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АНОТАЦІЯ 

 

Змарко Ю.К. Клінічно-патогенетичне обґрунтування використання 

нанотехнологічного гелю у комплексному лікуванні дітей із хронічним 

катаральним гінгівітом. – Кваліфікаційна наукова праця 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, Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності лікування і 

профілактики загострень хронічного катарального гінгівіту у дітей різного 

віку. Отримані результати дослідження дозволили розробити і впровадити 

лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого входить місцеве 

використання нанотехнологічного гелю.  

На основі клінічного обстеження 266 осіб віком від 3 до 5 років 

(молочного прикусу, дошкільний період,), 6-7 років (період змінного 

прикусу, молодший шкільний вік) та від 16 до 17 років (старший шкільний 

вік, постійного прикусу) з’ясовано, що у дітей віком 3-5 років був наявний 

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) %. 

Вибір вікових груп базувався на виокремленні спостережень за дітьми з 

молочним, змінним і постійним прикусом без включення дітей у пре- і 

пубертатному періоді їх розвитку. Обстеження дітей і молодих осіб включало 

визначення рівня стоматологічного здоров’я: кп, КПВ+кп, КПВ, 
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пародонтологічний статус, рівень гігієни та визначення нозологічної форми 

захворювання. 

Оцінку ефективності лікування проводили на підставі аналізу клініко-

лабораторних показників після первинного пародонтологічного лікування, 

щотижня протягом місяця та віддалених результатів (через 6 місяців). За 

необхідності (рецидив захворювання) – курс лікування повторювали. 

У дітей із хронічним катаральним гінгівітом різних вікових груп 

виявлено достовірні зміни фізико-хімічних, біохімічних та імунологічних 

показників ротової рідини: збільшення кислотності у дітей 3-5 і 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 граничне значення між середнім і 

поганим рівнем гігієни порожнини рота. 

Для забезпечення високої ефективності лікування та її довготривалості 

було відібрано лікувальні та гігієнічні засоби, які містили неовітин – 

оригінальний біоантиоксидантний комплекс, отриманий з женьшеню. У 

складі неовітину наявні ферменти антиоксидантного захисту, тритерпенові 

глікозиди, які мають високу протизапальну, кровоспинну та загоюючу дії. 

Також у складі лікувально-профілактичних засобів «VIVAX Dent», зокрема у 

гелі, містяться активні, синтезовані з використанням нанотехнологій, 

пептидні комплекси, отримані з тимусу, судин, кісткової та хрящової тканин. 

Ці низькомолекулярні пептиди викликають в ушкодженій клітині експресію 

(включення) генів, які відповідають за синтез білку, необхідного для 

відновлення функції клітини. Як наслідок, відбувається нормалізація функції 
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клітини, що, в свою чергу, сприяє покращенню функції судин слизової 

оболонки порожнини рота і пародонта. Тому, було прийняте рішення в 

експериментальних умовах перевірити ефективність протизапального гелю з 

неовітином при гінгівіті, зокрема, у дитячому віці. 

На першому етапі була запропонована модель експериментального 

гінгівіту. Викликання запального процесу в яснах щурів було обґрунтовано 

побічною дією ультразвуку на тканини пародонта, що виражались появою 

гіперемії, набряку, несправжніх кишень, кровоточивості. 

Проведені гістологічні дослідження структури ясен одно- та 

двомісячних тварин при експериментальному гінгівіті встановили, що зміни 

епітеліального та сполучнотканинного шарів слизової оболонки, які 

розвиваються на фоні порушення гемодинаміки, відповідають змінам, що 

наявні при хронічному катаральному гінгівіті у дітей. 

Лабораторні дослідження зафіксували біохімічні зміни у яснах й 

організмі у цілому. Зокрема, при експериментальному гінгівіті 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 залучення альвеолярної кістки у запальний процес.  

Корекція експериментального гінгівіту протизапальним гелем з 

неовітином була більш ефективною за біохімічними показниками, порівняно 

із використанням традиційного лікування. Патогенетична дія 

протизапального гелю – регуляція порушених функцій епітеліоцитів – була 

більш ефективною у менших тварин як за показниками про- і 

антиоксидантної рівноваги, так і за показниками активності фосфатаз. 

Експериментальні дослідження дали підґрунтя для клінічного 

використання протизапального гелю з неовітином і пептидними 

комплексами, отриманими нанотехнологіями, та засобів, що їх містять. 
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Усім хворим на гінгівіт дітям проводилася загальноприйнята терапія 

згідно «Протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „дитяча 

стоматологія”» – базова терапія. Безпосередньому лікуванню передувало 

проведення гігієнічного навчання та професійна гігієна порожнини рота. При 

загостреному гінгівіті професійна гігієна порожнини рота проводилася в 

друге відвідування після зняття гострих явищ в яснах. За показаннями 

проводили стоматологічну санацію з урахуванням потреби у герметизації 

фісур у дітей віком 6-7 років (кількість відвідувань залежала від ступеня 

активності карієсу), корекцію короткої вуздечки верхньої губи, язика. 

В основній групі протягом місяця застосовували засоби патогенетичної 

спрямованості – протизапальний гель з неовітином – проводили аплікації на 

ясна (у вихідні дні, згідно з інструкцією щодо використання, рекомендували 

додавати 1 мл гелю в зубну пасту прямо на зубну щітку). Гелева основа 

«Vivax dent» дозволяє даному засобу добре фіксуватися на проблемній 

ділянці слизової оболонки, не розтікатися, що забезпечує необхідну 

терапевтичну концентрацію препарату, 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 (навесні та восени). 

У порівняльній групі 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. 

Проведене лікування дітей різного віку за показниками ротової рідини 

сприяло зменшенню її в’язкості (у 1,61-2,65 раза, (р<0,05)), зменшенню 
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утворення оксирадикалів (на 6,35 %-15,67 %, (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. 

Використання патогенетично обґрунтованого комплексу лікувально-

профілактичних заходів, що включали 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 сприяло швидкому 

та тривалому зменшенню проявів катарального гінгівіту, нормалізації 

біоценозу порожнини рота.  

 

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

профілактика. 
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ANNOTATION 

Zmarko Yu. K. Clinical and pathogenetic substantiation of nanotechnology 

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

gingivitis. – Qualifying scientific work on the manuscript rights.  

Dissertation for obtaining a scientific degree of the candidate of medical 

sciences (Doctor of Philosophy) for specialty 14.01.22 “Dentistry” (222. 

Medicine). – Lviv National Medical University after Danylo Halytskyi, Lviv, 

2018. 

The dissertation is designed for increasing the efficiency of medical 

treatment and prevention of exacerbations of chronic catarrhal gingivitis of the 

children of different age. Obtained results of the research allowed to develop and 

implement medical and preventive complex, which includes local use of 

nanotechnological gel.  

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

years (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 catarrhal 

gingivitis. 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) %. 

Age groups selection was based on the isolation of observations of the 

children with milk, variable and constant bite without inclusion of the children in 

pre- and pubertal period of their development. Medical examination of children 

and young people included definition of dental health level: kp, KPV+kp, KPV, 

parodontological status, level of hygiene and determining the nosological form of 

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

analysis of clinical and laboratory parameters after primary periodontal medical 

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.   

It was found that children with chronic catarrhal gingivitis of different age 

groups had significant changes in physico-chemical, biochemical and 

immunological parameters of oral fluid: children at the age of 3-5 and 6-7 years 

had increase in acidity, viscosity (on the average in 3,5 times (р<0,05)), formation 

of oxy radicals (on the average in 1,2 times (р<0,05)), urease activity (on the 

average in 1,5 times (р<0,05)), degree of dysbiosis (on the average in 2 times 

(р<0,05)) against the background of lysozyme content decrease (on the average in 

1,2 times (р<0,05)), general glutathione (on the average in 1,4 times (р<0,05)). 

Evaluation of Fedorov-Volodkina index indicated satisfactory condition of oral 

hygiene of the children at the age of 3-5 and 6-7 years; 16-18 years old teenagers 

had the parameter,  which met a good level of hygiene. Due to hygienic index 

Green-Vermillion, hygiene level of  6-7 years old children was bad, 16-18 years 

old teenagers had limit value between middle and bad level of the oral cavity 

hygiene.  

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. Neovitin contains 

antioxidant enzymes, triterpene glycosides, which have a high anti-inflammatory, 

hemostatic and healing effect. Also therapeutic and prophylactic means «VIVAX 

Dent», gel in particular, contain active, synthesized, using nanotechnology, peptide 

complexes, obtained from thymus, vessels, bone and cartilaginous tissues. These 

low molecular weight peptides cause expression in damaged cell, (inclusion) of 

genes, which are responsible for protein synthesis, required to restore cell function. 

Consequently, normalization of cell function occurs, which, in its turn, improves 

vascular function of mucous membrane of the oral cavity and periodontium. 

Therefore, a decision was made, to check the efficiency of anti-inflammatory gel 
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with neovitin at gingivitis, in particular, in childhood, under experimental 

conditions.  

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. 

Performed histological examination of gum structure of one- and two-

month-old animals at experimental gingivitis defined, that changes in the epithelial 

and connective tissue layers of mucous membrane, which develop on the 

background of hemodynamics violation, correspond to changes, which are 

available at children chronic catarrhal gingivitis.  

Laboratory studies fixed biochemical changes in gums and the body as a 

whole. In particular, at experimental gingivitis the content of lipoperoxidation 

products increased in 4,2 і 5,2 times (р<0,05) in blood serum and in 4,2 і 4,5 times 

(р<0,05) in homogenate, the content of catalase in blood serum decreased in 4,5 

times and 3,5 times (р<0,05), in gum homogenate in 1,3 times and 1,4 times 

(р<0,05) of 1-month and 2-month-old rats respectively. The activity of acid 

phosphatase increased and of alkaline phosphatase decreased, indicating 

involvement of the alveolar bone in the inflammatory process.   

Correction of experimental gingivitis with anti-inflammatory gel with 

neovitin was more efficient by biochemical patameters, 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 
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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)), 

increase of total glutathione content (на 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 
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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.   

 

Keywords: chronic catarrhal gingivitis, children, oral liquid, prophylaxis. 
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ВСТУП 

 

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 [132].  

Несвоєчасне виявлення та усунення захворювань крайового пародонта 

у дітей, сприяє зростанню частоти і тяжкості захворювань пародонта у 

дорослих [27, 29, 57, 67, 80, 111]. Не дивлячись на значні успіхи у лікуванні 

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

форми залишаються високими [87, 99, 109]. 

Запобігання виникненню запальних процесів в пародонті вимагає 

докладного розгляду етіологічних факторів, особливостей патогенезу та 

проведення ефективного лікування хронічного катарального гінгівіту (ХКГ) 

у дітей. Стратегічною метою лікування хворого з патологією пародонта є 

усунення виявлених етіологічних чинників або їх зменшення, вплив на 

окремі патогенетичні ланки захворювання [39]. У завдання лікування 

входить використання етіотропної і патогенетичної, а не тільки 

симптоматичної терапії [40, 73, 103]. 

Водночас, клінічні дослідження не дозволяють в повній мірі оцінити 

патогенетичний вплив різних засобів, зокрема отриманих за допомогою 

нанотехнології, та запропонувати ефективні методи лікування та 

профілактики захворювань тканин пародонта, що обумовлює необхідність у 

проведенні експериментальних досліджень [104, 105]. 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. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

дитячої стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені 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 дослідження. Підвищення ефективності лікування дітей із 

хронічним катаральним гінгівітом шляхом експериментально-клінічного 

дослідження та патогенетичного обґрунтування використання 

нанотехнологічного гелю.  

Для досягнення поставленої мети були поставлені 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. 
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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 досліджень: 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 отриманих 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 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 власна 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 
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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 отриманих 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. 

Розроблений лікувально-профілактичний комплекс включає аплікації 

на ясна нанотехнологічного протизапального гелю з неовітином, для 

чищення 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». 

Лікувально-профілактичний комплекс для дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт, запроваджено у лікувальний процес стоматологічного 

відділу КЗ ТОР Тернопільська університетська лікарня, Університетського 

стоматологічного центру Харківського національного медичного 

університету, Бережанської комунальної стоматологічної поліклініки, 

Бережанської центральної районної комунальної лікарні. 
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Основні матеріали дисертаційної роботи використовуються у 

навчальному процесі на кафедрі терапевтичної і дитячої стоматології ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 

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. Авторка особисто визначила напрямки 

дослідження, здійснила патентно-інформаційний пошук з обґрунтуванням 

актуальності теми, провела аналіз наукової літератури, сформулювала мету 

та завдання дослідження. Самостійно виконала всі клінічні стоматологічні 

обстеження, здійснила підбір груп дітей, забір клінічного (ротової рідини) та 

експериментального матеріалу (кров, ясна). Автором запропоновано 

комплексний підхід до лікування та профілактики захворювань пародонта у 

дітей. Дисертант виконала статистичну обробку, аналіз та узагальнення 

результатів; разом з науковим керівником сформулювала висновки та 

практичні рекомендації, підготувала публікації, написала і оформила 

дисертацію й автореферат. Експериментальні дослідження проведені на базі 

віварію ДВНЗ «ТДМУ 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». 
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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, 

рекомендованих ДАК МОН України 1 – у зарубіжному періодичному 

виданні, 7 тез у матеріалах науково-практичних конференцій та конгресів. 

Структура та обсяг 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОБЛЕМИ ЗМЕНШЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДІТЕЙ УКРАЇНИ НА 

ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА 

(огляд літератури) 

 
1.1 Сучасні підходи щодо етіології та патогенетичних механізмів 

запальних захворювань тканин пародонта у дітей 

 

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 [132].  

Водночас, здоров’я в цілому сучасних дітей характеризується 

тенденцією до його погіршення, визначається високий рівень 

захворюваності, збільшення частоти переходу гострих захворювань у 

рецидивуючі, зростання кількості хронічної патології внутрішніх органів і 

систем [89, 106, 108]. 

Важливим досягненням вітчизняної стоматології є положення про 

виліковність хвороб пародонта в ранніх стадіях і можливість тривалої ремісії 

захворювання. Це стало можливим завдяки профілактичній спрямованості 

медицини і стоматології зокрема.  

Несвоєчасне виявлення та усунення захворювань крайового пародонта 

у дітей, сприяє зростанню частоти і тяжкості захворювань пародонта у 

дорослих [27, 29, 57, 67, 80, 111]. Не дивлячись на значні успіхи у лікуванні 

захворювань пародонта, частота рецидивів, перехід в більш важкі форми 

залишаються високими [87, 99, 109]. Має значення й наявність супутньої 

соматичної патології [38]. 

Було виявлено, що у 3-річних дітей з промислового регіону в 28,2% 

випадків реєструється хронічний катаральний гінгівіт легкого ступеня 

важкості. Даний показник зростав до 56,9% у дітей віком 6 років [32]. 
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Симптом кровоточивості в умовах мегаполісу розповсюджений у 65% 

випадків дітей 6-7 років, 43,3% - дітей 12-річного віку та 28,3% - дітей 15 

років. Виявляються пародонтальні кишені в 1,7% випадках дітей віком 12-15 

років [31, 34]. 

Тому вивчення причин виникнення запальних процесів в пародонті і 

механізмів захисту вимагає докладного розгляду етіологічних факторів, 

особливостей патогенезу та лікування хронічного катарального гінгівіту 

(ХКГ) у дітей. 

Метою лікування хворого з патологією пародонта є усунення 

виявлених етіологічних чинників або їх зменшення, вплив на окремі 

патогенетичні ланки захворювання [39]. У завдання лікування входить 

використання етіотропної і патогенетичної, а не тільки симптоматичної 

терапії [40, 103]. 

Разом із тим, зважаючи на різноманітність клінічних проявів, лікування 

хворого з патологією пародонта вимагає строгої індивідуалізації методів і 

засобів, використання комплексної терапії і строгої послідовності в 

застосуванні цих методів [73]. 

У лікуванні хвороб пародонта передбачається як місцева дія, так і дія 

на організм хворого в цілому [38, 39].  

Ряд вітчизняних та іноземних дослідників вважають місцеві причини 

провідними в етіології і патогенезі запальних захворювань пародонта [99, 

114, 117, 118, 124]. 

За даними літератури [27, 79, 99] важливе значення у патогенезі 

захворювань пародонта займає механічна теорія. Не виключаючи 

етіологічного моменту впливу мікроорганізмів, прихильники механічної 

теорії виділяють зменшення функції жувальної системи, як провідний 

механізм розвитку деструктивних явищ в тканинах пародонта [57]. Є 

дослідження впливу перебігу вагітності на розвиток захворювань тканин 

пародонта [84], психологічні навантаження [20]. Реґіонарна гіподинамія та 

гіпокінезія жувального апарату призводить до пригнічення активності 
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лімфоцитів і, як наслідок, зменшується захист від патогенних 

мікроорганізмів порожнини рота [66, 112, 113, 115]. За таких умов переважає 

неспецифічна відповідь за участі нейтрофільних лейкоцитів аніж активація 

лімфоцитів мікробними антигенами зубної бляшки з розвитком специфічної 

імунної відповіді. Переважання нейтрофільних лейкоцитів у зубоясневій 

борозні призводить до деградації колагену тканин пародонта 

нейтрофільними ферментами [57, 120, 121]. 
 
Безсумнівним фактом запального процесу в пародонті є місцеві 

травматичні фактори: зубні відкладення, каріозні порожнини на контактних 

поверхнях, дефекти пломб, похибки пломбування, різні ортопедичні 

конструкції та їх фіксуючі частини [27, 99]. Механічна травматизація 

супроводжується порушенням цілісності епітелію з розвитком зубоясневої 

кишені. При хронічній травмі запускається механізм катарального запалення 

з усіма його стадіями – гіперемії, ексудації та проліферації. Переважання 

якоїсь із стадій запалення залежатиме від сили і тривалості дії подразника 

[86.]. 

Тобто, наявність зубних відкладень, що складаються більш ніж на 

половину з мікроорганізмів, є одним з головних етіологічних факторів 

запальних захворювань пародонта [123, 125, 126, 128].  

 

1.2 Основні напрямки сучасних лікувально-профілактичних заходів 

при запальних захворюваннях пародонта 

 

Місцеве лікування хвороб пародонта повинне бути комплексним і 

включати:  

усунення місцевих етіологічних чинників (видалення зубних 

відкладень, вирівнювання оклюзійної поверхні, усунення аномалій прикусу, 

неправильного положення зубів, відновлення контактних пунктів і ін.) [39];  

лікування гінгівіту (в тому числі з урахуванням дисбіотичних явищ), 

рухомості зубів і інш. [28, 102]; 



 26 

нормалізацію обмінних процесів в пародонті (усунення гіпоксії, 

стимуляція регенерації і таке інше) [26, 48, 97]. 

Слід відзначити, що правильно і в належному об'ємі проведене місцеве 

лікування покращує функціональні показники організму хворого в цілому. 

Для місцевої терапії використовують медикаментозне, хірургічне, 

ортопедичне лікування і деякі фізичні чинники [13, 129].  

Захворювання ротової порожнини виникають на тлі дисбактеріозу. 

Тому антимікробна терапія має бути присутньою, як мінімум, у місцевому 

лікуванні для запобігання бактеремії, тромбоутворення, хвороб серцево-

судинної системи. Запобігти цьому можуть біологічно-активні речовини на 

основі сорбентів – речовин, що зв’язують різні токсини на своїй поверхні і 

відновлюють нормальну флору та групи облігатних мікроорганізмів. Так, 

застосування 10 г «Ентеросгелю» всередину тричі на добу із вітамінами та 

мінералами у дітей, які проживають на території з підвищеним вмістом 

важких металів, нормалізує клінічний стан тканин пародонта та покращує 

показники кісткового метаболізму (активність лужної фосфотази, нормалізує 

кальцієво-фосфорний обмін, зменшує рівень кадмію у крові) [61].  

Високу ефективність при лікуванні дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом показано при використанні препаратів «Елюдрил», «Эльгідіум», 

«Пародіум», що містять хлоргексидину глюконат. Відмічено, що ці 

препарати не викликають дисбіотичних явищ, значно покращують клінічний 

стан ясен [30]. 

Аналіз літературних джерел за останні роки показав, що науковці 

покращують лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей за 

допомогою комплексної патогенетичної терапії. Так, для екопрофілактики 

різних захворювань, у тому числі і стоматологічних, доцільно призначати 

препарати на основі пектину. Вони перешкоджають всмоктуванню важких 

металів, токсичних речовин внаслідок техногенного забруднення, 

радіонуклідів і сприяють їх виведенню. Розроблений науковцями Івано-

Франківського національного медичного університету препарат «Пектодент» 



 27 

покращує кровообіг у тканинах пародонта, як наслідок і обмінні процеси; 

має протикарієсну та бактеріостатичну дії, запобігає відкладанню зубних 

нашарувань, покращує слиновиділення, окрім того, може використовуватися 

в якості пов’язки на ясна, уражені ділянки СОПР, для чистки зубів [70, 77]. 

Вивчення клінічних особливостей стану тканин пародонта, 

структурних та метаболічних змін ясен у дітей, які постійно мешкають в 

екологічно несприятливих умовах, розроблено лікувально-профілактичний 

комплекс: полоскання ротової порожнини ополіскувачем «Фітодент»; 

усередину антигомотоксичний препарат «Лімфоміозот» по 10 крапель тричі 

на день впродовж 4 тижнів та «Коензим Композитум» у вигляді «питних 

ампул» 2 рази на тиждень протягом місяця [100, 101].  

Проведені клінічно-лабораторні дослідження показали високу 

ефективність комплексу лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

попередження виникнення і подальшого прогресування карієсу і гінгівіту у 

дітей, які постійно проживають на радіаційно забруднених територіях. 

Ендогенно призначали препарат «Остеогенон» (осеїн-гідроксиапатитний 

комплекс), «Відеїн 3» по 4000 МО, біопрепарат «Янтарин Детокс дитячий» з 

метою корекції структурно-функціональних порушень кісткової системи, 

регуляції кальцій-фосфорного обміну. Місцево проводили професійну гігієну 

порожнини рота два рази на рік, аплікацій гелю «Метрогіл-Дента», 1 % 

мефінамінової пасти, полоскання порожнини рота засобами рослинного 

походження та антисептиками. Віддалені результати обстежень засвідчили 

покращення структурно-функціонального стану кісткової тканини, зокрема 

альвеолярного відростка, відбувалось підвищення вмісту загального кальцію 

і вітаміну D, нормалізувалися активності лужної і кислої фосфатаз у 

сироватці крові; наставала тривала ремісія [80]. 

Для лікування дітей та підлітків з хронічним катаральним гінгівітом 

були запропоновані засоби патогенетичної спрямованості «Біотрит-дента» 

(по 1 табл. в день – дітям, по 2 табл. – юнакам протягом 1 місяця), еліксир 

«Біодент» 2 рази на день з розрахунку 1 чайна ложка на ¼ склянки води, 
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0,01% розчин мірамістину для полокань ротової порожнини (протягом 

першого тижня лікування). При чищенні зубів пропонували застосовувати 

зубну пасту «Лакалут-актив» протягом 4 тижнів, потім протягом 4 тижнів – 

зубну пасту «Лакалут-фітоформула». Такий лікувально-профілактичний курс 

проводився 2 рази в рік (навесні та восени) та запобігав розвитку 

пародонтиту [2].  

Проведені експериментальні дослідження [44, 45] показали, що при 

використанні препарату з верби білої у щурів з експериментальним гінгівітом 

покращувався клінічний стан тканин пародонта, зменшувалися процеси 

перекисного окиснення ліпідів, збільшувався вміст антиоксидантних 

ферментів та лізоциму.  

Для ефективного лікування дівчат пубертатного періоду з хронічним 

катаральним гінгівітом був використаний лікувально-профілактичний 

комплекс, що передбачав застосування зубних паст R.O.C.S Bionica 

(«R.O.K.S») та Parodontax («GlaxoSmithKline»), протизапальних засобів 

(відвари ромашки, календули, шавлії); препарату Гівалекс («Norgine 

Pharma», Франція) у вигляді ротових ванночок для полоскання; всередину 

призначався вітаміно-мінеральний комплекс АлфаВіт Школяр («Аквион»), 

Аскорутин, біологічна добавка Біокальцевіт («Хелаплант») у пубертатний 

період [88]. 

Запропоновані антиоксидантні препарати «Протефлазід» та 

«Імунофлазід» у комплексі лікування дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом. Їх використання сприяло зниженню рівня проміжного (ДК) та 

кінцевого (МДА) продуктів пероксидації ліпідів і підвищенню основних 

компонентів антиоксидантного захисту (каталази, СОД, ГР, Г-SТ, ГП), 

відновленню фізіологічного рівня HS-груп та Г-SH [52]. 

У комплексній терапії хронічного катарального гінгівіту 

рекомендований імуномодуляторний препарат циклоферон, якій сприяв 

стійкій ремісії захворювання [21]. 
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Проведене лікування хронічного катарального гінгівіту із 

використанням Кверцитину (гранули), Кальцій-D3 Нікомеду (таблетки) і 

0,25% розчину імуномодулятора «Деринат» сприяло поліпшенню параметрів 

цитограми СОПР, причому стабільного поліпшення клітинних показників 

були потрібні повторні курси лікувальних заходів (2–3 рази за рік) [78]. 

Був запропонований лікувально-профілактичний комплекс для 

лікування дітей з хронічним катаральним гінгівітом, що включав місцеве 

використання суміші ефірних масел (евкаліпту, сосни, м’яти) у поєднанні з 

бентонітовою глиною, призначення «Аскорутину» та використання еліксиру 

«Лізодент» для ополіскування порожнини рота. Цей лікувальний комплекс 

покращував клінічний перебіг гінгівіту у дітей, сприяв нормалізації 

метаболічних, морфофункціональних процесів у шарах епітелію ясен [33]. 

Для лікування хворих на хронічний катаральний гінгівіт була 

запропонована антигомотоксична терапія з використанням аплікацій на ясна 

мазі «Траумель С», протягом 5 діб, з призначенням даного препарату у 

вигляді таблеток, після лікування, протягом 14 діб. Це лікування мало 

протизапальний ефект, прискорювало регенерацію тканин пародонта, 

покращувало загальний стан пацієнтів, підвищувало тонус організму, 

збільшувало працездатність, також не спостерігалось побічних ефектів у 

жодного з пацієнтів [91]. 

Оцінка віддалених результатів лікування захворювань тканин 

пародонту у дітей зі сколіозом на підставі зниження індексу РМА на 98,4% у 

порівнянні з вихідним рівнем і низьким рівнем рецидивів захворювань 

пародонта дозволила рекомендувати вживання «Бурштинової кислоти з 

вітаміном С» 0,25 мг та «Кальцій-D3 Нікомед» по 1 таблетці два рази на день 

після їжі впродовж місяця та місцево проводити ультрафонофорез  з 5 % 

масляним розчином ацетату токоферолу почергово з опроміненням ділянки 

альвеолярного відростка світлом гелій-неонового лазера [37]. 

Лікування супутнього хронічного катарального гінгівіту у дітей, із 

використанням препаратів «Лімфоміозот» та «Траумель С» у вигляді 
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сублінгвальних крапель (по 7 крапель на прийом 3 рази на добу) відмічено 

зменшення кровоточивості ясен під час чищення зубів, проявів запалення, що 

підтверджувалось стійким зниженням даних індексу РМА майже у 3 рази 

порівняно з первинним обстеженням. Даний ефект, на думку авторів, був 

викликаний наявністю у складі препаратів мінерально-рослинних 

компонентів, які підвищували тонус кровоносних судин та, знижуючи їх 

проникність, гальмували наростання набряку [14]. 

Під час санаторно-курортного лікування хворих на ювенільний 

ревматоїдним артрит та хронічний катаральний гінгівіт доказана висока 

ефективність аплікацій ропи Сакського озера (високомінералізований росол 

до 200 г/л, у складі якого наявні солі натрію, магнію, кальцію, заліза, калію, 

іони йоду, брому, борна кислота та органічні з’єднання) у розведенні 1:3 [22]. 
 
Для лікування дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні 

дитячого церебрального паралічу в умовах санаторно-курортного лікування  

доказана висока ефективність біорезонансної вібростимуляції, використання 

диспергованого волокнистого вуглеводного сорбенту та прийом 

«Кальцеміну». Біорезонансна вібростимуляція покращує репаративні 

процеси, усуває гіпоксію та застійні явища у тканинах пародонта, покращує 

реологічні властивості крові; сорбент знижує місцеву та загальну запальну 

реакції, поглинає хімічні медіатори запалення, має високі бактеріостатичні та 

анальгезуючі властивості; «Кальцемін» забезпечує організм дитини 

необхідною кількістю кальцію [19]. 

Важливий вплив на виникнення та розвиток запальних захворювань 

пародонта має стан порожнини рота, а саме: вид прикусу; аномалії 

розташування зубів; властивості слини, інтенсивність слиновиділення; якість 

гігієнічного догляду за порожниною рота; стан реактивності організму і 

конституціональні чинники [1, 35, 55, 74]. 

Загальне лікування хвороб пародонта передбачає дію на організм 

хворого і включає, перш за все, терапію тих порушень і захворювань, які 

сприяють виникненню гінгівіту, пародонтита, пародонтоза і їх 
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прогресуванню [107, 113]. Крім того, призначають лікарські препарати, 

фізіотерапевтичні процедури, бальнеологічне лікування, призначені для 

підвищення резистентності і захисних сил організму [58].  

 

1.3 Перспективи застосування нанотехнологій 

 

В останні 15-20 років дослідники різних областей науки звернули увагу 

на об'єкти нанометрових розмірів (1 нм = 10
9 м). Виявилося, що, як правило, 

властивості об'єктів з такою розмірністю різко відрізняються від тих, які 

характерні для «класичних» макроскопічних або навіть мікроскопічних 

об'єктів. Поступово сформувалася нова міждисциплінарна область знань - 

нанонаука, яка визначається як сукупність відомостей про нові явища, 

властивості і закономірності для речовини в нанорозмірному масштабі. 

Сукупність знань нанонауки створили основу і спеціальним технологіям - 

нанотехнологія, які використовують атомний, молекулярний і нанометровий 

рівні і спрямовані на створення нових матеріалів, функціональних структур і 

пристроїв (відповідно, наноматеріалів, наноструктур, нанопристроїв) [90]. 

Разом з терміном нанонауки широке поширення має і термін 

нанотехнології - процеси атомної і молекулярної збірки з утворенням різних 

нанопродуктів, що володіють унікальними властивостями, або сукупність 

процесів, що дозволяють створювати матеріали, пристрої та технічні 

системи, функціонування яких визначається наноструктурою, тобто її 

впорядкованими фрагментами розміром до 100 нм. 

Однією з пріоритетних областей застосування наночасток в техніці, 

враховуючи їх унікальні властивості, стає створення високонадійних, в тому 

числі композиційних, конструкційних матеріалів. Вважається, що з 

вуглецевих нанотрубок можна створити надміцний і витривалий трос для 

космічного ліфта. 

Наночасткам вже належить певне місце в мікроелектроніці і в оптиці 

(мікросхеми, комп'ютери, оптичні затвори і т.п.), енергетиці (акумулятори, 
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паливні елементи, високотемпературна надпровідність і ін.). Зокрема, 

розглядається можливість використання вуглецевих нанотрубок в якості 

провідників всередині мікрочіпів замість міді. Безперечною є перспектива 

подальшого використання нанотехнологій в хімічній промисловості, 

оборонно промисловому комплексі. В парфюмерно-косметичній 

промисловості наночастки вже задіяні як складова сонцезахисних і 

омолоджуючих кремів [94]. 

Сільське господарство застосовує нанотехнології для ефективного 

захисту, для доставки добрив у рослини, нанокапсулювання вакцин. Вже є 

досвід використання наночасток для доставки в рослини ДНК (генна 

інженерія) [76]. 

Не залишилася осторонь і харчова промисловість - створені фільтри 

для очищення води; отримані термічно стійкі, легкі, з антимікробними 

властивостями пакувальні матеріали; використовується цілеспрямоване 

збагачення харчових продуктів певними речовинами [82]. Крім того, для 

ідентифікації умов і термінів зберігання харчової продукції та виявлення 

патогенних мікроорганізмів передбачається залучення наночіпів. 

Використання наночіпів і наносенсорів, безумовно, буде збільшуватися при 

проведенні природоохоронних заходів. 

На окрему увагу заслуговує застосування нанотехнологій в медицині, 

біології, ветеринарії. У цих областях пріоритети належать вуглецевим 

нанотрубкам. Зокрема, мова йде про транспорт ліків, що вимагає різних 

функціональних груп для їх приєднання до зовнішньої поверхні. Такі 

модифіковані вуглецеві нанотрубки використовуються для доставки 

антибіотиків до різних типів клітин завдяки селективного транспорту через 

мембрану. Протеїн-функціоналізовані вуглецеві нанотрубки здатні долати 

клітинну мембрану і транслоцируватися в ядро. Базова концепція доставки 

вакцин за допомогою карбонових нанотрубок полягає в здатності 

приєднувати антиген до нанотрубки, не змінюючи його структури, і 

індукувати специфічну відповідь виробітком антитіл (імунну реакцію) [68]. 
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Вуглецеві нанотрубки також здатні транспортувати різні типи білків 

всередину клітини. Відповідні протеїни повинні мати молекулярну масу 

менше 80 кДа, а також ковалентно або нековалентно зв'язуватися зі стінками 

нанотрубки [69]. 

Успішна генотерапія вимагає ефективної системи доставки 

терапевтичних генів в органи і тканини; при цьому вуглецеві нанотрубки 

можуть бути використані для створення нових векторів транспорту генів. 

Крім того, нанотрубки дуже зручні для мембранного синтезу (технологія 

полягає в синтезі необхідного розміру і форми в мембранах нанопор). 

У порівнянні з класичними системами доставки, такими як липосоми 

або пептиди, нанотрубки володіють більшою ефективністю. Стабільність і 

гнучкість нанотрубок забезпечують тривалий час їх циркуляції і 

біосумісності. Важливим є те, що використання нанотрубок може вирішити 

проблему розчинності, так як велика кількість речовин, які можливі для 

застосування в якості медикаментів, нерозчинні у воді. В цілому, 

використання нанотрубок в майбутніх поколіннях систем доставки 

діагностикумів і ліків може посилити чутливість діагностики в медицині, 

збільшити ефективність медикаментів і знизити їх побічні явища [65]. 

Нанотрубки можуть вести себе як нанорозмірні вибухові речовини, 

тобто при введенні в клітину при певних зовнішніх умовах можуть вибухати. 

Такими умовами є близьке інфрачервоне світло і деякі інші фактори, які 

досить легко змоделювати в лабораторії, і це відкриває широкі можливості з 

використання нанотрубок для руйнування пухлин. При цьому знищуються не 

тільки трансформовані клітини, але і судини, що забезпечують їх трофіку. 

Відомо також, що макрофаги ефективно утилізують залишки підірваних 

клітин і нанотрубок. 

Очевидно, що в майбутньому робота з наноматеріалами при 

онкологічних проблемах буде збільшуватися. 

З огляду на кількість відомих наноматеріалів і те, що обсяги їх 

виробництва та сфери використання постійно розширюються, суспільство 
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повинно орієнтуватися в ступенях ризику при роботі з ними і вибудувати 

дієву систему заходів індивідуальної і колективної безпеки [49, 53]. 

У медицині наноматеріали також використовуються для створення 

біосумісних імплантатів, удосконалення шовних і перев'язувальних засобів і 

т.п. Окремо, слід наголосити на створення препаратів, які містять пептидні 

комплекси, що є найбільш ефективними регуляторами функцій клітин, як на 

рівні їх метаболізму, так і впливу на експресію генів, які, в свою чергу, 

змінюють функціонування клітинних структур [16, 75, 95, 96].  

 

1.4 Пептидна біорегуляція у медицині та стоматології 

 

Окремою розробкою щодо лікувально-профілактичного впливу на 

організм є, так звана, пептидна біорегуляція. 

Колектив вчених С.-Петербурзького інституту біорегуляції і 

геронтології протягом багатьох років займається розробкою препаратів на 

основі пептидних біорегуляторів. У 1971 році вперше з гіпоталамічної 

області мозку, епіфіза, тимусу і судинної стінки було виділено пептидні 

біорегулятори багатоклітинних систем. Відповідно до запропонованої 

концепції пептидної біорегуляції сформувалося уявлення про участь 

ендогенних пептидних біорегуляторів в підтримці структурного і 

функціонального гомеостазу клітинних популяцій, які містять і продукують 

пептиди. Саме вони регулюють експресію генів і синтез білка, що 

перешкоджає віковому накопиченню тих кількісних структурних і 

функціональних змін, які визначають перехід біологічної системи від 

нормального стану до патологічного. Порушення пептидної біорегуляції 

знижує стійкість організму до дестабілізуючих факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища, що є однією з причин прискореного старіння і 

розвитку патології Багаторічні дослідження показали, що регулярне уведення 

тваринам поліпептідів, виділених з тимусу та епіфіза, підвищує середню 

тривалість життя щурів і мишей на 30-40 %, що є рекордним продовженням 
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життя тварин. Наступні експерименти дозволили виявити деякі механізми дії 

пептидних біорегуляторів [96]. 

Була розроблена технологія виділення з органів і тканин тварин 

пептидів, на основі яких були створені лікарські препарати, які успішно 

застосовуються для профілактики і лікування різних патологічних станів, в 

тому числі обумовлених віковими змінами. Так, вже понад 25 років на 

фармацевтичному ринку знаходяться препарати - пептидні біорегулятори на 

основі екстрактів з тваринної сировини: тималін, простетілен (сампрост, 

вітапрост), епіталамін, кортексин, ретіналамін. Усі розроблені препарати 

захищені патентами РФ, США, Європи, Австралії, Японіі та ін. країн. 

На підставі аналізу амінокислотного складу поліпептидів з органів і 

тканин тварин були сконструйовані синтетичні короткі пептиди, які 

послужили основою для створення нового класу лікарських препаратів - 

цитогенів. Один з цих препаратів - тимоген - давно і успішно застосовується 

для лікування захворювань, обумовлених порушеннями імунітету. 

Значне збільшення середньої тривалості життя тварин, безумовно, було 

пов'язано з тим, що низькомолекулярні пептиди, виділені з епіфіза і тимусу, 

володіли достовірною протипухлинною активністю, що виражалося в 

різкому зниженні в 1,4-7 разів частоти виникнення як спонтанних, так і 

індукованих опроміненням або канцерогенами злоякісних пухлин у тварин. 

Слід підкреслити, що цей безпрецедентний рівень зменшення кількості 

пухлин був відзначений в переважній більшості експериментів (більше 30). 

Результати цих досліджень, враховуючи загальний механізм канцерогенезу у 

всіх ссавців, мають величезне практичне значення для профілактики пухлин 

у людей [95]. 

При вивченні інтенсивності синтезу білка в культурах тканин тварин 

різного віку виявилося, що швидкість синтезу білка в клітинах 18-місячних 

щурів майже в 5 разів нижче, ніж в клітинах 4-місячних тварин. Введення 

тканинноспецифічних пептидів у культуру клітин стимулює достовірне 

збільшення швидкості синтезу білка у старих тварин. Було встановлено, що 
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короткі пептиди, виділені з різних органів і тканин, а також їх синтезовані 

аналоги (ди-, три-, тетрапептіди) мають виражену тканинноспецифічною 

активністю в органотипічній культурі тканин. Вплив пептидів призводив до 

тканинноспецифічної стимуляції синтезу білка в клітинах тих органів, з яких 

ці пептиди були виділені. Найважливішим експериментальним фактом стало 

виявлення здатності пептидів індукувати диференціювання поліпотентних 

клітин, що є безумовною перевагою цієї групи пептидних біорегуляторів-

геропротекторів [16]. 

В даний час розроблені нові лікарські засоби, призначені для 

профілактики і лікування захворювань, асоційованих з віком, що обумовлено 

високою соціальною значимістю даної проблеми. Зокрема препарат 

хондролюкс виділений з хрящової і кісткової тканин телят. Він призначений 

для профілактики і лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань 

суглобів і хребта [75]. 

Новим важливим напрямком роботи явилася розробка лікарських 

препаратів на основі коротких пептидів, які є аналогами ендогенних 

пептидів. Серія лікувально-профілактичних засобів «VIVAX Dent» була 

розроблена з використанням нанотехнологій, які дозволяють конструювати 

речовини на рівні молекул. В основі всієї лінії засобів лежать короткі 

низькомолекулярні синтезовані пептиди вибіркової дії, що складаються з 

амінокислот, і з'єднані в певній послідовності. Така послідовність 

амінокислот є інформаційним носієм для кожної пошкодженої клітини, що 

дозволяє отримати позитивну динаміку при лікуванні захворювань 

пародонта. Короткі пептиди викликають у пошкодженій клітині експресію 

(включення) генів, які відповідають за синтез білка, необхідного для 

відновлення функції клітини. Отже, відбувається нормалізація функції 

клітини, що, в свою чергу, сприяє поліпшенню функції судин, слизової 

оболонки порожнини рота і пародонта. Все це в кінцевому результаті 

призводить до зменшення клінічних проявів захворювання [122, 133]. 
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У складі засобів гігієни «VIVAX Dent» містяться активні синтезовані 

пептидні комплекси, отримані з пептидів тимуса (вилочкової залози), судин, 

кісткової і хрящової тканин. 

Активний синтезований пептидний комплекс АК-1 (пептиди тимусу 

(cинтетичний аналог тималіну)): прискорює загоєння ран; стимулює процеси 

регенерації тканин у вогнищі пошкодження і запалення; стимулює синтез 

тканинноспецифічних білків, проліферативну та метаболічну активність 

клітин; активізує функції клітин сполучної тканини, ендотеліоцитів, 

макрофагів і лейкоцитів; має протизапальну, антиоксидантну, 

імуностимулюючу і антистресову дію. 

Активний синтезований пептидний комплекс АК-7 (пептиди судин): 

регулює обмінні процеси і підсилюють синтез білка в клітинах слизової 

оболонки порожнини рота і пародонта; має високу антиоксидантну 

активність; нормалізує метаболізм в клітинах судинної стінки, покращуючи 

мікроциркуляцію крові і відновлюючи кровопостачання в тканинах слизової 

оболонки порожнини рота і пародонта; нормалізує процеси перекисного 

окиснення ліпідів в клітинах слизової оболонки порожнини рота і пародонта, 

в результаті чого прискорюється відновлення їх функції після загострення 

запального процесу. 

Активний синтезований пептидний комплекс АК-12 (пептиди хрящової 

і кісткової тканини): регулює обмінні процеси і підсилюють синтез білка в 

клітинах тканин пародонта, хрящів і зв'язок; має високу антиоксидантну 

активність; нормалізує процеси перекисного окислення ліпідів в клітинах 

різних тканин, в тому числі пародонті; зменшує деструктивні зміни при 

дегенеративно-дистрофічних і запальних процесах в тканинах пародонта і 

хрящовій тканини скронево-нижньощелепного суглоба; стимулює 

регенерацію тканин пародонта, прискорюючи нівелювання запального 

процесу в порожнині рота [122, 133]. 
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*   *   * 

 

Отже, аналіз літератури свідчить про значну розповсюдженість 

хронічного катарального гінгівіту у дітей у різні вікові періоди. Дані щодо 

процесів ПОЛ-АОС, порушень імунітету є неоднозначними. Не розроблені 

основні напрямки патогенетичної корекції запалення в тканинах пародонта 

із використанням, так званої, пептидної регуляції, зокрема 

нанотехнологічними препаратами. У вирішенні цієї проблеми важлива роль 

належить експериментальному та клінічному вивченню мембаноруйнівних 

процесів, морфологічним, лабораторним методам на рівні організму та 

тканин пародонта. 

Тому, клінічно-патогенетичний підхід є необхідною умовою для 

обґрунтування та проведення профілактики і лікування хронічного 

катарального гінгівіту у дітей. 

 

Матеріали даного розділу дисертації були висвітлені в наступних 

публікаціях:  

15. Змарко Ю. К., Авдєєв О. В. Лікування та профілактика гінгівіту в 

дітей з використанням препаратів з верби білої // Клінічна стоматологія. 

2013. № 3,4. С. 51 [44]. 

16. Змарко Ю. К., Авдєєв О. В. Лікування та профілактика гінгівіту у 

дітей з використанням препаратів з верби білої // Медична наука-2013 : наук.-

практ. конф. 22 листопада 2013 р. : мат-ли конф. Полтава : ВДНЗУ 

«Українська медична стоматологічна академія, 2013. С. 8 [45]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Для досягнення поставленої мети та виходячи з поставлених задач, 

були визначені об’єкт, матеріали і методи дослідження. проведено 

експериментальні, клінічні і лабораторні дослідження. 

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

експериментальна модель. 

Матеріали дослідження: блоки щелеп тварин, гомогенати тканин 

пародонта тварин, сироватка крові тварин, ротова рідина дітей. 

Методи дослідження: експериментальні; клінічні; лабораторні; 

морфологічні; статистичні. 

Об’єм досліджень: обстежено 266 особи, з них клінічні спостереження 

проведені у 182 осіб, хворих на запальні захворювання пародонта, 20 

здорових осіб відповідного віку, експеримент – із використанням 60 білих 

щурів віком 1 і 2 місяці.  

Експериментальні дослідження виконані у віварії; лабораторні – у 

центральній науково-дослідній лабораторії, міжкафедральній науково-

клінічній лабораторії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». 

 

2.1 Характеристика груп дослідження 

 

3 метою вивчення патогенетичних особливостей перебігу та лікування 

запальних хвороб пародонта на базі стоматологічної поліклініки, 

стоматологічного відділу КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» 

ДВНЗ «ТДМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», дошкільного 

закладу № 25 «Ластівка» м. Тернополя нами було обстежено 266 осіб віком 

від 3 до 5 років (період молочного прикусу, дошкільний період,), 6-7 років 

(період змінного прикусу, молодший шкільний вік) та від 16 до 18 років (не 
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включно) (старший шкільний вік, постійного прикусу, юнацький вік) (табл. 

2.1). 

 

Таблиця 2.1 - Поширеність катарального гінгівіту в обстежених дітей 

Стан 

пародонта 

Обстежені віком 

3-5 років (n = 74) 

Обстежені віком 

6-7 років (n = 94) 

Обстежені віком 16-

18 років (n = 98) 

абсолютне 

число 
% абсолютне 

число 
% абсолютне 

число 
% 

Інтактний 

пародонт 

27 36,5 33 35,1 24 24,5 

Катаральний 

гінгівіт 

47 63,5 61 64,9 74 75,5 

 

Обстеження дітей полягало в ретельному зборі анамнезу, включало 

визначення стоматологічного статусу: кп, КПВ+кп, КПВ, пародонтологічний 

статус, рівень гігієни та визначення нозологічної форми захворювання, 

тяжкості перебігу. Проводилися динамічні клінічні спостереження для 

виявлення тривалості періоду загострення ХКГ, тривалості ремісії, 

ефективності проведеного лікування, що підтверджувалось лабораторними 

дослідженнями. 

Дітей з гінгівітом (175) було взято під диспансерне спостереження та 

шляхом випадкового відбору розділено на групи: основну і порівняльну 

відповідного віку (табл. 2.2).  

 

Таблиця 2.2 - Розподіл хворих основної і порівняльної груп за віком 

Група хворих 
Вік (роки) 

3-5 6-7 16-18 

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 %) 
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Окрім того, для отримання контрольних величин було обстежено по 20 

практично здорових дітей відповідного віку. З 23 хворих основної групи 

віком 3-5 років хлопчиків було 12 (52,2 %), дівчаток було 11 (47,8 %); у групі 

порівняння хлопчиків було 12 (50 %), дівчаток – 12 (50 %). У основній групі 

віком 6-7 років хлопчиків було 15 (50 %), дівчаток було 15 (50 %); у групі 

порівняння хлопчиків було 15 (48,4 %), дівчаток – 16 (51,6 %). З 35 хворих 

основної групи віком 16-18 років хлопців було 18 (51,4 %), дівчат було 17 

(48,6 %); у групі порівняння хлопців і дівчат було порівну по 16 (50 % і 50 %) 

(табл. 2.3).  

 

Таблиця 2.3 - Розподіл хворих основної і порівняльної груп за статтю 

Вік 

дітей 
Група 

Стать та питома вага 

хлопці % дівчата % 

3-5 

років 

основна 12 52,2 % 11 47,8 % 

порівняння 12 50,0 % 12 50,0 % 

6-7 

років 

основна 15 50,0 % 15 50,0 % 

порівняння 15 48,4 % 16 51,6 % 

16-18 

років 

основна 18 51,4 % 17 48,6 % 

порівняння 16 50,0 % 16 50,0 % 

Всього 88 100 % 87 100 % 

 

Тобто за віком і статтю групи клінічних спостережень були 

співрозмірні та порівнювані. 

Критерії включення і виключення у дослідження представлені у 

таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 - Критерії включення і виключення хворих у дослідження 

Критерії включення Критерії виключення 

1. Свідома згода на участь у 1. Студенти стоматологічного 
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дослідженні (в т.ч. батьків). 

2. Добрий стан здоров’я у цілому 

(відсутність супутньої соматичної 

патології). 

3. Свідома відмова від 

використання інших гігієнічних 

засобів для порожнини рота та зубів 

(в т.ч. від проведення у цей період 

професійної гігієни порожнини 

рота, використання ополіскувачів). 

4. Погодження на дворазове 

чищення зубів (не після кожного 

прийому їжі). 

факультету. 

2. Наявність супутньої соматичної 

патології. 

3. Наявність ортодонтичних 

конструкцій. 

4. Наявність алергії до 

компонентів засобів гігієни. 

5. Проходження курсу 

антибіотикотерапії. 

6. Відсутність стійких навичок 

чищення зубів (внаслідок фізичних 

чи психічних обмежень). 

 

Таким чином, діти з гінгівітом різного віку основної та порівняльної 

груп були представлені рівномірно підібраними за віком, кількістю та статтю 

контингентом (р>0,05). 

Ефективність лікування оцінювали на підставі аналізу клініко-

лабораторних показників після первинного пародонтологічного лікування, 

щотижня протягом місяця та віддалених результатів (через 6 місяців). За 

необхідності (рецидив захворювання) – курс лікування повторювали. 

 

2.2 Формування експериментальних груп тварин 

 

Досліди проведено на 60 білих лінійних (Вістар) щурах обох статей, 

яких утримували на стандартному раціоні віварію. Для проведення 

досліджень тварин відповідного віку поділили на групи (табл. 2.4): 30 тварин 

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

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

група – щурі з експериментальним гінгівітом на 5 день моделювання 
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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.  

Моделювання гінгівіту проводили наступним чином. Після 

попереднього знечулення ефіром 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 та об’єктивного обстеження (огляду). В групах спостережень 

виникали виразні зміни з боку ясен, які характеризувалися гіперемією, 

набряком, кровоточивістю, збільшенням висоти ясенного сосочка, 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 (рис.2.1). 
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Рисунок 2.1 – Експериментальна тварина зі змодельованим гінгівітом 

 

Забій тварин і забір крові та тканин ясен з альвеолярною кісткою під 

тіопенталовим наркозом проводили через 5 діб після початку експерименту в 

групі зі змодельованим гінгівітом, у групах без і з корекцією – через 12 діб за 

методикою Левицького А.П. [54]. 

 

Таблиця 2.4 – Зведені дані про виконані експериментальні дослідження та 

розподіл тварин за групами 

№ 

гру

пи 
Група тварин  

Число 

щурів 
Патогенний фактор 

Предмет 

дослідження 

1 
Інтактні тварини 

(контроль) віком 1 місяць 
віком 2 місяці 

 
6 
6 

- 
Ясна, 

сироватка 

крові 

2 

Щурі з експериментальним 

гінгівітом на 5 день 

моделювання патології 
віком 1 місяць 
віком 2 місяці 

 
 
 
6 
6 

Ультразвук 

потужністю від 0,8 

до 1,2 Вт см² при 

експозиції 45 с. 

Ясна, 

сироватка 

крові 

3 

Щурі з експериментальним 

гінгівітом без лікування 
віком 1 місяць 
віком 2 місяці 

 
 
6 
6 

Ультразвук 

потужністю від 0,8 

до 1,2 Вт см² при 

експозиції 45 с. 

Ясна, 

сироватка 

крові 
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Продовження табл. 2.4. 

4  

Щурі з експериментальним 

гінгівітом, яким проводили 

стандартне лікування 
віком 1 місяць 
віком 2 місяці 

 
 
 
6 
6 

Ультразвук 

потужністю від 0,8 

до 1,2 Вт см² при 

експозиції 45 с. 

Ясна, 

сироватка 

крові 

5 

Щурі з експериментальним 

гінгівітом, яким 

проводилося лікування 

протизапальним гелем з 

неовітином 
віком 1 місяць 
віком 2 місяці 

 
 
 
 
 
6 
6 

Ультразвук 

потужністю від 0,8 

до 1,2 Вт см² при 

експозиції 45 с. 

Ясна, 

сироватка 

крові 

Всього 60 

 

 

Контрольною групою слугували інтактні білі щурі, які знаходилися у 

тих самих умовах, що й щурі дослідних груп. 

Були проведені наступні дослідження: у тварин забирали кров для 

визначення показників гуморального імунітету, показників перекисного 

окиснення ліпідів, антиоксидантної системи, активності фосфатаз, блоки 

щелеп із зубами для визначення показників перекисного окиснення ліпідів, 

антиоксидантної системи, активності фосфатаз, для гістологічних 

досліджень. 

Забій тварин груп з корекцією в умовах тіопентал-натрієвого наркозу 

здійснювали через 7 діб. Гомогенати готували на тріс-НСl-буфері рН 7,5 з 

розрахунку 100 мг тканини на 1 мл розтиранням у порцеляновій ступці з 

товченим склом. Після цього проводили центрифугування гомогенатів, 

досліджували надосадову рідину. 

Експерименти на тваринах здійснювали у відповідності до 

Європейської конвенції із захисту хребетних тварин, яких використовують 

для експериментальних та наукових цілей (Страсбург, 1986), норм 

біомедичної етики та відповідних Законів України. Комісією з біоетики ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені 
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І.Я. Горбачевського» порушень цих принципів не виявлено (протокол № 44 

від 15 січня 2018р.). 

 

2.3 Клінічні та індексні методи дослідження  

 

Обстеження починали зі збору анамнестичних даних (виконання 

гігієни порожнини рота, супутня патологія). Використовували дані медичних 

професійних оглядів школярів, амбулаторних карток стоматологічного 

відділу університетської лікарні. 

Під час опитування з’ясовували наступні симптоми: кровоточивість 

ясен під час чищення зубів (1 ступінь), при прийомі твердої їжі (2 ступінь), 

самовільна (3 ступінь).  

Гігієнічний стан порожнини рота оцінювали за гігієнічним індексом 

Ю.А.Федорова і В.В. Володкіної [92] та у його модифікації. Кількість 

нальоту на поверхні зубів визначали шляхом зафарбовування йодовмісним 

розчином вестибулярної поверхні 33 32 31│41 42 43 зубів. Оцінку проводили 

за п’ятибальною шкалою.  

1,1 – 1,5 – добрий індекс гігієни; 

1,6 – 2,0 – задовільний; 

2,1 – 2,5 – незадовільний; 

2,6 – 3,4 – поганий; 

3,5 – 5,0 – дуже поганий. 

Оскільки даний індекс є прикладним лише для постійного прикусу, 

тому при визначенні стану гігієни порожнини рота у дітей у змінному 

прикусі використовували модифікацію Н.Л.Чухрай, Н.І. Смоляр (2014) [71]. 

Модифікація полягає у наступному: при визначенні даного індексу у 

період тимчасового прикусу методика є аналогічною, запропонованій 

Ю.А. Федоровим, В.В. Володкіною із зафарбовуванням тимчасових зубів. У 

період змінного прикусу даний індекс пропонується обчислювати за 

кількістю наявних тимчасових та постійних різців та ікол (формула 2.1) 
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                                                   ГІ = ∑/n,                                                     2.1 

де ∑ – сума балів наявних нижніх фронтальних зубів;  

n – кількість наявних нижніх фронтальних зубів.  

 

У випадку, коли постійний різець або ікло знаходиться на етапі 

прорізування коронки зуба:  

- прорізалась 1/3 коронки зуба – даний зуб при розрахунку гігієнічного 

індексу не враховувався;  

- прорізалось 2/3 коронки зуба – площа зафарбованої вестибулярної коронки 

прорізаного зуба оцінювалась за загальноприйнятою методикою (з поділом 

коронки на 4 частини).  

Для оцінки рівня гігієни ротової порожнини використали спрощений 

індекс (Green-Vermillion, 1969) – зафарбовували вестибулярні поверхні 16, 

11, 26, 31 і язикові поверхні 36 і 46 зубів розчином Шиллера–Писарєва. На 

досліджуваних поверхнях визначали зубний наліт – Debris-index (DI) і зубний 

камінь – Calculus-index (СІ). 

Критерії оцінки індексу за Green–Vermillion 

Бал Зубний наліт (DI) Зубний камінь (СІ) 

0 Відсутній не виявлений 

1 вкриває 1/3 поверхні коронки 

зуба 

вкриває 1/3 коронки зуба 

2 Вкриває 2/3 поверхні зуба над'ясенний камінь вкриває 2/3 

коронки зуба, під'ясенний камінь у 

вигляді окремих конгломератів 

3 вкриває більше ніж 2/3 поверхні 

зуба 

над'ясенний камінь вкриває 2/3 

коронки зуба і (або) під'ясенний 

зубний камінь вкриває пришийкову 

частину зуба 

Формула для обчислення: 
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       OHI-S = ∑ ЗН/n + ∑ ЗК/n,                                       (2.2) 

 

де ∑  – сума значень; 

ЗН –зубний наліт; 

ЗК –зубний камінь; 

n  – кількість обстежених зубів (6). 

Оціночні критерії гігієни порожнини рота 

Показник групового 

індексу 

Рівень індексу Рівень гігієни 

0 – 0,6 Низький Добрий 

0,7 – 1,6 Середній Середній 

1,7 – 2,5 Високий Поганий 

2,6 дуже високий дуже поганий 

 

При інструментальному обстеженні оцінювали колір і консистенцію 

ясен, їх кровоточивість, глибину зондування ясенної боріздки і/або 

пародонтальної кишені, рухомість зубів. Критеріями для визначення стану 

пародонта як «нормальний» і які слугували показанням для виключення з 

дослідження були: 

- форма сосочків відповідає міжзубним проміжкам та закінчується у 

вигляді леза ножа, щільно прилягає до поверхні зубів; 

- колір рівномірний блідо-рожевий, за винятком ділянок фізіологічної 

пігментації; 

- міжзубні сосочки (вільні та фіксовані), ясна достатньо щільні на 

усьому протязі; 

- епітелій прикріплюється до емалі зуба, або у ділянці емалево-

цементного з’єднання, а також до цементу, але не нижче 1 мм від краю 

емалі; 

- глибина ясневої боріздки не більше 2 мм. 
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Поширеність та інтенсивність запального процесу у яснах оцінювали за 

допомогою проби Шиллера-Писарєва [41]. 

Для оцінки ступеня запального процесу в пародонті до і після 

лікування використовували індекс РМА [127] та проводили кількісну оцінку 

проби за формулою: 

 

           Індекс РМА= (∑Kn×100) / (3×n),                                 (2.3) 

 

де ∑Kn – сума балів, що відповідало ступеню зафарбовування ясни 

біля одного зуба; 

n – кількість зубів. 

Інтерпретація результатів виглядає наступним чином: 

Індекс РМА до 30 % – гінгівіт легкого ступеня; 

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

Індекс РМА до 60 % – гінгівіт тяжкого ступеня [15]. 

 

2.4 Біохімічні методи дослідження 

 

Визначення активності кислої і лужної фосфатаз 

З тканин пародонта виготовляли гомогенат на трис-НСІ-буфері (рН 8,0) 

з розрахунку 100 мг тканини/мл шляхом розтирання у порцеляновій ступці з 

товченим склом. Після центрифугування гомогенатів досліджували 

надосадову рідину та сироватку крові. Визначення активності фосфатаз (рН 

4,8 і 10,5) проводили за методичними рекомендаціями [54]. Субстратом 

служив п-нітрофенілфосфат натрію, який під дією ферменту гідролізується 

до п-нітрофенолу, пофарбованого в жовтий колір. Інтенсивність забарвлення 

пропорційна активності ферментів. Активність ферментів вимірювали 

стандартними тест-наборами фірми „Human”. за допомогою 

напівавтоматичного біохімічного аналізатора „Humalyzer 2000” і виражали в 

Од/л. 
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Визначення вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів 

Перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) є одним із провідних механізмів 

пошкодження тканин. Його оцінка проводиться одночасно з аналізом стану 

антиоксидантного захисту, що дозволяє робити висновок про інтенсивність 

руйнування ліпідного бішару мембран.  

У сироватці крові та гомогенаті пародонта експериментальних тварин 

визначали вміст продуктів ПОЛ: малонового диальдегіду (МДА) 

колориметричним методом, який ґрунтується на утворенні забарвленого 

триметинового комплексу з тіобарбітуровою кислотою [11]. Оптичну 

густину отриманої надосадової рідини вимірювали на спектрофотометрі СФ-

46 при λ=532 нм, контролем була дистильована вода. Визначення 

концентрації метаболіту, яку виражали в мкмоль/л та мкмоль/г, проводили за 

формулою С=Епр∙12,82 та 
 
С=Епр∙1282 (Епр – екстинція проби) відповідно. 

Визначення оксирадикалів в ротовій рідині хворих на гінгівіт, проводили за 

методикою [131]. 

Активність антиоксидантної системи (АОС) оцінювали за активністю 

каталази в сироватці крові та гомогенаті за методом [23], заснованому на 

здатності Н2О2 утворювати з солями амонію молібденовокислого стійкий 

забарвлений комплекс. Інтенсивність зафарбовування субстратно-буферної 

суміші залежить від кількості в розчині Н2О2, тобто від активності каталази. 

Оптичну густину проб визначали проти контролю на СФ-46 при λ=410 нм. 

Розрахунок проводили за формулою: 

 

А=0,751 (Ехол-(Едосл-Езафарб)                                            (2.4) 

 

де А – активність каталази (мкат/л); 

Ехол – екстинція холостої проби; 

Едосл – екстинція дослідної проби; 

Езафарб – екстинкція контрольної проби на зафарбовування. 

Активність ферменту виражали в мкат/л. 
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Вміст неферментативного ендогенного антиоксиданту у ротовій рідині 

загального глутатіону, окисненого та відновленого глутатіону, редокс-індекс 

глутатіону [110, 119] визначали за методом з використанням реактиву 

Елмана 12. Принцип методу ґрунтується на здатності низькомолекулярних 

тіолових сполук під час взаємодії з 5,5-дитіо-біс-2-нітробензоатом 

утворювати забарвлену сполуку – тіо-2-нітробензойну кислоту, водний 

розчин якої має максимум поглинання при λ=412 нм. 

Уреазну активність у ротовій рідині визначали за методикою [130]. 

 

2.5 Дослідження фізико-хімічних властивостей ротової рідини 

 

Досліджували в’язкість і кислотність ротової рідини. 

В’язкість ротової рідини визначали з допомогою віскозиметра 

Освальда з капіляром довжиною 10,0 см і діаметром 0,4 мм. Результати 

дослідження виражали в пуазах. Для дослідження брали 5,0 мл щойно 

зібраної ротової рідини. Величину в’язкості обчислювали за формулою: 

 

00

рр

0р








  ,                                                    (2.5) 

 

де: ρ0, τ0, η0 – густина, час витікання і в’язкість води; 

ρр, τр, ηр – густина, час витікання і в’язкість ротової рідини. 

 

Вимірювання pH щойно зібраної ротової рідини проводили за 

допомогою pH-метра мілівольтметра рН-150М і здійснювали у цифровій 

формі з допомогою вимірювального перетворювача та набору скляних 

комбінованих електродів ЭСК-1, ЭСК-10301, ЭСК-10302. Точність 

вимірювання рН середовища складала ±0,01 [39]. 
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2.6 Імунологічні методи дослідження 

 

Вміст лізоциму у ротовій рідині визначали нефелометричним методом 

[36]. В якості субстрата використовували стандартний штам Micrococcus 

lysodeicticus АТСС 4698, NCTC 2665, отриманий з музею Інституту 

мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова НАМН України. Мікробний 

завис стандартизували на фотоелектроколориметрі КФК-2 (зелений 

світлофільтр) до оптичної густини 20 %. До 1,47 мл мікробного завису 

додавали 0,03 мл розведеної 1:20 слини або стандартні розведення хімічно 

чистого лізоциму Lysozym BioChemica AppliChem (Germany), перемішували, 

інкубували 1 годину у термостаті при t – 37°С, колориметрували. На основі 

отриманих даних за калібровочною кривою визначали вміст лізоциму у 

досліджуваних зразках у мг/л. 

Для виявлення взаємозв’язку між тяжкістю перебігу захворювання та 

видовим і кількісним складом мікрофлори, оцінки ефективності лікування 

проводили визначення ступеня дисбіозу [93]. 

 

2.7 Морфологічні дослідження 

 

Гістологічному дослідженню піддавали альвеолярний відросток із 

зубами і тканинами пародонта інтактних щурів різного віку (1 міс., 2 міс.) та 

щурів з експериментальним пародонтитом. Кусочки щелепи із зубами и 

яснами фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну, декальцинували в 

5 % розчині азотної кислоти. Контроль часу витримки зразків в 

декальцинуючій рідині проводили шляхом проколювання кістки 

препарувальною голкою. Після проводки за спиртами висхідної концентрації 

тканини заливали в целоїдин-парафін. З блоків виготовляли зрізи товщиною 

6-7 мкм, які зафарбовували гематоксиліном і еозином [72]. 

Світлооптичне дослідження препаратів проводили під мікроскопом при 

збільшенні ×150, ×200, ×250, ×400 та документували. Препарати ясен 
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фотографували за допомогою мікроскопу МБД-6 з фотокамерою і адаптером, 

з програмним забезпеченням Micromed Images з наступним аналізом. 

 

2.8 Лікувально-профілактичні заходи у дітей із хронічним катаральним 

гінгівітом 

 

Вибір засобів для лікування хворих на гінгівіт ґрунтувався на 

патогенетичних особливостях корекції запалення в пародонті, що було 

визначено в експерименті. 

В усіх групах (див. табл. 2.2) лікуванню (згідно «Протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю „дитяча стоматологія”») передувало 

проведення гігієнічного навчання та професійна гігієна порожнини рота. При 

загостреному гінгівіті професійна гігієна порожнини рота проводилася в 

друге відвідування після зняття гострих явищ в яснах. За показаннями 

проводили стоматологічну санацію, за потреби – герметизацію фісур у дітей 

віком 6-7 років (кількість відвідувань залежала від ступеня активності 

карієсу), корекцію короткої вуздечки верхньої губи, язика. 

В основній групі протягом місяця застосовували засоби патогенетичної 

спрямованості – протизапальний гель з неовітином – проводили аплікації на 

ясна (у вихідні дні, згідно з інструкцією щодо використання, рекомендували 

додавати 1 мл гелю в зубну пасту прямо на зубну щітку).  

Новий нанотехнологічний гель «Vivax dent» протизапальний для 

порожнини рота з пептидним комплексом і «Неовітіном» володіє 

протизапальною, антиоксидантною, иммунокорегуючою, регенеруючою дією 

(експертний висновок Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ 

України від 25.12.2012р. за № 05.03.02-03/128985 та висновок державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини 

Державного управління справами, затвердженого головою 

Держпродспоживслужби України від 14.02.2018 р. за № 602-123-20-3/5063 

(додаток Б)). 
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Даний засіб 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 і 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 [122, 133]. 

Гелева основа «Vivax dent» дозволяє даному засобу добре фіксуватися 

на проблемній ділянці слизової оболонки, не розтікатися, що забезпечує 

необхідну терапевтичну концентрацію діючих речовин, його керовану 

експозицію (рис. 2.2). 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Гель для порожнини рота та засоби гігієни серії «Vivax dent» 

для лікування і профілактики гінгівіту 
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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» (див. рис. 2.2). Такий лікувально-профілактичний 

курс проводили 2 рази в рік (навесні та восени). У порівняльній групі 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. 

Контроль рівня гігієни порожнини рота та визначення РМА проводили 

1 раз на тиждень протягом 4 тижнів та через півроку. 

 

2.9 Статистичний аналіз цифрових даних 

 

Статистичний аналіз результатів досліджень проведено за допомогою 

комп’ютерної програми «Excel» і «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, отриманими із вибірок із числом варіант до 

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

відсутності «нормального розподілу» – U-критерію Манна-Уітні. 

Достовірність різниці між трьома і більше відносними показниками 

визначалась за допомогою χ
2
–тесту (хі-квадрат тест) [56]. Відмінності 

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

медико-біологічних досліджень. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН 

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГІНГІВІТІ ТА ЗА ЙОГО КОРЕКЦІЇ 

 

Для оцінки ступеня уражень тканин пародонта, адаптаційних 

механізмів організму на розвиток запалення в пародонті інформативними 

залишаються вміст метаболітів ліпопероксидації, активність антиоксидантної 

системи (АОС), активність кислої та лужної фосфатаз (КФ, ЛФ), 

мікроскопічні зміни. В запланованих експериментальних дослідженнях 

вивчали вміст малонового диальдегіду (МДА), активність каталази в 

сироватці крові та тканинах пародонта. Динаміка цих показників дозволяє 

оцінити інтенсивність мембраноруйнівних процесів і ступінь 

антиоксидантного захисту (АОЗ), ефективність лікувальних заходів.  

 

3.1 Активність перекисного окиснення ліпідів і стану антиоксидантної 

системи при експериментальному гінгівіті та за його корекції 

 

За розвитку експериментального гінгівіту у білих щурів віком 1 місяць 

активність перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) за вмістом малонового 

діальдегіду (МДА) у сироватці крові збільшувалася у 4,2 раза, у гомогенаті 

ясен у 3,1 раза (р<0,05), порівняно з показниками тварин контрольної групи 

(табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 – Вміст МДА у тканинах 1-місячних білих щурів при 

експериментальному пародонтиті та за його корекції, мкмоль/л (М±m, n=6) 
Дослідна група тварин Тканина 

сироватка крові гомогенат ясен 

1 2 3 

Інтактний контроль 0,9330,176 0,933±0,044 
Експериментальний 

гінгівіт 
3,9580,125* 2,972±0,097* 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

Експериментальний 

гінгівіт без лікування 
6,0100,075* 4,433±0,216* 

Експериментальний 

гінгівіт, стандартне 

лікування  

3,5150,036* 2,243±0,076* 

Експериментальний 

гінгівіт, лікування 

протизапальним гелем з 

неовітином 

1,0380,078** 1,017±0,062** 

Примітки: 

1. * - відхилення показника достовірно відносно показника групи 

інтактного контролю, р<0,05; 

2. ** - відхилення показника достовірно відносно показника групи зі 

стандартним лікуванням, р<0,05 

 

При корекції протизапальним гелем з неовітином відбувалося 

достовірне зниження активності ПОЛ у сироватці крові експериментальних 

тварин у 5,8 раза; у гомогенаті ясен – у 4,4 раза (р<0,05) при порівнянні з 

показником групи тварин без корекції. При використанні ротокану також 

зменшувалася активність МДА, але в меншій мірі: у сироватці крові – у 

1,7 раза, у гомогенаті ясен – у 2 рази (р<0,05) (рис. 3.1). 

При порівнянні активності ПОЛ тварин, яким проводилося лікування 

гелем з неовітином із показником тварин, що ліковані традиційно можна 

констатувати, що активність ПОЛ у сироватці крові зменшувалася у 3,4 раза 

(р<0,05), у гомогенаті ясен – у 2,2 раза (р<0,05). 
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Рисунок 3.1 – Графічна характеристика вмісту МДА у одномісячних тварин 

експериментальних груп 

Примітки (до всіх рисунків підрозділу): 

1. 1 – інтактний контроль; 2 – експериментальний гінгівіт; 3 – 

експериментальний гінгівіт без лікування; 4 – експериментальний гінгівіт, 

лікування ротоканом; 5 – експериментальний гінгівіт, лікування 

протизапальним гелем з неовітином; 

2. * - різниця достовірна відносно показника інтактних щурів (р<0,05). 

 

При експериментальному гінгівіті у білих щурів віком 2 місяці 

активність ПОЛ у сироватці крові підвищувалася у 5,2 раза (р<0,05) та 

гомогенаті ясен - у 4,5 раза (р<0,05) порівняно з показниками тварин 

контрольної групи (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 – Вміст МДА у тканинах 2-місячних білих щурів при 

експериментальному пародонтиті та за його корекції, мкмоль/л (М±m, n=6) 

Дослідна група тварин Тканина 

сироватка крові гомогенат ясен 

1 2 3 

Інтактний контроль 1,1500,059 0,933±0,074 
Експериментальний 

гінгівіт 
5,9970,298* 4,452±0,236* 

Експериментальний 

гінгівіт без лікування 
6,4980,191* 5,583±0,184* 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 

Експериментальний 

гінгівіт, стандартне 

лікування  

3,6550,033* 2,517±0,063* 

Експериментальний 

гінгівіт, лікування 

протизапальним гелем з 

неовітином 

2,0370,212*,** 1,905±0,307*,** 

Примітки: 
1. * - відхилення показника достовірно відносно показника групи 

інтактного контролю, р<0,05; 
2. ** - відхилення показника достовірно відносно показника групи зі 

стандартним лікуванням, р<0,05. 
 
При корекції протизапальним гелем з неовітином відбувалося 

достовірне зниження активності ПОЛ у сироватці крові експериментальних 

тварин у 3,2 раза; у гомогенаті ясен – у 2,9 раза (р<0,05) при порівнянні з 

показником групи тварин без корекції. При використанні ротокану також 

зменшувалася активність МДА, але в меншій мірі: у сироватці крові – у 

1,8 раза, у гомогенаті ясен – у 2,2 рази (р<0,05) (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Графічна характеристика вмісту МДА у двомісячних тварин 

експериментальних груп 
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При порівнянні активності ПОЛ тварин, яким проводилося лікування 

гелем з неовітином із показником тварин, що ліковані традиційно можна 

констатувати, що активність ПОЛ у сироватці крові була меншою у 1,8 раза 

(р<0,05), у гомогенаті ясен – у 1,3 раза (р<0,05). 

У проведених нами дослідженнях встановлено, що при 

експериментальному гінгівіті у білих щурів віком 1 місяць активність АОС за 

каталазою у сироватці крові знижувалася у 4,5 раза (р<0,05), у гомогенаті 

ясен - у 1,3 раза (р<0,05) порівняно з показниками тварин контрольної групи 

(табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 – Вміст каталази у тканинах 1-місячних білих щурів при 

експериментальному пародонтиті та за його корекції, мкат/л (М±m, n=6) 

Дослідна група тварин Тканина 

сироватка крові гомогенат ясен 

Інтактний контроль 0,2580,012 0,805±0,032 
Експериментальний 

гінгівіт 
0,0580,006* 0,617±0,024* 

Експериментальний 

гінгівіт без лікування 
0,1270,005* 0,357±0,004* 

Експериментальний 

гінгівіт, стандартне 

лікування  

0,1760,014* 0,530±0,014* 

Експериментальний 

гінгівіт, лікування 

протизапальним гелем з 

неовітином 

0,2150,006 0,565±0,066* 

Примітка: * - відхилення показника достовірно відносно показника 

групи інтактного контролю, р<0,05. 

 

При корекції протизапальним гелем з неовітином відбувалося 

достовірне підвищення активності АОС у сироватці крові 
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експериментальних тварин у 1,7 раза; у гомогенаті ясен – у 1,6 раза при 

порівнянні з показником групи тварин без корекції (р<0,05). При 

використанні ротокану також збільшувалася активність АОС, але в меншій 

мірі: у сироватці крові – у 1,4 раза, у гомогенаті ясен – у 1,5 раза (р<0,05) 

(рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Графічна характеристика активності каталази у одномісячних 

тварин експериментальних груп 

 

При порівнянні активності АОС тварин, яким проводилося лікування 

гелем з неовітином із показником тварин, що ліковані традиційно можна 

констатувати, що активність АОС у сироватці крові була кращою у 1,2 раза 

(р<0,05), у гомогенаті ясен – у 1,1 раза (р<0,05). Окремо, слід наголосити, що 

у тварин з експериментальним гінгівітом без лікування активність каталази 

сироватки крові збільшувалася порівняно з цим показником тварин зі 

змодельованим гінгівітом, водночас, у гомогенаті ясен спостерігали 

подальше зниження активності каталази. Тобто у тварин з гінгівітом без 

лікування на рівні організму відбувалося покращення АОЗ і одночасно його 

погіршення у тканинах пародонта, що, можливо, свідчило про хронізацію 

запалення у яснах і залучення кісткової тканини альвеолярного відростка. 
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При експериментальному гінгівіті у білих щурів віком 2 місяці 

активність АОС у сироватці крові знижувалася у 3,5 раза (р<0,05), у 

гомогенаті ясен - у 1,4 раза (р<0,05) порівняно з показниками тварин 

контрольної групи (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 – Вміст каталази у тканинах 2-місячних білих щурів при 

експериментальному пародонтиті та за його корекції, мкат/л (М±m, n=6) 

Дослідна група тварин Тканина 

сироватка крові гомогенат ясен 

Інтактний контроль 0,2520,008 0,723±0,049 
Експериментальний 

гінгівіт 
0,0710,019* 0,517±0,052* 

Експериментальний 

гінгівіт без лікування 
0,1300,003* 0,433±0,150* 

Експериментальний 

гінгівіт, стандартне 

лікування  

0,1660,013* 0,523±0,019* 

Експериментальний 

гінгівіт, лікування 

протизапальним гелем з 

неовітином 

0,2010,013 0,566±0,061* 

Примітка: * - відхилення показника достовірно відносно показника 

групи інтактного контролю, р<0,05; 

 

При корекції протизапальним гелем з неовітином відбувалося 

достовірне підвищення активності АОС у сироватці крові 

експериментальних тварин у 1,6 раза (р<0,05); у гомогенаті ясен – у 1,3 раза 

(р<0,05) при порівнянні з показником групи тварин без корекції. При 

використанні ротокану також збільшувалася активність АОС, але в меншій 

мірі: у сироватці крові – у 1,3 раза, у гомогенаті ясен – у 1,2 раза (рис. 3.4). 

При порівнянні активності АОС тварин, яким проводилося лікування 

гелем з неовітином із показником тварин, що ліковані традиційно можна 

констатувати, що активність АОС у сироватці крові була кращою у 1,2 раза 

(р<0,05), у гомогенаті ясен – у 1,1 раза (р<0,05). 
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Рисунок 3.4 – Графічна характеристика активності каталази у двомісячних 

тварин експериментальних груп 

 

Результати дослідження показників про- і антиоксидантної рівноваги 

у тканинах білих щурів при експериментальному пародонтиті вказують на 

порушення прооксидантно-антиоксидантного статусу, що виражалося у 

зниженні активності каталази, зростанні вмісту МДА, причому більшою 

мірою у тканинах пародонта, тобто у місці розвитку патологічного процесу, 

ніж у сироватці крові [42]. 

 

3.2 Активність фосфатаз при експериментальному гінгівіті та за його 

корекції  

 

Дослідження перебігу біохімічних процесів за умов 

експериментального гінгівіту розкриває патогенетичні механізми та дозволяє 

підібрати оптимальне лікування. Одним із важливих показників є активність 

лужної та кислої фосфатаз, оскільки вони є маркером остеобластичної й 

остеокластичної активності відповідно [116]. 

У проведених нами дослідженнях встановлено, що при 

експериментальному гінгівіті у білих щурів віком 1 місяць активність лужної 
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фосфатази (ЛФ) у сироватці крові знижувалася у 1,8 раза (р<0,05), у 

гомогенаті ясен – у 1,4 раза (р<0,05) порівняно з показниками тварин 

контрольної групи (табл. 3.5, рис. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 - Активність лужної фосфатази у тканинах 1-місячних 

білих щурів при експериментальному пародонтиті та за його корекції, Од./л 

(М±m, n=6) 

Дослідна група тварин Тканина 

сироватка крові гомогенат ясен 

Інтактний контроль 1298,6760,92 259,37±13,49 

Експериментальний 

гінгівіт 
728,4236,54* 180,93±10,36* 

Експериментальний 

гінгівіт без лікування 
965,3047,74* 71,17±9,41* 

Експериментальний 

гінгівіт, стандартне 

лікування  

1090,6752,36* 217,83±12,69* 

Експериментальний 

гінгівіт, лікування 

протизапальним гелем з 

неовітином 

1366,1758,28** 255,40±11,79** 

Примітки: 

1. * - відхилення показника достовірно відносно показника групи 

інтактного контролю, р<0,05; 

2. ** - відхилення показника достовірно відносно показника групи зі 

стандартним лікуванням, р<0,05 
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Рисунок 3.5 – Графічна характеристика активності ЛФ у одномісячних 

тварин експериментальних груп 

Примітки (до всіх рисунків підрозділу): 

1. 1 – інтактний контроль; 2 – експериментальний гінгівіт; 3 – 

експериментальний гінгівіт без лікування; 4 – експериментальний гінгівіт, 

лікування ротоканом; 5 – експериментальний гінгівіт, лікування 

протизапальним гелем з неовітином; 

2. * - різниця достовірна відносно показника інтактних щурів (р<0,05). 

 

При корекції протизапальним гелем з неовітином відбувалося 

достовірне збільшення активності ЛФ у сироватці крові експериментальних 

тварин у 1,3 раза; у гомогенаті ясен – у 3,6 раза при порівнянні з показником 

групи тварин без корекції. При використанні ротокану також збільшувалася 

активність ЛФ, але в меншій мірі: у сироватці крові – у 1,1 раза, у гомогенаті 

ясен – у 3,1 раза (р<0,05). 

При порівнянні активності ЛФ тварин, яким проводилося лікування 

гелем з неовітином, із показником тварин, що ліковані традиційно можна 

констатувати, що активність ЛФ у сироватці крові була більшою у 1,3 раза 

(р<0,05), у гомогенаті ясен – у 1,2 раза (р<0,05). 

Звертає на себе увагу подальше зменшення активності ЛФ у яснах 

тварин, яким лікування не проводили. Тобто, дана експериментальна модель 
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гінгівіту ґрунтується на патогенетичних механізмах розвитку цієї патології, і 

без лікування є причиною розвитку пародонтиту. 

Проведені дослідження встановили, що при експериментальному 

гінгівіті у білих щурів віком 2 місяці активність ЛФ у сироватці крові 

знижувалася у 2,7 раза (р<0,05), у гомогенаті ясен – у 2 раза (р<0,05) 

порівняно з показниками тварин контрольної групи (табл. 3.6).  

 

Таблиця 3.6 - Активність лужної фосфатази у тканинах 2-місячних 

білих щурів при експериментальному пародонтиті та за його корекції, Од./л 

(М±m, n=6) 

Дослідна група тварин Тканина 

сироватка крові гомогенат ясен 

Інтактний контроль 1500,0175,63 229,70±17,33 
Експериментальний 

гінгівіт 
560,0238,48* 112,03±11,12* 

Експериментальний 

гінгівіт без лікування 
853,0342,24* 67,92±6,45* 

Експериментальний 

гінгівіт, стандартне 

лікування  

992,6049,56* 207,77±10,26* 

Експериментальний 

гінгівіт, лікування 

протизапальним гелем з 

неовітином 

1122,0052,88*,** 223,28±10,50** 

Примітки: 

1. * - відхилення показника достовірно відносно показника групи 

інтактного контролю, р<0,05; 

2. ** - відхилення показника достовірно відносно показника групи зі 

стандартним лікуванням, р<0,05 

 

При корекції протизапальним гелем з неовітином відбувалося 

достовірне збільшення активності ЛФ у сироватці крові експериментальних 

тварин у 1,3 раза; у гомогенаті ясен – у 3,3 раза (р<0,05) при порівнянні з 
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показником групи тварин без корекції. При використанні ротокану також 

збільшувалася активність ЛФ, але в меншій мірі: у сироватці крові – у 1,2 

раза, у гомогенаті ясен – у 2,9 раза. 

При лікуванні експериментальних тварин протизапальним гелем з 

неовітином показники активності ЛФ у сироватці крові та гомогенаті ясен 

були у 1,1 раза більшими у порівнянні з показником групи, лікованої 

ротоканом. 

Показники активності ЛФ у сироватці крові експериментальних тварин 

при корекції протизапальним гелем з неовітином і ротоканом достовірно 

(р<0,05) відрізнялися між собою (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Графічна характеристика активності ЛФ у двомісячних тварин 

експериментальних груп 

 

Отримані дані свідчать про зменшення активності ЛФ при 

експериментальному гінгівіті, тобто про можливе залучення альвеолярної 

кістки у запальний процес. 

Застосування протизапального гелю з неовітином у білих щурів при 

експериментальному гінгівіті призводило до нормалізації активності лужної 

фосфатази у сироватці крові та гомогенаті ясен з альвеолярною кісткою. 

Водночас, корекція традиційним засобом також сприяла збільшенню 

активності лужної фосфатази у сироватці крові та гомогенаті ясен з 
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альвеолярною кісткою при експериментальному гінгівіті, але меншою мірою 

без достовірного наближення до показника тварин інтактного контролю. 

Тобто, нормалізація активності лужної фосфатази свідчила про відновлення 

стану тканин пародонта. Щодо зміни активності ЛФ у сироватці крові 1-

місячних тварин, коли показник перебільшив значення інтактного контролю, 

можна стверджувати, що лікування протизапальним гелем з неовітином у 

цьому віці мало більший вплив на остеобластичну функцію й організм в 

цілому [42]. 

Ураховуючи результати досліджень лужної фосфатази, як показника 

остеобластичної функції, було проведено дослідження активності кислої 

фосфатази, як показника остеокластичної функції (табл. 3.7).  

 
Таблиця 3.7 - Активність кислої фосфатази у тканинах 1-місячних 

білих щурів при експериментальному пародонтиті та за його корекції, Од./л 

(М±m, n=6) 
Дослідна група тварин Тканина 

сироватка крові гомогенат ясен 

Інтактний контроль 15,0670,339 70,367±0,565 

Експериментальний 

гінгівіт 
19,1500,464* 228,917±0,725* 

Експериментальний 

гінгівіт без лікування 
25,1730,466* 320,033±0,695* 

Експериментальний 

гінгівіт, стандартне 

лікування  

15,6830,286 220,367±1,605* 

Експериментальний 

гінгівіт, лікування 

протизапальним гелем з 

неовітином 

16,0173,762 72,167±0,550** 

Примітки: 

1. * - відхилення показника достовірно відносно показника групи 

інтактного контролю, р<0,05; 

2. ** - відхилення показника достовірно відносно показника групи зі 

стандартним лікуванням, р<0,05 
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При експериментальному гінгівіті у білих щурів віком 1 місяць 

активність кислої фосфатази (КФ) у сироватці крові підвищувалася у 1,3 

раза, у гомогенаті ясен – 3,3 раза порівняно з показниками тварин 

контрольної групи (р<0,05). 

При корекції протизапальним гелем з неовітином відбувалося 

зниження активності КФ у сироватці крові експериментальних тварин у 1,6 

раза (р<0,05), у гомогенаті ясен – у 4,4 раза (р<0,05), при порівнянні з 

показником групи тварин без корекції. При використанні ротокану також 

зменшувалася активність КФ, але в меншій мірі, у сироватці крові – у 1,6 

раза у гомогенаті ясен – у 1,5 раза від показника тварин без корекції (р<0,05) 

(рис. 3.7).  
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Рисунок 3.7 – Графічна характеристика активності КФ у одномісячних 

тварин експериментальних груп 

 

При лікуванні експериментальних тварин протизапальним гелем з 

неовітином активність КФ у сироватці крові була меншою у 1,1 раза, у 

гомогенаті ясен – у 3,1 раза у порівнянні з показником тварин, пролікованих 

ротоканом (р<0,05). 

У проведених нами дослідженнях встановлено, що при 

експериментальному гінгівіті у білих щурів віком 2 місяці активність КФ у 
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сироватці крові знижувалася у 1,1 раза, у гомогенаті ясен – у 2 рази 

порівняно з показниками тварин контрольної групи (р<0,05) (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 - Активність кислої фосфатази у тканинах 2-місячних 

білих щурів при експериментальному пародонтиті та за його корекції, Од./л 

(М±m, n=6) 

Дослідна група тварин Тканина 

сироватка крові гомогенат ясен 

Інтактний контроль 9,8670,258 120,133±0,768 

Експериментальний 

гінгівіт 
10,4170,755 240,817±4,453* 

Експериментальний 

гінгівіт без лікування 
19,5100,705* 319,233±0,731* 

Експериментальний 

гінгівіт, стандартне 

лікування  

19,1672,614* 222,517±1,007* 

Експериментальний 

гінгівіт, лікування 

протизапальним гелем з 

неовітином 

17,8830,591* 166,767±3,761** 

Примітки: 

1. * - відхилення показника достовірно відносно показника групи 

інтактного контролю, р<0,05; 

2. ** - відхилення показника достовірно відносно показника групи зі 

стандартним лікуванням, р<0,05 

 

Семиденні аплікації на ясна протизапального гелю з неовітином 2-

місячним щурам призводили до змін активності КФ: вона зменшувалася у 

сироватці крові у 1,1 раза; у гомогенаті ясен – у 1,9 раза при порівнянні з 

показником групи тварин без корекції, при порівнянні із показником тварин, 

що ліковані традиційно, активність КФ у сироватці крові була меншою на 

6,7 %, у гомогенаті ясен – у 1,3 раза (р<0,05). 
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При використанні ротокану також зменшувалася активність КФ: у 

сироватці крові –у 1,1 раза, у гомогенаті ясен – у 1,4 раза (рис. 3.8).  
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Рисунок 3.8 – Графічна характеристика активності КФ у двомісячних тварин 

експериментальних груп 

 

Отримані результати свідчать про порушення процесів 

кісткоутворення у даному об’єкті дослідження, тобто залученні альвеолярної 

кістки у запальний процес. Окрім того, показана висока ефективність 

протизапального гелю з неовітином [46]. 

 

3.3 Морфологічні особливості пародонта одно- та двомісячних щурів 

експериментальних груп 

 

Гістологічні дослідження ясен інтактних білих щурів віком 1 і 2 місяці 

показали, що слизова оболонка представлена багатошаровим плоским 

зроговілим епітелієм, що є їх характерною видовою відмінністю.  

За допомогою чітко орієнтованих і щільно зрощених з цементом 

кореня сполучнотканинних волокон періодонтальної зв'язки корені зубів в 

інтактних молодих щурів кріпляться до комірок альвеолярного відростка. 
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Між волокнами періодонта виявлялися нечисленні фібробласти, судини були 

інтактні. Періодонт переходив в ясна біля краю зубної альвеоли. 

Ясневий сосочек виявлявся у формі вузького трикутника. Між 

сполучною тканиною і епітелієм границя була рівною, в деяких місцях 

сосочковий шар власної пластинки слизової оболонки утворював 

хвилеподібні вирости. Базаліоцити представлені одним рядом клітин з 

ядрами, що розташовані на одному рівні. Наявні клітини у стані мітозу 

(рис. 3.9). Шиповидний шар клітин полігональної форми представлений 7-8 

рядами.  

 

Рисунок 3.9 - Ясневий сосочок інтактного одномісячного щура контрольної 

групи. Епітеліальний пласт вузький. Капіляри інтактні, помірна клітинна 

інфільтрація власної пластинки. Гематоксилін і еозин × 150. 

 

Гістологічний аналіз слизової оболонки альвеолярної ясни показав, що 

зроговілий шар місцями витончений, в інших ділянках відшаровується. 

Епітеліоцити зернистого шару містять базофільні гранули. Нижче 

розташовані клітини остистого і базального шарів. Сполучна тканина 

слизової оболонки ясен складається з пучків оксифільних колагенових 

волокон, світлих ділянок аморфного компоненту та базофільно зафарбованих 

сполучнотканинних клітин (рис. 3.10).  
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Рисунок 3.10 - Слизова оболонка інтактного одномісячного щура, вкрита 

зроговілим епітелієм, спостерігається чіткий перехід від життєздатних клітин 

до зроговілих, роговий шар компактний. Гематоксилін і еозин × 150. 

 
Спостерігалася невелика лімфоцитарна інфільтрація власної пластинки. 

Поверхня зуба була гладенькою, цемент кореня зуба чітко розділявся на 

клітинний і безклітинний. Ясневі сосочки вкриті багатошаровим пласким 

епітелієм, що зроговіває тільки на верхівці і налічує усього 4-5 рядів клітин 

(рис. 3.11). 

 

Рисунок 3.11 - Ясневий сосочок інтактного двомісячного щура контрольної 

групи, щільно зрощений з окістям та зубом на рівні емалево-цементної межі 

(стрілка). Гематоксилін і еозин × 150. 
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Внутрішній епітелій вільної частини ясен товстіший ніж зовнішній за 

рахунок більш розвиненого остистого шару епітеліоцитів. 

В будові артерій, які забезпечують кровопостачання ясен, наявні три 

оболонки. Внутрішня оболонка представлена суцільним шаром плоских 

ендотеліальних клітин і вузьким підендотеліальним сполучнотканинним 

шаром. Суцільна ендотеліальна смужка інколи є звивистою і утворює 

випинання в просвіт артерії. Середня оболонка утворена гладкими 

міоцитами, які розміщені циркулярно та мають подовгасті ядра. Адвентицій 

чи зовнішня оболонка представлена пухкою сполучною тканиною. У просвіті 

судин наявні еритроцити (рис. 3.12).  

 

Рисунок 3.12 – Гістологічна картина артерії ясен інтактного двомісячного 

щура контрольної групи. Просвіт (1), стінка артерії (2), периваскулярна 

сполучна тканина (3). Гематоксилін і еозин ×400. 

 

Вени мали більш кровонаповнені просвіти. Стінка була тоншою за 

рахунок слабо розвиненої середньої оболонки. Судини мікроциркуляторного 

русла, що містяться в пухкий сполучній тканині, близько розташовані до 

власної пластинки слизової оболонки ясен, були помірно кровонаповнені або 

порожні. 

Проведені дослідження ясен білих щурів в нормі встановили видові 

та вікові особливості будови, які полягають у наявності тонкого зроговілого 
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шару у епітеліальній пластинці, що пояснюється процесом ортокератозу. 

Отримані гістологічні дані будуть використані для порівняльного аналізу 

морфологічних досліджень слизової оболонки ясен тварин за умов 

експерименту. 

Ясна тварин при експериментальному гінгівіті зазнають 

морфологічних змін. Між епітеліоцитами спостерігаються розширені 

міжклітинні простори. Частина ядер епітеліальних клітин базального і 

остистого шарів інтенсивно базофільні, ядра пікнотично змінені, з 

переважанням гетерохроматину. Епітелій інфільтрований лейкоцитами, серед 

яких переважали нейтрофіли (рис. 3.13). 

 

 

Рисунок 3.13 - Епітелій ясен одномісячного щура з експериментальним 

гінгівітом. Щільна лейкоцитарна інфільтрація. Гематоксилін і еозин × 250. 

 

Окрім того, лейкоцитарними елементами були інфільтровані і 

субепітеліальні тканини. Ясневі сосочки були найбільш ураженими: 

спостерігали густу інфільтрацію нейтрофілами (рис. 3.14), гнійні маси (рис. 

3.15), некроз (рис. 3.16). 
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Рисунок 3.14 - Ясневий сосочок одномісячного щура з експериментальним 

гінгівітом. Інфільтрація та частковий некроз ясневого сосочка. Гематоксилін і 

еозин × 200. 

 

 

Рисунок 3.15 - Ясневий сосочок одномісячного щура з експериментальним 

гінгівітом. Інфільтрація та гнійні маси на поверхні ясневого сосочка. 

Гематоксилін і еозин × 200. 
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Рисунок 3.16 - Ясневий сосочок одномісячного щура з експериментальним 

гінгівітом. Тотальний некроз сосочка. Гематоксилін і еозин × 200. 

 

Іноді виявлялися скупчення крупних макрофагальних клітин, 

спостерігалася реакція з боку судинного русла: судини розширені і 

кровонаповненні, просвіт артерій нерівномірний, має розширені і звужені 

ділянки, заповнений аглютинованими форменими елементами крові. В 

середній оболонці стінки переважають гладком’язові клітини в стані 

скорочення, які зменшені та містять інтенсивно базофільні ядра. 

Ендотеліоцити місцями витончені, деякі пошкоджені, в інших ділянках – 

утворюють випинання в просвіт артерій. Набрякла сполучна тканина навколо 

артерій містить просвітлений аморфний компонент і пошкоджені колагенові 

волокна (рис. 3.17). 
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Рисунок 3.17 - Гістологічні зміни ясни двомісячного щура при 

експериментальному гінгівіті. Макрофаги в пародонті, кровонаповнена 

судина. Гематоксилін і еозин × 150. 

 

Вени у яснах при експериментальному гінгівіті були розширені, з 

витонченою стінкою, заповнені кров’ю, виявляється периваскулярний 

набряк. 

Кровонаповнені капіляри в слизовій оболонці ясен мають ширші, ніж 

у інтактних тварин просвіти, в них наявні скупчення еритроцитів. В складі їх 

стінки ендотеліоцити переважно подовгастої форми, з вузькими 

цитоплазматичними ділянками. Частина ендотеліальних клітин мають 

пікнотичні, базофільні ядра та набряклу цитоплазму (рис. 3.18). 
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Рисунок 3.18 - Гістологічні зміни сполучної тканини ясни двомісячного щура 

при експериментальному гінгівіті. Просвіт капіляра (1), міжклітинна 

речовина сполучної тканини (2). Гематоксилін і еозин ×400. 

 
Отже, проведені гістологічні дослідження встановили зміни структури 

ясен тварин при експериментальному гінгівіті. Зокрема, спостерігалися 

деструктивні зміни епітеліального та сполучнотканинного шарів слизової 

оболонки; були наявні зміни епітелію: потовщення його зроговілого шару, 

ущільнення зернистого і остистого шарів; сполучної тканини: явища набряку, 

ущільнення пучків колагенових волокон, їх інтенсивне оксифільне 

забарвлення; судинні розлади: розширені, кровонаповнені вени та звужені з 

потовщеною стінкою артерії різного калібру, ендотеліоцити внутрішньої 

оболонки місцями пошкоджені і мають хвилясте розташування, місцями 

формуюють значні вип’ячування в просвіт судини, містять пікнотично 

змінені інтенсивно базофільні ядра, в середній оболонці розташовані 

перескорочені гладкі міоцити з інтенсивно оксифільною цитоплазмою та 

пікнотичними, базофільними ядрами. 

Таким чином, проведені морфологічні дослідження ясен тварин при 

експериментальному гінгівіті встановили, що наявні деструктивні зміни 

епітеліального та сполучнотканинного шарів слизової оболонки, які 
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розвиваються на фоні порушення гемодинаміки, відповідають змінам, що 

розвиваються за розвитку ХКГ у дітей відповідного віку. 

*   *   * 

 

Резюмуючи дані експериментального розділу роботи можна зробити 

проміжні висновки: 

- розроблена експериментальна модель гінгівіту за біохімічними 

показниками і морфологічними змінами повністю відтворювала запальний 

процес епітелію порожнини рота, що дало підґрунтя провести оцінку 

ефективності різних лікувально-профілактичних засобів; 

- для оцінки змін у яснах і організмі експериментальних тварин 

були використані біохімічні дослідження гомогенату ясен та сироватки крові, 

зокрема оцінено ступінь ліпопероксидації (ПОЛ) за малоновим діальдегідом і 

антиоксидантний захист (АОЗ) за ферментом каталазою, які явилися 

достатньо чутливими для даного предмету досліджень, зміни активності 

лужної і кислої фосфатаз свідчили про залучення кісткової тканини у 

запальний процес вже при наявності запалення у яснах; 

- використання різних лікувально-профілактичних засобів для 

корекції експериментального гінгівіту показало більшу ефективність 

використання протизапального гелю з неовітином за біохімічними 

показниками. 

 

Матеріали даного розділу дисертації були висвітлені в наступних 

публікаціях:  

17. Змарко Ю. К., Авдєєв О. В. Ступінь активності кислої фосфатази при 

експериментальному гінгівіті та за його корекції // Здобутки клінічної і 

експериментальної медицини. 2014. № 1 (20). С. 48–50 [46]. 

18. Змарко Ю. К., Авдеев А. В. Состояние показателей про- и 

антиоксидантного равновесия в сыворотке крови и гомогенате десен 

белых крыс при экспериментальном гингивите и при его коррекции // 
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http://www.science-education.ru/115-12082 (дата обращения: 14.02.2014) 

[42]. 

19. Змарко Ю. К., Авдєєв О. В. Зміни активності лужної фосфатази при 

експериментальному гінгівіті та за його корекції // Український 

медичний альманах. 2014. Том 17, № 2. С. 32-33 [43]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ НА ЗМІНИ 

МІСЦЕВОГО ГОМЕОСТАЗУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ 

НА ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ ГІНГІВІТ 

 

4.1 Поширеність захворювань тканин пародонта та гігієнічний стан 

порожнини рота у дітей різного віку 

 

Для вивчення поширеності, патогенетичних особливостей перебігу та 

лікування запальних хвороб пародонта було обстежено 74 дитини віком від 3 

до 5 років, 94 дитини – 6-7 років та 98 – 16–18 років. Проведене обстеження 

дітей осіб включало визначення рівня стоматологічного здоров’я: кп, 

КПВ+кп, КПВ, пародонтологічний статус, рівень гігієни та визначення 

нозологічної форми захворювання (рис. 4.1). 

 

63,5

64,9

75,5

55 60 65 70 75 80

%

Хронічний

катаральний

гінгівіт

Діти 16-18 років

Діти 6-7 років

Діти 3-5 років

 

Рисунок 4.1 - Поширеність катарального гінгівіту в обстежених дітей 

 

У дітей з катаральним гінгівітом превалювала легка і середня тяжкість 

перебігу: 3-5 років – 36 (76,6 %) і 11 (23,4 %) дітей; 6-7 років – 42 (68,9 %) і 

19 (31,1 %) дітей; 16-18 років – 44 (59,5 %) підлітка мали легкий ступінь 

гінгівіту, 28 (37,8 %) – середній і 2 (2,7 %) підлітків мали тяжкий ступінь 
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гінгівіту. Слід відмітити, що у дітей дошкільного віку (в основному 5 років) 

реєстрували усі запальні процеси у тканинах пародонта (папіліт, обмежений 

катаральний гінгівіт). 

Було вивчено гігієнічний стан порожнини рота, оцінено ступінь 

запалення ясен обстежених дітей (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 – Параклінічні показники у дітей різних вікових груп 

(М±m) 
Вікова 

група 

дітей 

Параклінічний показник 
проба 

Шиллера-
Писарєва 

індекс РМА, 

% 
індекс Федорова-
Володкіної (ГІ) 

індекс Green-
Vermillion 

(ОНІ-S) 
3-5 

років 
позитивна 38,70±1,52 1,94±0,07 - 

6-7 
років 

позитивна 30,20±3,84 2,04±0,07 1,83±0,03 

16-18 
років 

позитивна 38,70±1,39 1,18±0,08 1,69±0,04 

 

Так, проба Шиллера-Писарєва була позитивною (від світло-бурого до 

темно-коричневого) у всіх дітей (слугувала для діагностики та оцінки 

ефективності лікування). Індекс РМА зі значенням 30,2±3,84 % у дітей 6-7 

років свідчив про граничний ступінь запалення – між легким і середнім; у 

решти дітей показник РМА свідчив про середній ступінь запалення ясен, 

причому, у дошкільнят це, в основному, були прояви обмеженого 

катарального запалення в яснах біля каріозно уражених зубів. 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 (ОНІ-S) 

рівень гігієни у дітей 6-7 років був поганим, у підлітків 16-18 років склав 

граничне значення між середнім і поганим рівнем гігієни порожнини рота. 

Отримані дані свідчили, що рівень догляду за зубами дітей з катаральним 

гінгівітом був більшою мірою задовільним, а тому, мабуть, слід звертати 

увагу й на інші можливі етіологічні фактори розвитку запалення у яснах 
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(неякісні пломби, режим харчування, його якість, кількість вживаної питної 

води, порушення прикусу). 

 

4.2 Особливості гомеостазу ротової порожнини у дітей різного віку, 

хворих на хронічний катаральний гінгівіт 

 

Для визначення патогенетичних особливостей розвитку катарального 

гінгівіту у дітей різного віку було проведено ряд досліджень (табл. 4.2),  

 

Таблиця 4.2 – Показники ротової рідини дітей різного віку груп 

спостережень (М±m) 

Група Утворенн

я 

оксиради

калів, 

УОФ/мл 

слини 

Уреазна 

активність, 

N-NH4
+
мг/ 

мг
-1 білка 

рН В’язкіс

ть, 

пуаз 

Вміст 

лізоциму, 
мг/л 

Ступінь 

дисбіозу 

(уреаза/лі

зоцим)×1

00 

діти 3-5 років 

Контрольна, 

(n=20) 

53,19 

±2,66 

1,17 

±0,10 

8,02 

±0,04 

1,49 

±0,13 

161,53 

±5,69 

0,72 

±0,04 

до лікування, 

(n=47) 

65,85 

±2,17* 

1,79 

±0,13* 

7,89 

±0,05 

4,87 

±0,31* 

132,86 

±4,47* 

1,35 

±0,06* 

діти 6-7 років 

Контрольна, 

(n=20) 

51,59 

±2,15 

1,09 

±0,14 

8,02 

±0,04 

1,49 

±0,13 

155,78 

±3,58 

0,71 

±0,11 

до лікування, 

(n=61) 

58,99 

±1,47* 

1,72 

±0,14* 

7,82 

±0,06 

5,79 

±0,13* 

129,17 

±1,03* 

1,35 

±0,11* 

діти 16-18 років 

Контрольна, 

(n=20) 

57,00 

±6,70 

1,88 

±0,05 

8,30 

±0,04 

1,60 

±0,08 

225,10 

±8,30 

0,84 

±0,06 

до лікування, 

(n=67) 

75,70 

±5,50* 

2,85 

±0,07* 

8,30 

±0,04 

5,00 

±0,40* 

156,30 

±7,70* 

1,85 

±0,13* 

Примітка: * – відмінність достовірна від показника контрольної групи 
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зокрема, визначення фізико-хімічних властивостей, стану ПОЛ/АОЗ, 

наявності та ступеня дисбіозу у ротовій рідині. Було встановлено, що 

практично всі показники достовірно відрізнялися від аналогічних у здорових 

дітей контрольної групи. 

Так, утворення оксирадикалів, як показника ступеня вираженості ПОЛ, 

збільшилося у ротовій рідині дітей різного віку: 3-5 років – у 1,2 раза 

(р<0,05); 6-7 років – у 1,1 раза (р<0,05); 16-18 років – у 1,3 раза (р<0,05);  

збільшилася уреазна активність: у дітей 3-5 років – у 1,5 раза (р<0,05); 

6-7 років – у 1,6 раза (р<0,05); 16-18 років – у 1,5  раза (р<0,05);  

зміни рН були в бік зменшення (збільшення кислотності) у дітей 3-5 

років – на 1,6 %; 6-7 років – на 2,5 %; 16-18 років – змін не було; 

спостерігали збільшення в’язкості: у дітей 3-5 років – у 3,3 раза 

(р<0,05); 6-7 років – у 3,9 раза (р<0,05); 16-18 років – у 3,1 раза (р<0,05); 

зменшення вмісту лізоциму: у дітей 3-5 років – у 1,2 раза (р<0,05); 6-7 

років – у 1,2 раза (р<0,05); 16-18 років – у 1,4 раза (р<0,05); 

збільшення ступеня дисбіозу: у дітей 3-5 років – у 1,9 раза (р<0,05); 6-7 

років – у 1,9 раза (р<0,05); 16-18 років – у 2,2 раза (р<0,05). 

Отже, найбільш чутливими показниками у ротовій рідині були: її 

в’язкість, вміст лізоциму, уреазна активність і, відповідно, ступінь дисбіозу.  

Ураховуючи визначення рівня ПОЛ за утворенням оксирадикалів, нами 

була вивчена активність антиоксидантного захисту за вмістом загального, 

окисненого та відновленого глутатіону, його редокс-індексом (табл. 4.3). 

Оцінюючи активність антиоксидантного захисту за неферментативною 

ланкою (система глутатіону), можна стверджувати, що вона зменшувалася 

(за даними літератури за розвитку запалення ферментативна ланка спочатку 

збільшується) та була досить чутливим показником ротової рідини щодо 

реакції організму на запальний процес. У дітей 3-5 років зменшився вміст 

загального глутатіону у 1,4 раза (р<0,05), окисненого глутатіону – у 1,1 раза 

(на 6,2 %), відновленого глутатіону – у 1,4 раза (р<0,05) та редокс-індекс 

глутатіону – у 1,1 раза (на 4,4 %). 
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У дітей 6-7 років зменшився вміст загального глутатіону у 1,4 раза, 

окисненого глутатіону – у 1,04 раза (на 3,4 %), відновленого глутатіону – у 

1,5 раза та редокс-індекс глутатіону – у 1,04 раза (на 3,9 %). Зменшення 

окисненого глутатіону, мабуть, пов’язане із недосконалістю 

неферментативної ланки антиоксидантного захисту у дітей цих вікових груп. 

 

Таблиця 4.3 – Показники антиоксидантного захисту у ротовій рідині 

дітей різного віку груп спостережень (М±m) 

Група Вміст 

загального 

глутатіону, 

мкмоль/л 

Вміст 

окисненого 

глутатіону, 

мкмоль/л 

Вміст 

відновленого 

глутатіону, 

мкмоль/л 

Редокс-
індекс 

глутатіону 

діти 3-5 років 

Контрольна, 

(n=20) 
9,84±0,42 0,97±0,04 8,87±0,38 0,910±0,002 

Порівняльна 

до лікування, 

(n=32) 

7,18±0,27* 0,91±0,02 6,27±0,26* 0,870±0,034 

діти 6-7 років 
Контрольна, 

(n=20) 
9,24±0,24 0,87±0,06 8,37±0,32 0,906±0,002 

До 

лікування, 

(n=67) 

6,53±0,25* 0,84±0,03 5,69±0,24* 0,871±0,003 

діти 16-18 років 
Контрольна, 

(n=20) 
8,70±0,27 1,06±0,08 7,64±0,27 0,878±0,009 

До 

лікування, 

(n=67) 

6,39±0,26* 1,59±0,04* 4,81±0,25* 0,751±0,014

* 

Примітка: * – відмінність достовірна від показника контрольної групи 

 

У дітей 16-18 років наявність хронічного запального процесу у яснах 

сприяла зменшенню у ротовій рідині вмісту загального (у 1,4 раза, (р<0,05)) 

та відновленого глутатіону (у 1,6 раза, (р<0,05)), також достовірно 

зменшувався редокс-індекс глутатіону – у 1,2 раза. Відбувалося достовірне 
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збільшення вмісту окисненого глутатіону від показника контрольної групи у 

1,5 раза (р<0,05). 

Ураховуючи, що ПОЛ і АОЗ є двома нерозривними процесами, на 

рисунку 4.2 представлено їх графічна характеристика. 
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Рисунок 4.2 – Графічна характеристика ПОЛ і АОЗ у ротовій рідині дітей, 

хворих на ХКГ, в порівнянні зі здоровими 
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Порівняння ПОЛ і АОЗ у віковому аспекті показало, що за розвитку 

гінгівіту у дітей 3-5 років утворення оксирадикалів є більшим, ніж у дітей 6-7 

років, водночас, АОЗ є більшим, ніж у дітей інших вікових груп. Ці дані 

підтверджують теорію про гіперергічний перебіг запального процесу у яснах 

дітей дошкільного віку [1]. 

Порівняння отриманих даних у віковому аспекті показало, що зі 

збільшенням віку дітей уреазна активність, як показник мікробного 

обсіменіння порожнини рота, збільшувалась як у здорових дітей, так і у дітей 

з гінгівітом. Водночас, вміст лізоциму, як показника неспецифічного 

імунологічного захисту порожнини рота, з віком також збільшувався. 

Показник ступеня дисбіозу, що пов’язує мікробне обсіменіння та 

неспецифічний захист порожнини рота, був самим показовим щодо вікової 

характеристики – найменшим був у дітей 6-7 років і найбільшим – у 16-18 

років. 

Також можна стверджувати, що найбільшим етіологічним фактором 

запалення ясен є порушення в’язкості ротової рідини в бік її збільшення. Цей 

факт може свідчити про переважання загальносоматичних впливів, зокрема, 

як прояв порушень питного режиму, вживання в харчовому раціоні мучних 

продуктів, солодощів. Тобто стан організму у цілому, мабуть, має більш 

вагомий вплив на розвиток гінгівіту. 

 

4.3 Динаміка стану гігієни порожнини рота дітей різного віку з 

гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів 

 

Ураховуючи, що важливим етіологічним фактором розвитку гінгівіту є 

стан гігієни порожнини рота, було проведено його вивчення у дітей з 

гінгівітом різного віку основної і порівняльної груп. Найбільш показовим для 

дітей за даними багатьох авторів є гігієнічний індекс Федорова-Володкіної 

(1971), який був нами використаний у дітей 3-7 років у модифікації 

Н.Л.Чухрай, Н.І. Смоляр (2014), та індекс Green-Vermillion (1969) – для осіб 
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16-18 років. З одного боку очікувані достовірні зміни гігієнічних індексів 

показували б ефективність запропонованої схеми лікування ХКГ, з іншого – 

враховуючи однакові підходи щодо навчання і корекції гігієнічних навичок і 

знань у всіх дітей (і основної і порівняльної груп), результати порівняння 

показували б саме очищуючи властивості засобів гігієни. 

Порівняння стану гігієни у хворих на гінгівіт дітей віком 3-5 років 

показало, що вихідні задовільні (!) дані до лікування достовірно (р<0,05) 

покращувалися після лікування у дітей обох груп (табл. 4.4): в основній групі 

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

відповідно, сягаючи показника рівня гігієни «добрий». Водночас, 

спостерігалася достовірна різниця при порівнянні показника дітей основної і 

порівняльної груп як одразу після лікування, так і через півроку. 

 

Таблиця 4.4 – Зміни стану гігієни у хворих на гінгівіт дітей віком 3-5 

років (М±m) 

Термін лікування Група спостереження Індекс Федорова-
Володкіної (ГІ) 

До лікування основна, (n=23) 1,93±0,07 

порівняльна, (n=24) 1,94±0,08 

Після лікування основна, (n=23) 1,24±0,03*/** 

порівняльна, (n=24) 1,34±0,04* 

Через 6 місяців після 

лікування 
основна, (n=23) 1,33±0,02*/** 

порівняльна, (n=24) 1,42±0,043* 

Примітки (тут і надалі в межах підрозділу): 

1. * - різниця даних достовірна у порівнянні з показником до лікування, 

р<0,05; 

2. ** - різниця даних достовірна у порівнянні з показником групи 

порівняння, р<0,05. 

Зміни стану гігієни у хворих на гінгівіт дітей віком 6-7 років 

представлені у таблиці 4.5. Оцінюючи цифрові дані, можна констатувати, що 
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вихідний рівень гігієни порожнини рота 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 і порівняльній 

групах відповідно (р<0,05). Різниця показників основної і порівняльної груп 

була достовірною лише через півроку. У цей термін спостереження відрадно 

відмітити, що рівень гігієни у всіх дітей був добрим. 

 

Таблиця 4.5 – Зміни стану гігієни у хворих на гінгівіт дітей віком 6-7 

років (М±m) 

Термін лікування Група спостереження Індекс Федорова-
Володкіної (ГІ) 

До лікування основна, (n=23) 2,08±0,06 

порівняльна, (n=24) 1,99±0,08 

Після лікування основна, (n=23) 1,25±0,02* 

порівняльна, (n=24) 1,30±0,03* 

Через 6 місяців після 

лікування 
основна, (n=23) 1,35±0,02*/** 

порівняльна, (n=24) 1,43±0,03* 

 

Аналіз цифрового матеріалу (табл. 4.6) щодо стану гігієни у хворих на 

гінгівіт дітей віком 16-18 років показав, що вихідні дані, на відміну від 

молодших дітей, наближалися до оцінки рівня гігієни як «добрий» як за 

індексом Федорова-Володкіної, так і за індексом Green-Vermillion. Тобто у 

старших дітей, особливо віком 16-18 років, наявне більш критичне ставлення 

до гігієнічного стану своєї порожнини рота. 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 і 

порівняльної груп відповідно (р<0,05). За індексом Green-Vermillion 

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 і порівняльної груп 
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відповідно. Слід відмітити, що через півроку за індексом Green-Vermillion не 

було достовірної відміни показника гігієни порожнини рота від вихідного 

значення (за індексом Федорова-Володкіної відміна була достовірною), але 

показник дітей основної групи достовірно відрізнявся від показника дітей 

групи порівняння за обома індексами. 

 

Таблиця 4.6 – Зміни стану гігієни у хворих на гінгівіт дітей віком 16-18 

років (М±m) 

Термін 

лікування 
Група 

спостереження 
Індекс Федорова-
Володкіної (ГІ) 

індекс Green-
Vermillion (ОНІ-

S) 
До лікування основна, (n=23) 1,70±0,04 0,78±0,08 

порівняльна, 

(n=24) 
1,68±0,04 0,79±0,08 

Після лікування основна, (n=23) 1,22±0,03*/** 0,45±0,03*/** 

порівняльна, 

(n=24) 
1,28±0,03* 0,55±0,05* 

Через 6 місяців 

після лікування 
основна, (n=23) 1,37±0,03*/** 0,63±0,05** 

порівняльна, 

(n=24) 
1,45±0,03* 0,76±0,06 

 

Візуально динаміка гігієни порожнини рота представлена на рисунку 

4.3. 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, 

так і порівняльної груп був однаковим. 
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Рисунок 4.3 – Графічна характеристика динаміки гігієни порожнини рота 

дітей груп спостережень за ГІ 

 

Отримані дані збігаються з результатами клінічно-лабораторних 

досліджень ефективності комплексів засобів для індивідуальної гігієни 

порожнини рота «Vivax dent», проведених Українською асоціацією 

профілактичної та дитячої стоматології (2014). 

 

4.4 Динаміка показників ротової рідини дітей різного віку, хворих на 

ХКГ, під впливом лікувально-профілактичних заходів 

 

4.4.1 Зміни фізико-хімічних властивостей ротової рідини дітей різного 

віку, хворих на ХКГ 

 

Динаміку показників ротової рідини дітей 3-5 років представлено у 

таблиці 4.7. До лікування достовірної різниці між показниками основної і 

порівняльної груп не було. Водночас, у дітей з катаральним запальним 

процесом в яснах рН ротової рідини був меншим у 1,2 раза (р<0,05); 

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

 



 93 

Таблиця 4.7 Фізико-хімічні показники ротової рідини дітей 3-5 років у 

різні терміни спостережень (М±m) 

Група рН В’язкість, пуаз 

Контрольна, (n=20) 8,02±0,04 1,49±0,13 

Основна до лікування, (n=23) 7,89±0,05* 4,88±0,24* 

Порівняльна до лікування, (n=24) 7,88±0,04* 4,85±0,38* 

Основна після лікування, (n=23) 7,88±0,07*** 2,22±0,07** 

Порівняльна після лікування, (n=24) 7,5±0,03** 2,40±0,25** 

Основна через 0,5 року, (n=23) 8,00±0,06 2,01±0,07**,*** 

Порівняльна через 0,5 року, (n=24) 7,90±0,06 2,33±0,07*,** 

Примітки (тут і далі в межах підрозділу):  

1. * – відмінність достовірна від показника контрольної групи, р<0,05; 

2. ** – відмінність достовірна від показника порівняльної групи до 

лікування, р<0,05; 

3. *** – відмінність достовірна від показника порівняльної групи 

відповідного терміну спостереження, р<0,05. 

 

Ефективність проведеного лікування підтверджувалася змінами 

досліджуваних показників у ротовій рідині. Так, зменшувалася в’язкість 

ротової рідини у 2,2 раза у дітей основної групи та у 2 рази – порівняльної, 

(р<0,05). Лікування дітей із катаральним гінгівітом супроводжувалося 

певними змінами рН ротової рідини: одразу після курсу лікування рН 

зменшувався на 0,13 % у дітей основної групи та на 4,82 % – порівняльної, 

(р>0,05). 

Цікавим виявилося порівняння показників ротової рідини дітей до 

лікування та через 0,5 року. Зокрема, зменшувалася в’язкість ротової рідини 

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

порівняльної груп відповідно, показник рН наближався до контрольної 

цифри, причому більшою мірою у дітей основної групи. 
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Коливання досліджуваних показників у дітей 6-7 років були з 

більшою амплітудою (табл. 4.8). До лікування достовірної різниці між 

показниками основної і порівняльної груп не було. Водночас, наявність 

хронічного запального процесу у яснах дітей сприяла зменшенню у ротовій 

рідині рН, збільшенню в’язкості у 3,9 -4,0 раза (р<0,05). 

Ефективність проведеного лікування підтверджувалася змінами 

досліджуваних показників.  

 

Таблиця 4.8 Фізико-хімічні показники ротової рідини дітей 6-7 років у 

різні терміни спостережень (М±m) 

Група рН В’язкість, пуаз 

Контрольна, (n=20) 8,02±0,04 1,49±0,13 

Основна до лікування, (n=30) 7,80±0,05* 5,78±0,11* 

Порівняльна до лікування, (n=31) 7,84±0,07* 5,80±0,14* 

Основна після лікування, (n=30) 8,00±0,03** 2,18±0,13** 

Порівняльна після лікування, (n=31) 7,72±0,06* 2,72±0,34** 

Основна через 0,5 року, (n=30) 8,00±0,05**,*** 2,10±0,11**,*** 

Порівняльна через 0,5 року, (n=31) 7,74±0,05* 2,50±0,09*,** 

 

Так, в’язкість ротової рідини дітей зменшувалася у 2,65 раза в основній 

групі та у 2,13 раза – у порівняльній (р<0,05) від відповідного показника до 

лікування. Порівняння досліджуваних показників через півроку показало, що 

рівень рН у дітей основної групи не змінювався і дорівнював контрольному 

показнику, водночас, у порівняльній рН не змінився від показника після 

лікування і достовірно відрізнявся від контрольного показника. В’язкість 

ротової рідини зменшувалася у дітей обох порівнюваних груп: у 2,75 раза в 

основній групі та у 2,32 раза – у порівняльній (р<0,05), тобто наближалась до 

контрольного показника і не відрізнялась від нього (р>0,05) в основній групі, 

в порівняльний відміна була достовірною (р<0,05). 
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Аналіз цифрових даних дітей 16-18 років (табл. 4.9) показав, що рН 

ротової рідини дітей, хворих на ХКГ, достовірно не відрізнявся від 

контрольного показника (р>0,05). Проведене лікування сприяло зменшенню 

рН ротової рідини підлітків обох досліджуваних груп, причому зміни були 

достовірними (р<0,05); через півроку у порівняльній групі ці зміни 

залишалися достовірними, в основній групі дітей показник достовірно не 

відрізнявся від контрольного показника (р>0,05). 

 

Таблиця 4.9 Фізико-хімічні показники ротової рідини дітей 16-18 років 

у різні терміни спостережень (М±m) 

Група рН В’язкість, пуаз 

Контрольна, (n=20) 8,30±0,04 1,59±0,08 

Основна до лікування, (n=35) 8,31±0,07 5,01±0,09* 

Порівняльна до лікування, (n=32) 8,32±0,04 4,98±0,40* 

Основна після лікування, (n=35) 8,05±0,07*,** 3,12±0,22*,** 

Порівняльна після лікування, (n=32) 8,00±0,03* 3,98±0,12*,** 

Основна через 0,5 року, (n=35) 8,10±0,10** 2,70±0,11*,**,*** 

Порівняльна через 0,5 року, (n=32) 8,05±0,05*,** 3,40±0,16*,** 

 

Ефективність проведеного лікування підтверджувалася змінами 

в’язкості ротової рідини дітей у бік зменшення від показника до лікування у 

1,61 раза в основній групі та у 1,25 раза – у порівняльній (р<0,05). 

Цікавим виявилося порівняння показників в’язкості ротової рідини 

дітей через півроку: зменшення від показника до лікування було у 1,86 раза в 

основній групі та у 1,47 раза – у порівняльній (р<0,05). На відміну від 

молодших дітей у цій віковій групі через півроку показник в’язкості ротової 

рідини був достовірно відмінним від контрольного (р<0,05) (рис. 4.4).  

 



 96 

в’язкість ротової рідини

* *
*

0
1
2
3
4
5
6
7

о
с
н
о
в
н
а

п
о
р
ів

н
я
л

ь
н
а

о
с
н
о
в
н
а

п
о
р
ів

н
я
л

ь
н
а

о
с
н
о
в
н
а

п
о
р
ів

н
я
л

ь
н
а

До лікування Після лікування Через 6 місяців після

лікування

пуаз

3-5 років 6-7 років 16-18 років

 

Рисунок 4.4 – Графічна характеристика динаміки в’язкості ротової рідини 

дітей груп спостережень 

Примітка: * – відмінність достовірна від показника порівняльної групи 

відповідного терміну спостереження, р<0,05. 

 
Графічна характеристика динаміки рН ротової рідини дітей груп 

спостережень представлена на рисунку 4.5 
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Рисунок 4.5 – Графічна характеристика динаміки рН ротової рідини дітей 

груп спостережень 
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Загальний аналіз графічної характеристики змін рН ротової рідини 

дітей груп спостережень засвідчив, що традиційне лікування сприяло зсуву 

рН у кислий бік, через півроку показник основної групи достовірно був 

більшим від показника порівняльної групи.  

 

4.4.2 Зміни показників ПОЛ/АОЗ ротової рідини дітей різного віку, 

хворих на ХКГ 

 

Для оцінки мембраноруйнівних процесів нами було використано 

визначення показника утворення оксирадикалів, для оцінки 

антиоксидантного захисту (АОЗ) – вивчення системи неферментативного 

захисту – системи глутатіону. 

Аналіз цифрових даних (табл. 4.10) показав, що за розвитку запального 

процесу у яснах дітей 3-5 років збільшувалося утворення оксирадикалів та 

зменшувалося – глутатіону. Ефективність проведеного лікування 

підтверджувалася змінами досліджуваних показників у ротовій рідині. Так, 

утворення оксирадикалів зменшилося одразу після лікування на 15,67 % у 

дітей основної групи та на 10,98 % – порівняльної, (р<0,05); вміст загального 

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

у порівняльній групі не відбулося. Вміст окисненого глутатіону зменшився у 

дітей основної групи на 9,9 %; зменшення цього показника у порівняльній 

групі склало 4,4 %, причому різниця від показника порівняльної групи до 

лікування була достовірною (р<0,05). Вміст відновленого глутатіону 

збільшився у дітей основної групи на 10,1 %; водночас, у порівняльній групі 

– лише на 0,6 %. 
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Таблиця 4.10 Динаміка показників ПОЛ/АОЗ ротової рідини дітей 3-5 

років груп спостережень (М±m) 

Група Утворення 

оксирадика

лів, 

УОФ/мл 

слини 

Вміст 

загального 

глутатіону, 

мкмоль/л 

Вміст 

окисненого 

глутатіону, 

мкмоль/л 

Вміст 

відновлено

го 

глутатіону, 

мкмоль/л 

Редокс-
індекс 

глутатіону 

Контрольна, 

(n=20) 
53,198 
±2,657 

9,84 
±0,42 

0,970 
±0,040 

8,87 
±0,38 

0,901 
±0,002 

Основна до 

лікування, 

(n=23) 

65,236 
±2,159* 

7,18 
±0,27* 

0,910 
±0,02 

6,27 
±0,26* 

0,873 
±0,003* 

Порівняльна 

до лікування, 

(n=24) 

66,464 
±2,188* 

7,16 
±0,25* 

0,900 
±0,030 

6,26 
±0,24* 

0,874 
±0,003* 

Основна після 

лікування, 

(n=23) 

55,016 
±1,091** 

7,71 
±0,21* 

0,820 
±0,026*,** 

6,90 
±0,21* 

0,894 
±0,004 

Порівняльна 

після 

лікування, 

(n=24) 

59,166 
±2,041** 

7,16 
±0,23* 

0,860 
±0,030 

6,30 
±0,26* 

0,879 
±0,007* 

Основна через 

0,5 року, 

(n=23) 

52,838 
±0,910**,

*** 

8,47 
±0,15*,**,

*** 

0,730 
±0,006* 

7,74 
±0,13*, 

*** 

0,914 
±0,001*, 

*** 
Порівняльна 

через 0,5 року, 

(n=24) 

58,140 
±1,160** 

7,40 
±0,12* 

0,720 
±0,023* 

6,68 
±0,13* 

0,903 
±0,004 

Примітки (тут і далі в межах підрозділу):  

1. * – відмінність достовірна від показника контрольної групи, р<0,05; 

2. ** – відмінність достовірна від показника порівняльної групи до 

лікування, р<0,05; 

3. *** – відмінність достовірна від показника порівняльної групи 

відповідного терміну спостереження, р<0,05. 

 

Проведене лікування викликало збільшення редокс-індексу глутатіону 

у основній групі на 2,4 %, у порівняльній – на 0,6 % (рис. 4.6). 
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Найбільш цікавим виявилося порівняння показників ротової рідини 

дітей до лікування та через 0,5 року. Зокрема, зменшувалося утворення 

оксирадикалів на 19,01 % та 12,52 %, (р<0,05), у дітей основної і 

порівняльної груп відповідно. Причому, показники дітей основної групи 

достовірно відрізнялися від показників дітей порівняльної групи і більшою 

мірою наближалися (для показника утворення оксирадикалів були навіть 

меншими!) до показників дітей контрольної групи (рис. 4.7). 

Через 0,5 року вміст загального глутатіону у основній групі достовірно 

(р<0,05) був більшим як від показника порівняльної групи до лікування (у 1,2 

раза), так і від показника порівняльної групи через 0,5 року (1,2 раза). Також 

достовірною була різниця між вмістом відновленого глутатіону у дітей 

основної і порівняльної груп – у 1,2 раза (р<0,05). Окрім того, редокс-індекс 

глутатіону у основній групі зріс і навіть достовірно перевищив показник 

контрольної групи. 
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Рисунок 4.6 – Графічна характеристика динаміки показників АОЗ ротової 

рідини дітей 3-5 років груп спостережень 

Примітка (тут і для рис. 4.7-4.10): * – відмінність достовірна від показника 

порівняльної групи відповідного терміну спостереження, р<0,05. 
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Рисунок 4.7 – Графічна характеристика динаміки показників ПОЛ ротової 

рідини дітей 3-5 років груп спостережень 

 

Таким чином, можна стверджувати, що запропонована схема лікування 

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

так і сприяла їх подальшому покращенню через 0,5 року.  

Окрім цього, було проведено вивчення показників ПОЛ/АОЗ у дітей 6-

7 років (табл. 4.11). 

До лікування достовірної різниці між показниками основної і 

порівняльної груп не було. Водночас, наявність хронічного запального 

процесу у яснах дітей сприяла збільшенню утворення оксирадикалів: 

Відбувалося збільшення утворення оксирадикалів від показника контрольної 

групи на 14,81 % і 13,86 % у основній і порівняльній групах відповідно. 

Ефективність проведеного лікування одразу після його закінчення 

підтверджувалася змінами досліджуваних показників. Так, утворення 

оксирадикалів зменшилося у дітей основної групи на 6,35 %; у порівняльній 

групі – на 6,15 %. 
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Таблиця 4.11 Динаміка показників ПОЛ/АОЗ ротової рідини дітей 6-7 років 

груп спостережень (М±m) 

Група Утворення 

оксирадика

лів, 

УОФ/мл 

слини 

Вміст 

загального 

глутатіону, 

мкмоль/л 

Вміст 

окисненого 

глутатіону, 

мкмоль/л 

Вміст 

відновлено

го 

глутатіону, 

мкмоль/л 

Редокс-
індекс 

глутатіону 

Контрольна, 

(n=20) 
51,59 
±2,15 

9,24 
±0,24 

0,870 
±0,030 

8,37 
±0,28 

0,906 
±0,002 

Основна до 

лікування, 

(n=30) 

58,74 
±1,34* 

6,53 
±0,30* 

0,840 
±0,020* 

5,69 
±0,24* 

0,871 
±0,003* 

Порівняльна 

до лікування, 

(n=31) 

59,23 
±1,59* 

6,55 
±0,25* 

0,850 
±0,020 

5,70 
±0,22* 

0,870 
±0,004* 

Основна після 

лікування, 

(n=30) 

55,01 
±1,24** 

7,30 
±0,21*,** 

0,820 
±0,026*,**

* 

6,48 
±0,21*,** 

0,888 
±0,004*,*

* 
Порівняльна 

після 

лікування, 

(n=31) 

55,59 
±1,10** 

6,80 
±0,23* 

0,920 
±0,030*,** 

5,88 
±0,26* 

0,865 
±0,007* 

Основна через 

0,5 року, 

(n=30) 

53,00 
±2,10** 

8,20 
±0,20**,*

** 

0,720 
±0,005*,** 

7,48 
±0,20**,*

** 

0,912 
±0,001**,

*** 
Порівняльна 

через 0,5 року, 

(n=31) 

54,99 
±0,95** 

7,20 
±0,12*,** 

0,710 
±0,023*,** 

6,49 
±0,13*,** 

0,901 
±0,004** 

 

Цікавим виявилося порівняння показників ротової рідини дітей через 

0,5 року. Зокрема, утворення оксирадикалів у основній групі достовірно 

(р<0,05) було меншим як від показника порівняльної групи до лікування (на 

9,77 %), так і від показника порівняльної групи через 0,5 року (на 3,76 %) та 

достовірно не відрізнялося від показника дітей контрольної групи (рис. 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Графічна характеристика динаміки показників ПОЛ ротової 

рідини дітей 6-7 років груп спостережень 

 

Оцінка показників АОЗ ротової рідини у дітей 6-7 років показала, що 

розвиток запального процесу в яснах викликав зменшення вмісту загального 

глутатіону у 1,4 раза у дітей основної і порівняльної груп; проведене 

лікування сприяло збільшенню цього показника у дітей основної групи на 

11,8 %, порівняльної – на 3,8 %: через півроку показник зріс на 25,6 % 

(р<0,05) та на 9,9 % у дітей основної та порівняльної груп відповідно. 

Порівняння показника основної групи як після лікування, так і через півроку 

від відповідного показника порівняльної групи показало його достовірну 

відміну (р<0,05). 

У дітей з гінгівітом основної і порівняльної групи порівняно із 

показником здорових дітей вміст окисненого та відновленого глутатіону 

зменшився на 3,45 % і 2,30 % та 32,02 % і 31,90 %, зменшувався редокс-

індекс глутатіону на 3,86 % і 3,98 % відповідно. 

Одразу після лікування вміст окисненого глутатіону зменшився (на 

2,38 %) у дітей основної групи і збільшився (на 8,24 %) – порівняльної і 

достовірно відрізнявся від контрольного показника (р<0,05). Через півроку 
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цей показник був достовірно меншим в обох групах спостережень у 1,2 раза 

(р<0,05). Зменшення цього показника свідчило, мабуть, про стійку ремісію 

ХКГ і зменшення активності неферментативної ланки АОЗ. 

Вміст відновленого глутатіону після лікування зріс на 13,88 % і лише 

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

основної і порівняльної груп відповідно (рис.4.9). 
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Рисунок 4.9 – Графічна характеристика динаміки показників АОЗ ротової 

рідини дітей 6-7 років груп спостережень 

 

Також чутливим показником був редокс-індекс глутатіону: одразу 

після лікування його зростання було на 1,95 % і зменшення на 0,58 % в 

основній і порівняльній групі відповідно. За півроку цей показник зріс і в 

основній групі перевищив контрольний (р>0,05), в порівняльній був на 

0,55 % меншим від контрольного і також достовірно від нього не відрізнявся. 

При порівнянні показника основної і порівняльної груп між собою з’ясовано, 

що через півроку вони достовірно (р<0,05) відрізнялися. 

Було проведене визначення показників ПОЛ/АОЗ у дітей 16-18 років та 

їх статистична обробка (табл. 4.12). 
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Таблиця 4.12 Динаміка показників ПОЛ/АОЗ ротової рідини дітей 16-

18 років груп спостережень (М±m) 

Група Утворення 

оксирадика

лів, 

УОФ/мл 

слини 

Вміст 

загального 

глутатіону, 

мкмоль/л 

Вміст 

окисненого 

глутатіону, 

мкмоль/л 

Вміст 

відновлено

го 

глутатіону, 

мкмоль/л 

Редокс-
індекс 

глутатіону 

Контрольна, 

(n=20) 
57,00 
±6,70 

8,70 
±0,27 

1,06 
±0,08 

7,64 
±0,27 

0,878 
±0,009 

Основна до 

лікування, 

(n=35) 

73,95 
±4,45* 

6,38 
±0,27* 

1,58 
±0,04* 

4,80 
±0,25* 

0,751 
±0,008* 

Порівняльна 

до лікування, 

(n=32) 

75,70 
±5,50* 

6,40 
±0,25* 

1,59 
±0,03* 

4,81 
±0,24* 

0,750 
±0,020* 

Основна після 

лікування, 

(n=35) 

61,50 
±2,60** 

7,08 
±0,19*,**,

*** 

1,30 
±0,04*,**,*

** 

5,78 
±0,16*, 

*** 

0,816 
±0,002*,*

** 
Порівняльна 

після 

лікування, 

(n=32) 

65,20 
±3,64** 

6,40 
±0,19* 

1,54 
±0,02* 

4,86 
±0,06* 

0,759 
±0,013* 

Основна через 

0,5 року, 

(n=35) 

57,80 
±3,20** 

7,18 
±0,09*,**,

*** 

0,78 
±0,031*,**,*
** 

6,41 
±0,09*, 

**,*** 

0,892 
±0,004**,*
** 

Порівняльна 

через 0,5 року, 

(n=32) 

61,80 
±4,22** 

6,60 
±0,23* 

1,40 
±0,03* 

5,20 
±0,22* 

0,788 
±0,007* 

 

До лікування достовірної різниці між показниками основної і 

порівняльної груп не було. Водночас, наявність хронічного запального 

процесу у яснах сприяла зменшенню у ротовій рідині вмісту загального (у 

1,36 раза) та відновленого глутатіону (у 1,6 раза) (р<0,05), також достовірно 

зменшувався редокс-індекс глутатіону. Відбувалося достовірне збільшення 
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вмісту окисненого глутатіону від показника контрольної групи: на 49 % і 

50 % у основній і порівняльній групах відповідно. 

Ефективність проведеного лікування підтверджувалася змінами 

досліджуваних показників. Так, вміст загального глутатіону збільшився у 

осіб основної групи на 10,9 %; змін цього показника у порівняльній групі не 

відбулося. Вміст окисненого глутатіону зменшився у дітей основної групи на 

17,72 %; зменшення цього показника у порівняльній групі склало 3,14 %, 

причому різниця від показника порівняльної групи до лікування була 

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

основної групи на 20,42 %; водночас, у порівняльній групі – лише на 1,04 %. 

Проведене лікування викликало збільшення редокс-індексу глутатіону в 

основній групі на 8,7%, у порівняльній – на 1,2 % (рис. 4.10).  
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Рисунок 4.10 – Графічна характеристика динаміки показників АОЗ ротової 

рідини дітей 16-18 років груп спостережень 

 

Порівняння показників ротової рідини підлітків через 0,5 року 

виявилося найбільш цікавим. Так вміст загального глутатіону у основній 



 106 

групі достовірно (р<0,05) був більшим як від показника порівняльної групи 

до лікування (на 12,2 %), так і від показника порівняльної групи через 0,5 

року (на 8,8 %). У цей термін спостереження також достовірною була різниця 

між вмістом окисненого та відновленого глутатіону у осіб основної і 

порівняльної груп – 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. 

Обробка цифрового матеріалу показників ПОЛ показала (рис. 4.11), що 

за розвитку ХКГ збільшувалося утворення оксирадикалів у 1,3 раза у дітей 

порівняльної і основної груп (р<0,05).  
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Рисунок 4.11 – Графічна характеристика динаміки показників ПОЛ 

ротової рідини дітей 16-18 років груп спостережень 

Примітка: * – відмінність достовірна від показника порівняльної групи 

до лікування, р<0,05. 

 

Проведене лікування сприяло зменшенню цього показника, але він 

перевищував у основній і порівняльній групі на 14,4 % і 7,9 % та 8,4 % і 
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1,4 % одразу після лікування та через півроку контрольний показник 

відповідно. Водночас, лікування призвело до достовірних змін від показника 

порівняльної групи до лікування як одразу після курсу терапії ХКГ, так і 

через півроку, що свідчило про її достатню ефективність в обох групах 

клінічних спостережень. 

 

4.4.3 Динаміка ступеня дисбіозу за показниками ротової рідини дітей 

різного віку, хворих на ХКГ 

 

Для врахування впливу мікробної флори, зокрема ступеня обсіменіння 

мікрофлорою порожнини рота та її патогенності з урахуванням 

неспецифічного імунітету натепер більш використовуваний показник 

ступеня дисбіозу. Нами був проведений аналіз змін цього показника у дітей 

різного віку та у різні періоди клінічних спостережень(табл. 4.13).  

 

Таблиця 4.13 Динаміка показників дисбіозу ротової порожнини дітей 3-

5 років груп спостережень (М±m) 

Група Уреазна 

активність, 

N-NH4
+
мг/ 

мг
-1 білка 

Вміст 

лізоциму, 

мг/л 

Ступінь 

дисбіозу 

(уреаза/лізоцим)

×100 

1 2 3 4 

Контрольна, (n=20) 1,168 

±0,097 

161,528 

±5,692 

0,719 

±0,036 

Основна до лікування, 

(n=23) 

1,791 

±0,145* 

132,023 

±3,985* 

1,347 

±0,041* 

Порівняльна до 

лікування, (n=24) 

1,792 

±0,106* 

133,780 

±4,952* 

1,342 

±0,073* 

Основна після лікування, 

(n=23) 

1,640 

±0,033* 

158,560 

±4,329**,*** 

1,044 

±0,023*,** 
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Продовження табл. 4.13 

1 2 3 4 

Порівняльна після 

лікування, (n=24) 

1,694 

±0,059* 

141,100 

±3,314 

1,203 

±0,075* 

Основна через 0,5 року, 

(n=23) 

1,480 

±0,086*,** 

159,900 

±2,850**,*** 

0,933 

±0,059*,**,*** 

Порівняльна через 0,5 

року, (n=24) 

1,560 

±0,028*,** 

143,260 

±3,692* 

1,090 

±0,019*,** 

Примітки (тут і і далі в межах підрозділу):  

1. * – відмінність достовірна від показника контрольної групи, р<0,05; 

2. ** – відмінність достовірна від показника порівняльної групи до 

лікування, р<0,05; 

3. *** – відмінність достовірна від показника порівняльної групи 

відповідного терміну спостереження, р<0,05. 

 

У дітей 3-5 років розвиток ХКГ супроводжувався змінами показників 

ротової рідини. 

До лікування достовірної різниці між показниками основної і 

порівняльної груп не було. Водночас, наявність хронічного запального 

процесу у яснах дітей сприяла зменшенню у ротовій рідині вмісту лізоциму у 

1,2 раза (р<0,05); достовірно збільшилася уреазна активність – у 1,5 раза та 

ступінь дисбіозу – у 1,9 раза (р<0,05) (рис. 4.12). 

Ефективність проведеного лікування підтверджувалася змінами 

досліджуваних показників у ротовій рідині. Так, відбувалося зменшення 

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

порівняльної; збільшувався вміст лізоциму на 20,1 % (р<0,05) та 5,47 % у 

основній та порівняльній групах відповідно; зменшувався ступінь дисбіозу 

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

Найбільш цікавим виявилося порівняння показників ротової рідини 

дітей до лікування та через 0,5 року. Зокрема, зменшувалася уреазна 
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активність на 17,36 % та 12,95 %, (р<0,05), зменшувався ступінь дисбіозу на 

30,73 % та 18,78 %, (р<0,05), у дітей основної і порівняльної груп відповідно. 
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Рисунок 4.12 – Зміни уреазної активності та ступеня дисбіозу ротової 

порожнини дітей 3-5 років груп спостережень 

Примітка (тут і для рис. 4.13-4.17): * – відмінність достовірна від 

показника порівняльної групи відповідного терміну спостереження, р<0,05. 

 

Водночас, збільшувався вміст лізоциму у ротовій рідині дітей на 

21,12 % та 7,09 % (р<0,05) у дітей основної і порівняльної груп відповідно 

(рис.4.13). 

Тобто, отримані дані свідчили про тривалий ефект проведеної терапії у 

дітей обох груп. Причому, показники дітей основної групи достовірно 

відрізнялися від показників дітей порівняльної групи і більшою мірою 

наближалися до показників дітей контрольної групи. 
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Рисунок 4.13 – Зміни вмісту лізоциму у ротовій рідині дітей 3-5 років груп 

спостережень 

 

Цифрові дані, що характеризують дисбіотичні процеси у ротовій 

порожнині дітей 6-7 років, хворих на ХКГ, представлені у таблиці 4.14. 

 

Таблиця 4.14 Динаміка показників дисбіозу ротової порожнини дітей 6-

7 років груп спостережень (М±m) 

Група Уреазна 

активність, 

N-NH4
+
мг/ 

мг
-1 білка 

Вміст 

лізоциму, 

мг/л 

Ступінь 

дисбіозу 

(уреаза/лізоцим)

×100 
1 2 3 4 

Контрольна, (n=20) 1,09 
±0,14 

155,78 
±3,58 

0,71 
±0,11 

Основна до лікування, 

(n=30) 
1,71 
±0,15* 

130,02 
±0,98* 

1,34 
±0,10* 

Порівняльна до 

лікування, (n=31) 
1,72 
±0,13* 

128,32 
±1,08* 

1,35 
±0,11* 

Основна після лікування, 

(n=30) 
1,43 
±0,04**,*** 

150,32 
±2,78**,*** 

0,95 
±0,04**,*** 



 111 

Продовження табл. 4.14 

1 2 3 4 

Порівняльна після 

лікування, (n=31) 

1,57 

±0,02 

140,68 

±1,29** 

1,11 

±0,02** 

Основна через 0,5 року, 

(n=30) 

1,35 

±0,05**,*** 

155,60 

±3,69**,*** 

0,87 

±0,04**,*** 

Порівняльна через 0,5 

року, (n=31) 

1,57 

±0,03 

140,96 

±1,24 

1,12 

±0,03 

 

До лікування достовірної різниці між показниками основної і 

порівняльної груп не було. 

Водночас, наявність хронічного запального процесу у яснах дітей 

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

(р<0,05). 

Відбувалося збільшення уреазної активності – на 57,79 % і 56,88 % та 

ступеня дисбіозу – на 90,14 % і 88,73 % у основній і порівняльній групах 

відповідно. 

Ефективність проведеного лікування підтверджувалася змінами 

досліджуваних показників. Так, уреазна активність зменшилася у дітей 

основної групи на 16,37 % причому різниця від показника порівняльної групи 

до лікування була достовірною (р<0,05); зменшення цього показника у 

порівняльній групі склало 8,72 %. Проведене лікування викликало 

зменшення ступеня дисбіозу у основній групі у 1,41 раза (р<0,05), у 

порівняльній – у 1,22 раза (р<0,05) (рис. 4.14). Вміст лізоциму збільшився у 

дітей основної групи на 15,61 % (р<0,05); водночас, у порівняльній групі – 

лише на 9,63 % (р<0,05).  
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Рисунок 4.14 – Зміни уреазної активності та ступеня дисбіозу ротової 

порожнини дітей 6-7 років груп спостережень 

 

Цікавим виявилося порівняння показників ротової рідини дітей через 

0,5 року. Зокрема достовірною була різниця між уреазою активністю у дітей 

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

дисбіозу зменшувався в основній групі, в порівняльній мав тенденцію до 

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

показника контрольної групи; у порівняльній групі цей показник практично 

не змінився (рис. 4.15). 

Таким чином, можна стверджувати, що запропонована схема лікування 

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

подальшому покращенню через 0,5 року. 
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Рисунок 4.15 – Зміни вмісту лізоциму у ротовій рідині дітей 6-7 років груп 

спостережень 

 

Клінічний приклад. 

Хвора М., 7 років, амбулаторна карта № 4332, 08.10.13 р., звернулася зі 

скаргами на періодичну кровоточивість ясен під час прийому їжі, 

неправильне положення зубів. Скарги появилися після прорізування передніх 

постійних зубів, лікування не проводилося. 

Об’єктивно: лице симетричне, пропорційне, шкірні покриви без видимих 

патологічних змін. Червона облямівка губ блідо-рожевого кольору, без 

наявних тріщин, ерозій, виразок. В присінку рота патології прикріплення 

вуздечок губ та патологічних тяжів слизової оболонки не виявлено. Прикус 

змінний: глибоке прогнатичне співвідношення зубних рядів. Скупчення 12, 

11, 21, 22. 

   Pl Pl       Pl Pl    
0 0 16 V IV III 12 11 21 22 III IV V 26 0 0 
0 0 46 V IV III 42 41 31 32 III IV V 36 0 0 
   Pl Pl       Pl Pl    

 

КПВ+кп=8, незначна гіперемія слизової оболонки маргінальних ясен, 

ясневий край валикоподібно потовщений, ясенні сосочки згладжені. При 
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зондуванні зубоясенної боріздки наявна помірна кровоточивість ясен. 

Виявляються над’ясневі немінералізовані зубні відкладення. Перкусія усіх 

зубів безболісна. Індекс ГІ=2, ОНІ-S=1,8, РМА=30 %, в ротовій рідині: рН 

7,8, в’язкість 5,8 пуаз, 58,30 УОФ/мл, загальний глутатіон 6,50 мкмоль/л, 

окиснений глутатіон 0,84 мкмоль/л, відновлений глутатіон 5,66 мкмоль/л, 

редокс-індекс глутатіону 0,871, уреазна активність 1,72 N-NH4
+
мг/ мг

-1 білка, 

вміст лізоциму 128 мг/л, ступінь дисбіозу 1,34. 

Діагноз: Хронічний катаральний гінгівіт (легкий ступень). Глибоке 

прогнатичне співвідношення зубних рядів (рис. 4.16). 

 

 

Рисунок 4.16 – Стан пародонта хворої М., 7 років, перше відвідування 

 

Після антисептичної обробки порожнини рота 0,05 % розчином 

хлоргекседину проведено професійна гігієна порожнини рота, навчання 

гігієнічним навичкам, підбір зубної щітки. Скорегована дієта (вилучити 

газовані солодкі напої, мучну солодку їжу в перервах між прийомами їжі, 

збільшити вживання овочів, фруктів замість солодощів, рекомендовано 

нормалізувати (збільшити) питний режим). Складено план ортодонтичного 

лікування. Протягом місяця застосовували протизапальний гель з неовітином 

– проводили аплікації на ясна (у вихідні дні, згідно з інструкцією щодо 
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використання, рекомендували додавати 1 мл гелю в зубну пасту прямо на 

зубну щітку). При чищенні зубів протягом 4 тижнів пропонували 

застосовувати зубну пасту «VIVAX Dent з активним пептидним комплексом і 

бетулавітом», потім протягом 4 тижнів – зубну пасту «VIVAX Dent з 

активним пептидним комплексом і бісабололом».  

При контрольному відвідувані 15.05.2014 р. скарги відсутні. 

Об’єктивно: прикус змінний, ортогнатичне співвідношення зубних рядів. 

СОПР блідо-рожевого кольору, ясна щільні безболісні, спостерігається деяка 

зміна рельєфу ясневого краю, в ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи 

наявний незначний набряк ясневих сосочків (рис. 4.17). 

Індекс ГІ=1,6, ОНІ-S=0,64, РМА=16 %, в ротовій рідині: рН 7,8, 

в’язкість 5,8 пуаз, 58,30 УОФ/мл, загальний глутатіон 6,50 мкмоль/л, 

окиснений глутатіон 0,84 мкмоль/л, відновлений глутатіон 5,66 мкмоль/л, 

редокс-індекс глутатіону 0,871, уреазна активність 1,72 N-NH4
+
мг/ мг

-1 білка, 

вміст лізоциму 128 мг/л, ступінь дисбіозу 1,34. 

Д-з: Хронічний катаральний гінгівіт (легкий ступень). 

 

  

Рисунок 4.17 - Стан пародонта хворої М. через півроку. 
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Проведено контроль гігієнічних навичок, професійна гігієна 

порожнини рота. Рекомендовано проведення профілактичного курсу 

лікування 2 рази на рік (навесні та восени), диспансерне спостереження, в 

тому числі, у ортодонта, повторний огляд через 0,5 року. 

Наступним етапом досліджень стало вивчення показників дисбіозу у 

осіб 16-18 років (табл. 4.15).  

 

Таблиця 4.15 Динаміка показників дисбіозу ротової порожнини в осіб 16-18 

років груп спостережень (М±m) 

Група Уреазна 

активність, 

N-NH4
+
мг/ 

мг
-1 білка 

Вміст 

лізоциму, 

мг/л 

Ступінь 

дисбіозу 

(уреаза/лізоцим)

×100 
1 2 3 4 

Контрольна, (n=20) 1,88 
±0,05 

225,10 
±8,30 

0,84 
±0,06 

Основна до лікування, 

(n=35) 
2,87 
±0,15* 

151,50 
±6,40* 

1,89 
±0,12* 

Порівняльна до 

лікування, (n=32) 
2,85 
±0,07* 

156,30 
±7,70* 

1,85 
±0,13* 

Основна після лікування, 

(n=35) 
2,31 
±0,04*,** 

187,10 
±4,10**,*** 

1,23 
±0,03**,*** 

Порівняльна після 

лікування, (n=32) 
2,39 
±0,02*,** 

166,20 
±4,34* 

1,42 
±0,06*,** 

Основна через 0,5 року, 

(n=35) 
2,03 
±0,11**,*** 

190,20 
±8,10**,*** 

1,06 
±0,05**,*** 

Порівняльна через 0,5 

року, (n=32) 
2,28 
±0,07*,** 

155,60 
±2,36* 

1,46 
±0,03*,** 

 

Наявність хронічного запального процесу в яснах впливала на 

показники дисбіозу у ротовій порожнині: збільшувалась уреазна активність у 

1,5 раза (р<0,05), зменшувався вміст лізоциму у ротовій рідині у 1,5 і 1,4 раза 

(р<0,05), зростав ступінь дисбіозу у 2,3 і 2,2 раза (р<0,05) у основній і 

порівняльній групах відповідно. 

Оцінка показників дисбіозу ротової порожнини одразу після 

проведеного лікування показала – зменшилася уреазна активність на 19,51 % 
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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 і порівняльної груп відповідно. Причому, усі показники дітей 

основної групи після лікування достовірно відрізнялися від відповідних 

показників порівняльної групи до лікування. 

Клінічне обстеження хворих на ХКГ через півроку засвідчило, що від 

показника до лікування уреазна активність стала ще меншою – на 29,27 % і 

20 % (р<0,05) в основній і порівняльній групі відповідно; вміст лізоциму у 

дітей основної групи також став ще більшим, ніж одразу після лікування – на 

25,55 % (р<0,05) від показника до лікування, водночас у дітей порівняльної 

групи цей показник зменшився порівняно з показником 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 порівняльної групи зафіксовано деяке 

зростання цього показника (на 2,16 %), водночас, він достовірно відрізнявся 

від показника до лікування на 21,08 % (р<0,05), (рис. 4.18, 4.19).  
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Рисунок 4.18 – Зміни уреазної активності та ступеня дисбіозу ротової 

порожнини осіб 16-18 років груп спостережень 
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Рисунок 4.19 – Зміни вмісту лізоциму у ротовій рідині осіб 16-18 років груп 

спостережень 

 

Порівняння усіх показників основної і порівняльної груп між собою 

одразу після лікування і через півроку показало, що різниця була 

достовірною (р<0,05), окрім уреазної активності одразу після лікування. 

Даний факт засвідчив високу і тривалу ефективність використання 

запропонованої терапії ХКГ із використанням нанотехнологічного гелю, 

який володіє 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. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Ураховуючи, що різні хвороби пародонта уражають половину дитячого 

і майже все доросле населення земної кулі [132 ], можна зробити висновок, 

що захворювання пародонта є однією з найбільш складних проблем 

стоматології [51, 62, 81]. Найголовнішим напрямком у вирішення цієї 

проблеми як у світі, так і в Україні є розробка таких лікувально-

профілактичних схем, які б ураховували не тільки етіологічні моменти, а й 

патогенез даної патології [1], наявність супутніх соматичних хвороб [18, 38, 

59, 83], еколого-географічні особливості території проживання [25, 80], 

психічних навантажень [20]. Тим більш виліковність хвороб пародонта у 

ранніх стадіях або перехід у тривалу ремісію є досягненням вітчизняної 

стоматології. 

Найбільш важливим аспектом є своєчасне виявлення та усунення 

захворювань тканин пародонта у дітей, що буде сприяти зменшенню частоти 

і тяжкості цих захворювань у дорослому віці [29, 57, 111]. 

Запобігання виникненню запальних процесів в пародонті вимагає 

докладного розгляду етіологічних факторів, особливостей патогенезу та 

проведення ефективного лікування ХКГ у дітей. Стратегічною метою 

лікування хворого з патологією пародонта є усунення виявлених 

етіологічних чинників або їх зменшення, вплив на окремі патогенетичні 

ланки захворювання [1, 39 63, 103], в тому числі, із використанням 

пептидних регуляторів [17, 98]. Беззаперечним при лікуванні захворювань 

тканин пародонта є урахування віку дитини. Зокрема автор [1] виділяє різний 

тип запальної реакції у тканинах пародонта і стверджує про її гіперергічний 

перебіг у дітей і молодих осіб, що слід ураховувати при лікуванні.  

Водночас, клінічні дослідження не дозволяють в повній мірі оцінити 

патогенетичний вплив різних засобів, зокрема отриманих за допомогою 

нанотехнології, та запропонувати ефективні методи лікування та 

профілактики захворювань тканин пародонта, що обумовлює необхідність у 

проведенні експериментальних досліджень. Результати цих досліджень у 
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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. 

Таким чином, для визначення ефективності лікувально-

профілактичних заходів та засобів, отриманих за допомогою нанотехнологій, 

було визначено мету наукових досліджень – підвищення ефективності 

лікування дітей із хронічним катаральним гінгівітом шляхом 

експериментально-клінічного дослідження та патогенетичного 

обґрунтування використання нанотехнологічного препарату. 

Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання: 

провести клінічне обстеження дітей різних вікових груп для визначення 

розповсюдженості й інтенсивності хвороб пародонта; дослідити фізико-

хімічні, біохімічні та імунологічні показники ротової рідини у дітей різних 

вікових груп із хронічним катаральним гінгівітом і здійснити індексну оцінку 

гігієни порожнини рота та стану тканин пародонта; 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 препаратом; дослідити зміни показників окисно-

відновного гомеостазу, ступеня дисбіозу й імунологічних показників ротової 

рідини у дітей різного віку із хронічним катаральним гінгівітом при 

використанні нанотехнологічного препарату у складі комплексної терапії; на 

підставі проведених досліджень оцінити ефективність застосування 

патогенетично обґрунтованих лікувально-профілактичних заходів у дітей 

різного віку із хронічним катаральним гінгівітом. 

Для вирішення поставлених завдань було використано наступні 

методи: епідеміологічні – для вивчення розповсюдженості захворювань 

тканин пародонта та стану гігієни порожнини рота; комплексне 
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стоматологічне обстеження дітей, з використанням індексних оцінок стану 

тканин пародонта; 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. 

Проведене обстеження 266 дітей різного віку показало високу 

поширеність ХКГ: у дітей 3-5 років вона склала 63,5 %, дітей 6-7 років – 

64,9 %, 16-17 років – 75,5 %.  

Вибір вікових груп базувався на виокремленні спостережень за дітьми 

з молочним, змінним і постійним прикусом без включення дітей у пре- і 

пубертатному періоді їх розвитку. Обстеження дітей і молодих осіб включало 

визначення рівня стоматологічного здоров’я: кп, КПВ+кп, КПВ, 

пародонтологічний статус, рівень гігієни та визначення нозологічної форми 

захворювання. 

Дані щодо поширеності захворювань тканин пародонта узгоджуються з 

даними інших авторів [50, 51, 62, 64, 81, 87]. На цей показник беззаперечним 

є вплив багатьох факторів, зокрема, місце проживання [60], стан екології 

[63], забрудненості джерел водопостачання [25], стан здоров’я, а саме, 

наявність соматичних захворювань [24, 18, 38]. 

У нашому дослідження у групи клінічних спостережень не були 

включені діти за наявності у них супутніх соматичних захворювань, 

ортодонтичних конструкцій, алергії до компонентів засобів гігієни, 

проходження курсу антибіотикотерапії, за відсутності стійких навичок 

чищення зубів (внаслідок фізичних чи психічних обмежень). Хворих було 

взято під диспансерне спостереження та шляхом випадкового відбору 

розділено на групи: основну і порівняльну відповідного віку. Окрім того, для 

отримання контрольних величин було обстежено 20 практично здорових осіб 

з числа обстежених кожного віку. 



 124 

З 23 хворих основної групи віком 3-5 років хлопчиків було 12 (52,2 %), 

дівчаток було 11 (47,8 %); у групі порівняння хлопчиків було 12 (50 %), 

дівчаток – 12 (50 %). У основній групі віком 6-7 років хлопчиків було 15 

(50 %), дівчаток було 15 (50 %); у групі порівняння хлопчиків було 15 

(48,4 %), дівчаток – 16 (51,6 %). З 35 хворих основної групи віком 16-18 років 

хлопців було 18 (51,4 %), дівчат було 17 (48,6 %); у групі порівняння хлопців 

і дівчат було порівну по 16 (50 % і 50 %). Тобто були сформовані рівномірні 

співставні за статтю та кількістю групи дітей для клінічних спостережень. 

Умовами включення до дослідження була свідома згода на участь у 

дослідженні (в т.ч. батьків), добрий стан здоров’я у цілому (відсутність 

супутньої соматичної патології), свідома відмова від використання інших 

гігієнічних засобів для порожнини рота та зубів (в т.ч. від проведення у цей 

період професійної гігієни порожнини рота, використання ополіскувачів), 

погодження на дворазове чищення зубів (не після кожного прийому їжі). 

Оцінку ефективності лікування проводили на підставі аналізу клініко-

лабораторних показників після первинного пародонтологічного лікування, 

щотижня протягом місяця та віддалених результатів (через 6 місяців). За 

необхідності (рецидив захворювання) – курс лікування повторювали. 

У дітей з хронічним катаральним гінгівітом превалювала легка і 

середня тяжкість перебігу: 3-5 років – 36 (76,6 %) і 11 (23,4 %) дітей; 6-7 

років – 42 (68,9 %) і 19 (31,1 %) дітей; 16-18 років – 44 (59,5 %) підлітка мали 

легкий ступінь гінгівіту, 28 (37,8 %) – середній і 2 (2,7 %) підлітків мали 

тяжкий ступінь гінгівіту. 

Було вивчено гігієнічний стан порожнини рота, оцінено ступінь 

запалення ясен обстежених дітей. 

Проба Шиллера-Писарєва була позитивною (від світло-бурого до 

темно-коричневого) у всіх дітей (слугувала для діагностики та оцінки 

ефективності лікування). Індекс РМА зі значенням 30,2±3,84 % у дітей 6-7 

років свідчив про граничний ступінь запалення – між легким і середнім; у 

решти дітей показник РМА свідчив про середній ступінь запалення ясен. 
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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 (ОНІ-S) рівень гігієни у дітей 6-7 років був поганим, у підлітків 

16-18 років склав граничне значення між середнім і поганим рівнем гігієни 

порожнини рота. Проведений аналіз отриманих даних показав, що, що рівень 

догляду за зубами дітей з хронічним катаральним гінгівітом (ХКГ) був 

більшою мірою задовільним, тому у нашому дослідженні слід було звертати 

увагу й на інші можливі етіологічні фактори розвитку запалення у яснах 

(неякісні пломби, режим харчування, його якість, кількість вживаної питної 

води, порушення прикусу тощо). 

Для забезпечення високої ефективності лікування та її довготривалості 

було відібрано лікувальні та гігієнічні засоби, які містили неовітин – 

оригінальний препарат біоантиоксидантний комплекс, отриманий з 

женьшеню. У складі неовітину наявні ферменти антиоксидантного захисту, 

тритерпенові глікозиди, які мають високу протизапальну, кровоспинну та 

загоювальну дії, причому з довготривалим ефектом. Препарат здатен 

стимулювати власну активність антиоксидантної системи організму (з 

інструкції щодо використання). Також у складі лікувально-профілактичних 

засобів «VIVAX Dent», зокрема у гелі, містяться активні синтезовані 

пептидні комплекси, отримані з пептидів тимусу (АК-1, синтетичний аналог 

тималіну), судин (АК-7), кісткової та хрящової тканин (АК-12) [122]. 

Серія лікувально-профілактичних засобів «VIVAX Dent» була 

розроблена з використанням нанотехнологій, які дозволяють конструювати 

речовини на рівні молекул. В основі всієї лінійки засобів знаходяться короткі 

низькомолекулярні синтезовані пептиди вибіркової дії, які складаються з 

амінокислот і зв’язані в певній послідовності. Ця послідовність амінокислот є 

інформаційним носієм для кожної ушкодженої клітини, що дозволяє 

отримати позитивну динаміку при лікуванні захворювань пародонта. Короткі 

пептиди, які входять у склад «VIVAX Dent», викликають в ушкодженій 
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клітині експресію (включення) генів, які відповідають за синтез білку, 

необхідного для відновлення функції клітини. Як наслідок, відбувається 

нормалізація функції клітини, що, в свою чергу, сприяє покращенню функції 

судин, слизової оболонки порожнини рота і пародонта. Усе це, в кінцевому 

результаті, призводить до зменшення клінічних проявів захворювання [133]. 

Проведені клінічно-лабораторні дослідження Української асоціації 

профілактичної та дитячої стоматології щодо ефективності засобів для 

індивідуальної гігієни порожнини рота «VIVAX Dent» (2014 р.) показали їх 

високу ефективність. 

Тому, було прийняте рішення в експериментальних умовах перевірити 

ефективність протизапального гелю з неовітином щодо використання у 

дитячому віці. 

На першому етапі нами була запропонована модель 

експериментального гінгівіту. Викликання запального процесу в яснах щурів 

було обґрунтовано побічною дією ультразвуку на тканини пародонта, що 

виражались появою гіперемії, набряку, несправжніх кишень, кровоточивості. 

Методика заключалася в тому, що після попереднього знечулення 

ефіром білого лінійного щура (віком 1 або 2 місяці, що відповідає людському 

віку 4 і 7 років) 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. На 5 день досліду спостерігали клінічну картину 

катарального запалення ясен, які характеризувалися гіперемією, набряком, 

кровоточивістю, збільшенням висоти ясенного сосочка, 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 
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семи днів та щурам 5 групи – обробку ясен протизапальним гелем з 

неовітином двічі на добу протягом семи днів.  

Окрім яскравих клінічних ознак запального процесу в яснах щурів, що 

підтверджувалися гістологічними дослідженнями, відбувалися біохімічні 

зміни на рівні організму і тканин пародонта. 

Проведені гістологічні дослідження встановили зміни структури ясен 

одно- та двомісячних тварин при експериментальному гінгівіті. 

Спостерігалися деструктивні зміни епітеліального та сполучнотканинного 

шарів слизової оболонки; були наявні зміни епітелію: потовщення його 

зроговілого шару, ущільнення зернистого і остистого шарів, водночас, між 

епітеліоцитами спостерігаються розширені міжклітинні простори; у 

сполучній тканині: явища набряку, ущільнення пучків колагенових волокон, 

їх інтенсивне оксифільне забарвлення; судинні розлади: розширені, 

кровонаповнені вени та звужені з потовщеною стінкою артерії різного 

калібру, ендотеліоцити внутрішньої оболонки місцями пошкоджені і мають 

хвилясте розташування, місцями формуюють значні вип’ячування в просвіт 

судини, містять пікнотично змінені інтенсивно базофільні ядра, в середній 

оболонці розташовані перескорочені гладкі міоцити з інтенсивно 

оксифільною цитоплазмою та пікнотичними, базофільними ядрами. 

Отже, проведені морфологічні дослідження ясен тварин при 

експериментальному гінгівіті встановили, що наявні деструктивні зміни 

епітеліального та сполучнотканинного шарів слизової оболонки, які 

розвиваються на фоні порушення гемодинаміки, відповідають змінам, що 

розвиваються за розвитку ХКГ у дітей відповідного віку. На розроблену 

модель експериментального гінгівіту подана заявка на включення наукового 

повідомлення до переліку наукової (науково-технічної) продукції, 

призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони 

здоров’я. 

Лабораторні дослідження зафіксували біохімічні зміни на рівні 

організму і тканин пародонта, що підтверджує розвиток гінгівіту в 
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експериментальних тварин. Так, в одномісячних щурів збільшувався вміст 

продуктів ПОЛ за вмістом малонового діальдегіду (МДА) у сироватці крові у 

4,2 раза, у гомогенаті ясен у 3,1 раза, порівняно з показниками інтактних 

тварин контрольної групи (р<0,05); у двомісячних щурів зростання було у 5,2 

раза та гомогенаті ясен - у 4,5 раза (р<0,05) від показника інтактних тварин 

відповідного віку.  

Антиоксидантний захист (АОЗ) за каталазою у білих щурів віком 1 

місяць у сироватці крові знижувався у 4,5 раза (р<0,05), у гомогенаті ясен - у 

1,3 раза (р<0,05) порівняно з показниками тварин контрольної групи; у 

двомісячних тварин відповідні показники зменшилися у 3,5 раза та 1,4 раза 

(р<0,05). 

Результати дослідження показників про- і антиоксидантної рівноваги у 

тканинах білих щурів при експериментальному пародонтиті вказують на 

зниження активності каталази та зростання вмісту МДА, причому більшою 

мірою у тканинах пародонта, тобто у місці розвитку патологічного процесу, 

ніж у сироватці крові. Тобто можна стверджувати, що розроблена 

експериментальна модель гінгівіту була адекватною щодо відтворення 

патології. Аналогічні результати були отримані у дослідженнях, проведених 

через два роки [104, 105], коли запально-дистрофічні зміни у пародонті 

викликали перекисною моделлю. Авторами були використані щурі 4-

місячного віку, що відповідало молодому віку людей. Використання 

авторами лікувально-профілактичних засобів «VIVAX Dent» у корекції 

експериментального пародонтиту мало пародонтопротекторну дію, 

обумовлену протизапальними й антиоксидантними властивостями 

компонентів гелю і зубної пасти. 

У нашому дослідженні семиденне використання протизапального гелю 

з неовітином 1-місячним щурам зменшувало утворення МДА у сироватці 

крові і тканинах пародонта у 5,8 і 4,4 раза (р<0,05) при порівнянні з 

показником групи тварин без корекції. При порівнянні із показником тварин, 
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що ліковані традиційно, активність ПОЛ у сироватці крові була меншою у 

3,4 раза (р<0,05), у гомогенаті ясен – у 2,2 раза (р<0,05). 

Використання протизапального гелю з неовітином 2-місячним щурам 

зменшувало утворення МДА у сироватці крові і тканинах пародонта у 3,2 і 

2,9 раза (р<0,05) при порівнянні з показником групи тварин без корекції. При 

порівнянні із показником тварин, що ліковані традиційно, активність ПОЛ у 

сироватці крові була меншою у 1,8 раза (р<0,05), у гомогенаті ясен – у 1,3 

раза (р<0,05). 

Водночас, проведення корекції експериментального гінгівіту 1-

місячним щурам призвело до збільшення рівня каталази у сироватці крові у 

1,7 раза, у гомогенаті ясен – у 1,6 раза (р<0,05) при порівнянні з показником 

тварин групи без корекції та 1,2 раза і 1,1 раза (р<0,05) при порівнянні із 

показником тварин, що ліковані традиційно. 

Аналогічні зміни відбувалися у 2-місячних щурів: при корекції 

протизапальним гелем з неовітином відбувалося достовірне підвищення 

активності рівня каталази у сироватці крові експериментальних тварин у 1,6 

раза (р<0,05), у гомогенаті ясен – у 1,3 раза (р<0,05) при порівнянні з 

показником групи тварин без корекції та 1,2 раза і 1,1 раза (р<0,05) при 

порівнянні із показником тварин, що ліковані традиційно 

Аналіз отриманих результатів показав, що у тварин (1- і 2-місячного 

віку) з експериментальним гінгівітом без лікування (3 група) активність 

каталази сироватки крові збільшувалася порівняно з цим показником тварин 

зі змодельованим гінгівітом (2 група), водночас, у гомогенаті ясен 

спостерігали подальше зниження активності каталази. Це означає, що не 

проведене лікування гінгівіту у тварин призводило до хронізації запалення у 

яснах і залучення у нього кісткової тканини альвеолярного відростка (!). 

Для перевірки цієї гіпотези було проведено вивчення активності 

фосфатаз – ферментів, які чутливі до змін метаболізму, в тому числі, у 

кістковій тканині. За розвитку експериментального гінгівіту у білих щурів 

віком 1 місяць активність лужної фосфатази (ЛФ) у сироватці крові 
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знижувалася у 1,8 раза, у гомогенаті ясен – у 1,4 раза (р<0,05), активність 

кислої фосфатази (КФ) у сироватці крові підвищувалася у 1,3 раза, у 

гомогенаті ясен – 3,3 раза (р<0,05) порівняно з показниками тварин 

контрольної групи. У 2-місячних тварин активність ЛФ у сироватці крові 

знижувалася у 2,7 раза, у гомогенаті ясен – у 2 рази (р<0,05), активність КФ у 

сироватці крові підвищувалася у 1,1 раза, у гомогенаті ясен – 2 рази (р<0,05) 

порівняно з показниками тварин контрольної групи. Тобто достовірні зміни 

показників ЛФ і КФ свідчили про залучення у запальний процес кісткової 

тканини альвеолярного відростка та реакцію цілого організму на розвиток 

гінгівіту. 

Проведення корекції експериментального гінгівіту протизапальним 

гелем з неовітином 1-місячним щурам призвело до збільшення активності 

ЛФ у сироватці крові експериментальних тварин у 1,3 раза; у гомогенаті ясен 

– у 3,6 раза при порівнянні з показником групи тварин без корекції, при 

порівнянні із показником тварин, що ліковані традиційно, активність ЛФ у 

сироватці крові була більшою у 1,3 раза (р<0,05), у гомогенаті ясен – у 1,2 

раза (р<0,05). 

Така ж корекція експериментального гінгівіту у 2-місячних щурів 

викликала збільшення активності ЛФ у сироватці крові експериментальних 

тварин у 1,3 раза; у гомогенаті ясен – у 3,3 раза при порівнянні з показником 

групи тварин без корекції, при порівнянні із показником тварин, що ліковані 

традиційно, активність ЛФ у сироватці крові та гомогенаті ясен була 

більшою у 1,1 раза (р<0,05). 

Корекція із використанням протизапального гелю з неовітином 1-

місячним щурам призводила до змін активності КФ: вона зменшувалася у 

сироватці крові у 1,6 раза; у гомогенаті ясен – у 4,4 раза (р<0,05) при 

порівнянні з показником групи тварин без корекції, при порівнянні із 

показником тварин, що ліковані традиційно, активність КФ у сироватці крові 

була меншою у 1,1 раза, у гомогенаті ясен – у 3,1 раза (р<0,05). 
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Семиденні аплікації на ясна протизапального гелю з неовітином 2-

місячним щурам призводили до змін активності КФ: вона зменшувалася у 

сироватці крові у 1,1 раза; у гомогенаті ясен – у 1,9 раза при порівнянні з 

показником групи тварин без корекції, при порівнянні із показником тварин, 

що ліковані традиційно, активність КФ у сироватці крові була меншою на 

6,7 %, у гомогенаті ясен – у 1,3 раза (р<0,05). 

Обговорюючи отримані порівняльні дані, можна сказати, що 

протизапальний гель з неовітином був більшою мірою ефективним не тільки 

порівняно з традиційним препаратом ротокан, а й мав більшій ефект у 1-

місячних щурів. Якщо роздивлятися патогенетичну дію протизапального 

гелю – регуляцію порушених функцій епітеліоцитів – то вона була більш 

ефективною у менших тварин як за показниками про- і антиоксидантної 

рівноваги, так і за показниками активності фосфатаз. Слід звернути увагу на 

те, що експериментальні дослідження дають підґрунтя для клінічного 

використання протизапального гелю з неовітином і пептидними 

комплексами, отриманими нанотехнологіями, та засобів, що їх містять. Наші 

висновки співпадають з висновками [104, 105]. 

Усім хворим проводилася загальноприйнята терапія згідно 

«Протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „дитяча 

стоматологія”» – базова терапія. В усіх групах клінічних спостережень 

безпосередньому лікуванню передувало проведення гігієнічного навчання та 

професійна гігієна порожнини рота. При загостреному гінгівіті професійна 

гігієна порожнини рота проводилася в друге відвідування після зняття 

гострих явищ в яснах. За показаннями проводили стоматологічну санацію з 

урахуванням потреби у герметизації фісур у дітей віком 6-7 років (кількість 

відвідувань залежала від ступеня активності карієсу), корекцію короткої 

вуздечки верхньої губи, язика. 

В основній групі протягом місяця застосовували засоби патогенетичної 

спрямованості – протизапальний гель з неовітином – проводили аплікації на 
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ясна (у вихідні дні, згідно з інструкцією щодо використання, рекомендували 

додавати 1 мл гелю в зубну пасту прямо на зубну щітку). 

Гелева основа «Vivax dent» дозволяє даному засобу добре фіксуватися 

на проблемній ділянці слизової оболонки, не розтікатися, що забезпечує 

необхідну терапевтичну концентрацію препарату, 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 (навесні та восени). 

У порівняльній групі для місцевої терапії використали 3 % розчин 

пероксиду водню; для полоскань ротової порожнини (протягом першого 

тижня лікування) – «Ротокан», лікувально-профілактичну зубну пасту. 

Ефективність запропонованого методу лікування ХКГ у дітей 

оцінювалась в основній і порівняльній групах відповідного віку. Контроль 

рівня гігієни порожнини рота та визначення РМА проводили 1 раз на 

тиждень протягом 4 тижнів та через півроку. Проводили порівняння 

клінічних і лабораторних досліджень після проведеного лікування (7-10 

день) та через півроку. Клінічний ефект виражався у відсутності скарг на біль 

та кровоточивість ясен, зменшенні запальних явищ у слизовій оболонці ясен.  

Важливим етіологічним фактором розвитку гінгівіту є стан гігієни 

порожнини рота. Тому нами було проведено його вивчення у хворих на ХКГ 

дітей різного віку основної і порівняльної груп. Найбільш показовим для 

дітей за даними багатьох авторів є гігієнічний індекс Федорова-Володкіної 

(1971), який був нами використаний у дітей 3-7 років у модифікації 

Н.Л.Чухрай, Н.І. Смоляр (2014), та індекс Green-Vermillion (1969) – для осіб 

16-18 років. 

Очікувані зміни гігієнічних індексів показували б ефективність 

запропонованої схеми лікування ХКГ, однак, враховуючи однакові підходи 

щодо навчання і корекції гігієнічних навичок і знань у всіх дітей (і основної і 
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порівняльної груп), результати порівняння показували б саме очищуючи 

властивості засобів гігієни. Саме ці міркування були нами враховані при 

оцінці отриманих результатів. 

Вихідні задовільні (!) дані стану гігієни у хворих на гінгівіт дітей віком 

3-5 років до лікування достовірно (р<0,05) покращувалися після лікування у 

дітей обох груп: в основній групі – у 1,6 раза, в порівняльній – у 1,5 раза, 

через півроку – у 1,5 раза та 1,4 раза відповідно, сягаючи показника рівня 

гігієни «добрий». Водночас, спостерігалася достовірна різниця при 

порівнянні показника дітей основної і порівняльної груп як одразу після 

лікування, так і через півроку. 

Вихідний рівень гігієни порожнини рота у хворих на гінгівіт дітей 

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 і порівняльній групах відповідно 

(р<0,05). Різниця показників основної і порівняльної груп була достовірною 

лише через півроку. У цей термін спостереження відрадно відмітити, що 

рівень гігієни у всіх дітей був добрим. 

На відміну від молодших дітей, вихідний стан гігієни у хворих на 

гінгівіт дітей віком 16-18 років наближався до оцінки рівня гігієни як 

«добрий» як за індексом Федорова-Володкіної, так і за індексом Green-

Vermillion. У дітей віком 16-18 років наявне більш критичне ставлення до 

гігієнічного стану своєї порожнини рота. 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 і 

порівняльної груп відповідно (р<0,05). За індексом Green-Vermillion 

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 і порівняльної груп 

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

так і порівняльної груп 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. 

Якщо у нашому дослідженні в обстежених дітей, хворих на ХКГ, 

гігієнічний стан порожнини рота, в основному, був задовільним, то виникало 

логічне запитання, які ще етіологічні фактори впливали на розвиток ХКГ? 

Тому наступним кроком стало вивчення фізико-хімічних властивостей 

ротової рідини. 

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

8,30±0,04 – у 16-18 років за даними інших авторів [1] показало, що вони були 

більшими і в межах середньостатистичної норми. Тобто рН ротової рідини у 

нашому дослідженні не мало вирішального значення щодо розвитку ХКГ. 

Коливання рН були присутніми, причому, деколи різниця була достовірною. 

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

надзвичайно високий вплив цього показника на розвиток ХКГ. 

До лікування достовірної різниці між показниками основної і 

порівняльної груп дітей 3-5 років не було. Водночас, наявність хронічного 

запального процесу у яснах дітей сприяла зменшенню у ротовій рідині рН у 

1,2 раза (р<0,05); достовірно збільшилася в’язкість – у 3,3 раза (р<0,05). 
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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 – порівняльної, (р<0,05); 

зменшувалося рН на 0,13 % у дітей основної групи та на 4,82 % – 

порівняльної, (р>0,05). 

Цікавим виявилося порівняння показників ротової рідини дітей 3-5 

років до лікування та через 0,5 року. Зокрема, зменшувалася в’язкість ротової 

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

основної і порівняльної груп відповідно, показник рН наближався до 

контрольної цифри, причому більшою мірою, у дітей основної групи. 

Наявність хронічного запального процесу у яснах дітей 6-7 років 

сприяла зменшенню у ротовій рідині рН на 2,2-2,7 %, (р>0,05), збільшенню 

в’язкості у 3,9-4,0 раза (р<0,05) від відповідних контрольних значень. 

Проведене лікування 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 порівняльній (р<0,05) від 

відповідного показника до лікування. Запропоноване нами лікування у дітей 

6-7 років одразу після його проведення сприяло збільшенню рН ротової 

рідини (у порівняльній групі рН зменшувалось). Цей факт, на нашу думку, 

свідчить про потужний регуляторний вплив 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 порівняльної групи рН ротової рідини не змінився від 

показника після лікування і достовірно відрізнявся від контрольного 

показника. В’язкість ротової рідини зменшувалася у дітей обох 

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

порівняльній (р<0,05), тобто наближалась до контрольного показника і не 
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відрізнялась від нього (р>0,05) в основній групі, в порівняльний різниця була 

достовірною (р<0,05). 

Той факт, що рН ротової рідини дітей 16-17 років, хворих на ХКГ, 

достовірно не відрізнявся від контрольного показника, мабуть, свідчив про 

відсутність достовірного впливу на розвиток ХКГ. Очевидно, у цьому віці рН 

є більш стійкою константою, ніж у молодших дітей. 

Проведене лікування сприяло зменшенню рН ротової рідини дітей обох 

досліджуваних груп, причому зміни були достовірними (р<0,05); через 

півроку у порівняльній групі ці зміни залишалися достовірними, в основній 

групі дітей показник достовірно не відрізнявся від контрольного показника 

(р>0,05).  

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 порівняльній (р<0,05); через півроку зменшення від 

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

порівняльній (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 деструктивних процесів, зокрема під час 

запалення, викликаних активними формами кисню, та ступінь захисту 

організму від оксирадикалів [1]. 

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 % – порівняльної, (р<0,05); вміст 
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загального глутатіону збільшився на 7,4 % у дітей основної групи, змін цього 

показника у порівняльній групі не відбулося.  

Через півроку зменшувалося утворення оксирадикалів на 19,01 % та 

12,52 %, (р<0,05), у дітей основної і порівняльної груп відповідно. 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 0,5 року. 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 показало збільшення 

утворення оксирадикалів від показника контрольної групи на 14,81 % і 

13,86 % у основній і порівняльній групах відповідно за наявності ХКГ до 

лікування. Одразу після його закінчення утворення оксирадикалів 

зменшилося у дітей основної групи на 6,35 %; у порівняльній групі – 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 лише на 3,16 %, через півроку на 31,46 % (р<0,05) і 13,86 % у 

ротовій рідини дітей основної і порівняльної груп 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. 
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Статистична обробка показників ПОЛ/АОЗ у дітей 16-18 років після 

лікування показала зменшення утворення оксирадикалів у основній і 

порівняльній групі, 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 призвело до достовірних змін від показника 

порівняльної групи до лікування як одразу після курсу терапії ХКГ, 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 порівняльній групі не 

відбулося. Вміст окисненого глутатіону зменшився у дітей основної групи на 

17,72 %; зменшення цього показника у порівняльній групі склало 3,14 %, 

причому різниця від показника порівняльної групи до лікування була 

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

основної групи на 20,42 %; водночас, у порівняльній групі – лише на 1,04 %. 

Проведене лікування викликало збільшення редокс-індексу глутатіону в 

основній групі на 8,7%, у порівняльній – на 1,2 %.  

Більш цікавим було порівняння показників ротової рідини підлітків 

через 0,5 року. 

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

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

від показника порівняльної групи через 0,5 року (на 8,8 %). У цей термін 

спостереження також достовірною була різниця між вмістом окисненого та 

відновленого глутатіону у осіб основної і порівняльної груп – 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 
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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 [85]. 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. 

Розвиток ХКГ у 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 % – 

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

основній та порівняльній групах відповідно; зменшенням ступеня дисбіозу на 

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

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 і порівняльної груп відповідно. Причому, показники 

дітей основної групи достовірно відрізнялися від показників дітей 

порівняльної групи і більшою мірою наближалися до показників дітей 

контрольної групи. Тобто, отримані дані свідчили про тривалий ефект 

проведеної терапії. 
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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 порівняльній – 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 порівняльній групі – лише на 9,63 % (р<0,05).  

Через 0,5 року достовірною була різниця між уреазою активністю у 

дітей основної і порівняльної груп – на 16,29 % (р<0,05). Водночас, ступінь 

дисбіозу зменшувався в основній групі, в порівняльній мав тенденцію до 

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

показника контрольної групи; у порівняльній групі 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 0,5 року. 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 [29]. 

Вивчення показників дисбіозу у осіб 16-18 років після проведеного 

лікування 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 і 

порівняльної груп відповідно від вихідних значень. Обстеження хворих через 

півроку засвідчило, що від показника до лікування уреазна активність стала 

ще меншою – на 29,27 % і 20 % (р<0,05) в основній і порівняльній групі 

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

лікування, водночас у дітей порівняльної групи цей показник зменшився 
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порівняно з показником 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 порівняльної групи 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 ХКГ із використанням нанотехнологічного препарату, 

який володіє 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, хоча показники наблизилися до контрольних, лише у дітей 

основної групи вони достовірно від них не відрізнялися (р>0,05). 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 ХКГ 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 ХКГ має проводитися у дітей 

молодшого віку якнайшвидше, за умови підтримання задовільного 

гігієнічного стану порожнини рота та загального стану здоров’я це 

захворювання не буде мати рецидивів.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на основі клінічно-експериментальних 

досліджень представлено науково обґрунтоване вирішення актуального 

завдання сучасної стоматології – підвищення ефективності лікування і 

профілактики хронічного катарального гінгівіту у дітей різного віку шляхом 

розробки і впровадження лікувально-профілактичного комплексу, до складу 

якого входить місцеве використання нанотехнологічного гелю. 

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 хронічним катаральним 

гінгівітом різних вікових груп: збільшення кислотності у дітей 3-7 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 граничне значення між середнім і поганим рівнем гігієни порожнини 

рота. 

3. Розроблена власна експериментальна модель гінгівіту 

підтверджувалася не тільки макро- та мікроскопічними запальними змінами 
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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 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 %, (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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