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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Захворювання пародонта на сьогоднішній день 

розглядають як складну проблему стоматології. Сприйнятливість організмом 

мікробних чинників, а також реакції-відповіді та вплив других можливих 

несприятливих ендо- і екзогенних факторів викликають та обтяжують 

захворювання пародонта. Виходячи з цього у сучасній патогенетичній терапії та 

профілактиці захворювань пародонта необхідно враховувати як ініціальні, так і 

обтяжуючі фактори ризику (Деньга О. В., 2009; Петрушанко Т. О., 2012; 

Заболотний Т. Д., 2013; Герелюк В. І., 2014; Мазур І. П. та співавт., 2016, 

Лучинський М. А., 2018). 

До групи ризику захворюваності взагалі  і захворювань пародонта, зокрема, 

закономірно відносять і працівників промисловості,  агропідприємств, які у 

процесі роботи контактують з профпатогенами різної природи, у залежності від 

інтенсивності та тривалості дії. Вивчення причинно-наслідкових зв’язків 

виникнення та розвитку захворювань пародонта є необхідною передумовою 

оптимізації діагностичного, лікувального, реабілітаційного і профілактичного 

процесів у людей працюючих на виробнитцтві, що відповідає сучасним науковим 

тенденціям і є актуальним для практичної стоматології (Гнатейко О. З., 2007; 

Пупін Т. І., 2009; A. Crivello.,2010; Борисенко А. В., 2011; Смоляр Н.І., 2016).  

У доступній вітчизняній та чужоземній літературі досить широко 

представлені деякі результати досліджень загальної захворюваності працівників 

птахофабрик, одначе інформація про захворювання пародонта у них є 

недостатньою  (Регеда М. С., 2002; Justin L., 2010; Прокудіна Н. О., 2013), так як 

не вивченими   залишаються питання поширеності, інтенсивності та особливостей 

клінічного перебігу. Не розкриті механізми розвитку захворювань пародонта, що 

ускладнює проведення більш ефективної пародонтологічної допомоги цій 

категорії працюючих. 

Водночас є необхідність встановити особливості клінічного перебігу, 

пародонтальний статус, тип мікрофлори наявних пародонтальних кишень, 

показники фізико-хімічних властивостей ротової рідини та морфологічних змін 

тканин пародонта на різних стадіях їх розвитку, все це і обумовило вивчити і 

розробити комплекс лікувально-профілактичних заходів у людей працюючих у 

несприятливих умовах виробництва. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

„Екологія та пародонт. Взаємозв’язок захворювань пародонта та 

загальносоматичної патології. Дисфункції скронево-нижньощелепового суглобу” 

(державна реєстрація № 0114U000112; шифр: IH.30.000.004.15). 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

підвищення ефективності лікування і профілактики захворювань пародонта у 

працівників птахофабрик опрацюванням та апробацією комплексу лікувально-
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профілактичних заходів на підставі вивчення пародонтального статусу, фізико-

хімічних, мікробіологічних, імунологічних та морфологічних досліджень. 

Для досягнення визначеної мети  поставлено наступні завдання: 

1. Вивчити поширеність, інтенсивність та особливості клінічного перебігу 

захворювань пародонта у працівників птахофабрики. 

2. Дослідити фізико-хімічні властивості ротової рідини в осіб, що працюють у 

шкідливих умовах виробництва на птахофабриці. 

3.  Визначити мікробний вміст  пародонтальних кишень у даної категорії 

осіб. 

4. Оцінити стан місцевого імунітету порожнини рота у працівників 

птахофабрик.  

5. Провести морфологічні дослідження біоптатів ясен у працівників 

птахофабрик із захворюваннями тканин пародонта.  

6. Опрацювати та апробувати схеми комплексного лікування та 

профілактики захворювань пародонта у працівників птахофабрик, оцінити їх 

ефективність. 

Об’єкт дослідження – запальні та запально-дистрофічні процеси в тканинах 

пародонта у працівників птахофабрик. 

Предмет дослідження – тканини пародонта, мікрофлора пародонтальних 

кишень, капілярна кров ясен, ротова рідина, біоптати ясен у працівників 

птахофабрик із захворюваннями пародонта.  

Методи дослідження: клінічні – для вивчення поширеності та 

інтенсивності захворювань пародонта у працівників птахофабрик, оцінки 

ефективності профілактичних заходів, визначення рівня гігієни порожнини 

рота;  фізико-хімічні  – для оцінки реологічних властивостей ротової рідини 

в умовах шкідливого виробництва; мікробіологічні – для дослідження 

мікробного пейзажу пародонтальних кишень; імунологічні  – для з’ясування 

імунологічного статусу ротової порожнини; морфологічні – для вивчення 

ультраструктурних змін біоптатів ясен за впливу шкідливих чинників 

птахівництва; та статистичні – для оцінки вірогідності отриманих 

результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані  

поширеності, інтенсивності та особливості клінічного перебігу захворювань 

пародонта у працівників птахофабрики. Доведено, що в умовах 

мікроклімату птахофабрики у працівників виявлено зміни фізико-хімічних 

властивостей ротової рідини, що проявляються зниженням  слиновиділення, 

підвищенням в’язкості слини та зниженням її буферної ємності.   Вираженість 

вказаних порушень зростала зі стажем роботи. 

Уперше встановлено особливості мікробного вмісту пародонтальних 

кишень при впливі специфічного мікроклімату птахофабрики: наявність 

широкого діапазону пародонтопатогенної мікрофлори;  наявність у 

мікробних асоціаціях невластивих для пародонтиту мікроорганізмів, 

зокрема бактерії  Сhlamidia  trachomatis. Досліджено стан місцевого 

імунітету порожнини  рота хворих на генералізований пародонтит, який 
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свідчить,  що хронічна інтоксикація в умовах птахофабрики зумовлює 

формування місцевого  вторинного клітиннозалежного імунодепресивного 

стану, який сприяє розвитку, хронізації та прогресуванню патологічного 

процесу у пародонті.  

 Науково доведено, що у працівників птахофабрик при морфологічних 

дослідженнях біоптатів ясен хворих на генералізований пародонтит, окрім 

запальних та дистрофічних змін всіх структурних елементів пародонта, в зонах 

виражених альтеративних змін виявлено колонії бактерій: коків та хламідій.         

На підставі даних клінічно-лабораторних досліджень опрацьовано і 

впроваджено комплекс лікувально-профілактичних заходів та проведено оцінку 

ефективності. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати  

поширеності та інтенсивності захворювань пародонта у працівників птахофабрики 

можуть бути використані при плануванні стоматологічної допомоги працівникам 

птахофабрик. 

Визначені величини показників ротової рідини, стану місцевого імунітету та 

особливості видового складу мікрофлори пародонтальних кишень можуть бути 

використані для вибору тактики та оцінки ефективності лікувально-профілактичних 

заходів у працівників птахофабрики. 

На підставі результатів клінічно-лабораторних досліджень  опрацьовано 

лікувально-профілактичні схеми та запатентовано спосіб лікування 

генералізованого пародонтиту, який сприяє скороченню термінів лікування, 

запобігає їх рецидивам та прогресуванню (Пат. 111198 Україна, Спосіб 

лікування генералізованого пародонтиту). 

Запропонований метод лікування захворювань пародонта впроваджено в 

клінічну практику стоматологічних поліклінік Рівненської та Волинської 

областей,  міських стоматологічних поліклінік міст Рівного та Тернополя, 

відділеня терапевтичної стоматології Стоматологічного медичного центру 

ЛНМУ імені Данила Галицького, стоматологічного відділення центральної 

районної лікарні м.Зборів Тернопільської області. 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі 

на кафедрі терапевтичної стоматології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького, на 

кафедрі терапевтичної стоматології 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 МОЗ України». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням. Здобувач самостійно визначала напрямки 

дослідження, провела патентно-інформаційний пошук з аналізом проблеми по темі 

наукового дослідження, здійснила аналіз наукової літератури, сформулювала мету 

та завдання. Дисертант особисто проводила стоматологічний огляд, визначення 

гігієнічних та пародонтальних індексів. Мікробілогічні дослідження проводили на 

кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ЛНМУ імені Данила Галицького 
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(завідувач – д.мед.н., проф. Корнійчук О. П.). Лабораторні дослідження 

проводилися на кафедрі лабораторної діагностики (завідувач – д.мед.н., проф. 

Лаповець Л. Є.). Морфологічні дослідження проводили у комунальному закладі 

Львівської обласної ради «Львівське обласне патологоанатомічне бюро».  

Автором проведено клінічне обстеження 352 працівників Зборівської 

птахофабрики. Із них 242 особи, які склали основну групу,  були безпосередньо 

задіяні у виробничих процесах в пташниках і 110 працівників адміністративно-

допоміжних підрозділів, які склали групу порівняння.  

За опрацьованими власними схемами автором проліковано  39 хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт  (20 осіб – основна і 19 – група порівняння) і 

110 хворих на генералізований пародонтит (70 осіб – основна і  40 осіб – група 

порівняння). Оцінку ефективності проведеного лікування здійснено у 

безпосередні та віддалені терміни. 

Автор самостійно здійснила аналіз одержаних результатів. У друкованих 

роботах разом зі співавторами участь здобувача є визначальною, матеріали і 

висновки належать здобувачу. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

наукових досліджень викладено та обговорено на розширеному засіданні кафедри 

терапевтичної стоматології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького (протокол №7 

від 12.06.2018р.). Результати досліджень оприлюднені на науково-практичних 

конференціях: «Інноваційні технології в стоматології» матеріали науково-

практичної конференції 23 вересня 2016 року Тернопіль; XVIII міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція 22 березня 2018 року м.Вінниця; V 

науково-практична конференція з міжнародною участю 22-23 лютого 2018 року  

Бахмут-Харків. 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових 

праць, серед яких 6 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК 

МОН України, у тому числі 1 − у іноземному виданні,  5 − у збірниках науково-

практичних конференцій. На основі проведених досліджень  отримано патент 

України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 235 сторінках 

друкованого тексту  (153 сторінки основного тексту), і складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 4 розділів власних 

досліджень, аналізу й узагальнення отриманих результатів, висновків, переліку 

використаних джерел літератури, який включає 260 найменувань, 81 з яких 

латиною, додатків. Робота ілюстрована 29 таблицями, 33 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Об’єктом стоматологічного 

обстеження стали 352 працівники Зборівської птахофабрики Тернопільської 

області віком від 20 до 55 років із стажем роботи на підприємстві у межах від 1 

до 15 років. Із загальної кількості обстежених 242 особи, які склали основну 

групу, були безпосередньо задіяні у виробничих процесах в пташниках. Групу 

порівняння склали 110 працівників адміністративно-допоміжних підрозділів, 
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робочі місця яких знаходилися поза виробничими зонами. Обстежені основної 

групи та групи порівняння достовірно не відрізнялись між собою за віком та за 

стажем роботи.  

Обстеження стану тканин пародонта було проведене в обох групах, його 

починали зі збору анамнезу (професія, стаж роботи, анамнестичні дані, 

виконання заходів гігієни порожнини рота). Стан тканин пародонта 

об’єктивізували за допомогою індексних оцінок. Для вивчення поширеності та 

інтенсивності уражень тканин пародонта використовували пародонтальний 

індекс (ПI,Russel, 1956). Для оцінки запального процесу ясен при гінгівітах 

використовували папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (РМА, Parma, 

1960). Кровоточивість  ясен оцінювали за індексом  кровоточивості (РВІ, 

Muhlemann). Стан гігієни порожнини рота об’єктивізували за індексом Green-

Vermillion (ОHI–S, 1964). 

Оцінку стану кісткової тканини щелеп проводили за допомогою 

ортопантомографії. Діагноз захворювань пародонта встановлювали за 

класифікацією М.Ф. Данилевського (1994). Результати клінічних обстежень 

вносили у розроблену нами  модифіковану карту-протокол. 

 Для вивчення патогенетичних особливостей перебігу захворювань 

тканин пародонта провели комплекс лабораторних досліджень. Вимірювання 

рН ротової рідини проводили з використанням рН-метра (рН-150), 

досліджували в’язкість ротової рідини з допомогою віскозиметра Освальда, 

буферну здатності слини визначали за допомогою тест-стрічок (Saliva-Check 

Buffer) тест-системи GC Saliva Check.  

Мікробіологічне дослідження вмісту пародонтальних кишень 

проводили за загальноприйнятими методами. Проби для мікробіологічного 

дослідження вмісту пародонтальних кишень проводили згідно з протоколом 

забору матеріалу Міжнародної Організації Стандартів (ISO), прийнятому 

міжнародною асоціацією спеціалістів-мікробіологів. Виділені 

мікроорганізми ідентифікували до роду та виду на основі комплексу 

морфотинкторіальних, культуральних та біохімічних властивостей. 

Антигени бактерії Chlamydia trachomatis виявляли прямим 

імунолюмінесцентним  методом.   

Для оцінки стану місцевого імунітету проводили імунологічні 

дослідження. Субстратом для імунологічного дослідження слугувала 

капілярна кров ясен і ротова рідина. Окремі параметри місцевого імунітету 

порожнини рота досліджували за наступними методами: кількісне 

обчислення лімфоцитів за допомогою моноклональних антитіл непрямим 

флуоресцентним методом; фагоцитарну активність нейтрофілів 

досліджували використовуючи латекс; визначення загальної окисно-

відновної активності нейтрофілів проводили за тестом відновлення 

нітросинього тетразолію (НСТ-тест); вміст імуноглобулінів у капілярній 

крові ясен і у ротовій рідині визначали методом радіальної імунодифузії в 

агарі за Mancini et al.  

Для простеження структурних змін у тканинах пародонта були проведені 
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морфологічні дослідження, матеріалом для яких були біоптати слизової оболонки 

ясен  пародонтальних кишень 70 працівників птахофабрик:  24 хворих на ГП 

початкового та І ступеня, 26 хворих з ГП ІІ ступеня та 20 хворих з ГП ІІІ ступеня. 

Матеріал фіксували  у 10% розчині нейтрального формаліну 24-48 годин. 

Зневоднювали у спирті, після чого поміщали у парафінові блоки. З парафінових 

блоків за допомогою мікротому МПС-2 виготовляли зрізи товщиною 5-6 мкм. 

Загальну гістоморфологію вивчали на препаратах, зафарбованих гематоксиліном 

Ерліха-еозином та за методом Ван Гізон. Для виявлення мікроорганізмів 

застосовували методику фарбування за Романовським-Гімзою. 

Статистична обробка отриманих даних проведена із використанням 

загальноприйнятих методів варіаційної статистики за допомогою 

персонального комп’ютера Pentium II із застосуванням пакета статистичних 

програм „Statgraphic 2.3” і „Microsoft Excel 2000”.  

Результати досліджень та їх обговорення. Згідно з результатами 

клінічного обстеження 242 працівників птахофабрики (основна група), 

захворювання пародонта виявлено у 211, що становило 87,19±2,15%. У 110 

працівників адміністративно-допоміжного персоналу цього ж підприємства, 

які не контактували з профпатогенами (група порівняння), поширеність 

захворювань пародонта була у 1,2 рази нижчою (73,64±4,20%; р<0,01). У 

структурі захворювань обстежених основної групи переважав 

генералізований пародонтит (ГП), який діагностовано у 74,41±3,00% при 

39,51±5,43% у групі порівняння (р<0,01).  

Поширеність захворювань пародонту зростала з віком у обох групах 

спостереження, однак в основній групі їх частота була достовірно вищою 

відносно групи порівняння. Так, у віковій групі 25-34 роки частота 

захворювань пародонта в основній групі  перевищувала аналогічний 

показник групи порівняння у 1,4 рази (79,69±5,03% проти 55,00±11,12%, 

відповідно; р<0,05); у віковій групі 35-44 роки ‒ у 1,2 рази (92,75±3,12% 

проти 77,14±7,10%; р<0,05). У віковій групі 45-55 років у пацієнтів основної 

групи захворювання пародонта діагностовано у 100% обстежених проти 

86,21±6,40% у групі порівняння (р<0,05). 

Аналіз захворювань пародонта у групах спостереження залежно від 

віку обстежених показав на стрімке зниження частоти гінгівіту у 

обстежених основної групи від 54,39±6,60% у віці 20-24 до нульових 

значень у віці 35 років і вище (р<0,01). При цьому зростала частота 

пародонтиту, розвинені ступені якого виявляли вже у віці 25-34 роки ГП ІІ 

ступеня – 12,50±4,13%, а у віці 45-55 років – 19,23±5,46% обстежених 

(р<0,001). У віковому інтервалі 35-44 років в основній групі було 

діагностовано ГП ІІІ ступеня у 15,94±4,41%, а у віці 45-55 років цей 

показник виріс до 73,08±6,15% обстежених (р<0,001). 

Іншою була динаміка захворювань пародонта у групі порівняння. 

Зниження частоти гінгівіту з віком було більш помірним (з 69,23±9,05% у 

віковій групі 20-24 роки до 17,14±6,37% серед осіб 35-44 років; р<0,001). 

Генералізований пародонтит ІІІ ступеня у осіб групи порівняння діагностували 



7 
 

тільки у найстаршій віковій групі 45-55 років, у 34,48±8,83% обстежених. 

Аналогічна тенденція простежувалася і у випадку зростання стажу роботи.  В 

основній групі  при стажі від 1 до 5 і 6-10 років поширеність хвороб пародонта була 

достовірно вищою серед осіб основної групи і становила 70,77±5,64% проти 

62,50±8,56% і 87,88±3,28% проти 71,11±6,76  відповідно (р>0,05). При стажі 

обстежених понад 10 років захворювання пародонта діагностовано у 100% 

обстежених основної групи при 75,76±7,46% у групі порівняння (р<0,01). 

Для об’єктивної оцінки стану тканин пародонта  визначали пародонтальний 

індекс (ПІ). Зі збільшенням стажу роботи, простежувались вищі цифрові 

значення пародонтального індексу у обстежених обох груп. Однак, якщо у 

групі порівняння при стажі 1-5 років середнє значення ПІ становило 

0,63±0,23 бали, що відповідає гінгівіту, то у осіб на шкідливому 

виробництві значення ПІ складало 2,89±0,28 бали, засвідчуючи 

переважання пародонтиту початковаго та середнього ступеня, р<0,001. При 

стажі 6-10 років у основній групі середнє значення ПІ перевищувало 

аналогічне у групі порівняння у 4,2 рази  (3,33±0,62 бали проти 0,79±0,12 

бали; р<0,001), що відображало переважання виражених запальних явищ у 

тканинах пародонта обстежених основної групи та початкові патологічні 

зміни у обстежених групи порівняння. Достовірна різниця між значеннями 

ПІ у групах спостереження зберігалася і при стажі 11-15 років: у основній 

групі 4,54±0,42 бали проти 2,27±0,30 бали у порівняльній, р<0,001. 

Аналіз змін індексу РМА у осіб основної групи виявив наступну тенденцію: 

при стажі до 5 та 6-10 років показники РМА дорівнювали 34,43±3,87% та 

57,23±5,03% відповідно, що відповідає гінгівіту середнього ступеня. При стажі 11-

15 років індекс РМА дорівнював 67,87±4,20%, що підтверджує наявність гінгівіту 

важкого ступеня.  

У групі порівняння тенденція до зростання значення індексу РМА була 

поміркованішою: при стажі до 5 років значення індексу дорівнювало 13,82±3,03%, 

що відповідало легкому ступеню гінгівіту. У стажевій групі 6-10 значення 

36,24%±4,03% трактувались як гінгівіт середнього ступеня. Зі зростанням стажу до 

15 років спостерігали подальший ріст індексу РМА до 58,21±2,12%. 

Згідно індексу РВІ (Muhlemann) кровоточивість ясенних сосочків в 

основній групі становила 1,95±0,21 бали проти 1,06±0,14 бали у групі 

порівняння (р<0,05). 

Середнє значення гігієнічного індексу ОНІ-S (2,94±0,11 бали) в 

основній групі відповідало критерію „погана” гігієна порожнини рота. У 

групі порівняння середнє значення індексу ОНІ-S (1,35±0,08 бали; р<0,001), 

свідчило про „задовільну” гігієну ротової порожнини, показники цього 

індексу були достовірно (р0,001) вищими у обстежених основної групи, 

відносно групи порівняння. 

Для клінічного перебігу захворювань пародонта у працівників 

птахофабрики характерними були: підвищена кровоточивість ясен; 

переважання дифузного характеру гінгівіту;  переважання  генералізованого 

пародонтиту  ІІ-ІІІ ступеня з важким клінічним перебігом і рясними 
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серозногнійними і гнійними виділеннями;  часті загострення і як наслідок – 

утворення глибоких пародонтальних кишень та стійкість до традиційного 

лікування. 

 З метою встановлення реакції ротової рідини на агресивні впливи 

виробничого середовища птахофабрики було  проведене фізико-хімічне 

дослідження ротової рідини. Середня швидкість слиновиділення у 

обстежених основної групи у середньому становила 2,520,039 мл/хв, що 

було нижче відносно групи порівняння (2,710,01 мл/хв) у 1,1 рази (р0,05). 

Середнє значення в’язкості ротової рідини перевищувало таке у групі 

порівняння у 1,3 рази і становило  1,730,03 мПа/с проти 1,320,03 мПа/с  

відповідно (р0,05). Середнє значення рН ротової рідини в основній групі 

становило 6,650,04, що  було нижче порівняно зі значенням групи 

порівняння у 1,1 рази (р0,05). Найвиразніше вплив виробничого 

середовища позначився на стані буферних систем ротової рідини. При стажі 

1-5 років буферна ємність слини у обстежених основної групи (8,3± 0,04 

бали) була низькою, однак ще зберігала здатність протидіяти зміні рН 

ротової рідини, показник якого становив 6,77±0,09. При стажі 6-10 років  

буферна ємність слини становила всього 7,7±0,02 проти 10,3±0,08 у групі 

порівняння (р<0,05), що свідчило про дуже низький рівень її 

компенсаторних можливостей (рН 6,48±0,04). Зі зростанням стажу роботи 

вираженість змін фізико-хімічних властивостей ротової рідини в основній 

групі зростала.  

На основі мікробіологічних досліджень, в основній групі у біоптаті 

пародонтальних кишень виявлено найнижчий вміст мікроорганізмів 1 типу, 

які відносять до нормальної мікрофлори. Так, середній вміст лактобатерій 

становив лише 843,34±46,12 KУО/мл (р<0,01), мікрококів-продуцентів 

каталази – 625,28±22,37 KУО/мл (р<0,01). Особливістю мікробіоценозу 

пародонтальних кишень у працівників птахофабрик, хворих на генералізований 

пародонтит, була поява у складі мікрофлори анаеробних пародонтопатогенів. В 

основній групі у 6% обстежених виявляли бактерії, які вказують на значні 

порушеня мікробіоценозу ротової порожнини – Escherichia  coli, тоді як в групі 

порівняння вони були відсутні. Привернула увагу щільність обсіменіння 

пародонтальної кишені дріжджеподібними грибами. Так, якщо гриби роду 

Candida у групі контролю спостерігали у 15,0% та щільність заселення була 

невисокою (103,24±9,20 КУО од/мл), то в основній групі вони виявлялись із 

частотою 84,0%, при щільності колонізації 547,21±24,13 КУО /мл (р<0,01). У 

86,0% обстежених основної групи виявлено бактерії Сhlamidia trachomatis, що є 

специфічною ознакою мікробного пейзажу даного контингенту працівників. 

Морфологічними дослідженнями біоптатів ясен хворих на генералізований 

пародонтит простежено запальні та дистрофічні зміни всіх структурних 

елементів пародонта. Вираженими, як макроскопічними, так і 

мікроструктурними ознаками ураження пародонта було виразкування 

епітеліального пласту, на дні дефектів виявляли коагуляційний некроз, 

клітинний детрит та лейкоцитарні інфільтрати різного ступеня вираженості. В 
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зонах виражених альтеративних змін (дистрофія, некроз) виявлено колонії 

бактерій: коків, хламідій.  

Проведені нами дослідження вказують на те, що мікробний аерозоль у 

повітрі робочих зон птахофабрики стає джерелом мікробного забруднення 

порожнини рота, невластивими для неї мікроорганізми. Забруднення 

повітря виробничих зон пилом різного походження, біологічно-активними 

речовинами і випарами токсичних речовин впливає на систему захисту 

організму і порожнини рота, що сприяє виникненню та змінює перебіг 

захворювань пародонта у працівників птахофабрик.  

При дослідженні стану місцевого імунітету порожнини рота хворих на 

генералізований пародонтит встановлено зниження, в основному за рахунок СD4+- 

лімфоцитів, значення імунорегуляційного індексу (ІРІ), у середньому на 19,31% від 

значення контролю (1,63±0,04 при 2,02±0,02; р<0,01). Зниження  значення ІРІ 

порівняно з контролем на 11,39% уже при І ступені генералізованого пародонтиту 

(р<0,001) дозволяє припустити, що хронічна інтоксикація виробничими  чинниками 

зумовлює формування у хворих вторинного клітиннозалежного імунодепресивного 

стану, який сприяє розвитку, хронізації та прогресуванню патологічного процесу у 

пародонті. З поглибленням дистрофічно-запальних змін вияви недостатності 

місцевого імунітету посилювалися: при генералізованому пародонтиті ІІІ ступеня 

ІРІ у хворих був нижчим порівняно зі значенням контролю на 23,77% (р<0,001). 

Дисбалинс CD4+/CD8+ лімфоцитів у хворих на пародонтит супроводжувався 

порушенням у гуморальній ланці імунітету. Активація продукції IgA при 

генералізованому пародонтиті І та ІІ ступенів та IgG при генералізованому 

пародонтиті І ступеня змінювалася її подальшим пригніченням. При 

генералізованому пародонтиті ІІІ ступеня рівень IgA у капілярній крові ясен 

знижувався до 1,98±0,04 г/л при 1,84±0,02 г/л у контролі (р<0,01), а рівень IgG – до 

11,11±0,39 г/л при 13,07±0,34 г/л у контролі (р<0,01), що свідчить про виснаження 

функціонального потенціалу плазматичних клітин. 

Активація фагоцитарної ланки проявлялася тенденцією до зростання 

поглинальної функції нейтрофілів тільки при генералізованому пародонтиті І 

ступеня – на 15,44% порівняно з контролем (71,47±2,43 при 61,91±2,75 % у 

контролі; р<0,05). Таке підвищення фагоцитарної активності нейтрофілів при 

запальному процесі є недостатнім і не забезпечує повноцінного контролю над 

запальним процесом. При генералізованому пародонтиті ІІІ ступеня величина 

фагоцитарного показника 60,05±2,29% (р>0,05) вказувала на виснаження 

захоплювальної  здатності нейтрофілів. 

Виснаження компенсаційних можливостей організму при генералізованому 

пародонтиті у птахівників підтвердило зростання у капілярній крові ясен рівня 

середньоглобулярних циркулюючих імунних комплексів у середньому у 2,5 рази 

відносно показника групи контролю (р<0,05). У ротовій рідині хворих основної 

групи встановлено суттєве зниження рівня sIgA від 0,28±0,01 г/л при 

генералізованому пародонтиті І ступеня (р<0,001) до 0,19±0,01 г/л при 

генералізованому пародонтиті ІІІ ступеня, що у 2,8 рази була нижчою 

стосовно значення контролю (р<0,001). Таке різке зниження рівня sІgА може 
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бути, як наслідком наростання протеолізу в ротовій рідині, зумовленим 

підвищенням активності протеїназ мікробного та нейтрофільного 

походження, так і наслідком виснаження функціональної активності 

мукозних плазмоцитів. Дефіцит sІgА у ротовій рідині обстежених, очевидно, 

посилюється і підтримується також внаслідок зниження  швидкості 

слиновиділення, що було підтверджено фізико-хімічним дослідженням 

ротової рідини. При генералізованому пародонтиті І і ІІ ступеня у осіб 

основної групи відмічено зростання рівня діапедованого із сироватки крові 

IgG у 1,2 і 1,3 рази порівняно з групою контролю (р<0,01), при 

генералізованому пародонтиті ІІІ ступеня рівень IgG достовірно знижувався 

стосовно значень при генералізованому пародонтиті І-ІІ ступенів і стосовно 

даних групи контролю. 

За даними морфологічних досліджень, у пацієнтів з ГП І ступеня 

спостерігали незначні зміни у пародонті: вакуолізація, койлоцитоз, 

нерівномірно виражений паракератоз. Морфологічні зміни в тканинах 

пародонта хворих з ІІ ступенем генералізованого пародонтиту 

характеризуються подальшим прогресуванням запальних і деструктивних 

змін тканин пародонта: гіаліново-краплинна, іноді - гідропічна дистрофія 

епітеліальних клітин з вогнищевим некрозом, в шипуватому шарі 

спостерігали каріорексис. В окремих шарах епітелію переважають процеси 

пошкодження і дегенерації. У хворих з ГП ІІІ ступеня вираженими як 

макроскопічними, так і мікроструктурними ознаками ураження пародонта 

було виразкування епітеліального пласту клітин, на дні дефектів виявляли 

коагуляційний некроз, клітинний детрит та лейкоцитарні інфільтрати 

різного ступеня вираженості. Активізація запального процесу 

супроводжувалася явищами гіперемії, ексудації, набряку, мікротромбозом 

артеріол пародонта. В зонах виражених альтеративних змін (дистрофія, 

некроз) виявлено колонії бактерій: коків, хламідій. 

Комплексне патогенетичне лікування було проведене у 39 хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт (20 осіб – основна і 19 – група порівняння) і 

у 110 працівників з генералізованим пародонтитом, що безпосередньо 

працювали в шкідливих умовах (70 осіб –основна і 40 осіб – група 

порівняння). Базове комплексне лікування у пацієнтів основної групи і 

групи порівняння не відрізнялося і включало: навчання пацієнтів 

раціональної гігієни порожнини рота, лікування карієсу та усунення 

неякісних пломб та місцевих подразників, травматичної оклюзії та 

проведення професійної гігієни порожнини рота 2 рази на рік. До 

опрацьованої нами схеми лікування та профілактики були включені такі 

лікарські препарати: „Холісал-гель” для аплікацій при ХКГ; „Solcoseryl - 

dental adhesive” для аплікацій при ГП та розчин  „Октенісепту”, спектр 

антимікробної дії якого охоплює у тому числі хламідії. Для підвищення 

резистентності організму, призначали „Бурштинову кислоту” і  „Імунофлазид”, для 

зменшення проникливості та ламкості капілярів рекомендували „Аскорутин”. 
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Після проведення базового комплексного лікувальння пацієнтів основної 

групи з ХКГ навчали самостійного нанесення аплікацій „Холісал-гелю” в 

домашніх умовах (2–3 рази на день  після їди і перед сном на 15–20 хвилин). 

Зранку і ввечері після гігієнічного чищення зубів  призначали полоскання 

порожнини рота розчином  „Октенісепту” і протягом дня – ротові ванночки 

гідрокарбонатною мінеральною водою „Плосківська”. 

Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів 

основної групи включало три етапи лікувально-реабілітаційних заходів, 

об’єм і послідовність яких визначалися клінічними проявами захворювання 

у кожному конкретному випадку. Обґрунтування вибору лікарських 

препаратів та розробку лікувально-профілактичних схем, адаптованих для 

працівників птахофабрики, було проведено з урахуванням результатів 

клінічно-лабораторних досліджень. 

Першим етапом лікування була ініціальна (етіотропна) терапія, 

послідовність і об’єм якої визначали індивідуально у кожному випадку: 

обовязкова санація порожнини рота, усунення травматичної оклюзії зубів, 

при наявності патологічної рухливості зубів проводили тимчасове 

шинування оклюзійними шинами або скловолоконними системами Interlig 

та Glas Span. Для полокань і ротових ванночок призначали „Ротокан”, а 

також „Декатилен” (по 1 таблетці 3 рази на день). 

На 2 етапі за показами проводили зняття над- і підясенних зубних 

відкладень і вводили в пародонтальну кишеню PerioChip, який 

саморозсмоктувався через 7-10 днів, створюючи високу концентрацію 

хлоргексидину в ясенній рідині. Професійну гігієну та видалення зубних 

відкладень проводили через 2–3 дні після зняття гострих запальних явищ в 

пародонтальних тканинах. Полірування поверхонь коренів при глибоких 

пародонтальних кишенях проводили з використанням системи Vector.  Після 

проведення кюретажу, ясна обробляли розчином „Октенісепту” і проводили 

аплікацію на ясна гелю Солкосерил. У домашніх умовах рекомендували 

полоскання розчином  „Октенісепту”, ротові ванночки  мінеральною водою 

„Плосківська” і нанесення гелю Солкосерил 3–4 рази на день. Після нанесення 

гелю рекомендовали утримуватися від вживання їжі та полоскання рота 

впродовж 2–3 годин. 

Третій етап лікувально-реабілітаційних заходів включав проведення 

регулярних оглядів і підтримувальну терапію, стратегією якої була 

профілактика загострень захворювань пародонта та попередження 

прогресування. 

Для гігієнічного догляду за ротовою порожниною пацієнтам основної 

групи рекомендували зубну пасту „G.U.M paroex ” та ополіскувач „G.U.M 

paroex”, які містять 0,12% хлоргексидину та 0,05% цетилпіридинію 

хлориду, вітамін Е, аloe vera , провітамін В5, що забезпечують 

протизапальний, антиоксидантний та антисептичний захист . Зранку і 

ввечері після гігієнічного чищення зубів  призначали полоскання 
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порожнини рота розчином  „Октенісепту” і протягом дня – ротові ванночки 

гідрокарбонатною мінеральною водою „Плосківська”. 

Для оцінки ефективності лікування ХКГ під спостереженням 

перебувало 39 осіб, яких було розподілено на 2 рівноцінні групи: основну 

(20 осіб), у якій лікування проводилося згідно розробленої нами схеми та 

групу порівняння (19 осіб), де хворих лікували за загальноприйнятим 

методом. 

Клінічну оцінку ефективності лікування проводили за критеріями 

„нормалізація”, „покращення”, „без змін”. Оцінку результатів лікування 

через 1 місяць, 6 та 12-18 місяців після лікування проводили візуально, з 

урахуванням зміни клінічних симптомів, та за допомогою індексів ПІ, РМА 

та OHI-S. 

У хворих на ХКГ основної групи  через один місяць після лікування 

„нормалізація” уражених тканин була підтверджена у 12 пацієнтів 

(60,00±11,24%) основної групи та у 5 осіб групи порівняння (26,32±10,38%). У 

8 пацієнтів (40,00±11,24%) основної групи та у 8 осіб (42,11±11,64%) групи 

порівняння фіксували „покращення” стану тканин пародонта. Збереження 

клінічних симптомів хронічного гінгівіту спостерігали лише у 6 пацієнтів групи 

порівняння (31,57±10,96%) (р<0,05). 

Через 1 місяць після лікування, величина ПІ в основній групі знизилась у 

2,0 рази (з 0,89±0,02 до 0,45±0,03 бали, р<0,001) і була у 1,6 рази достовірно 

(р<0,001) меншою відносно групи порівняння – 0,73±0,06 балів. Значення 

індексу РМА у основній групі зменшилось у 2 рази (з 24,59±3,86% до 

12,28±2,28%, р<0,01) та достовірно не відрізнялось від відповідного 

показника групи порівняння (15,71±2,20%, р>0,05). Величина індексу OHI-S 

в основній та групі порівняння до лікування були однаковими: 1,84±0,04 

бали та 1,83±0,22 бали відповідно, що за критеріями оцінки цього індексу 

відповідало незадовільному рівню гігієни порожнини рота. Через 1 місяць 

після лікування значення індексу OHI-S у обох групах достовірно (р<0,05) 

знизились до 0,98±0,02 бали та 1,29±0,03 бали, що відповідало задовільному 

рівню гігієни ротової порожнини. Величина індексу OHI-S була достовірно 

(р<0,001) нижчою в основній групі. 

Через 12–18 місяців після лікування „нормалізація” стану пародонта 

спостерігалась у 16 обстежених основної групи (80,00±9,18%), що у 5 разів 

перевищувало даний показник у групі порівняння (79±8,59%). Значення ПІ 

у основній групі дорівнювало 0,63±0,23 бали і було достовірно (р<0,05) 

нижчим за його значення до лікування та не відрізнялось від значення ПІ у 

групі порівняння (0,89±0,44 бали; р<0,05). Показник індексу РМА у 

основній групі достовірно (р<0,05) знизився до 14,37±2,26% і був у 1,7 рази 

меншим, відносно групи порівняння – 24,89±3,18%, р<0,001. Стан гігієни 

порожнини рота за індексом ОНІ-S у основній групі через 12-18 місяців 

після лікування оцінювався як „задовільний” із значенням 1,28±0,04 бали; 

р<0,01. Проте у групі порівняння гігієна порожнини рота виявилась 

„незадовільною”.  
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Через 1 місяць після лікування ГП в основній групі спостерігали 

усунення ознак запалення, що клінічно проявлялось зниженням 

інтенсивності запалення, кровоточивості, гноєтечі, зменшенням глибини 

пародонтальних кишень у 35 пацієнтів (50,00±5,98%), а у групі порівняння 

„нормалізацію” стану пародонта відзначили лише у 11 хворих (27,50±7,06%). 

„Покращення” зафіксовано у 10 пацієнтів (14,29±4,18%) основної та 12 

пацієнтів (30,00±7,25%) групи порівняння. Недостатньо ефективним у 

найближчі терміни спостереження виявилось лікування у 25 осіб основної 

(35,71±5,73%) та 17 (42,50±7,82%) групи порівняння (р<0,05). Через 12-18 

місяців після лікування стійку ремісію зафіксовано у 58 (82,86±4,50%) 

хворих на ГП основної групи та 7 осіб (17,50±6,01%) у групі порівняння, 

покращення без повної нормалізації стану пародонта – у 7 осіб (10,00±3,58%) 

основної та у 9 осіб (22,5±6,60%) групи порівняння. Лікування виявилось 

неефективним у 5 хворих (7,14±3,08%) на ГП основної групи та 24 

(60,00±7,74%) осіб групи порівняння (р<0,001). 

Як позитивний результат лікування хворих з ГП основної групи, 

простежується значне зниження кількості пародонтопатогенів: Р. gingivalis: 

через 1 місяць після лікування до 27,89±5,36%; p<0,001; через 6 місяців 

10,61±3,68%; p<0,001; та через 12 - 18 місяців після лікування 9,81±3,55%; 

p<0,001 (до лікування –  95,28±2,02%) та Р. intermedia: через 1 місяць після 

лікування до 14,85±4,25%; p<0,001; через 6 місяців 12,81±3,99%; p<0,001; через 12-

18 місяців після лікування 10,34±3,64%; p<0,001 (до лікування - 88,24±3,07%). 

Важливою специфічною для даного контингенту хворих, ознакою 

ефективності проведеного патогенетично-спрямованого лікування було 

різке зменшення кількості бактерій Chlamidia trachomatis на всіх етапах 

спостереження: з 86,00±3,31% до лікування до 7,13±3,07% через 12-18 

місяців після лікування (p<0,001). 

Таким чином, запропоновані нами лікувально-профілактичні методи, 

сприяли тривалій стабілізації лікувального процесу за рахунок зниження 

інтенсивності запальних реакцій у тканинах пародонта у найближчі і 

віддалені терміни.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на основі клінічних, лабораторних та морфологічних 

досліджень представлено науково-обгрунтоване вирішення актуального завдання 

сучасної стоматології - підвищення ефективності профілактики та лікування 

захворювань пародонта у працівників птахофабрик. 

1. У осіб, що безпосередньо працюють в умовах птахофабрики (основна 

група), поширеність захворювань пародонта становить 87,19±2,15%, що є вищим 

у 1,2 рази порівняно з особами групи порівняння, створеної з числа 

адміністративно-допоміжних підрозділів цього ж підприємства (р 0,001). У 

структурі захворювань пародонта в основній групі переважає генералізований 

пародонтит 74,41±3,00% проти 39,51±5,43% у групі порівняння (р<0,05), при 

інтенсивності за значенням пародонтального індексу 3,59±0,42 бали у основній 
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групі проти 1,230,02 у групі порівняння (р0,001). Зі збільшенням стажу роботи 

частота та інтенсивність захворювань пародонта зростає. Характерними для 

клінічного перебігу захворювань пародонта у працівників птахофабрики є 

підвищена кровоточивість ясен; переважання дифузного характеру гінгівіту;  

переважання  генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ ступеня з важким клінічним  

перебігом і рясними серозно-гнійними і гнійними виділеннями;  часті загострення 

і  як наслідок – утворення глибоких пародонтальних кишень та стійкість до 

традиційного лікування. 

2. У осіб з інтактним пародонтом основної групи відносно групи 

порівняння у середньому в 1,1 рази знижена швидкість слиновиділення і в 1,3 

рази підвищена її в’язкість; у 1,1 рази нижча порівняно з контролем величина 

рН (р  0,05) і у 1,3 рази знижена буферна ємність ротової рідини (р  0,001). Зі 

зростанням стажу роботи вираженість змін фізико-хімічних властивостей 

ротової рідини в основній групі зростає.   

3. Мікробний пейзаж пародонтальних кишень працівників 

птахофабрики представлений широким діапазоном патогенної мікрофлори і 

дріжджоподібних грибів. У мікробних асоціаціях виявлено невластиві для 

хворих на генералізований пародонтит бактерії Сhlamidia trachomatis, яка 

виявлена у 86,0 % обстежених основної групи з середньою щільністю заселення 

1124,52±23,34 КУО при повній відсутності цього виду у обстежених групи 

порівняння.  

4. У хворих на генералізований пародонтит, що перебігає в умовах 

впливу профпатогенів птахофабрики було виявлено наступні зміни стану 

місцевого імунітету порожнини рота: у клітинній ланці – дисбалинс 

імунорегуляційних клітинних субпопуляцій; у гуморальній ланці – 

дисімуноглобулінемію і імунодефіцитний стан за рівнем sIgA; у фагоцитарній 

ланці – послаблення захоплювальної здатності нейтрофілів і метаболічну окисно-

відновну гіперактивацію цих клітин. Вказані порушення можуть свідчити про 

формування набутої комбінованої місцевої імунної недостатності, яка 

поглиблюється з розвитком патологічного процесу в пародонті.   

5. У біоптатах ясен працівників птахофабрик хворих на генералізований 

пародонтит при проведенні морфологічних досліджень простежено запальні та 

дистрофічні зміни всіх структурних елементів пародонта. Вираженими як 

макроскопічними, так і мікроструктурними ознаками ураження пародонта було 

виразкування епітеліального пласту, на дні дефектів виявляли коагуляційний 

некроз, клітинний детрит, лейкоцитарні інфільтрати різного ступеня вираженості 

та наявність в зонах альтеративних змін колоній бактерій коків та хламідій.  

6. Опрацьовані схеми комплексного лікування та профілактики 

хронічного катарального гінгівіту та генералізованого пародонтиту сприяють 

швидкій ліквідації запального процесу і його стабільній ремісії, запобігають 

подальшому прогресуванню дистрофічно-запального процесу в тканинах 

пародонта. Ефективність запропонованої терапії підтверджена позитивною 

динамікою клінічних критеріїв, індексних оцінок та мікробіологічних досліджень 

у найближчі та віддалені терміни спостереження. 
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АНОТАЦІЯ 

Кардашевська О.І. Особливості клінічного перебігу, профілактики та 

лікування захворювань пародонта у працівників птахофабрик. – На правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» (222. Медицина). – Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 

2019. 

У дисертаційній роботі представлено результати дослідження особливостей 

клінічного перебігу, основних механізмів розвитку захворювань пародонта у 

працівників птахофабрик і опрацюванню на їх підставі раціональних патогентично 

спрямованих лікувально-профілактичних схем. 

У птахівників, що склали основну групу, встановлено порушення основних 

фізико-хімічних параметрів ротової рідини: значне зменшення швидкості секреції 

слини, збільшенні її в’язкості і зниженні рівня рН. Мікробний пейзаж 

пародонтальних кишень представлений широким діапазоном патогенної 

мікрофлори і дріжджоподібних грибів. Специфічною ознакою мікрофлори 

пародонтальних кишень у цих пацієнтів є наявність бактерії Chlamidia trachomatis. 

Імунологічними методами дослідження у працівників  було встановлено такі 

порушення: у гуморальній ланці – дисімуноглобулінемію, у фагоцитарній ланці – 

зниження фагоцитарної активності нейтрофілів у 1,3 рази порівняно з групою 

контролю. В результаті морфологічних досліджень біоптатів ясен хворих на 

генералізований пародонтит виявлено  запальні та дистрофічні зміни всіх 

структурних елементів пародонта та наявність в зонах альтеративних змін колоній 

бактерій коків та хламідій. 

Отримані результати клініко-лабораторних досліджень послужили 

обґрунтуванню вибору фармакологічних препаратів та розробки лікувально-

профілактичних схем для хворих на хронічний катаральний гінгівіт і 

генералізований пародонтит, що перебігають на тлі впливу шкідливих 

професійних чинників птахофабрики. 

Ключові слова: тканини пародонта, ротова рідина, мікрофлора 

пародонтальних кишень, капілярна кров ясен, біоптати ясен.  
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АННОТАЦИЯ 

Кардашевская О.И. Особенности клинического течения, 

профилактики и лечения заболеваний пародонта у работников 

птицефабрик. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

(доктора философии) по специальности 14.01.22 «Стоматология» (222 Медицина). 

– Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого 

МОЗ Украины , Львов, 2019. 

В диссертационной работе представлены результаты исследования 

особенностей клинического течения, основных механизмов развития заболеваний 

пародонта у работников птицефабрик и обработке на их основании рациональных 

патогентично направленных лечебно-профилактических схем. 

В птицеводов, составивших основную группу, установлено нарушение 

основных физико-химических параметров ротовой жидкости: значительное 

уменьшение скорости секреции слюны, увеличении ее вязкости и снижении уровня 

рН. Микробный пейзаж пародонтальных карманов представлен широким 

диапазоном патогенной микрофлоры и дрожжеподобные грибков. Специфическим 

признаком микрофлоры пародонтальных карманов у этих пациентов является 

Chlamidia trachomatis. Иммунологическими методами исследования у больных 

были установлены следующие нарушения: в гуморальном звене – 

дисиммуноглобулинемия, в фагоцитарной звене – снижение фагоцитарной 

активности нейтрофилов в 1,3 рази по сравнению с группой контроля. В результате 

морфологических исследований биоптатов десен больных генерализованный 

пародонтит обнаружено воспалительные и дистрофические изменения всех 

структурных элементов пародонта и наличие в зонах альтернативных изменений 

колоний бактерий кокков и хламидий. 

Полученные результаты клинико-лабораторных исследований послужили 

обоснованию выбора фармакологических препаратов и разработки лечебно-

профилактических схем для больных с хроническим катаральным гингивитом и 

генерализованным пародонтитом, протекающими на фоне воздействия вредных 

профессиональных факторов птицефабрики. 

Ключевые слова: ткани пародонта, ротовая жидкость, микрофлора 

пародонтальных карманов, капиллярная кровь десен, биоптаты десен. 

 

SUMMARY 

Kardashevska O.I. Features of the clinical course of prevention and 

theatment of periodontal diseases in poultry workers. − Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Medical Science (PhD) on specialty 

14.01.22 „Dentistry” (222. Medicine) – Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

The risk group of periodontal diseases naturally includes workers of 

industrial and agro enterprises, who during their work contact with the various 

pathogens of different nature, intensity and duration of action. Poultry production 

is one of the most important branches of the agro-industrial complex that is 
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actively developing in Ukraine today; its health hazard effects include inorganic, 

organic, biological dust with allergenic, fibrogenic, irritating, infectious, toxic 

effects, suppressing natural resistance of organism; evaporation of chemicals - 

ammonia, formalin, hydrogen sulfide; microbial aerosol; unfavorable micro-

climate of industrial premises; physical tension. 

The questions of prevalence, intensity, peculiarities of clinical course and 

causal relationships of occurrence and development of periodontal diseases in 

this category of workers remain unexplored. For them an individualized complex 

of therapeutic and prophylactic measures of periodontal diseases is not proposed 

which has an important scientific and practical interest. 

In order to study the prevalence, intensity and peculiarities of the clinical 

course of periodontal diseases in poultry workers, we examined 352 workers of 

the Zboriv Poultry Farm. Of the total number of examined, 242 people (main 

group) worked directly in poultry houses. The comparison group consisted of 110 

employees of administrative support units, which practically did not contact with 

industrial hazards. The age of the examinees was 20-55 years. Experience in a 

poultry farm work is from 1 to 15 years. 

Clinical examination was performed using PI index (Russel, 1956) and 

PMA (Parma, 1960). The bleeding of the gums papillae was determined by PBI 

index (Muhlemann). The state of the oral cavity hygiene is determined according 

to the OHI-S index (Green-Vermillion, 1964). 

The evaluation of the condition of the bone tissue of the jaws was carried 

out using orthopantomography. Diagnosis of periodontal diseases was 

established by the classifications of M. F. Danilevsky (1994).  

To objectivize the influence of the factors of the production environment, the 

study of physical and chemical properties of the oral fluid was carried out in 30 

persons in the main group and 30 persons in the comparison group with intact 

periodontal tissue, matched by the age and work experience in the enterprise. 

To establish the peculiarities of the microbial content of periodontal 

pockets under the influence of a specific microclimate of the poultry factory, a 

microbiological study was performed on 50 patients with the generalized 

paradontitis (GP) of the main group, 20 patients of the comparison group and 20 

persons of the control group with intact periodontal tissue. 

Immunological study was performed in 61 patients with GP and 30 

controls. Morphological study of gum biopsy was performed in 70 patients with 

generalized periodontitis. 

According to the results of the clinical examination, in 242 workers of the 

main group of periodontal disease was found in 87,19±2,15%, which is 1,2 times 

higher vs. (73,64±4,20%) of the comparison group (p<0,01). In the structure of 

diseases in the main group, GP was prevalent and was diagnosed in 74,41±3,00%  

vs. 39,51±5,43% in the comparison group (p<0,05). 

The analysis of PMA index changes in the main group revealed the 

following trend: for the period of up to 5 and 6-10 years, the PMA was 

34,43±3,87% and 57,23±5,03%, respectively, which is generally estimated as 
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moderate gingivitis. For the work experience period of 11-15 years, the PMA 

index was 67,87±4,20%, which suggests the presence of severe gingivitis. 

The most pronounced influence of the production environment has affected 

the state of the oral fluid buffer systems. For work experience of 1-5 years, the 

buffer capacity of saliva in the main group (8,3±0,04 points) was low, but still 

there was an ability to counteract changes in the pH of the oral fluid, which value 

was 6,77±0,09. For the work experience of 6-10 years, the buffer capacity of 

saliva was only 7,7±0,02 versus 10,3±0,08 in the comparison group (p<0,05), 

which indicated a very low level of its compensatory possibilities (pH 

6,48±0,04). 

Microbiological studies, which are an important test for effective antimicrobial 

therapy, have a wide range of parodontopathogenic microflora in the periodontal pockets 

of patients with generalized periodontitis from the main group. There was high 

contamination density of yeast-like fungi in the periodontal pockets (547,21±24,13 

CFU/ml in the main and 425,75±13,92 in the comparison group; p<0,01). Microbial 

associations of the patients in the main group had Chlamidia trachomatis with average 

contamination density is 1124,52±23,34 CFU/ml in the absence of this species in the 

comparison group. 

Growth of the level of IgG diapeded from serum blood was established for GP of I 

and II degrees by 1,2 and 1,3 times compared with the control group (р<0,01). For the GP 

of the III degree, the level of IgG significantly decreased both  GP of the I-II stages, and 

with regard to control. 

Complex treatment was performed in 39 patients with chronic catarrhal gingivitis 

(20 persons − the main and 19 − the comparison group) and 110 patients with generalized 

periodontitis (70 persons − the main and 40 persons − the comparison group). 

The basic complex treatment in the patients of the main group and the comparison 

group did not differ. 

The following medicinal products were included in our pathogenetically 

substantiated treatment and prophylactic schemes worked out by us: "Cholisal-gel" for 

applications with CCG; "Solcoseryl - dental adhesive" for GP. 

Taking into account the results of microbiological research in the treatment of CCG 

and GP, as well as in order to prevent relapses, a solution of "Octenisept" was used. Its 

spectrum of antimicrobial activity includes Chlamydia. 

To prevent recurrence of periodontal diseases, Echinacea Dr.Tyase, periodical 

electrophoresis on the gums with vitamins C and P, and repeated courses of treatment with 

"Immunoflast" and "Amber acid" were prescribed. 

The higher effectiveness of treatment according to the schemes proposed by us is 

confirmed by clinical data, evaluation indexes and microbiological research in the nearest 

and long terms. 

Key words: periodontal tissue, oral fluid, microflora of periodontal pockets, 

capillary gum blood, biopsy of the gums. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ГП   – генералізований пародонтит 

ІРІ   – значення імунорегуляційного індексу 

ОНІ-S  – гігієнічний індекс Гріна-Верміліона 

ПІ  – пародонтальний індекс 

РМА   – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

ХКГ  – хронічний катаральний гінгівіт 

 


