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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Захворювання тканин пародонта є актуальною 

проблемою стоматології з огляду на високий рівень поширення патології серед 

різних вікових категорій населення, зростання інтенсивності перебігу 

патологічного процесу, формування хронічного вогнища одонтогенної інфекції 

та її впливу на організм (Данилевський М. Ф. та співавт., 2001; Годована О. І., 

2010; Заболотний Т. Д. та співавт., 2013; Борисенко А. В., 2013; 

Лучинський М. А., 2015, Смоляр Н. І. та співавт., 2018; Caycietal E., 2014). 

За даними ВООЗ, у 90–95 % дорослого населення виявляють захворювання 

тканин пародонта (Косенко К. Н. та співавт., 2009; Луцкая И. К., 2010; Каськова 

Л. Ф. та співавт., 2016), проте найпоширенішим і найтяжчим серед них є 

хронічний генералізований пародонтит, для якого характерний тривалий перебіг 

із періодами ремісії і загострення, що призводить до суттєвих змін у функціях 

зубощелепної системи, порушення цілості кісткової тканини і випадання зубів 

(Соколова І. І., 2008; Карпенко І. Н. та співавт., 2009; Павленко О. В. та співавт., 

2009; Герелюк В. І. та співавт., 2015). 

Профілактика захворювань тканин пародонта є важливим аспектом у 

стоматології. Результати численних досліджень показують, що навіть легкий 

ступінь захворювань пародонта у дітей, за відсутності належної профілактики та 

лікування, в дорослому віці переходить у досить тяжку форму, і надалі потребує 

терапевтичного, хірургічного та ортопедичного лікування (Исаева Е. Р., 2011; 

Шинчуковська Ю. О., 2012; Петрушанко Т. А. та співавт., 2013;. Самойленко А. 

В. та співавт., 2013; Ковач І. В. та співавт., 2014). 

Зважаючи на те, що виникнення, розвиток та характер перебігу 

захворювань тканин пародонта зумовлені функціональним станом адаптаційно-

захисних систем організму людини, системними рефлекторно-судинними 

реакціями, а також беручи до уваги характерні запальні та запально-дистрофічні 

зміни на різних рівнях і динаміку репаративних процесів, запорукою успішності 

лікування є якісна і своєчасна спеціалізована медична допомога (Баевский Р. 

М., 2003; Дартау Л. А. и соавт., 2009; Кулаков А. А. и соавт., 2010; Дерейко Л. 

В. та співавт., 2011; Череда В. В., 2014; Akcalietal A., 2013). Екстремальні 

ситуації (гіпоксія, гіпокінезія, вібрація, радіація та ін.), інформаційний та 

психологічний стреси, проблеми екології призводять до функціонування 

організму на межі психічних і фізичних можливостей, порушують його 

адаптаційні можливості (Гуніна Л. В. та співавт., 2012; Павлов А. Д., 2012; 

Вадзюк С. Н. та співавт., 2013; Коваленко В. М., 2015; Дєньга О. В., 2018; Sanise 

M.J., 2016; Kwock B. C., 2017). Унаслідок цього можуть виникати різні 

психосоматичні захворювання, серед яких є ураження щелепно-лицевої ділянки 

(Селье Г., 1982; Таравнех Ш. Д., 2011; Колесник Т. В. та співавт., 2013). 
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Тому дослідження особливостей перебігу, профілактики і лікування 

захворювань тканин пародонта з урахуванням психосоматичного стану людей є 

актуальним, зважаючи на схильність зазначених захворювань до прогресування, 

тяжкість досягнення стійкої ремісії, поліетіологічність, а також зростання 

поширення запально-дистрофічних патологій пародонта серед осіб молодого 

віку. 

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є фрагментами двох науково-дослідних робіт ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 

МОЗ України»: кафедр терапевтичної та дитячої стоматології на тему «Клініка, 

діагностика, лікування вроджених вад розвитку обличчя, захворювань зубів і 

пародонту» (№ державної реєстрації – 0109U002900) та кафедр фізіології з 

основами біоетики та біобезпеки, терапевтичної, дитячої, ортопедичної 

стоматології та кафедри медичної інформатики на тему «Психофізіологічні 

аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в залежності від 

соціально-екологічної ситуації» (№ державної реєстрації – 0116U000792). Автор 

є безпосереднім виконавцем окремих фрагментів даних робіт. 

Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування та профілактики 

захворювань тканин пародонта в осіб залежно від типу психофізіологічного 

стану організму шляхом розпрацювання диференційованого комплексу 

лікувально-профілактичних заходів. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити особливості перебігу захворювань тканин пародонта у людей 

залежно від особливостей психофізіологічного стану організму. 

2. Вивчити біохімічні властивості ротової рідини в осіб із захворюваннями 

тканин пародонта залежно від психофізіологічного стану організму. 

3. Дослідити стан місцевого імунітету хворих із захворюваннями тканин 

пародонта і різними психофізіологічними станами організму. 

4. Розпрацювати та обґрунтувати схему лікувально-профілактичних заходів 

захворювань тканин пародонта в осіб із різними психофізіологічними станами. 

5. Оцінити ефективність застосування диференційованого лікувально-

профілактичного комплексу в осіб залежно від типу психофізіологічного стану 

організму. 

Об'єкт дослідження: захворювання тканин пародонта у хворих із різними 

психофізіологічними станами. 

Предмет дослідження: тканини пародонта, психофізіологічний стан 

людини, ротова рідина, реактивність організму. 

Методи дослідження. Клінічні стоматологічні – для визначення 

стоматологічного статусу та індексної оцінки стану тканин пародонта; 

психофізіологічні  для з’ясування кількісної і якісної оцінки психофізіологічного 

стану; біохімічні – для визначення біохімічних показників ротової рідини 
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(активності лужної та кислої фосфатаз, амілази, уреази; концентрацію 

електролітів Mg, Ca, F, Na, K, Fe); імунологічні – для визначення імуноглобулінів 

A, G, секреторного IgA та активності лізоциму в ротовій рідині; 

медикостатистичні – для визначення вірогідності й достовірності одержаних 

результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уточнено наукові дані про 

поширення та особливості клінічного перебігу запальних та дистрофічно-

запальних захворювань тканин пародонта у хворих залежно від 

психофізіологічного стану організму. Виявлено зв’язок між погіршенням 

стоматологічного статусу осіб з ураженням тканин пародонта і підвищенням 

інтенсивності психофізіологічних реакцій дезадаптації, особливо в осіб із 

запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта, що підтверджено 

даними індексів РМА, OHI-S, СРІ та вакуумної проби стійкості капілярів. 

Уперше з’ясовано частоту та характер основних психопатологічних 

симптомів у хворих із запальними та запально-дистрофічними захворюваннями 

тканин пародонта. Доведено, що в осіб із запальними ураженнями тканин 

пародонта превалюють початкові варіанти психофізіологічних реакцій 

дезадаптації (р<0,05), тоді як у хворих із запально-дистрофічними ураженнями 

тканин пародонта частіше трапляються гострі невротичні розлади (р<0,01) та 

невротичні розлади із затяжним перебігом (р<0,05). 

Доповнено наукові дані щодо стану мінерального гомеостазу ротової 

рідини хворих із захворюваннями тканин пародонта і різними 

психофізіологічними реакціями дезадаптації. 

Встановлено дисбаланс між факторами місцевого захисту ротової рідини, 

зокрема зниження імунологічних показників IgA, IgG, sIgA із поглибленням 

реакцій психофізіологічних дезадаптації, причому ця тенденція була вираженою 

у хворих із запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта. Виявлено 

зростання уреазної активності на тлі зменшення активності лізоциму, що 

свідчило про наявність високого ступеня дисбіозу у хворих із САСК, ГНР та 

НРЗП обох груп дослідження (р<0,01). 

Науково обґрунтовано та клінічно підтверджено ефективність 

використання лікувально-профілактичних заходів у хворих із захворюваннями 

тканин пародонта при різних станах психофізіологічної реакції дезадаптації. 

Практичне значення одержаних результатів.  
Виявлено основні тенденції розвитку захворювань тканин пародонта у 

хворих залежно від особливостей психофізіологічного стану організму, які  

можуть бути використані для планування стоматологічної допомоги населенню 

та вибору лікувально-профілактичної тактики. 

Обґрунтовано комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямований 

на попередження розвитку захворювань тканин пародонта у хворих із різним 

психофізіологічним станом організму, який включає місцеві лікувально-

профілактичні заходи і загальне лікування. До місцевих лікувально-
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профілактичних заходів у осіб із запальними захворюваннями тканин пародонта 

входили: антисептична обробка порожнини рота за допомогою 

хлоргексидинвмісних ополіскувачів, а також аплікації на ясна гелю «Perio-AID». 

Хворим при запально-дистрофічних захворюваннях пародонта рекомендували 

ще курс фотодинамічної терапії. 

До загального лікування  при запальних захворюваннях тканин пародонта 

входили препарати для загального зміцнення організму; для посилення 

стресостійкості організму; кальцієвмісні препарати. При запально-дистрофічних 

захворюваннях тканин пародонта загальні лікувальні заходи включали препарати 

для покращення антиоксидантних явищ, енергетичного обміну, роботи головного 

мозку; для посилення стресостійкості організму; для поліпшення ремоделювання 

кісткової тканини. 

Розпрацьований комплекс лікувально-профілактичних заходів, який дає 

можливість поліпшити загальносоматичний та стоматологічний, а також 

психофізіологічний стан хворих, впроваджено у практику Навчально-

лікувального центру «Університетська клініка» ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет», стоматологічних відділень Снятинської та 

Городенківської центральних районних лікарень.  

Матеріали дисертації використовують у навчальному процесі кафедр 

дитячої стоматології, терапевтичної стоматології та стоматології ННІПО ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 

МОЗ України», кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» та кафедри дитячої 

стоматології Вінницького національного медичного університету імені              

М. І. Пирогова. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

закінченим науковим дослідженням автора. Внесок автора у роботу є основним і 

полягає в тому, що вона особисто виконала патентно-інформаційний пошук 

проаналізувала наукову літературу за означеним завданням. Разом з науковим 

керівником, доктором медичних наук, професором Лучинським М. А. встановили 

мету і завдання роботи, провели вибір обсягу і методів дослідження, 

сформулювали висновки та практичні рекомендації. Автор особисто провела 

стоматологічне обстеження хворих, додаткові клінічні методи дослідження та 

забір клінічного матеріалу (ротової рідини), здійснила статистичну обробку й 

аналіз отриманих результатів, написала та оформила дисертацію та автореферат. 

Важливим є внесок дисертанта у розробку комплексу лікувально-

профілактичних заходів, спрямованих на покращення функціонального 

стоматологічного статусу хворих залежно від психофізіологічного стану 

досліджуваних. 

Участь дисертанта у друкованих матеріалах разом із співавторами є 

визначальною, матеріали і висновки належать здобувачеві. 
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Апробація результатів дисертації. Автор доповідала про результати 

проведених досліджень на спільному засіданні наукової комісії та співробітників 

кафедр Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний 

медичний  університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (протокол № 12 

від 30 жовтня 2018 р.), науково-практичній конференції «Інноваційні технології у 

стоматології» (Тернопіль, 21 жовтня 2011 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції, присвяченій 290-річчю з дня народження  Г. С. Сковороди (Харків, 

2012), International research and practice conference «Paragraphs in Medycynie» 

(March 9, 2017, Lublin), II international scientific  and practical conference 

«International Trends in Science and Technology» (march 16, 2018, Warzawa, 

Poland), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні 

підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин 

пародонта і слизової оболонки порожнини рота» (Тернопіль, 19–21квітня 2018 

р.), щорічній підсумковій LXI науково-практичній конференції «Здобутки клінічної 

та експериментальної медицини» (Тернопіль, 07 червня 2018 р.), The 6th 

International conference–Science and Society (August 3, 2018, Hamilton, Canada), 

XVII Конгресі Світової федерації українських лікарських товариств (Тернопіль, 

20–22 вересня 2018 р.). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 13 наукових праць, 

серед них: 5 статей у наукових фахових виданнях, визначених ДАК МОН 

України, які входять до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття в 

закордонному фаховому виданні та 7 публікацій – у збірниках наукових праць та 

матеріалах з’їздів, науково-практичних конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація містить анотації, список 

опублікованих праць автора, вступ, огляд літератури, опис матеріалів та методів 

дослідження, три розділи власних досліджень, аналіз та узагальнення 

результатів, висновки, практичні рекомендації, список використаних джерел і 

додатки. Повний обсяг дисертації становить 207 сторінок комп’ютерного тексту 

(основний текст – 145 стр.). Робота ілюстрована 11 рисунками та 36 таблицями. 

Список літератури містить 284 джерела, серед яких 215 кирилицею та 69 

латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставленої мети і 

завдань обстежено 152 хворих віком від 18 до 44 років, з яких 80 осіб із 

запальними (І група) та 72 – із запально-дистрофічними захворюваннями тканин 

пародонта (ІІ група) з урахуванням психофізіологічного стану. 

При постановці клінічного діагнозу використали класифікацію 

 М. Ф. Данилевського (1994). Оцінювали стоматологічний статус за методикою 

К. М. Косенко з клінічним вивченням папілярно-маргінально-альвеолярного 
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індексу (РМА), індексу гігієни порожнини рота (OHI-S), інтенсивності ураження 

карієсом (КПВ), зональної вакуумпресурної стійкості капілярів ясен (за В. І. 

Кулаженко) та індексу потреби у лікуванні пародонта (СРІ). 

Психофізіологічне дослідження хворих із захворюваннями тканин 

пародонта виконано при консультативному залученні сертифікованих 

спеціалістів відповідного профілю, що дозволило виділити основні варіанти 

психофізіологічних станів, які були представлені в обстежених. Зокрема, реакції 

психофізіологічної дезадаптації (РПД); соматогенний астенічний 

симптомокомплекс (САСК); гострі невротичні розлади (ГНР) та невротичні 

розлади із затяжним перебігом (НРЗП). 

Біохімічні дослідження ротової рідини проводили на автоматичному 

біохімічному аналізаторі «Humalyzer 2000» за допомогою комерційного набору 

реактивів Лахема і Human. При цьому визначали у ротовій рідині активність 

лужної та кислої фосфатаз, амілази, уреази; концентрацію електролітів (Mg, Ca, 

P, Na, K, Fe). 

Імуноглобуліни А, G та секреторний IgA у ротовій рідині визначали 

методом радіальної імунодифузії. Активність лізоциму в ротовій рідині 

досліджували за допомогою методу серійних розведень із тест-мікробом 

Micrococcus lysodeikticus. Використовуючи середні результати активності уреази 

і лізоциму, визначали індекс дисбіозу (ІД). 

Комплексне лікування захворювань тканин пародонта було проведено 48 

особам із запальними захворюваннями тканин пародонта та 52 хворим із 

запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта. 

Статистичний аналіз отриманих результатів здійснювали з використанням 

комп’ютерного пакета прикладних програм для обробки статистичних даних 

Statistica 6.1 (StatSoft, Inc., США). 

Клінічне обстеження хворих проводили на кафедрі терапевтичної 

стоматології (завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Лучинський 

М. А.) та Науково-дослідному центрі «Інститут вікової фізіології» (завідувач, 

доктор медичних наук, професор Вадзюк С. Н.) ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України». 

Лабораторні дослідження виконували в міжкафедральній навчально-дослідній 

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

Горбачевського МОЗ України» (завідувач лабораторії Волошин Г. Г.). 

Результати досліджень та їх обговорення. Результати досліджень 

показали, що у середньому, клінічні варіанти реакції психологічної дезадаптації 

визначали у 41,45±3,99 % обстежених (рис. 1). При цьому, в осіб із запальними 

захворюваннями тканин пародонта стан РПД спостерігали у 1,6 раза частіше, ніж 

в обстежуваних із запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта 

(50,00±5,59 проти 31,94±5,49 %, р<0,05). САСК був наявний у 17,11±3,05 % 

хворих із захворюваннями тканин пародонта. Водночас, у осіб із ЗЗТП частота 

виявлення реакції психофізіологічної дезадаптації дорівнювала 23,75±4,46 %, 
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р<0,05, що було у 2,4 раза більше, ніж у хворих із ЗДЗТП – 9,72±3,49 %. При 

цьому ГНР визначали у 5,00±2,44 % осіб із запальними та в 22,22±4,90 % хворих 

із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта, р<0,01. У 

середньому, в групах дослідження НРЗП визначали у 11,83±2,68 % обстежених, 

однак у хворих із запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта даний 

вид психофізіологічної дезадаптації був у 3,9 раза частіше, ніж в осіб із 

запальними захворюваннями тканин пародонта (19,44±4,66 проти 5,00±2,44 %, 

р<0,05). Звертало увагу, що у нашому дослідженні відсоток обстежених без 

психофізіологічної дезадаптації був одинаковим: 16,25±4,12 %  – у І та 

16,68±4,39 % – у ІІ групах, р>0,05. 

 

 
Рис. 1. Частота і характер психофізіологічних реакцій дезадаптації у хворих 

із захворюваннями тканин пародонта. 

 

Результати аналізу вищенаведених даних дозволили припустити, що в осіб із 

запальними ураженнями тканин пародонта превалюють початкові варіанти 

психофізіологічних реакцій дезадаптації (р<0,05), тоді як у хворих із запально-

дистрофічними ураженнями тканин пародонта з більшою частотою виявлення 

проявляються гострі невротичні розлади (р<0,01) та невротичні розлади із 

затяжним перебігом (р<0,05). 

Оцінюючи інтенсивність ураження тканин пародонта із застосуванням 

індексу РМА виявили, що найменше значення індексу визначали в осіб із 

захворюваннями тканин пародонта без психофізіологічних реакцій дезадаптації: 

28,43±2,46 % – у І та 49,21±3,40 % – в  ІІ групах, р<0,01. У групах дослідження 

при РПД, індекс РМА зростав до 33,48±2,76 %, р<0,01 у хворих із ЗЗТП та до 

54,26±3,45 % в осіб із ЗДЗТП, р>0,05. У міру збільшення інтенсивності 

психофізіологічних реакцій спостерігали подальше підвищення значень індексу 
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РМА, причому більш виражено цей процес відбувався у хворих із запально-

дистрофічними реакціями. При цьому, в обстежених із запальними 

захворюваннями тканин пародонта значення індексу РМА вказувало на середній 

ступінь тяжкості гінгівіту при усіх клінічних варіантах психофізіологічної 

дезадаптації. Разом з тим, у хворих із запально-дистрофічними ураженнями 

тканин пародонта при РПД та САСК значення РМА відповідали гінгівіту 

середнього ступеня, а при ГНР та НРЗП – гінгівіту тяжкого ступеня. 

Важливу роль у розвитку патологічних процесів у тканинах пародонта 

відіграє гігієна порожнини рота. Результати досліджень показали, що значення 

індексу гігієни у пацієнтів із запальними захворюваннями тканин пародонта було 

у середньому в 1,2 раза нижче, ніж у осіб із запально-дистрофічними ураженнями 

зубоутримувального апарату (2,50±0,08 бала проти 2,98±0,07 бала, р<0,01). 

Найменше значення проаналізованого індексу визначали в осіб із 

захворюваннями тканин пародонта без психофізіологічних реакцій організму: 

1,97±0,08 бала – у І групі, р<0,01 та 2,78±0,09 бала – у ІІ групі, при максимальних 

даних OHI–S за наявності НРЗП: 3,10±0,09 бала у пацієнтів із ЗЗТП та 3,42±0,08 

бала у хворих з ЗДЗТП, р<0,05. 

Результати аналізу інтенсивності карієсу зубів у групах дослідження 

показали, що у обстежених із запальними захворюваннями тканин пародонта 

середнє значення КПВ (5,42±0,18 каріозного зуба) свідчило про низький рівень 

інтенсивності каріозного процесу та було у 1,3 раза нижче від середніх значень 

КПВ (7,10±0,19 каріозного зуба) в осіб із запально-дистрофічними ураженнями 

тканин пародонта, значення КПВ у яких показувало середню інтенсивність 

карієсу. За критеріями індексу КПВ для дорослих, у хворих із запальними 

захворюваннями тканин пародонта при відсутності РПД, при наявності РПД та 

САСК значення КПВ засвідчили низький рівень, а при ГНР та НРЗП – середній 

рівень інтенсивності карієсу. Разом з тим, у осіб із запально-дистрофічними 

ураженнями тканин пародонта низький рівень КПВ спостерігали в обстежених із 

РПД та без РПД, тоді як при САСК, ГНР, НРЗП значення індексу свідчили про 

середній рівень інтенсивності карієсу. 

При аналізі показників індексу СРІ встановили, що в обстежених із 

запальними захворюваннями тканин пародонта значення СРІ, у середньому, 

складало 3,54±0,07 секстанта на одну особу, що було у 1,2 раза менше, ніж в осіб 

із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта – 4,23±0,05 

секстанта, р<0,01. При зростанні проявів психофізіологічної дезадаптації у людей 

із хворобами тканин пародонта зменшувалась кількість здорових секстантів на 

одного обстеженого: від 2,43±0,06 секстанта при реакціях САСК до 1,78±0,04 

секстанта при НРЗП у осіб І групи, р<0,01 та від 1,87±0,06 секстанта при САСК 

до 1,40±0,04 секстанта при НРЗП, р<0,01, в пацієнтів із запально-дистрофічними 

ураженнями тканин пародонта. 

Кількість секстантів із зубним каменем на одного обстеженого 

збільшувалась у І групі дослідження з підвищенням проявів психофізіологічної 
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дезадаптації: від 0,92±0,06 секстанта з РПД, р>0,05 до 1,17±0,06 секстанта при 

НРЗП, р<0,01. У хворих ІІ групи дослідження спостерігали протилежну 

тенденцію: визначали зменшення кількості секстантів на одного обстеженого при 

РПД – від 1,19±0,03 секстанта до 0,72±0,04 секстанта при НРЗП, р<0,01. 

Окрім того, у хворих із запально-дистрофічними захворюваннями тканин 

пародонта зі збільшенням ступеня вираження психофізіологічних реакцій, 

зростала кількість секстантів із пародонтальною кишенею 3–5 мм та більше 6 мм: 

від 1,54±0,04 секстанта та 0,22±0,04 секстанта при РПД, р>0,05, до 2,10±0,06 

секстанта та 1,13±0,07 секстанта, при НРЗП, р<0,01. 

Результати дослідження стійкості капілярів ясен за методикою 

В. І. Кулаженко показали, що в осіб із запальними захворюваннями тканин 

пародонта значення проби було вище, ніж в обстежених із запально-

дистрофічними ураженнями тканин пародонта: у фронтальній ділянці – в  1,2 

раза (19,93±0,40 проти 15,76±0,25 секунд, р<0,01) та у боковій ділянці верхньої 

щелепи – у 1,9 раза (50,55±0,72 проти 27,30±0,21). З поглибленням 

психофізіологічних реакцій дезадаптації значення проби зменшувалось в обох 

групах дослідження, однак в осіб із запально-дистрофічними ураженнями тканин 

пародонта цей процес відбувався інтенсивніше. 

 У результаті проведених досліджень ми встановили (рис. 2), що в 

обстежених із ЗЗТП у середньому активність амілази дорівнювала 13,26±2,17 

мккат/л, що було на 21,27 % нижче, ніж в осіб із ЗДЗТП – 16,08±1,17 мккат/л, 

р>0,05. Необхідно зауважити, що при порівнянні даних активності амілази у 

ротовій рідині хворих І та ІІ груп результати дослідження показали, що в осіб із 

ЗДЗТП значення активності цього ферменту були більшими, ніж у обстежених із 

ЗЗТП: без психофізіологічної дезадаптації – на 16,34 %, при РПД – на 40,00 %, 

при САСК – на 18,65 %, при ГНР – на 20,35 % та при НРЗП – на 16,87 %, однак 

отримані дані не відрізнялись статистичною вірогідністю між собою, р>0,05. 

Що стосується, активності лужної фосфатази (ЛФ), то у хворих І групи, 

вона, у середньому була на 15,13 % вищою, ніж в осіб ІІ групи дослідження 

(1,19±0,06 мккат/л проти 1,01±0,03 мккат/л, р<0,05). При міжгруповому 

порівнянні значень активності ЛФ у ротовій рідині встановили, що у пацієнтів із 

запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта дані цього ферменту 

були вищі в осіб: без психофізіологічної дезадаптації – на 5,69 %, при РПД – на 

11,30 %, р>0,05, при САСК – на 12,15 %, р<0,05, при ГНР – на 27,27 % та при 

НРЗП – на 40,54 %, р<0,01, ніж у обстежених із запальними захворюваннями 

тканин пародонта з аналогічним психофізіологічним станом організму. 

Водночас, у хворих ІІ групи середнє значення активності кислої фосфатази 

(КФ) було на 25,57 % вище, ніж в осіб І групи (19,15±1,14 мккат/л проти 

15,25±1,16 мккат/л, р1<0,05). Активність КФ у ротовій рідині у пацієнтів ІІ групи 

була більша, ніж в обстежених І групи: без психофізіологічної дезадаптації – на 

12,65 %, р>0,05, при РПД – на 24,01 %, при САСК – на 26,88 %, при ГНР – на 

29,31 %, р<0,05 та при НРЗП – на 31,27 %, р<0,01. 
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Рис. 2. Середні показники активності ферментів у ротовій рідині 

обстежених із захворюваннями тканин пародонта. 

 

Результати аналізу та міжгрупового порівняння середніх значень вмісту 

електролітів у ротовій рідині показали, що в осіб із запально-дистрофічними 

захворюваннями тканин пародонта вміст Са у ротовій рідині був нижче: у хворих 

без РПД – на 11,42 %, р<0,01, при РПД – на 3,00 %, р>0,05, при САСК – на 10,84 

%, р<0,05, при ГНР – на 23,84 % та при НРЗП – на 36,13 %, р<0,01, ніж у 

обстежених із запальними захворюваннями тканин пародонта при аналогічних 

реакціях психофізіологічної дезадаптації. Вміст Fe у хворих ІІ групи був нижчим 

в осіб без РПД – на 25,83 %, при РПД – на 22,92 %, при САСК – на 26,25 %, при 

ГНР – на 31,25 %, р<0,05, ніж у обстежених із запальними захворюваннями 

тканин пародонта з аналогічними психофізіологічними реакціями дезадаптації. 

Звертало увагу те, що хоча концентрація Fe у ротовій рідині хворих ІІ групи при 

НРЗП була на 27,45 % нижчою, ніж в осіб І групи з НРЗП, отримане значення, 

порівняно з даними у хворих із ЗЗТП, не відрізнялось статистичною значущістю, 

р>0,05. З’ясовано, що у хворих із запально-дистрофічними ураженнями тканин 

пародонта рівень Mg у ротовій рідині був достовірно вищим у пацієнтів з РПД – 

на 33,33 %, з САСК – на 42,86 %, при ГНР – на 45,95 % та при НРЗП – на 41,57 

%, р<0,01, ніж у хворих із запальними захворюваннями тканин пародонта з 

аналогічними психофізіологічними реакціями дезадаптації. 

В осіб ІІ групи рівень Р у ротовій рідині був значно нижчим, ніж у хворих І 

групи: в обстежених без РПД – на 22,86 %, з РПД – на  

25,39 %, з САСК – на 30,91 %, з ГНР – на 37,70 % та з НРЗП – на 42,86 %, р<0,01. 

Аналізуючи значеннґ вмісту іонів Na і К у ротовій рідині при міжгруповому 

порівнянні, достовірної різниці значень ми не отримали, р>0,05. З’ясовано, що у 

хворих із запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта рівень Mg у 

ротовій рідині був достовірно вище в осіб із РПД – на 33,33 %, з САСК – на 42,86 
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%, при ГНР – на 45,95 % та при НРЗП – на 41,57 %, р<0,01, ніж у хворих із 

запальними захворюваннями тканин пародонта з аналогічними 

психофізіологічними реакціями дезадаптації. 

Результати досліджень показали, що із поглибленням психофізіологічних 

реакцій дезадаптації та інтенсифікацією запального процесу в тканинах 

пародонта активність уреази у ротовій рідині обстежених зростала. Так, у хворих 

І групи вона збільшувалась: при РПД – на 6,42 %, при САСК – на 20,32 %, 

р>0,05, при ГНР – на 40,64 % та при НРЗП – на 55,61 %, р<0,01 стосовно значень 

у осіб без РПД. У хворих ІІ групи досліджували аналогічну тенденцію: 

мінімальне значення активності уреази визначалось у хворих без РПД – 

2,49±0,017 мкмоль/л. При цьому отримані значення були достовірно нижчими 

при РПД – на 5,62 %, при САСК – на 12,85 %, при ГНР – на 19,67 %, при НРЗП – 

на 27,71 %, р<0,01. 

Результати порівняння даних імунологічного спектра ротової рідини у 

хворих із запальними та запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта 

показали, що при усіх типах реакцій психофізіологічної дезадаптації в осіб І 

групи вміст лізоциму у ротовій рідині був достовірно вищими стосовно даних у 

людей ІІ групи: без РПД – на 11,19 %, при РПД – на 8,25 %, при САСК – на 8,80 

%, при ГНР – на 4,53 % та при НРЗП – на 3,10 %, р<0,01. Звертало увагу те, що 

вміст sIgA у ротовій рідині хворих із запальними захворюваннями тканин 

пародонта був вірогідно вищим у осіб без РПД (на 22,98 %) та у хворих із РПД 

(на 25,12 %), р<0,05, ніж в обстежених із запально-дистрофічними 

захворюваннями тканин пародонта з такими ж реакціями психофізіологічної 

дезадаптації. Вміст IgA у ротовій рідині осіб І групи відрізнявся статистичною 

значущістю тільки в обстежених без реакцій психофізіологічної дезадаптації від 

аналогічних значень у хворих ІІ групи – 0,220±0,005 г/л проти 0,200±0,005 г/л, 

що було на 10,0 % вище у порівнянні, р1<0,05. Разом з тим, концентрація IgG у 

ротовій рідині осіб І групи була у хворих без РПД – на 6,09 %, з РПД – на 13,24 

%, при САСК – на 16,67 %, при ГНР – на 23,88 % та при НРЗП – на 43,10 %, 

р<0,01 вище, ніж в пацієнтів ІІ групи дослідження. 

З урахуванням отриманих даних активності лізоциму та уреази ми 

визначили ступінь дисбіозу ротової порожнини (СД) у хворих груп дослідження. 

Також встановили, що ступінь дисбіозу в пацієнтів із запальними 

захворюваннями тканин пародонта дорівнював у середньому 0,56±0,09 проти 

0,73±0,07 у хворих із запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта, 

р>0,05, що свідчило про сильний дисбіоз ротової порожнини та зростання з 

поглибленням психофізіологічних реакцій дезадаптації в обох групах 

дослідження. 

Отже, результати проведених досліджень показали зв’язок між 

погіршенням стоматологічного статусу і підвищенням інтенсивності 

психофізіологічних реакцій дезадаптації, особливо в осіб із запально-

дистрофічними захворюваннями тканин пародонта. Клінічні особливості 
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перебігу хвороб тканин пародонта при різних психофізіологічних станах, 

характер біохімічних та імунологічних показників ротової рідини стали 

вагомими чинниками для опрацювання комплексу ефективних патогенетично 

обґрунтованих індивідуальних лікувально-профілактичних заходів, адаптованих 

до даного контингенту осіб. 

Для оцінки ефективності застосування розробленого комплексу проведено 

лікування захворювань тканин пародонта у 48 пацієнтів із запальними 

захворюваннями тканин пародонта та у 52 хворих із запально-дистрофічними 

ураженнями тканин пародонта.  Основні лікувальні групи (ОЛГ) включали 27 

обстежених із ЗЗТП та 32 особи із ЗДЗТП, де лікування та профілактику 

проводили згідно з розробленими лікувально-профілактичними комплексами. До 

контрольних лікувальних груп (КЛГ) увійшли 21 людина із ЗЗТП та 20 осіб з 

ЗДЗТП. Хворі КЛГ отримували лікування та профілактику, передбачені діючими 

стандартами лікування генералізованих захворювань тканин пародонта (Наказ 

МОЗ № 502 від 28.12.2004 р.). 

В ОЛГ застосовували лікувально-профілактичні комплекси, доцільність 

використання яких була обґрунтована у результаті дослідження, що передбачало: 

гігієнічне навчання та виховання; індивідуальний вибір засобів догляду за 

порожниною рота з урахуванням індексу гігієни Green–Vermillion, інтенсивністю 

уражень тканин пародонта за індексом РМА, та здійснення професійної гігієни 

порожнини рота. 

Місцеві лікувально-профілактичні заходи в осіб із запальними 

захворюваннями тканин пародонта містили: антисептичну обробку порожнини 

рота за допомогою ополіскувачів, із хлоргексидином біглюконатом («Perio-AID 

0,12 %», «MeridolMed CHX 0,2 %», «Curasept 0,12 %», «Елюдріл 0,10 %»); 

аплікації гелю «Perio-AID» на ясна. Пацієнтам із запально-дистрофічними 

захворюваннями тканин пародонта після місцевого лікування рекомендували 

курс фотодинамічної терапії (ФДТ) за допомогою апарату для озонотерапії 

«Оzonymed».Усім особам, незалежно від психосоматичного стану організму, 

рекомендували застосовувати аплікації з гелем «Perio-AID» у домашніх умовах. 

Загальна терапія в обстежених із ЗЗТП включала такі препарати: для 

загального зміцнення організму препарат «Триовіт»; для посилення 

стресостійкості організму – «Магне-В6 антистрес»; для покращення 

ремоделювання кісткової тканини «Кальцемін» (призначали після курсу 

препарату «Магне-В6 антистрес»). 

У хворих із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта 

загальні лікувальні заходи включали: для покращення мембранопротекторних, 

антигіпоксичних явищ, стимуляції симпатоадреналової системи – препарат 

«Мілдронат»; для поліпшення роботи дихальної, серцево-судинної, імунної 

систем, енергетичного обміну, роботи головного мозку – препарат «КоензимQ 

10»; для посилення стресостійкості організму – «Магне-В6 антистрес»; для 
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покращення ремоделювання кісткової тканини – «Остеогенон» (призначали після 

курсу препарату «Магне-В6 антистрес»). 

Ефективність застосування лікувально-профілактичних комплексів у осіб із 

захворюваннями тканин пародонта з різним психофізіологічним станом 

організму підтвердила позитивна динаміка значень пародонтальних і гігієнічних 

індексів, даних біохімічних й імунологічних показників ротової рідини та 

покращенням об’єктивного стану тканин пародонта через 6 та 12 місяців 

спостережень. 

Результат аналізу клінічного стану тканин пародонта, через 6 місяців 

спостережень, дозволив встановити, що у хворих із ЗЗТП в середньому, 

„нормалізацію” стану тканин пародонта визначали у 59,26±9,46 % осіб ОЛГ 

проти19,05±8,57 %хворих КЛГ, р<0,01. „Покращення” стану тканин пародонта 

визначали у 40,74±10,22 % пацієнтів ОЛГ проти 47,62±10,90 % хворих КЛГ, 

р>0,05. Звертало увагу те, що через 6 місяців спостережень, у хворих із ЗЗТП 

КЛГ „нормалізація” стану тканин пародонта не визначали при САСК, ГНР та 

НРЗП. В осіб із ЗДЗТП, через 6 місяців досліджень, „нормалізацію” стану тканин 

пародонта була у 28,13±7,95 % хворих ОЛГ. „Покращення” стану тканин 

пародонта досліджували у 50,0±8,84 % осіб ОЛГ проти 35,0±10,66 % 

пролікованих КЛГ, р>0,05. 

У результаті 12-місячного спостереження ми встановили, що у 

пролікованих ОЛГ із ЗЗТП „нормалізації” стану тканин пародонта було 

досягнуто у 96,30±3,63 % хворих проти 23,81±8,20 % осіб КЛГ, р<0,01; 

„покращення” стану тканин пародонта спостерігали в 1 пацієнта з НРЗП ОЛГ – 

3,70±0,92 % проти 33,33±10,30 % осіб КЛГ, р<0,01. У хворих із ЗДЗТП 

„нормалізацію” стану тканин пародонта об’єктивізували в 56,25±8,36 % 

пролікованих ОЛГ; „покращення” стану тканин пародонта досліджували у 

37,50±8,56 % осіб ОЛГ проти 30,0±10,25 % хворих КЛГ, р>0,05. Лікування 

виявилось неефективним у 2 пролікованих (6,25±1,58 %) ОЛГ з ГНР та НРЗП та у 

14 осіб (70,0±10,25 %) КЛГ, р<0,01. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено науково-клінічні дані, направлені на 

вирішення актуального завдання терапевтичної стоматології: ефективності 

диференційованих лікувально-профілактичних заходів з урахуванням 

психофізіологічного статусу та біохімічних, імунологічних властивостей ротової 

рідини в осіб із запальними і запально-дистрофічними захворюваннями тканин 

пародонта.  

1. Встановлено, що у хворих із запальними захворюваннями тканин 

пародонта реакції психофізіологічної дезадаптації діагностували в 1,6 раза 

частіше, соматогенний астенічний симптомокомплекс – у 2,4 раза, р<0,05, а 

гострі невротичні розлади – у 4,4 раза та невротичні розлади із затяжним 
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перебігом – у 3,9 раза рідше, р<0,01, ніж у осіб із запально-дистрофічними 

ураженнями тканин пародонта. 

2. Досліджено, що у хворих із запальними захворюваннями тканин 

пародонта індекси РМА, КПВ, OHI-S були достовірно нижчими, а показники 

вакуумної проби вищими, ніж в осіб із запально-дистрофічними захворюваннями 

тканин пародонта, р<0,01. В обох групах дослідження спостерігали погіршення 

зазначених показників із поглибленням психофізіологічних реакцій дезадаптації. 

3. Визначено, що в обстежених із запальними захворюваннями тканин 

пародонта активність амілази у ротовій рідині була в середньому на 21,27 % 

нижчою, р>0,05, кислої фосфатази – на 25,57 %, уреази – на 17,38 %, р<0,05, а 

лужної фосфатази – на 15,13 % вищою, р<0,05, ніж у хворих із запально-

дистрофічними захворюваннями тканин пародонта. Дефіцит електролітів (Са, Fe, 

P, Na, K, Mg) у ротовій рідині осіб із запальними захворюваннями тканин 

пародонта був достовірно меншим (р<0,05), ніж у хворих із запально-

дистрофічними ураженнями тканин пародонта. На тлі інтенсифікації реакцій 

психофізіологічної дезадаптації у хворих груп дослідження дисбаланс 

проаналізованих біохімічних показників зростав, причому більш виражені 

негативні зміни спостерігали при гострих невротичних розладах і невротичних 

розладах із затяжним перебігом. 

4. Встановлено зниження місцевих імунологічних механізмів захисту в 

ротовій рідині осіб із захворюваннями тканин пародонта, вираженіше у разі 

запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта. З поглибленням 

психофізіологічних реакцій дезадаптації у осіб груп дослідження виявляли 

погіршення імунного статусу з максимальним зменшенням активності лізоциму, 

концентрацій sIgA, IgA, IgG у ротовій рідині при гострих невротичних розладах і 

невротичних розладах із затяжним перебігом як проти показників у хворих без 

психофізіологічних реакцій дезадаптації, так і при міжгруповому порівнянні, 

р<0,01. 

5. Розпрацьований і впроваджений комплекс лікувально-профілактичних 

заходів для лікування захворювань тканин пародонта у хворих залежно від типу 

психофізіологічного стану організму включає: антисептичну обробку порожнини 

рота за допомогою ополіскувачів із вмістом хлоргексидину біглюконату; 

аплікації на ясна гелю «Perio-AID»; застосування препаратів «Триовіт» (для 

загального зміцнення організму), «Магне-В6 антистрес» (для посилення 

стресостійкості організму), «Мілдронат» (для покращення 

мембранопротекторних, антигіпоксичних явищ, стимуляції симпатоадреналової 

системи), «Коензим Q 10» (для поліпшення роботи дихальної, серцево-судинної, 

імунної систем, енергетичного обміну, роботи головного мозку), «Кальцемін» 

(для покращення ремоделювання кісткової тканини). За результатами 

спостережень за хворими ефективність запропонованих лікувально-

профілактичних заходів підтвердили через 12 місяців після лікування 

„нормалізацією” стану тканин пародонта у 96,30 % хворих із запальними 
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захворюваннями тканин пародонта та 56,25 % осіб із запально-дистрофічними 

захворюваннями тканин пародонта; „покращенням” стану тканин пародонта у 

3,70 % осіб із запальними захворюваннями тканин пародонта та у 37,50 % 

обстежених із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта.  
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1. Лучинський М. А., Пясецька Л. В., Лучинська Ю. І. Пародонтальний 

статус осіб молодого віку залежно від психофізіологічного стану. Клінічна 
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2. Luchynskyi М. А., Pyasetska L. V., Luchynska Yu. I., Basista А. S., Rozhko 
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10. Лучинський М. А., Пясецька Л. В., Лучинський В. М., Залізняк М.  С. 

Стан мінерального обміну у дітей зі стоматологічними захворюваннями. 
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статистична обробка даних, формулювання висновків, оформлення тез).  

11. Пясецька Л. В., Лучинський М. А., Лучинська Ю. І. Зональна 

вакуумпресурна стійкість капілярів у пацієнтів із захворюваннями тканин 
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С. 226-227. Здобувач брала участь у проведенні  обстеження хворих, здійснила 

аналіз та обробку даних, підготувала матеріали до друку. 

 

АНОТАЦІЯ 

Пясецька Л. В. Особливості перебігу та лікування захворювань тканин 

пародонта в осіб із різним психофізіологічним станом. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України. – 

Львів, 2019.  

Дисертаційну роботу присвячено взаємозв’язку між станом тканин 

пародонта та реакціями психофізіологічної дезадаптації й скерована на пошуки 

шляхів профілактики та лікування захворювань тканин пародонта. У дисертації 

наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що 

полягає в підвищенні ефективності лікування захворювань тканин пародонта у 

людей залежно від психофізіологічного стану організму шляхом розробки та 

застосовування патогенетично обґрунтованого комплексу лікувально-

профілактичних заходів.  

Проведено обстеження 152 осіб (18-44 роки) із захворюваннями тканин 

пародонта із різним станом психофізіологічної дезадаптації. За результатами 

проведеного дослідження було встановлено, що в осіб із запальними 

захворюваннями тканин пародонта у діагностичній структурі превалював 

гінгівіт, який об’єктивізувався в 73,75±4,92 % обстежених. Водночас, у хворих 

із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта найбільше 

діагностували початкові форми генералізованого пародонтиту – 55,56±5,27 %.  

З’ясовано, що в осіб із запальними захворюваннями тканин пародонта 

превалюють початкові ознаки проявів психофізіологічних реакцій дезадаптації, 

тоді як у обстежених із запально-дистрофічними захворюваннями тканин 

пародонта з достовірно більшою частотою визначали гострі невротичні розлади 

та невротичні розлади із затяжним перебігом. Результати проведених клініко-

лабораторних досліджень дозволили розробити та впровадити у клінічну практику 

комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження 

виникнення і подальше прогресування захворювань тканин пародонта в осіб 

залежно від психофізіологічного стану організму та отримати стійкий позитивний 

результат через 6–12 місяців, що зумовлює виражену профілактичну дію, знижує 

інтенсивність фоліативних процесів, покращує гігієнічний стан ротової порожнини 

та мікроциркуляції тканин пародонта, підвищує активність лізоциму та знижує 

уреазну активність у ротовій порожнині, нормалізує імунологічний статус, що в 

цілому поліпшує ступінь дисбіозу порожнини рота та зумовлює середній його 

ступінь при усіх типах психофізіологічних реакцій дезадаптації. 

Ключові слова: пародонт, психофізіологія, дезадаптація, гінгівіт, 

пародонтит, кісткова тканина, α-амілаза, кисла фосфатаза, лужна фосфатаза, 
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імунологічний стан, лікування. 

 

АННОТАЦИЯ  

Пясецкая Л. В. Особенности течения и лечения заболеваний тканей 

пародонта у лиц с различным психофизиологическим состоянием. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

(доктора философии) по специальности 14.01.22 – стоматология. Львовский 

национальный медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины. 

– Львов, 2019.  

Диссертация посвящена взаимосвязи между состоянием тканей пародонта 

и реакциями психофизиологической дезадаптации и направлена на поиски путей 

профилактики и лечения заболеваний тканей пародонта. В диссертации 

приведены теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, 

заключающейся в повышении эффективности лечения заболеваний тканей 

пародонта у людей в зависимости от психофизиологического состояния 

организма путем разработки и применения патогенетически обоснованного 

комплекса лечебно-профилактических мероприятий.  

Проведено обследование 152 человек (18–44 года) с заболеваниями тканей 

пародонта с различным состоянием психофизиологической дезадаптации. По 

результатам проведенного исследования было установлено, что у лиц с 

воспалительными заболеваниями тканей пародонта в диагностической структуре 

превалировал гингивит, который обьективизувався в 73,75±4,92% обследованных. 

В то же время, у больных с воспалительно-дистрофическими заболеваниями 

тканей пародонта чаще всего диагностировали начальные формы 

генерализованного пародонтита 55,56±5,27%. 

Установлено, что у лиц с воспалительными заболеваниями тканей 

пародонта превалируют начальные признаки проявлений психофизиологических 

реакций дезадаптации, тогда как у обследованных с воспалительно-

дистрофическими заболеваниями тканей пародонта с достоверно большей 

частотой определялись острые невротические расстройства и невротические 

расстройства с затяжным течением. Результаты проведенных клинико-

лабораторных исследований позволили разработать и внедрить в клиническую 

практику комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и дальнейшего прогрессирования заболеваний 

тканей пародонта у лиц в зависимости от психофизиологического состояния 

организма и получить стойкий положительный результат через 6–12 месяцев, что 

обусловливает выраженное профилактическое действие, снижает интенсивность 

фолиативных процессов, улучшает гигиеническое состояние полости рта и 

микроциркуляции тканей пародонта, повишает активность лизоцима и снижает 

уреазную активность в ротовой полости, нормализует иммунологический статус, 

в целом улучшает степень дисбиоза полости рта и обусловливает среднюю его 
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степень при всех типах психофизиологических реакций дезадаптации. 

Ключевые слова: пародонт, психофизиология, дезадаптация, гингивит, 

пародонтит, костная ткань, α-амилаза, кислая фосфатаза, щелочная фосфатаза, 

иммунологическое состояние, лечение. 

 

ANNOTATION 

Pyasetska L. V. The features of course and treatment of periodontal tissue 

diseases in persons with different psychophysiological state. – Manuscript. 

Thesis for obtaining the degree of a Candidate of Medical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in specialty 14.01.22 – Dentistry. Danylo Halytskyi Lviv National Medical 

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

The dissertation deals with the relationship between the state of periodontal 

tissues and psychophysiological maladaptation reactions. It is aimed at finding ways of 

preventing and treating periodontal tissue diseases. The dissertation presents a 

theoretical generalization and a new solution of the scientific problem, which is to 

increase the efficiency of treatment of diseases in periodontal tissues in people 

depending on the psychophysiological state of the organism by developing and 

applying a pathogenetically grounded complex of therapeutic and prophylactic 

measures. The study involved 152 patients (aged 18–44) with periodontal tissue 

diseases with a different state of psychophysiological maladaptation. The 

psychophysiological examination of patients was carried out with the advisory 

involvement of certified specialists of the corresponding specialization.  

According to the results of the study, it was found that in patients with 

inflammatory diseases of periodontal tissues in their diagnostic structure gingivitis 

prevailed, which was diagnosed in 73.75±4.92% of the patients examined. At the same 

time, most individuals with inflammatory-dystrophic diseases of periodontal tissues had 

initial forms of generalized periodontitis – 55.56±5.27%. It was found that in patients 

with inflammatory diseases of periodontal tissues the initial signs of manifestations of 

psychophysiological reactions of maladaptation are prevalent, whereas in patients with 

inflammatory and dystrophic diseases of periodontal tissues acute neurotic disorders and 

neurotic disorders with protracted course were reliably more common. 

The results of the conducted clinical and laboratory studies allowed us to 

develop a complex of therapeutic and prophylactic measures aimed at preventing the 

onset and further progression of diseases of periodontal tissues in individuals 

depending on the psychophysiological state of the organism. In order to evaluate the 

effectiveness of the developed and implemented treatment and prophylaxis complex 

clinical and laboratory studies were performed in 100 patients, who were divided into 
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four experimental groups (the main treatment groups included 27 patients with 

inflammatory diseases of periodontal tissues and 32 people with inflammatory-

dystrophic lesions of periodontal tissues; the control treatment groups involved 21 

people with inflammatory diseases of periodontal tissues and 20 people with 

inflammatory-dystrophic lesions of periodontal tissues). 

The complex of therapeutic and prophylactic measures developed and 

implemented into the clinical practice allowed to obtain a stable positive result in 6-12 

months and causes a pronounced prophylactic effect, reduces the intensity of foliative 

processes, improves the hygienic state of the oral cavity and microcirculation of 

periodontal tissues, increases the activity of lysozyme and reduces urease activity in 

oral cavity, normalizes the immunological status, which in general improves the stage 

of dysbiosis in the oral cavity and stipulates its average stage in all types of 

psychophysiological reactions of maladaptation. 

Key words: periodontium, psychophysiology, maladaptation, gingivitis, 

periodontitis, bone tissue, α-amylase, acid phosphatase, alkaline phosphatase, 

immunological state, treatment. 

 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ  

БПФД – без психо-фізіологічної дезадаптації 

ГНР – гострі невротичні розлади 

 ЗВСК – зональна вакуумпресурна стійкість капілярів 

ЗДЗТП – запально-дистрофічні захворювання тканин пародонта 

ЗЗТП – запальні захворювання тканин пародонта 

ІД – індекс дисбіозу 

КЛГ – контрольні лікувальні групи  

КПВ – карієс, пломба, видалені 

КФ – кисла фосфатаза 

ЛПК – лікувально-профілактичний комплекс 

ЛФ – лужна фосфатаза 

НРЗП – невротичні розлади із затяжним перебігом 

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

РПД – реакції психофізіологічної дезадаптації  

САСК – соматогенний астенічний симптомокомплекс 

ФСС – функціональний стоматологічний статус 

CPI – узагальнений індекс потреби у лікуванні  

OHI–S – індекс гігієни порожнини рота Green–Vermillion 

 


