно-експериментальних 

досліджень представлено науково обґрунтоване вирішення актуального 

завдання сучасної стоматології – підвищення ефективності лікування і 

профілактики катарального гінгівіту у дітей різного віку шляхом розробки і 

запровадження лікувально-профілактичного комплексу, до складу якого 

входить нанотехнологічний гель. 

1.   Обстеження дітей віком 3-5 років виявило обмежений катаральний гінгівіт у 

63,5 % обстежених. У дітей 6-7 років поширеність хронічного катарального 

гінгівіту склала 64,9 %; гінгівіт легкого ступеня був у 68,9 %, середнього – 

у 31,1 % дітей при середньому значенні індексу РМА 30,20±3,84 %. 

Обстеження підлітків 16-17 років виявило у 75,5 % хронічний катаральний 

гінгівіт, причому у 59,5 % легкого ступеня, 37,8 % – середнього та 2,7 % 

тяжкого ступеня при значенні індексу РМА 38,70±1,39 %. 

2.  Виявлено достовірні зміни фізико-хімічних, біохімічних та імунологічних 

показників ротової рідини у дітей із катаральним гінгівітом різних вікових 

груп: збільшення кислотності у дітей 3-5 та 6-7 років, в’язкості (у 

середньому у 3,5 раза (р<0,05)), утворення оксирадикалів (у середньому у 

1,2 раза (р<0,05)), уреазної активності (у середньому у 1,5 раза (р<0,05)), 

ступеня дисбіозу (у середньому у 2 рази (р<0,05)) на тлі зменшення вмісту 

лізоциму (у середньому у 1,2 раза (р<0,05)), загального глутатіону (у 

середньому у 1,4 раза (р<0,05)).  

Оцінка індексу Федорова-Володкіної свідчила про задовільний стан 

гігієни порожнини рота у дітей 3-5 і 6-7 років; у підлітків 16-18 років 

показник відповідав хорошому рівню гігієни. За гігієнічним індексом 

Green-Vermillion рівень гігієни у дітей 6-7 років був поганим, у підлітків 

16-18 років склав середній рівень гігієни порожнини рота. 

3.  Розроблена експериментальна модель гінгівіту підтверджувалася не тільки 

макро- та мікроскопічними запальними змінами у яснах, а й біохімічними 

змінами у гомогенаті ясен й організмі у цілому. Зокрема, збільшувався 

вміст продуктів ліпопероксидації у 4,2 і 5,2 раза (р<0,05) у сироватці крові 

та 4,2 і 4,5 раза (р<0,05) у гомогенаті, зменшувався вміст каталази у 

сироватці крові у 4,5 раза і 3,5 раза (р<0,05), у гомогенаті ясен у 1,3 раза і 

1,4 раза (р<0,05) у 1-місячних і 2-місячних щурів відповідно. 

Збільшувалася активність кислої фосфатази та зменшувалася лужної 

фосфатази, що свідчило про остеорезорбтивні процеси. Корекція 

експериментального гінгівіту із використанням нанотехнологічного гелю 

була більш ефективною за біохімічними показниками, порівняно із 

використанням традиційного лікування, тобто мала патогенетичний вплив. 

4.  Проведене лікування дітей із катаральним гінгівітом різного віку за 

показниками ротової рідини сприяло зменшенню її в’язкості (у 1,61-2,65 

раза, (р<0,05)), зменшенню утворення оксирадикалів (на 6,35 %-15,67 %, 
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(р<0,05)), уреазної активності (на 8,43 %-19,51 %, (р<0,05)), ступеня 

дисбіозу (на 22,49 %-41,00 %, (р<0,05)), збільшенню вмісту загального 

глутатіону (на 7,4 %-11,8 %), лізоциму (на 15,61 %-23,5 %, (р<0,05)) одразу 

після лікування. Обстеження через півроку засвідчило покращення цих 

показників ротової рідини, що свідчило про тривалий ефект і, відповідно, 

патогенетичну направленість запропонованих лікувально-профілактичних 

заходів. 

5.   Розпрацьований і впроваджений комплекс лікувально-профілактичних 

заходів для лікування катарального гінгівіту у дітей включає: професійну 

гігієну порожнини рота, корекцію харчового раціону і питного режиму, 

навчання або корекцію індивідуальних навичок догляду за порожниною 

рота із використанням засобів індивідуальної гігієни, які містять пептидні 

регулятори, місцеве застосування протизапального нанотехнологічного 

гелю. Ефективність лікувально-профілактичного комплексу доведена 

зниженням інтенсивності запальних процесів у тканинах пародонта за 

індексом РМА, нормалізацією біоценозу порожнини рота.  
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АНОТАЦІЯ 

Змарко Ю. К. Клінічно-патогенетичне обґрунтування використання 

нанотехнологічного гелю у комплексному лікуванні дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2018. 

Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування дітей із 

хронічним катаральним гінгівітом шляхом включення у комплексне лікування 

нанотехнологічного гелю. 

На підставі експериментальних досліджень, зокрема вивчення біохімічних 

показників у гомогенаті тканин пародонта та сироватці крові, розроблено та 

науково обґрунтовано патогенетичні підходи щодо лікування запальних 

захворювань пародонта із використанням нанотехнологічного гелю. 

У дітей різного віку, хворих на гінгівіт, знижувалася неспецифічна реакція 

імунітету в порожнині рота, що підтверджувалося зниженням вмісту лізоциму у 

ротовій рідині. Виявлено підвищення уреазної активності у ротовій рідині. 

З’ясовано що у дітей, хворих на гінгівіт, у порожнині рота розвивалися 

дисбіотичні явища, що підтверджувалося збільшенням показника ступеня 

дисбіозу. 

Встановлена висока ефективність розробленого лікувально-

профілактичного комплексу, що підтверджувалося покращенням стану 

пародонта, біохімічних показників ротової рідини. Обстеження через півроку 

засвідчило покращення показників ротової рідини, що свідчило про тривалий 

ефект і, відповідно, патогенетичну направленість запропонованих лікувально-

профілактичних заходів. 

Ключові слова: хронічний катаральний гінгівіт, діти, ротова рідина, 

профілактика.  

АННОТАЦИЯ 

Змарко Ю.К. Клинико-патогенетическое обоснование использования 

нанотехнологического геля в комплексном лечении детей с хроническим 

катаральным гингивитом. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук 

(доктора философии) по специальности 14.01.22 – стоматология. – Львовский 
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национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, 

2018. 

Диссертация посвящена повышению эффективности лечения детей с 

хроническим катаральным гингивитом путем включения в комплексное 

лечение нанотехнологического геля. 

На основании экспериментальных исследований, в частности изучения 

биохимических показателей в гомогенате тканей пародонта и сыворотке крови, 

разработаны и научно обоснованы патогенетические подходы к лечению 

воспалительных заболеваний пародонта с использованием 

нанотехнологического геля. 

У детей различного возраста, больных гингивитом, снижалась 

неспецифическая реакция иммунитета в полости рта, что подтверждалось 

снижением содержания лизоцима в ротовой жидкости. Выявлено повышение 

уреазной активности в ротовой жидкости. Выяснено что у детей, больных 

гингивитом, в полости рта развивались дисбиотические явления, что 

подтверждалось увеличением показателя степени дисбиоза. 

Установлена высокая эффективность разработанного лечебно-

профилактического комплекса, что подтверждалось улучшением состояния 

пародонта, биохимических показателей ротовой жидкости. Обследование через 

полгода показало улучшение показателей ротовой жидкости, что 

свидетельствовало о продолжительном эффекте и, соответственно, 

патогенетической направленности предлагаемых лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Ключевые слова: хронический катаральный гингивит, дети, ротовая 

жидкость, профилактика. 

ANNOTATION 

Zmarko Yu.K. Clinical and pathogenetic substantiation of nanotechnology 

gel use in the complex medical treatment of children with chronic catarrhal 

gingivitis. – Manuscript. 

Dissertation for a candidate degree of medical science (PhD in Medicine), 

speciality 14.01.22 – Dentistry. – Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University, Lvіv, 2018. 

On the basis of clinical examination of  266 persons at the age from 3 to 5 

years (the period of the first childhood, milk bite, pre-school period), 6-7 years 

(period of changing bite, junior school age) and from 16 to 17 years (senior school 

age, constant bite) it was found out, that 63,5 % of examined children at the age 3-5 

years had local gingivitis; 76,6 % of them had light gingivitis, 23,4 % children had 

middle one. Prevalence of chronic catarrhal gingivitis of the children at the age 6-7 

years was 64,9 %; 68,9 % had light gingivitis, 31,1 % of children had middle one at 

the average index value РМА (30,20±3,84) %. Examination of 16-17 years old 

teenagers  revealed that 75,5 % of them had chronic catarrhal gingivitis, at that 

59,5 % had  light degree, 37,8 % – middle one and 2,7 % severe degree at the index 

value РМА (38,70±1,39) %. 

Evaluation of medical treatment efficiency was made on the basis of the 

analysis of clinical and laboratory parameters after primary periodontal medical 
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treatment, weekly during a month, and later results (in 6 months). If  it was necessary 

(relapse of the disease) – the course of medical treatment was repeated.  

Medical and hygienic products, which contained neovitin – original 

bioantioxidant complex, obtained from ginseng, was selected in order to ensure high 

efficiency of medical treatment and its durability.  

At the first stage we proposed a model of experimental gingivitis. Causing of 

inflammation in the gums of the rats was substantiated with the side effects of 

ultrasound on the periodontal tissue, which was expressed by the appearance of 

hyperemia, edema, false pockets, bleeding. 

Correction of experimental gingivitis with anti-inflammatory gel with neovitin 

was more efficient by biochemical parameters, compared with the use of traditional 

medical treatment. Pathogenetic effect of anti-inflammatory gel – regulation of 

impaired functions of epithelial cells – was more efficient in smaller animals both by 

parameters of pro- and antioxidant balance, and by parameters of phosphatase 

activity.  

Experimental studies gave grounds for clinical use of anti-inflammatory gel 

with neovitin and peptide complexes, obtained nanotechnologies, and means, which 

contain them.  

All children, ill with gingivitis, received conventional therapy according to the 

“Protocols of medical assistance by specialty “pediatric dentistry” – basic therapy. 

Direct medical treatment was preceded with hygienic training and professional 

hygiene of the oral cavity. At acute gingivitis professional hygiene of the oral cavity 

was made during the second visit after removal of acute phenomena in the gums. Due 

to the parameters, dental sanitation was carried out, taking into account the need in 

fissure sealing of 6-7 years old children (the number of visits depended on the degree 

of caries activity), correction of short frenulum of upper lip, tongue. 

Pathogenetic means were used in the main group during a month – anti-

inflammatory gel with neovitin – applications on the gum were made (on weekends, 

according to the manual, they recommended adding 1 ml of gel in the toothpaste right 

on the toothbrush). Gel base “Vivax Dent” allows this  means to fix well on the 

problem area of the mucous membrane, do not spread, which provides the necessary 

therapeutic concentration of the drug, its controlled exposure. At brushing teeth the 

offered to use a toothpaste “VIVAX Dent with active peptide complex and 

betulavite” within 4 weeks, then during 4 weeks – a toothpaste “VIVAX Dent with an 

active peptide complex and bisabolol”. Such medical and preventive course was 

conducted 2 times a year (in spring and autumn). 

In the comparative group, a 1% -3% solution of hydrogen peroxide was used 

for local antiseptic treatment; for mouth rinses (during the first week of treatment) - 

"Rotocan" (extracts of chamomile flowers, calendula, wood) for adolescents 16-17 

years old; chamomile broths, calendulas - for preschool and junior children, 

prophylactic fluoride toothpaste Lacalut kids 4-8 and Lacalut aktiv Herbal. 

Conducted medical treatment of children of different ages by the oral liquid 

parameters contributed to a decrease in its viscosity (in 1,61-2,65 times, (р<0,05)), 

reduction of oxyradicals formation (on 6,35 %-15,67 %, (р<0,05)), urease activity 

(on 8,43 %-19,51 %, (р<0,05)), dysbiosis degree (on 22,49 %-41,00 %, (р<0,05)), 
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increase of total glutathione content (on 7,4 %-11,8 %), lysozyme (on 15,61 %-

23,5 %, (р<0,05)) right after medical treatment. Examination after six months showed 

improvement of these parameters of the oral fluid, indicating a long lasting effect 

and, accordingly, pathogenetic orientation of proposed medical and preventive 

measures. 

Use of pathogenetically substantiated complex of medical and preventive 

measures, which included professional hygiene of the oral cavity, correction of food 

ration and drinking regime, training or correction of individual skills of care about 

oral cavity with the use of personal hygiene products, which contain peptide 

regulators, local application of anti-inflammatory nanotechnological gel contributed 

to a rapid and long-term reduction of catarrhal gingivitis symptoms, normalization of 

the oral cavity biocenosis.   

Key words: chronic catarrhal gingivitis, children, oral liquid, prophylaxis. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АОС – антиоксидантна система 

 

АОЗ – антиоксидантний захист 

 

ГІ – гігієнічний індекс за Ю.А.Федоровим і В.В. Володкіної та у модифікації 

Н.Л.Чухрай, Н.І. Смоляр, (2014) 

 

ЗЩА – зубощелепні аномалії 

 

КФ – кисла фосфатаза 

 

ЛФ – лужна фосфатаза 

 

МДА – малоновий диальдегід 

 

ПОЛ – перекисне окислення ліпідів 

 

ХКГ – хронічний катаральний гінгівіт 

 

OHI-S – гігієнічний індекс за Green–Vermillion 

 

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс за Parma 


