
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ» 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

 

Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису 

ПЯСЕЦЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 

 

УДК 616.314.17-008.1-036-07-08:612.821 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ 

ТКАНИН ПАРОДОНТА В ОСІБ ІЗ РІЗНИМ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМ 

СТАНОМ 

 

14.01.22 – стоматологія 

222 –медицина 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 _______________________________  Л. В. Пясецька 

 

Науковий керівник: Лучинський Михайло Антонович, 

                                 доктор медичних наук, професор 

Тернопіль – 2018 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

Пясецька Л. В. Особливості перебігу та лікування захворювань тканин 

пародонта в осіб із різним психофізіологічним станом. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» (222 – 

Медицина). – Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», 

Тернопіль, 2018. – Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена взаємозв’язку між станом тканин 

пародонта та реакціями психофізіологічної дезадаптації і скерована на пошуки 

шляхів профілактики й лікування захворювань тканин пародонта. У дисертації 

наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, яке 

полягає у підвищенні ефективності лікування захворювань тканин пародонта 

залежно від психофізіологічного стану організму за допомогою розробки та 

застосовування патогенетично обґрунтованого комплексу лікувально–

профілактичних заходів. 

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

пародонта та різним психофізіологічним станом організму. Усіх оглянутих 

хворих розподілили на 3 вікові групи: 18-26, 27-35 та 36-44 років з 

урахуванням клініко-нозологічної структури захворювань тканин пародонта, 

відповідно до рекомендацій ВООЗ. Психофізіологічне дослідження хворих  

проводили із залученням сертифікованих спеціалістів відповідного профілю, 

які надавали консультативну допомогу. 

За результатами проведеного дослідження  встановлено, що в осіб із 

запальними захворюваннями тканин пародонта у діагностичній структурі 

превалював гінгівіт, який об’єктивізували у 73,75±4,92 % обстежених. 

Водночас у пацієнтів із запально-дистрофічними захворюваннями тканин 

пародонта діагностували найбільше випадків початкової форми 
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генералізованого пародонтиту (55,56±5,27 %). 

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

превалюють початкові прояви психофізіологічних реакцій дезадаптації, тоді 

як у пацієнтів із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта 

достовірно частіше визначали гострі невротичні розлади та невротичні 

розлади із затяжним перебігом. 

Встановлено наявність погіршення стоматологічного статусу хворих із 

ураженням тканин пародонта з підвищенням інтенсивності 

психофізіологічних реакцій дезадаптації, особливо в осіб  

із запально-дистрофічними захворюваннями, що підтверджено даними 

індексів РМА, OHI–S, СРІ та вакуумної проби стійкості капілярів за 

В. І. Кулаженко. 

Біохімічні дослідження ротової рідини показали, що у пацієнтів із 

запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта більш виражені 

запальні явища у тканинах зубоутримуючого апарату, ніж в осіб із запальними 

ураженнями, на що вказує підвищений вміст амілази (на 21,27 %) у ротовій 

рідині. Про розбалансування процесів ремоделювання кісткової тканини 

свідчило зменшення активності лужної фосфатази (на 15,13 %) на тлі 

збільшення активності кислої фосфатази (на 25,57 %) та порушення кальцій-

фосфорного гомеостазу. Зниження рівня заліза у ротовій рідині, ймовірно, 

вказувало на процеси анемії, яка зумовлює тканинну гіпоксію та сприяє 

інтенсифікації запальних явищ у структурах пародонта. 

Ми проаналізували імунологічний статус пацієнтів з урахуванням 

психофізіологічного стану організму. Виявили певний дисбаланс факторів 

місцевого захисту (лізоциму та секреторного імуноглобуліну А) та 

концентрації імуноглобулінів А та G, зокрема зниження зазначених 

показників з поглибленням психофізіологічних реакцій дезадаптації, причому 

ця тенденція була виразнішою у хворих із запально-дистрофічними 

ураженнями тканин пародонта. 

Результати проведених клініко-лабораторних досліджень дали нам змогу 
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розробити комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

попередження виникнення і подальшого прогресування захворювань тканин 

пародонта в осіб залежно від психофізіологічного стану організму. Цей 

комплекс передбачає два напрями впливу – системний вплив на організм для 

підвищення мікроциркуляції тканин пародонта, імунологічного стану 

організму та місцевий вплив на тканини пародонта, щоб покращити 

гігієнічний стан та знизити ступінь дисбіозу порожнини рота. 

Для оцінки ефективності розробленого та впровадженого лікувально-

профілактичного комплексу у осіб із захворюваннями тканин пародонта на тлі 

реакцій психофізіологічної дезадаптації провели клініко-лабораторні 

дослідження у 100 хворих, з яких утворили чотири групи спостереження. До  

основних лікувальних груп увійшли 27 пацієнтів із запальними  

захворюваннями тканин пародонта та 32 особи із запально-дистрофічними 

ураженнями тканин пародонта; контрольні лікувальні групи сформували з 21 

пацієнта із запальними захворюваннями тканин пародонта та 20 осіб із 

запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта. 

Вибір індивідуальних засобів гігієни у пацієнтів із захворюваннями 

тканин пародонта та різними психофізіологічними станами організму 

проводили з урахуванням даних індексів OHI–S, PMA, КПВ. Крім цього, після 

професійної гігієни місцево здійснювали антисептичну обробку порожнини 

рота за допомогою хлоргексединвмісних ополіскувачів (“Perio–AID 0,12%”, 

“MeridolMedCHX–0,2%”, “Curasept 0,12 %”, “Елюдріл 0,10%”). Як додатковий 

гігієнічний засіб, призначали аплікації на ясна гелю “Perio–AID” зі вмістом 

антисептика тривалої дії - хлоргексидину біглюконату (0,12%), який має 

бактеріоцидні властивості, та хлориду цетилпіридину (0,05 %) – антисептика з 

вираженою антинальотною дією, для посилення ефекту хлоргексидину 

біглюконату. Пацієнтам із запально-дистрофічними захворюваннями тканин 

пародонта після місцевого лікування рекомендували курс фотодинамічної 

терапії (ФДТ) за допомогою апарата для озонотерапії „Ozonymed”. 
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Після консультацій із психологами, психотерапевтами та імунологами, у 

складі комплексного лікування осіб із реакціями психофізіологічної 

дезадаптації, для запобігання виникнення та прогресування запальних 

захворювань тканин пародонта призначали: препарат “Триовіт” перорально по 

1 капсулі 1 раз на день впродовж 1 місяця за наявності реакцій 

психофізіологічної дезадаптації (РПД), соматогенного астенічного 

симптомокомплексу (САСК), а при гострих невротичних розладах (ГНР) та 

невротичних розладах із затяжним перебігом (НРЗП) по 1 капсулі 2 рази на 

день впродовж 2 місяців; препарат „Магне-В6 антистрес”: по 1 таблетці 3 рази 

на добу впродовж 1 місяця  пацієнтам без РПД, з РПД та САСК і по 2 таблетки 

2 рази на добу 1 місяць хворим з ГНР та НРЗП. Після прийому „Магне-В6 

антистрес” призначали препарат “Кальцемін по 1-2 таблетці на день упродовж 

1 місяця, і протягом 3 місяців при гострих невротичних розладах та 

невротичних розладах із затяжним перебігом; “Кальцеміну” по 1 таблетці на 

день протягом 1 місяця при реакціях психофізіологічної дезадаптації, 

соматогенному астенічному симптомокомплексі та у осіб без реакцій 

психофізіологічної дезадаптації; по 2 таблетки на день протягом 1 місяця, з 

повторним курсом кожних 3 місяці при гострих невротичних розладах та 

невротичних розладах із затяжним перебігом. 

У разі дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонта вважали за 

потрібне застосовувати перорально препарат “Мілдронат” по 1 капсулі (250 г) 

1 раз на день впродовж 4 тижнів хворим без реакцій психофізіологічної 

дезадаптації та з реакціями психофізіологічної дезадаптації та впродовж 5 

тижнів при соматогенному астенічному симптомокомплексі; по 2 капсули 2  

рази на день впродовж 6 тижнів при гострих невротичних розладах та 

невротичних розладах із затяжним перебігом; по 1 капcулі препарату 

“Коензим Q 10” 1 раз на день впродовж 1 місяця хворим без реакцій 

психофізіологічної дезадаптації та з реакціями психофізіологічної 

дезадаптації; препарат „Магне-В6 антистрес”: по 1 таблетці 3 рази на добу 1 

місяць у осіб без РПД, з РПД та САСК і по 2 таблетки 2 рази на добу протягом 
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1 місяця у хворих з ГНР та НРЗП; у подальшому періоді рекомендоване  

застосування препарату “Остеогенон”: по 1 таблетці 2 рази на день протягом 1 

місяця з повторними курсами кожні 6 місяців при реакції психофізіологічної 

дезадаптації та без реакцій психофізіологічної дезадаптації; по 2 таблетки 2 

рази на день протягом 1 місяця з повторними курсами кожні 4 місяці. 

Хворі контрольних лікувальних груп отримували лікувальний комплекс, 

передбачений діючими стандартами лікування захворювань тканин пародонта 

(наказ МОЗ № 502 від 28.12.2004 р.), що включав: професійну гігієну ротової 

порожнини, призначення місцево антисептиків, нестероїдних протизапальних 

препаратів, санацію ротової порожнини, ортодонтичне і хірургічне лікування 

(за показами). 

Розпрацьований та впроваджений у клінічну практику комплекс 

лікувально–профілактичних заходів має виражену профілактичну дію, дає 

змогу отримати стійкий позитивний результат через 6-12 місяців його 

застосування, що підтверджено покращенням стану тканин пародонта, 

позитивною динамікою показників пародонтальних і гігієнічних індексів, 

зниженням інтенсивності фоліативних процесів та покращенням 

мікроциркуляції у тканинах пародонта, підвищення активності лізоциму, 

зниженням уреазної активності, нормалізацією імунологічного статусу, що в 

цілому сприяє зниженню проявів дисбіозу порожнини рота. 

Проведені клінічні та лабораторні дослідження на наш погляд мають 

теоретичне та практичне значення в областях медицини: стоматології, 

психології, неврології імунології, біохімії. Запропонований комплекс заходів 

можна застосовувати для пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта в 

залежності від типу реакції психофізіологічної дезадаптації. Стоматологічні 

заходи необхідно узгоджувати із суміжними спеціалістами. 

 

Ключові слова: пародонт, психофізіологія, дезадаптація, гінгівіт, 

пародонтит, кісткова тканина, α-амілаза, кисла фосфатаза, лужна фосфатаза, 

імунологічний стан, лікування. 
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ANNOTATION 

Pyasetska L.V. Features of the course and treatment of periodontal tissue 

diseases in various psychophysiological conditions – Manuscript. 

Dissertation for a candidate’s degree in medical sciences (Doctor of 

Philosophy), speciality 14.01.22 “Stomatology” (222 – Medicine). – Higher State 

Educational Institution “I.Ya. Gorbachevskyi Ternopil State Medical University, 

Ministry of Health of Ukraine”, Ternopil, 2018. – Danylo Halytskyi Lviv National 

Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

The dissertation deals with the relationship between the state of periodontal 

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

to prevent and treat periodontal tissue diseases. The dissertation presents the 

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

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

taking into account the psychophysiological соndition of the body, 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 

and various psychophysiological maladaptations. According to the WHO 

recommendations, all the patients were divided into 3 age groups: 18-26, 27-35 and 

36-44 years old, taking into account the clinical and nosological structure of 

periodontal tissue diseases. The psychophysiological examination of patients was 

carried out with the advisory involvement of competent experts. 

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

inflammatory diseases of periodontal tissues, gingivitis prevailed in the diagnostic 

structure. The disease was diagnosed in 73.75±4.92% of the patients examined. At 

the same time, most individuals with inflammatory-dystrophic diseases of 

periodontal tissues (55.56±5.27%) had initial forms of generalized periodontitis. 

It was found that in patients with inflammatory diseases of periodontal 

tissues, the initial signs of psychophysiological maladaptations were prevalent, 

whereas in patients with inflammatory and dystrophic diseases of periodontal 
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tissues, acute neurotic disorders and neurotic disorders with protracted course were 

reliably more common. 

 We also revealed that the functional dental status of patients with lesions of 

periodontal tissues worsened with increased intensity of psychophysiological 

reactions of maladaptation, especially in young people with inflammatory-

dystrophic diseases of periodontal tissues, which was confirmed by the values of 

PMA, OHI-S, CPI indices and vacuum test on capillary strength by 

V.I. Kulazhenko. 

Biochemical studies showed that in patients with inflammatory-dystrophic 

diseases of periodontal tissues, the inflammatory events are more pronounced in the 

tissues of the tooth retaining apparatus, which was evidenced by a higher content of 

amylase in the oral liquid (by 21.27%) than in subjects with inflammatory lesions of 

periodontal tissues. The imbalance of bone remodeling processes was confirmed by 

a decrease in the activity of alkaline phosphatase (by 15.13%) against the 

background of an increase in the activity of acid phosphatase (by 25.57%) and a 

calcium-phosphorous homeostasis disorder. A decrease in the level of iron in the 

oral liquid probably indicates anemia, which causes tissue hypoxia and contributes 

to the intensification of inflammatory events in periodontal structures. 

We analyzed the immunological status of individuals, taking into account the 

psychophysiological state of the organism. It was found that a certain imbalance of 

local protection factors (lysozyme and secretory immunoglobulin A) and the 

concentration of immunoglobulins A and G was characterized by a decrease in the 

values of the indices with the aggravation of psychophysiological reactions of 

maladaptation, and this tendency was more pronounced in patients with 

inflammatory and dystrophic lesions of periodontal tissues. 

Findings 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 condition of the body. This complex includes 

two directions of influence –  a systemic impact on the body  to increase the 



9 

 

microcirculation of periodontal tissues, the immunological state of the body and 

local effect on the periodontal tissue in order to improve the hygienic conditition 

and reduce a degree of oral dysbiosis. 

To evaluate the effectiveness of the developed and implemented treatment 

and prophylaxis complex in patients with periodontal tissue diseases against the 

background of psychophysiological maladaptation reactions, clinical and laboratory  

studies were performed in 100 patients, who were divided into four experimental 

groups (the target 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). 

Individual hygiene products in patients with periodontal tissue diseases and 

various psychophysiological conditions of the body were chosen taking into account 

the OHI-S, PMA and KPV indices. In addition, after professional hygiene, local 

antiseptic treatment of the oral cavity was performed with chlorhexidine rinsers 

(“Perio-AID 0.12%”, “Meridol MedCHX-0.2%”, “Curasept 0.12%”, “Euladril 

0.10%”). As an additional hygienic remedy, we administered Perio-AID gel, 

containing a long-acting antiseptic chlorhexidine bigluconate (0.12%) having 

bacteriocidal, bacteriostatic properties and cetylpyridinium chloride (0.05%) – an 

antiseptic  with pronounced anti-inflammatory action, which enhances the effect of 

chlorhexidine bigluconate. After the local treatment, the patients with inflammatory-

dystrophic diseases of periodontal tissues, were recommended to take a course of 

photodynamic therapy (PDT), using “Ozonymed” ozonotherapy device. 

After consulting with psychologists, psychotherapists and immunologists, in 

order to prevent the onset and development of inflammatory diseases of periodontal 

tissues, we asministered: a drug "Triovit" orally 1 capsule 1 time a day for 1 month 

in the presence of psychophysiological maladaptation reactions (PMR), somatogenic 

asthenic symptom complex (SASC), and in acute neurotic disorders (AND) and 

neurotic disorders with prolonged course (NDPC) by 1 capsules 2 times a day for 2 
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months; Magne-B6 antistress drug: 1 tablet 3 times a day for 1 month for patients 

without PMR, with PMR and SASC and 2 tablets for 2 times a day for 1 month for 

patients with AND and NDPC. After receiving "Magne-B6 antistress", the drug 

"Calcemin for 1-2 tablets per day for 1 month and for 3 months with acute neurotic 

disorders and neurotic disorders with prolonged course was prescribed; "Calcemin" 

1 tablet per day for 1 month in reactions of psychophysiological maladaptation, 

somatogenic asthenic symptom complex and in persons without reactions of 

psychophysiological maladaptation; 2 tablets per day for 1 month, with a repeat 

course of every 3 months for acute neurotic disorders and prolonged neurotic 

disorders. 

In the case of dystrophic-inflammatory diseases of periodontal tissues, it is 

expedient to use orally Mildronate 1 capsule (250 g) once a day for 4 weeks in 

patients without psychophysiological maladaptation reactions and psycho-

physiological maladaptation reactions and for 5 weeks at a somatogenic asthenic 

symptom complex; 2 capsules twice a day for 6 weeks with acute neurotic disorders 

and prolonged neurotic disorders; 1 capsule of the preparation "Coenzime Q 10" 

once a day for 1 month in patients without reactions of psychophysiological 

maladaptation and with reactions of psycho-physiological maladaptation; 

preparation "Magne-B6 antistress": 1 tablet 3 times a day for 1 month in people 

without PMR, with PMR and SASC and 2 tablets twice a day for 1 month in 

patients with a AND and NDPC; In the subsequent period, we recommended to use 

"Osteogenone": 1 tablet twice a day for 1 month with repeated courses every 6 

months in the reaction of psychophysiological maladaptation and without reactions 

of psychophysiological maladaptation; 2 tablets twice a day for 1 month with 

repeated courses every 4 months. 

Patients of control treatment groups received the therapeutic complex provided 

by the existing standards for the treatment of periodontal tissue diseases (Order of 

the Ministry of Health №502 dated 28.12.2004), which included: professional oral 

hygiene, local anti-infective agents, non-steroidal anti-inflammatory drugs, oral 

sanitation, orthodontic and surgical treatment (if indicated). 
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The complex of therapeutic and prophylactic measures developed and 

implemented into the clinical practice allowed obtaining a stable positive result in 6-

12 months and a pronounced prophylactic effect, the reduced intensity of foliative 

processes, the improved hygiene of the oral cavity and microcirculation of 

periodontal tissues, the enhanced activity of lysozyme and decreased  urease activity 

in oral cavity, normalized immunological status, which, on the whole, resulted in 

reduced manifestations of dysbiosis in the oral cavity in all types of 

psychophysiological reactions of maladaptation. 

The conducted clinical and laboratory studies have theoretical and practical 

values in such fields of medicine as dentistry, psychology, neurology, immunology, 

biochemistry. The proposed complex of measures can be used for patients with 

periodontal tissue diseases, depending on the type of reaction of their 

psychophysiological maladaptation. Stomatological measures must be agreed with 

related specialists.  

 

Key words: periodontium, psychophysiology, maladaptation, gingivitis, 

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

immunological state, treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

1. Лучинський МА, Пясецька ЛВ, Лучинська ЮІ. Пародонтальний 

статус осіб молодого віку залежно від психофізіологічного стану. Клінічна 

стоматологія. 2018;2:21-6. 

2. Luchynskyi МА, Pyasetska LV, Luchynska YuI, Basista АS, Rozhko VІ. 

Indices of the dental caries intensity in individuals with different clinical variations 

of psychophysiological disadaptation. Journal of Education, Health and Sport. 

2018;8(4):446-450.  

3. Лучинський МА, Пясецька ЛВ. Тактика вибору лікувально-

профілактичних заходів у осіб з різними психофізіологічними станами при 

лікуванні захворювань пародонта. ВСГ ООЗ. 2018;2(76):34-8.  

4. Пясецька ЛВ, Лучинський МА, Басіста АС, Рожко ВІ. 

Електролітний склад ротової рідини пацієнтів із захворюваннями пародонта 

залежно від психофізіологічного стану. Буковинський медичний вісник. 

2018;22;3(87):78-83.  

5. Пясецька ЛВ, Лучинський МА, Вадзюк СН. Динаміка показників 

окремих ферментів ротової рідини при захворюваннях тканин пародонта у 

осіб з різними клінічними варіантами реакцій психофізіологічної дезадаптації. 

Вісник проблем біології і медицини. 2018;3(145):378-82.  

6. Пясецька ЛВ, Лучинський МА. Оцінка клінічного стану тканин 

пародонта в осіб із психофізіологічними реакціями дезадаптації у найближчі 

терміни лікування. Вісник наукових досліджень. 2018;3(92):102-5. 

7. Вадзюк СН, Пясецька ЛВ, Ощипко РВ. Стан тривожності у молодих 

людей на прийомі у лікаря-стоматолога. В: Матеріали наук.-практ. конф. 

“Інноваційні технології в стоматології”; 2011 жовт 21; Тернопіль. Тернопіль: 

Укрмедкнига; 2011, с. 9. 

8.  Вадзюк СН, Пясецька ЛВ, Ощипко РВ. Вплив властивостей 

особистості на лізоцим ротової рідини. В: Зб. наук. праць Всеукраїнської 

наук.-практ. конф., присвяченої 290-річчю з дня народження Г.С.  Сковороди. 

Харків; 2012. с. 39-40. 



13 

 

9. Luchynskyi MA, Pyasetska LV. Kharakter psykhofiziolohichnykh 

reaktsii u khvorykh iz zakhvoriuvanniamy tkanyn parodonta. In: International 

research and practice conference «Paragraphs in medy-cynie». Conference 

proceedings, 2017. Mar 9 Lublin. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”; 2017. 

p. 92-4. 

10. Лучинський МА, Пясецька ЛВ, Лучинський ВМ, Залізняк МС, 

Паласюк БО. Стан мінерального обміну у дітей зі стоматологічними 

захворюваннями. В: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю 

Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань 

тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота; 2018 квіт 19-21; 

Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2018, с. 42-3. 

11. Пясецька ЛВ, Лучинський МА, Лучинська ЮІ. Зональна 

вакуумпресурна стійкість капілярів у хворих із захворюваннями тканин 

пародонта. В: Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції 

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль: ТДМУ 

“Укрмедкнига”; 2018. с. 158-60. 

12. Vadziuk SN, Luchynskyi MA, Pyasetska LV. Funktsionalnyi 

stomatolohichnyi status khvorykh z rozladamy psykhofiziolohichnoi dezadaptatsii. 

In: Proceedings of the 6th International conference of Science and society; 2018 

Aug 3; Hamilton, Canada. Hamilton: Accent Graphics Communications & 

Publishing; 2018. p. 130-5. 

13. Пясецька ЛВ, Лучинський МА. Ступінь дисбіозу ротової 

порожнини при захворюваннях тканин пародонта у осіб із реакціями 

психофізіологічної дезадаптації. В: Матеріали міжнар. наук. конгресу XVII 

конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств; 2018 Вер 20-

22; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”; 2018, с. 226-7. 

 

 



14 

 

ЗМІСТ 

АНОТАЦІЯ ………………………………………………………………….   2 

ANNOTATION ………………………………………………………………   7 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА …………………………………...  12 

ЗМІСТ ………………………………………………………………………..  14 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ………...………………………………………. 

 

 17 

ВСТУП ……………………………..………..…………………..………...…  18 

РОЗДІЛ 1 ВПЛИВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ 

НА РОЗВИТОК СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) ………………………………........... 

 

 

 25 

1.1 

 

Сучасні аспекти етіопатогенезу та лікування захворювань 

тканин пародонта ……………………………………………. 

 

 25 

1.2 Психофізіологічний стан організму: фактори ризику, 

механізми адаптації та особливості у стоматологічних 

хворих ………………………………………………………… 

 

 

 34 

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ …...……...…….  47 

2.1 Характеристика груп дослідження …..……………………….  47 

2.2 

 

Вивчення стоматологічного статусу та стану тканин 

пародонта ………………………………………………………. 

 

 48 

2.3 Методи оцінки психофізіологічного стану хворих ……….  51 

2.4 Біохімічні методи дослідження ……………………………….  52 

2.5 Імунологічні методи дослідження ……………………………  54 

2.6 Методи статистичного аналізу ………………………………  55 

РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН 

ПАРОДОНТА ЗАЛЕЖНО ВІД ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО 

СТАНУ ОРГАНІЗМУ …………………………………..……... 

 

 

 56 

3.1 Частота основних психофізіологічних симптомів у хворих із 

запальними та запально-дистрофічними захворюваннями 

 

 



15 

 

тканин пародонта ……………………………...……………….  56 

3.2 Частота та характер психофізіологічних реакцій у осіб із 

захворюваннями тканин пародонта …………..……………… 

 

 59 

3.3 Стоматологічний статус у хворих із захворюваннями 

тканин пародонта залежно від психофізіологічних 

особливостей організму ………………………………...…….. 

 

 

 63 

РОЗДІЛ 4 БІОХІМІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

РОТОВОЇ РІДИНИ В ОСІБ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

ТКАНИН ПАРОДОНТА  ЗАЛЕЖНО ВІД 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ………… 

 

 

 

 77 

4.1 Біохімічні властивості ротової рідини в осіб із 

захворюваннями тканин пародонта залежно від 

психофізіологічного стану організму ………………….......... 

 

 

 77 

4.2 Зміни показників місцевого імунітету та ступеня дисбіозу у 

хворих із захворюваннями тканин пародонта і різними 

психофізіологічними станами організму …………………… 

 

 

 89 

РОЗДІЛ 5 ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ 

ТКАНИН ПАРОДОНТА ЗАЛЕЖНО ВІД 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ………… 

 

 

98 

5.1 Обґрунтування вибору лікувально-профілактичних заходів 

у хворих із  захворюваннями тканин пародонта залежно від 

психофізіологічного стану організму ……………………….. 

 

 

98 

5.2 Ефективність лікувально-профілактичного комплексу на 

клінічний стан тканин пародонта в осіб із захворюваннями 

тканин пародонта і різними психофізіологічними станами 

організму ………………………………………………………. 

 

 

 

106 

5.3 Ефективність впливу лікувально-профілактичного 

комплексу на окремі біохімічні та імунологічні показники 

ротової рідини в осіб із захворюваннями тканин пародонта і 

різними психофізіологічними станами………………………..  

 

 

 

122 



16 

 

5.3.1. Динаміка окремих біохімічних показників у різні лікувальні 

терміни у хворих із захворюваннями тканин пародонта 

залежно від психофізіологічного стану організму …............. 

 

 

122 

5.3.2. Динаміка активності лізоциму, уреази та ступінь дисбіозу 

ротової порожнини у різні лікувальні терміни в осіб із 

захворюваннями тканин пародонта залежно від 

психофізіологічного стану організму ………………………... 

 

 

 

131 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ……...… 141 

ВИСНОВКИ …………….………………………………………….……..… 156 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ …………………………………………… 158 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………… 160 

ДОДАТКИ …………………………………………………………………... 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

БПФД – без психофізіологічної 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 

ОЛГ – основні лікувальні групи 

РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

РПД – реакції психофізіологічної дезадаптації  

САСК – соматогенний астенічний симптомокомплекс 

СС – стоматологічний статус 

CPI – узагальнений індекс потреби у лікуванні  

OHI–S – індекс гігієни порожнини рота Greene–Vermillion 

 

 



18 

 

ВСТУП 

 

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 [71, 75, 78, 89, 123, 127, 137]. 

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

захворювання тканин пародонта [117, 131, 143], 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, зокрема 

порушення цілості кісткової тканини і випадання зубів [100, 160, 162, 188, 194, 

197]. 

Профілактика захворювань тканин пародонта є важливим аспектом 

стоматології. Результати численних досліджень доводять, що навіть при 

легкому ступені захворювання пародонта у дітей, за відсутності належної 

профілактики та лікування, у дорослих переходить у досить тяжку форму, і 

надалі  потребує терапевтичного, хірургічного та ортопедичного лікування 

[57, 61, 92, 95, 105].  

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 [1, 3, 10, 68, 79]. 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 [33, 67, 74, 
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86, 108, 110]. Унаслідок цього можуть виникати різні психосоматичні 

захворювання, серед яких є ураження щелепно-лицевої ділянки [111, 160, 167, 

171, 181]. 

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 поширеності запально-дистрофічних патологій пародонта 

серед осіб молодого віку. 

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. 
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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 (активності лужної та кислої фосфатаз, амілази, 

уреази; концентрацію електролітів Mg, Ca, P, 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. 
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Встановлено дисбаланс між факторами місцевого захисту ротової 

рідини, зокрема зниження 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. 

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 стоматологічного 

статусу хворих залежно від психофізіологічного стану досліджуваних. 

Участь дисертанта у друкованих матеріалах разом із співавторами є 

визначальною, матеріали і висновки належать здобувачеві. 

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 
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«Тернопільський державний медичний університет імені 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.). 

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.). 

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 
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таблицями. Список літератури містить 284 джерела, серед яких 215 

кирилицею та 69 латиницею. 

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. 

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-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 



24 

 

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» (дод. В.1, В.2), стоматологічних відділень 

Снятинської (дод. В.3, В.4) та Городенківської (дод. В.5, В.6) центральних 

районних лікарень.  

Матеріали дисертації використовують у навчальному та лікувальному 

процесах кафедр дитячої стоматології (дод. В.7, В.8), терапевтичної 

стоматології (дод. В.9, В.10) та стоматології ННІПО (дод. В.11, В.12) ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 

МОЗ України», кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» (дод. В.13, В.14) та 

кафедри дитячої стоматології Вінницького національного медичного 

університету імені М. І. Пирогова (дод. В.15, В.16). 

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. 
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РОЗДІЛ 1  

ВПЛИВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ НА 

РОЗВИТОК СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Сучасні аспекти етіопатогенезу та лікування захворювань тканин 

пародонта 

Найважливішу роль у виникненні запального процесу в пародонті 

відіграє інфекційний чинник. Мікрофлора, яка вегетує на поверхні епітелію 

ясен, здатна вступати в активну взаємодію з розташованими під епітелієм 

тканинними елементами [20, 21, 81, 94, 147]. Особлива роль належить 

щільному під’ясенному нальоту (бактеріальна бляшка), в якому, як відомо,  

мешкає безліч анаеробних мікроорганізмів із різноманітними патогенними 

властивостями. Токсичні продукти їх життєдіяльності та ендотоксини 

спричиняють у клітинних елементах і міжклітинній речовині ясен виражені 

ушкоджуючі ефекти [19, 22, 48, 51, 132, 263]. Важливу роль у цих процесах 

відіграють ферменти – продукти життєдіяльності низки бактерій. 

Накопичення мікроорганізмів, продуктів їх життєдіяльності та розпаду над, і 

особливо, під епітеліальним прикріпленням до зуба призводить до виникнення 

первинного вогнища ушкодження [71, 77, 87, 100, 103]. 

Продукти життєдіяльності мікроорганізмів, а також ліпополісахариди 

їхньої клітинної стінки, здатні активувати синтез і секрецію макрофагами та 

лейкоцитами цитокінів (інтерлейкін-1, фактор некрозу пухлини), 

простагландинів і гідролітичних ензимів [105, 111, 123, 129, 143]. 

Цитокіни мають потужну протизапальну і катаболічну активність, що 

призводить до пошкодження тканин пародонта, особливо при постійному 

масивному надходженні мікробних антигенів, які індукують епітелій, 

фібробласти і макрофаги до продукції великої кількості цитокінів і 

нейтральних металопротеїназ - чинників деградації позаклітинного матриксу 
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та подальшого руйнування кісткової тканини альвеоли [144, 146, 152, 154, 

194]. 

Унаслідок пошкодження тканинних компонентів виділяється тромбін, 

кінін, фібриноген і активовані фракції комплементу [201, 202, 203]. Ці 

речовини разом з продуктами життєдіяльності бактерій відіграють роль 

хемотаксичних факторів для макрофагів і інших клітинних елементів, які 

беруть участь в організації та розвитку запального процесу, а також  утворень, 

задіяних у деструктивних ефектах [203, 212, 264, 275]. 

У сполучній основі ясен зазнають руйнування білково-

глікозаміногліканові комплекси, накопичуються вільні амінокислоти, уронові 

кислоти, аміноцукри, низькомолекулярні полісахариди, поліпептиди. 

Наростають осмотичний тиск, набряк, набухання, відбувається затримка води, 

виникає ацидоз і гіпоксія, які супроводжуються накопиченням молочної 

кислоти і жирних кислот [16, 48, 65]. Високий рівень перекисного окислення 

ліпідів призводить до руйнування клітинних мембран [15, 47, 51, 60]. Серед 

явищ, супутніх до порушення структури і функції елементів сполучної 

тканини ясен, - різко виражена вазомоторна реакція, тривале розширення 

кровоносних судин. Стійка гіперемія супроводжується порушенням 

проникності судинних стінок і міграцією в міжклітинний простір 

поліморфноядерних лейкоцитів, а також макрофагів. У такий спосіб 

відбувається запуск механізму запалення ясен [11, 45, 89, 112, 119]. 

Вирішальним фактором в етіології і запуску цього процесу є патогенні 

мікроорганізми, які вегетують на зубах та яснах. Важлива роль належить  

також ендогенним факторам, насамперед, стану місцевих і загальних систем 

захисту організму та підтримки гомеостазу. Під час  виникнення  запальних 

захворювань пародонта спостерігають зміни показників вмісту лізоциму та 

імуноглобулінів у ротовій рідині [129, 131, 143, 147, 157]. 

Долучення  специфічних імунних реакцій до патогенетичних механізмів 

запалення ясен зумовлює генералізацію цього патологічного процесу і його 

перехід у хронічну фазу [167, 177, 197, 203, 207]. Порушення зв'язку 
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епітеліального прикріплення з кутикулярним шаром емалі свідчить про 

початок утворення пародонтальної кишені. У виникненні кишені важливим 

фактором є проліферація епітелію, який прикріплюється на поверхні кореня. 

Товсті відростки епітеліальних клітин проникають у сполучну тканину, і 

епітелій від місць прикріплення до зуба зміщується в апікальном напрямку. 

Унаслідок запального набряку та інфільтрації сполучної тканини виникає 

некроз епітеліальних клітин, відбувається відторгнення останніх, через що в 

епітелії виникають «тріщини», запалена сполучна тканина (грануляції) 

проростає на поверхню. У такій запаленій тканині зростає кількість 

кровоносних судин. Запалення поступово переходить на кістку, а потім на 

періодонт, волокна якого розрихлюються. Відбувається розширення 

періодонтальної щілини, і замість щільних пучків волокон утворюється пухка 

грануляційна тканина [112, 215, 217, 264, 276]. 

Отже, під час поширення запалення на глибокі відділи пародонта 

об'єктом шкідливої дії патологічного процесу стають судинна система 

пародонта і періодонтальна зв'язка. Медіатори запалення спричиняють зміни в 

судинному кровотоці. Різке підвищення проникності судинної стінки 

призводить до порушення функції пародонта. Рясний викид у тканинне 

середовище протеолітичних ферментів, зокрема еластази і колагенази, 

призводить до руйнування, лізису колагенових фібрил періодонтальної 

зв`язки. Проліферуючі ендотеліоцити і фібробласти, а також полімерно-ядерні 

лейкоцити продукують металлопротеінази, які мають високий деструктивний 

потенціал [215, 217, 261, 264, 271]. 

Важливу роль в процесах пошкодження при пародонтиті відіграє 

порушення перекисного окислення ліпідів [15, 17, 19, 21, 47, 186]. 

Розвиток хронічного запалення у пародонті спричиняє масовані ефекти 

пошкодження у системі зуб - періодонтальна зв'язка - альвеолярна кістка - 

судинна мережа - пародонт. Дисфункція цієї системи зумовлює порушення 

координації жувальних рухів зубів і кровопостачання навколозубних тканин, 

які зазнають функціонального навантаження. Виникає дисбаланс між 
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ритмічним жувальним навантаженнями, циклічним зміщенням локусів 

функціональної напруги і трофічним забезпеченням цих ділянок системою 

кровопостачання, унаслідок чого нормальні жувальні навантаження на 

пародонт втрачають свою адекватність, стають ще одним патогенним 

фактором, який посилює тяжкість як самого запалення, так і супутнього 

процесу пошкодження тканинних структур пародонта [22, 24, 42, 48]. 

Важливою рисою патогенезу пародонтиту є тотальний характер процесів 

ушкодження, які виникають при цьому захворюванні. Вони охоплюють всі 

структурні рівні пародонта - від слизової оболонки ясен до кісткової тканини 

альвеолярного відростка. Механізм такої генералізації деструктивних змін при 

пародонтиті простий: супутнє запаленню насичення навколозубних тканин 

гуморальними і клітинними медіаторами та протеолітичними ферментами при 

постійному дефіциті трофічного забезпечення створює умови для 

пошкодження практично всіх тканинних компонентів пародонту, особливо 

слизової оболонки ясен [56, 71, 78, 87, 89]. 

Важливу роль у ланцюжку патогенетичних механізмів пародонтиту 

відіграє імунна ланка. Відомо, що запалення, зокрема хронічне, тісно пов'язане 

з імунітетом, станами гіперчутливості. Сукупність неспецифічних і 

імунологічних ланок запальної реакції є універсальним явищем [89, 94, 97, 

100, 105, 131], завдяки якому реалізується не тільки і не стільки захисна 

функція запалення, скільки його шкідлива дія на тканинні структури. Плазмові 

медіатори, представлені калікреїн-кініновою системою, системою 

компліменту і системою згортання крові та клітинними медіаторами  

(лейкокіни, монокіни, лімфокіни та фіброкіни), які діють в умовах запалення 

як фактори неспецифічного і специфічного захисту, мають безпосередню 

причетність до реалізації ефекту ушкодження [143, 146, 152, 160, 167]. 

Наразі існує досить багато даних, які свідчать про те, що захворювання 

пародонта протікають на тлі змін імунного статусу хворих. Однак думки 

авторів щодо окремих його показників є суперечливими. Розрізняють 

неспецифічні і специфічні фактори захисту. Показники неспецифічного 
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імунітету, як основа для вироблення повноцінної імунної відповіді, 

характеризують здатність протистояти шкідливому впливу середовища і 

відображають стан здоров'я організму [177, 195, 197, 201, 206]. 

Ротова рідина, або слина, належить до найбільш істотних субстратів 

ротової порожнини. Слина, яку продукують слинні залози, пов'язана з 

імунокомпетентними клітинами. Вона містить імуноглобуліни, а також різні 

блокуючі ферментні речовини з бактерицидною дією, як-от: лізоцим, лізин, 

пероксидаза, фосфатаза, комплімент, С-реактивний білок, які відіграють 

важливу роль у функціонуванні не тільки ротової порожнини, але й організму 

в цілому, як чутливі індикатори гомеостазу [209, 211, 212]. 

Наявність у слині специфічних секреторних імуноглобулінів дає 

можливість оцінювати стан імунної системи слизових оболонок, які, будучи 

«вхідними воротами», забезпечують захист організму від чинників біологічної 

і хімічної природи, а їхній стан відображає загальну резистентність організму 

[212, 215, 217, 220, 265]. 

Одним із факторів неспецифічного захисту організму, пов'язаним з 

функцією моноцитарно-макрофагальної системи, є лізоцим. Це фермент 

білкової природи, який має широкий спектр біологічної активності. Він 

стимулює функціональну активність фагоцитів, синтез антитіл, підвищує 

адгезивні властивості імунокомпетентних клітин, розеткоуворюючі 

властивості Т-лімфоцитів, а також спричиняє лізис та дезінтеграцію імунних 

комплексів [41, 46, 50, 77, 89]. 

Відомо, що лізоцим має бактерицидну дію на грампозитивні бактерії, а 

також різного ступеня виражений бактеріостатичний вплив на грамнегативні 

мікроорганізми, різко знижуючи їх стійкість до різних екстремальних впливів. 

Лізоцим спричиняє агломерацію-аглютинацію, як чутливих, так і 

резистентних до його літичної дії видів мікроорганізмів, пригнічує адгезію 

мікроорганізмів до слизових оболонок, відіграє важливу роль у нейтралізації 

ендотоксину грамнегативних бактерій. Він виявлений у сироватці, слині, 

сльозах, жовчі та інших біологічних рідинах [89, 91, 94, 100, 105, 111]. 
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Система місцевого захисту слугує першим бар'єром для будь-якого 

агента, який проникає в організм. Для оцінки функціонального стану цієї 

системи застосовують низку показників гуморального місцевого імунітету – 

імуноглобулінів А, М, G, D [89, 94, 105]. 

Проблема лікування пацієнтів із запальними захворюваннями пародонта 

продовжує залишатися актуальною у сучасній стоматології [124, 128, 139, 143, 

148]. Останнім часом з'явились велика кількість публікацій, присвячених 

питанням лікування, проте ефективність практичної пародонтології досі 

низька, що пов'язано не тільки з безліччю зовнішніх причин виникнення 

захворювання, але й з реакцією самого організму пацієнта [157, 160, 168, 195, 

201]. 

Надмірний арсенал медикаментозних засобів для місцевого 

протизапального лікування часом ускладнює застосування засобів і методів у 

комплексному лікуванні. Розробка найбільш ефективних способів лікування 

захворювань пародонту залишається у центрі уваги численних досліджень 

[201, 202, 206, 209, 215]. 

Призначення препаратів місцевої медикаментозної терапії, планування 

комплексного лікування потрібно проводити строго індивідуально, з 

урахуванням клінічних проявів захворювання і загального стану організму [15, 

16, 24, 40, 64, 65]. Найбільш актуальним є пошук і розробка методів 

патогенетичної терапії, яка направлено впливає на різні ланки патогенезу, 

зокрема на судинну систему пародонта [64, 65, 66, 72, 87]. 

Основною передумовою успішного лікування пародонтиту є обов'язкове 

складання плану, що передбачає правильну послідовність лікувально-

діагностичних заходів із зазначенням поетапності застосування того чи іншого 

лікарського засобу [101, 105, 111]. 

Останнім часом для лікування запальних і запально-дистрофічних змін 

пародонту запропоновано велику кількість методів і лікарських засобів 

місцевого, перорального і ін'єкційного застосування [124, 127, 131, 143, 154], 

як-от: антисептики, протимікробні та протипаразитарні препарати, ферментні 
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та протизапальні засоби, антиоксиданти, антикоагулянти, місцевоанестезуючі 

та антигістамінні препарати, стимулятори метаболічних процесів, вітаміни, 

амінокапронова кислота, ангіопротектори і спазмолітики, імуномодулятори, а 

також Ксидент (для профілактики каменеутворення). В основі комплексної 

терапії лежить принцип поліпрогмазії – використання препаратів певної 

фармакологічної спрямованості, які впливають на окремі ланки патогенезу 

запальних і запально-дистрофічних уражень пародонту. 

До складу патогенетичної терапії хронічного генералізованого 

пародонтиту належить низка заходів, зокрема вплив на мікрофлору 

пародонтальних кишень, ліквідація мікроциркуляторних порушень в тканинах 

пародонта і пов'язаного з цим набряку, нормалізація тканинного обміну, 

окисно-відновних процесів і здатності тканин пародонта до регенерації [157, 

160, 161, 162, 163]. 

Місцеве антимікробне і протизапальне лікування є превалюючим в 

медикаментозному лікуванні пародонтиту будь-якого ступеня тяжкості [201, 

203]. Варто зазначити, що внаслідок широкого застосування антимікробних 

препаратів порушується необхідний баланс мікроорганізмів, сумісних з 

«господарем» або сприятливих для нього, хоча такий баланс найбільш 

важливий для отримання позитивного і стійкого клінічного ефекту [202, 203, 

208, 209]. Антибактеріальні препарати, які входять до складу ясенної пов'язки, 

через слину впливають не тільки на патогенну мікрофлору вогнища запалення, 

але й на мікрофлору всієї порожнини рота і решти відділів верхнього травного 

тракту, спричиняючи її дисбаланс [209, 215, 217, 220]. Після затвердіння 

пов'язка стає монолітом, який перешкоджає відтоку ексудату з вогнища 

запалення [22, 48, 72, 77, 81]. І якщо є можливість досягти ефекту без 

застосування антибіотиків, то цей шлях можна вважати найбільш 

раціональним і фізіологічним [87, 89, 105]. Жодний сучасний 

антибактеріальний засіб, який застосовують при хронічному генералізованому 

пародонтиті в терапевтичних дозах як місцево, так і системно, не здатний до 

радикальної елімінації інфекції ні з порожнини рота, ні з пародонтальної 
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кишені. Будь-яка введена до пародонтальної кишені лікарська речовина 

швидко вимивається з неї, якщо не утримувати її механічно (наприклад, 

захисною ясенною пов'язкою). Механізм дії таких препаратів зводиться лише 

до тимчасового пригнічення (на період їхнього застосування) життєдіяльності 

мікрофлори [111, 124, 129]. 

Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів [131, 139, 143, 

148, 152, 154, 157, 160, 220, 263, 275] свідчать про високу ефективність 

використання для проведення місцевої протизапальної терапії метронідазолу і 

хлоргексидину у вигляді полоскань, або під час введення у пародонтальні 

кишені під захисну пов'язку. При цьому багато авторів вказують на пряму 

залежність між тривалістю впливу лікарського засобу та його ефективністю. 

Провідним препаратом, який нормалізує мікроциркуляцію, проникність 

судин, ліквідує мікротромби, має антикоагулюючу та протигіпоксичну дію, є 

гепарин. Використання його, під час електрофорезу ясен або аплікацій, 

призводить до усунення місцевого тромбогеморрагічного синдрому і 

поліпшення метаболізму тканин пародонта [22, 24, 48, 71, 87]. 

Нормалізація тканинного обміну окисно-відновних процесів і посилення 

здатності тканин пародонта до регенерації відбувається під дією ферментів, 

інгібіторів протеїназ [119, 138, 158, 234, 243, 260]. Клінічними проявами 

системної дії ензимотерапії є  імунокоригувальні, десенсибілізуючі, 

протизапальні, мікроциркуляторні та цитопротективні ефекти [24, 48, 72, 87, 

105]. 

Посиленню оксигенації тканин пародонта, що має позитивний вплив на 

місцеві метаболічні процеси, сприяє застосування у клініці препаратів 

рибонуклеази і дезоксирибонуклеази, які, на відміну від протеолітичних 

ферментів, стійкі до зміни температури, і їхня активність не знижується 

протягом 1-2 діб. Важливою властивістю нуклеаз є виражена протизапальна 

дія, заснована на розщепленні полінуклеотидів, які є основною частиною гною 

і некротичних мас. Крім того, важлива роль належить рибонуклеазі в системі 

колагенових структур білків і преколагенових і колагенових структур 



33 

 

сполучної тканини. Сприяючи утворенню рибонуклеїнової кислоти, 

рибонуклеаза стимулює регенерацію клітинних елементів сполучної тканини 

та її синтез. Фермент вводять в тканини ясен за допомогою електрофорезу 

курсом до 10 сеансів [131, 154, 157, 162, 177].  

Одним із засобів посилення процесів репаративної регенерації є 

піримідинові похідні - прискорювачі процесів клітинного розмноження і росту 

в тканинах. До них відносять препарат метилурацил, який у вигляді 10% мазі 

використовують для аплікації на ясна під пов'язку. Білковий анаболізатор, 

метилурацил, дає чіткий протизапальний ефект за рахунок антиексудативної 

дії і здатності посилювати фагоцитоз [192, 201, 203]. 

Разом із препаратами-підсилювачами оксигенації тканин пародонта у 

разі запалення застосовують антиоксиданти, які уповільнюють процеси 

утилізації кисню у тканинах, знижуючи таким способом потребу в кисні. При 

гіпоксії активізуються процеси вільнорадикального окислення біомолекул, що 

призводить до порушення структури і функції біомембран. Під час 

неферментативного окислення ліпідів утворюються вільні радикали 

органічного походження та інші високотоксичні продукти метаболізму [15, 16, 

47, 65, 201]. 

Інтенсивний запальний процес у тканинах пародонта призводить до 

посилення споживання кисню тканинами і генерації активних форм кисню. 

Інтенсивна пероксидація спричиняє окисне пошкодження ліпідного шару 

мембран клітин, що позначається на накопиченні продуктів перекисного 

окислення ліпідів у тканинах. На цьому тлі застосування біооксідантов і 

протизапальних препаратів пригнічує перекисне окислення ліпідів, знижує 

шкідливу дію продуктів пероксидації. Одним з активних антиоксидантів є 

препарат дибунол - похідний фенолу, який має виражену протизапальну дію, 

стимулює епітелізацію і покращує трофіку тканин [15, 17, 47, 60]. 

Білоклицька Г.Ф. пропонує унітіол, альфатокоферол і інтерфероноген 

продигіоза як активні антиоксидантні препарати [15, 16]. 
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Введення кисню під слизову оболонку перехідної складки підвищує 

окислювально-відновні процеси, сприяє усуненню гіпоксії в тканинах 

пародонта і має стимулювальну дію. Кисень вводять через тонку ін'єкційну 

голку в область першого премоляра по 5-7 мл на кожну сторону; на курс 10-15 

ін'єкцій через день [72, 89, 101]. 

Отже, актуальним завданням у лікуванні пародонтиту залишається 

розробка оптимальних способів введення препаратів у тканини пародонту, які 

б забезпечували атравматичність, досягнення ефективної концентрації 

препарату у вогнищі запалення і збереження її протягом тривалого проміжку 

часу. Патогенний вплив вогнищ інфекції пов'язаний  з його дією на 

неспецифічні захисні системи організму. У зв'язку з цим доцільно вивчати 

ефект терапії не тільки на вогнища інфекції, а й на імунну систему організму. 

 

1.2 Психофізіологічний стан організму: фактори ризику, механізми 

адаптації та особливості у стоматологічних хворих 

Складна демографічна ситуація у країні, прогнозоване зменшення 

кількості працездатного населення зумовлює значущість збереження здоров’я 

населення як необхідної умови забезпечення потенціалу країни [3, 10, 12, 38, 

44]. Фізичне та психічне здоров’я людини залежить від здатності адаптуватися 

до умов довкілля, а ефективність регулятивної функції адаптації  - від стану 

організму та психіки людини. Перенапруження пристосувальних механізмів 

призводить до виникнення хвороб у разі інтенсивної та довготривалої дії 

подразників на організм [33, 38, 52, 55, 58]. 

На життя сучасної людини впливають численні несприятливі фактори, 

зокрема природні, техногенні, інформаційні, психологічні. Організм реагує на 

них порушенням гомеостазу, запускаючи ланцюг процесу адаптації, залежний 

від рівня активності пристосувальних реакцій, які, зі свого боку, перебігають 

на клітинному, субклітинному та молекулярному рівнях у вигляді 

резистентності, або ж – при високій інтенсивності та тривалому негативному 

впливі – розвитку дезадаптації і виникнення захворювання [68, 74, 79, 82, 85]. 
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Медицина об’єднує подібні патологічні стани загальним терміном „хвороби 

цивілізації”, до яких, зокрема, належать серцево-судинні, шлунково-кишкові, 

психічні та інші патології, спричинені зниженням захисних сил організму на 

тлі дії шкідливих антропо-екологічних факторів [79, 85, 93, 98, 99, 137]. 

Психофізіологічний стан (ПФС) організму є складною ієрархічною 

системою, здатною до  саморегулювання, і динамічною (за складом і в часі) 

єдністю внутрішніх компонентів (біоенергетичного, фізіологічного, 

психічного, поведінкового, особистісного, соціально-психологічного), 

організованих за принципом взаємоспівдії для забезпечення досягнення цілей 

діяльності, які формуються під впливом інтеріоризованих людиною як 

організмом, індивідом, особистістю, елементом соціуму зовнішніх 

компонентів–соціальних, фізико-хімічних факторів середовища і діяльності 

[108, 110, 153]. 

Системна сутність психофізіологічного стану людини полягає у тому, 

що, з одного боку, він формується у процесі і під впливом конкретної 

діяльності, а з іншого, – зумовлює її ефективність [29, 115, 120]. 

За даними деяких науковців  [156, 170], будь-який стан людини може 

бути представлений характеристиками 3-ох рівнів реагування, зокрема 

психічного (переживання), фізіологічного (соматичні структури організму і 

механізми вегетативної нервової системи) і поведінкового (мотивована 

поведінка). Тільки сума показників, яка відображає кожен із цих рівнів, дає 

змогу зробити висновок про стан людини. 

Серед найбільш значущих адаптаційних та гомеостатичних стимулів для 

людини - фізичні навантаження, оскільки вони невід’ємно пов’язані зі 

щоденною діяльністю і є важливими критеріями оцінки здоров’я та 

пристосування організму людини до зовнішніх впливів [170, 171, 180, 185]. 

Водночас досить часто сама собою фізична робота, а власне рівень її 

інтенсивності та тривалість виконання, можуть спричинити зниження 

захисних сил організму та спровокувати розвиток психосоматичних порушень 

[180, 181, 213, 218]. Виконання будь-якого виду роботи неодмінно призводить 



36 

 

до стомлення – сукупності тимчасових змін фізичного та психічного стану 

людини, які виникають унаслідок діяльності та призводять до зменшення її 

кількісних та якісних показників (психофізіологічна ознака) і появи 

суб’єктивного відчуття втоми - її психологічного критерія [219, 221, 229]. 

Стомлення зумовлює погіршення функціонування організму, наслідком якого 

є порушення гомеостазу. Швидкість настання стомлення визначає 

витривалість організму і характеризує психічне і фізичне здоров’я людини. 

Цей процес має захисний характер, оскільки  запобігає повному виснаженню 

організму за допомогою економізації усіх процесів та збереження 

фізіологічних резервів. Водночас стомлення розглядають як фізіологічний 

процес, а перевтома є станом організму на межі патології, що зумовлює пошук 

засобів для підтримування працездатності на високому рівні, профілактики 

перевтоми та прискорення процесів відновлення [229, 231, 239, 245, 249]. 

Необхідність корекції фізичної витривалості у здорової людини може 

виникати не лише при виснажливих фізичних навантаженнях, але й  у разі 

роботи в ускладнених умовах (гіпоксія, шум, вібрація, вплив екстремальних 

температур), при надзвичайних ситуаціях, освоєнні нових клімато-

географічних територій [2, 4, 33, 74, 98, 153, 155]. Досить часто впливу таких 

негативних факторів зазнають військові, водолази, рятувальники, альпіністи, 

шахтарі, спортсмени. Окрім зазначеного вище, стимулювання фізичної 

витривалості та сприяння швидкому відновленню організму необхідні у 

загальній медицині у період реабілітації після хірургічних втручань, важких 

захворювань, у терапії астено-невротичних розладів, у геріатричній практиці 

[44, 163, 170, 185, 218]. Додатковий негативний вплив на фізичне здоров’я 

чинить інформаційний та психологічний стрес, якого людина повсякчас зазнає 

у сучасному світі [213, 229, 236, 245, 249]. 

Для забезпечення високого рівня працездатності необхідні достатня 

кількість енергії, належне забезпечення організму киснем та швидка 

утилізація побічних продуктів метаболізму. За такої умови наявність будь 

якого патологічного процесу у органах та тканинах людини буде виступати 
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органним фактором зниження працездатності та потребувати додаткової 

корекції [234, 235, 236, 237]. 

Отже, до основних екзочинників, які впливають на психофізіологічний 

стан людини і заслуговують на особливу увагу, належить дія гіпо- і 

гіпервисоких температур, гіпоксія, низька рухова активність, монотонна 

(стереотипна) м’язева робота, вимушене обмеження рухової активності 

внаслідок травм та хворіб (гіпокінезія) [245, 252, 256, 265, 269]. 

Ефект адаптаційного процесу визначають величиною 

психофізіологічного потенціалу особистості. Для оцінки адаптаційного 

потенціалу людини недостатньо вивчати окремо особистісні особливості та 

рівень функціонування регуляторних автономних центрів, потрібно  розуміти 

кореляційні зв’язки між ними, щоб у повному обсязі оцінити адаптаційні 

можливості організму. Багаторівнева функціональна адаптація формується під 

час взаємодії психологічних і фізіологічних компонентів пристосувальних 

реакцій, спрямованих на збереження гомеостазу. Психофізіологічні 

особливості визначають можливість адекватної регуляції функціонального 

стану організму в різноманітних умовах життя і діяльності [1, 3, 6, 10, 12, 13].  

Встановлено, що серед людей існує великий діапазон індивідуальної 

схильності до порушень різних соматовегетативних функцій у разі стресу. 

Реактивність до стресу, стресостійкість є основним критерієм адаптованості і 

життєдіяльності при змінених умовах існування, в екстремальних ситуаціях. 

Вона залежить від індивідуальних особливостей процесів саморегуляції різних 

функціональних систем в організмі, узгодженості їхньої ієрархічної та 

мультипараметричної відповіді [27, 38, 43, 54, 59]. Основу стійкості до 

емоційного стресу (ЕС) становлять 2 компоненти: мотиваційна, яка 

визначається темпераментом, а саме силою збудження та рухливістю нервових 

процесів, та емоційна як характеристика рівня особистої тривожності [67, 74, 

79, 82, 85]. Емоційні реакції, ймовірність розвитку соматичних хвороб 

вважають похідними від особистості людини, і, насамперед, від суб’єктивної 

оцінки ситуації, типологічних особливостей вегетативної нервової системи і 
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вищої нервової діяльності [90, 98, 110]. В умовах дезадаптації нерідко 

відбувається підсилення властивих для особистості якостей. Зокрема, 

основним клінічним проявом синдрому психоемоційного напруження є 

тривожність різного ступеня прояву, яка призводить до підсилення стресових 

реакцій, розвитку дистресу і різних психосоматичних захворювань [110, 115, 

120, 170, 181]. 

У разі дезадаптації відбувається порушення функції вищих автономних 

центрів вазомоторної регуляції, зростає тонус парасимпатичного відділу 

автономної нервової системи (АНС), що призводить до стійкого зменшення 

загального периферійного опору судин [219, 225, 228, 235, 242]. 

За даними низки авторів [251, 256, 269], особливості особистості 

впливають на представленість та направленість вегетативних порушень, 

оскільки темперамент є характеристикою особистості, і він позначається на 

вегетативних змінах при захворюваннях. У такому разі у виникненні цих 

ефектів перевага надається психічному навантаженню, тривалим 

персистуючим емоціям та почуттям негативного характеру: тривога, образа, 

провина. Під час досліджень зв’язку емоційного стану людини з реакцією 

центральної гемодинаміки при фізичних і психічних навантаженнях Mamalis 

A. A. F.та Dhabhar S. зі співавторами [261, 281] довели, що показником 

центральної гемодинаміки, який найтісніше пов’язаний зі психоемоційним 

статусом особистості, є рівень артеріального тиску (АТ). В осіб з високим 

рівнем фізичної агресії, ригідності, реактивної тривожності відзначають низькі 

показники АТ під час усіх видів навантаження. Водночас виникають 

гемодинамічні порушення з дисфункцією капілярів, зі зниженням загального 

судинного периферійного опору та компенсаторним збільшенням хвилинного 

об’єму крові [6, 13, 33, 213, 219]. 

Наукові розробки останніх десятиліть та клінічні спостереження 

свідчать про те, що порушення життєдіяльності організму унаслідок 

пошкодження мають затяжний характер, і процеси, які відбуваються у більш 

пізні періоди, тісно пов’язані з початковими етапами формування 



39 

 

патологічного процесу [1, 3, 6, 10, 38, 90]. 

Теоретичне обґрунтування механізмів розвитку загального 

адаптаційного синдрому дало змогу вивчити морфофункціональні зміни у 

нейроендокринній системі у відповідь на зовнішні дії. Наднирковим залозам 

належить провідна роль у виникненні таких змін, проявами яких є підвищення 

синтезу адренокортикотропного гормону (АКТГ), збільшення секреції 

кортикостероїдів та гіпертрофія кори надниркових залоз [109, 115, 120]. У 

крові хворих з ознаками психофізіологічної дезадаптації спостерігають 

достовірні зміни в екскреції з сечею метаболітів андрогенів і глюкокортикоїдів 

[118, 163, 170]. Важливу роль у розвитку метаболічних і гемодинамічних 

порушень при психофізіологічному навантаженні відіграє нестача таких 

сполук як токоферолу ацетат, ретинолу ацетат, вітаміни групи В та 

аскорбінова кислота, що можна пояснити їхньою участю у протизапальних, 

антиоксидантних, остеотропних, імуномоделювальних, 

капілярозміцнювальних, мембранопротекторних механізмах розвитку 

патологічного процесу [32, 120, 170, 179]. 

Численні дослідження встановили, що у разі надмірного стресу у 

поєднанні з порушеннями функціонування будь-яких органів та тканин при дії 

подразнювального фактору може трапитися збій адаптації, позаяк тривале 

підвищення рівня катехоламінів і стрес-гормонів призводить до порушення 

азотистого балансу, деструкції клітинних структур, що сприяє розвитку 

трофічних розладів [221, 222, 223, 231, 235]. 

Встановлено, що під час різних невідкладних станів посилення 

перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) відбувається вже у момент дії 

пошкоджуючого фактору, спричиняючи  і собі гіпоксичні процеси в органах і 

тканинах. Активація процесів ПОЛ призводить до смерті клітин нервової 

системи через некроз або апоптоз на 3–5 добу і збігається з ішемічним 

ураженням мозкової тканини [238, 246, 255]. Виявлено кореляційні зв’язки 

між силою больового подразника та інтенсивністю процесів перекисного 
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оксинення ліпідів і достовірним дефіцитом антиоксидантних ферментів [239, 

252, 260, 277]. 

Нині велика увага дослідників спрямована на вивчення дії 

універсального клітинного та тканинного метаболіту – оксиду азоту (NO), 

який бере участь у регуляції різноманітних функцій, зокрема судинного 

тонусу, серцевої скорочуваності, агрегації тромбоцитів, нейротрансмісії, 

синтезу АТФ і білків, імунного захисту [10, 45, 74, 82, 108]. 

У патофізіології виділяють 4 основних варіанти психофізіологічних 

станів, зокрема  реакції психофізіологічної дезадаптації (РПД), які виникають 

у хворих унаслідок поточних психофізіологічних впливів; соматогенний 

астенічний симптомокомплекс (САСК), який формується через 

нейротоксичний та психотравмуючий вплив захворювання чи пошкодження; 

гострі невротичні розлади (ГНР) як наслідок перенесених психотравм; 

невротичні розлади із затяжним перебігом (НРЗП) та особисті акцентуації  як 

тло перебігу захворювань [1, 120]. 

Спираючись на концепцію біопсихосоціальної єдності людини, що 

вимагає урахування ролі біологічних, психічних і соціальних факторів у 

розвитку особистості, наявна неузгодженість між програмними вимогами, 

психофізіологічними й індивідуально-психологічними особливостями, що 

спричиняє певні порушення процесу адаптації, зокрема, через виникнення 

дисбалансу функціональних підсистем на всіх рівнях цілісності системи 

психофізіологічної організації індивіда [6, 10, 14, 28, 38]. 

Дослідження механізму дезадаптації є однією з найменш висвітлених у 

психологічній літературі проблем, яка потребує з’ясування внутрішнього 

змісту сутнісних ознак дезадаптаційних станів, визначення 

психофізіологічних, психічних і соціально-психологічних проявів дезадаптації 

[10, 43, 52, 63, 68]. 

З огляду на те, що стан дезадаптації охоплює не лише окремі ланки 

функціонування людини, а й життєдіяльність в цілому, нагальними є розробка 



41 

 

нових напрямків діагностики і корекції проявів дезадаптації, використання 

системного підходу до аналізу [10]. 

Ефективне застосування науково обґрунтованих підходів щодо 

попередження дезадаптації у людей неможливе поза  рамками широких 

діагностичннх досліджень. Такі дослідження повинні бути спрямовані на 

виявлення факторів ризику і проявів дезадаптації на всіх рівнях 

психофізіологічного стану (ПФС): фізіологічному, психофізіологічному та 

соціально-психологічному. 

Вивченню стоматологічної патології, питанням її профілактики та 

корекції присвячено чимало публікацій [19, 24, 40, 44, 48, 51, 56], набагато 

менше досліджене подолання хворими психоемоційного напруження, яке 

виникає під час стоматологічних втручань, і недостатньо вивченим 

залишається питання адаптації до нього. Накопичено значну кількість 

емпіричних даних про стресорний вплив на людину ушкоджень зубощелепної 

системи і органів та тканин ЩЛД, проте відсутній системний підхід до 

вирішення цих проблем. Захворювання ЩЛД зазвичай розглядають окремо від 

особистості пацієнта, і якщо їхній зв’язок зі станом соматичного здоров’я ще 

враховують, то психологічні, соціально-психологічні й соціальні аспекти 

стоматологічної патології залишаються без належної уваги дослідників та 

клініцистів [25, 30, 75, 156, 163, 166]. Водночас сьогодні вже не потребує 

доказів причетність психофізіологічних чинників до розвитку будь-якого 

патологічного процесу та їхнє значення для лікувальної дії, що зумовлює 

необхідність системного, комплексного, міждисциплінарного підходу до 

діагностики та лікування порушення здоров’я людини, зокрема і 

стоматологічного. 

Дані, отримані Богатовим В.В. [18], показують, що для пацієнтів із 

запальними захворюваннями м’яких тканин ЩЛД характерні високі рівні 

ситуативної та особистої тривожності, виявлені за методом Спілберга 

(43,89±1,88 % та 49,19±1,30 %, відповідно),  та нервово-психологічної напруги 

за шкалою Т. А. Немчина (48,38±1,79 %). У обстежених хворих превалювали 



42 

 

піки за шкалою депресії (Д), які свідчили про наявність зниженого настрою, 

морального дискомфорту у  60,45 жінок % та 59,62 %  чоловіків; за допомогою 

шкали істерії (Ну) схильність до використання симптомів соматичного 

захворювання, як засобу вирішення конфліктних ситуацій, була виявлена у 

50,68 % жінок та 42,56 % чоловіків; за шкалою психопатії (Pd), яка відображає 

імпульсивність, реалізацію емоційної напруженості в безпосередній поведінці, 

найвищі показники мали 61,38% чоловіків та 55,57 % жінок. 

За даними Колесова Н. А. та Пагорова С. М. [113, 165], для осіб з 

одонтогенними запальними захворюваннями тканин ЩЛД найбільш типовими 

є такі особистісні риси: низька комунікативність, замкнутість, тривожна 

мстивість, яскраво виражене почуття провини, схильність до драматизації і 

негативної оцінки подій і фактів, неврівноваженість, підвищена чутливість, 

вразливість, потреба в особистій увазі, визнанні. У 39,2 % жінок та 42,0 % 

чоловіків визначали дисгармонійний-примітивний або невротичний тип 

стоматологічної культури, який не сприяв адаптації; у більшості  хворих 

встановили низький рівень обізнаності щодо питань стоматологічної гігієни і, 

особливо, психогігієни, а також неправильну оцінку наявної стоматологічної 

патології і ставлення до проблеми та відсутність усвідомлення необхідності 

лікування. 

За спостереженнями Павлова А. Д. та Покровського В. М. [164, 171], 

запити хворих сьогодні скеровані не тільки на лікування стоматологічної 

патології (терапевтичної, ортопедичної, хірургічної, естетичної), але й на 

ставлення до себе як особистості, як носія неповторних властивостей та 

якостей. У багатьох випадках це бажання залишається на несвідомому рівні, 

що суттєво викривлює ту картину, яку формує лікар-стоматолог. 

Дослідниками була встановлена низка закономірностей та фактів, урахування 

яких є необхідною умовою підвищення якості роботи лікаря-стоматолога, а 

також розширення меж як стоматології, так і психології, забезпечуючи їх 

прозорість. 

За даними Медведєва Ю. А. зі співавторами [185], такі захворювання, як 
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стомалгія та глосалгія, трапляються частіше у високотривожних людей з 

рисами невпевненості у собі, часто з несформованими навиками спілкування. 

Про різні види психогенного болю найчастіше  повідомляють особи з 

підвищеною фіксацією відчуттів власного організму. Більш вразливими до 

рецидивуючого афтозного стоматиту є люди зі сформованим вмінням 

регулювати прояви своїх емоцій. 

До психосоматичних захворювань фахівці відносять червоний плескатий 

лишай, хронічне, з частими загостреннями захворювання, яке частіше виникає 

у жінок після 40 років, проте, як і багато інших захворювань, має тенденцію до 

виникнення у пацієнтів молодшого віку [6]. 

Цікавими і показними є результати, які отримані при вивченні 

особистісного фактору в ортопедії – при дослідженні особливостей адаптації 

до повних знімних протезів. Встановлено зв’язок між адаптацією пацієнта до 

протезів і структурою його ціннісної сфери, яка є основним чинником 

затягування адаптації, повторних візитів до лікаря, прохань щодо переробки 

протезів. Характерним для стоматологічного статусу таких хворих були 

клінічно немотивовані скарги на болючість при користуванні повними 

знімними протезами і дискомфорт. У 17,0 % пацієнтів були такі скарги. 

83,0 % - добре адаптувалися до повних знімних протезів. У їхньому 

психологічному статусі відзначали активну участь у досягненні успіху, 

самостійність у прийнятті рішень, відчуття цілісності, потреби в увазі з боку 

інших, тобто, чим краще пробудована ціннісна сфера у хворих, тим легше 

триває процес адаптації до протезів [57, 140, 161, 190]. 

Встановлено, що хворі, які звертаються за естетичним стоматологічним 

лікуванням, почувають себе внутрішньо неблагополучно через значний 

дискомфорт, пов'язаний зі сприйняггям  своєї зовнішності, а власне обличчя, 

кольору та форми  зубів, хоча лікар може фіксувати несуттєві деформації у 

зубощелепній системі хворих. Перебільшення скарг на стан зубів є проекцією 

психологічних проблем хворих на порожнину рота, що зі свого боку може 

бути причиною конфлікту між лікарем та пацієнтом [82, 104, 118, 163]. 
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Провідною стратегією боротьби зі стресом (копінг-поведінка) у хворих 

щелепно-лицевого стаціонару був „пошук соціальної підтримки”. Хворі, 

госпіталізовані раптово (група „травма”), докладали всіх зусиль, щоб подолати 

свою хворобу. Характерними для них були низька тривожність, недооцінка 

важкості ситуації. Вони не вважали себе хворими, сприймаючи такий стан за 

тимчасовий, без наслідків у майбутньому [163, 192]. 

У пацієнтів, які хворіли впродовж  тривалого часу (група „запалення”), 

спостерігали поступову адаптацію до захворювання, що позначалося на стилі 

поведінки: зниження рівня агресивності та конфронтації, менше використання 

стратегії планомірного вирішення проблеми. Особливий інтерес становили 

результати тестування пацієнтів з онкологічними захворюваннями ЩЛД. У 

таких хворих загальний рівень тривоги був значно вищим (р<0,05), ніж у осіб 

із травмою або запаленням, з проявами у вигляді  вираженого емоційного 

дискомфорту та астенічного компоненту, тривожної оцінки перспективи, 

страху перед майбутнім. Наявність важкої хвороби актуалізує у онкологічних 

хворих мотив збереження життя, який стає тригерним механізмом і основним 

мотивом їх діяльності, через що хворі стають байдужими до життя, звужується 

діапазон подій, які є емоційно значущими для пацієнта [163, 192]. 

Глибоке розуміння причини патології тісно пов’язане з урахуванням 

ролі організму у виникненні захворювання. Причинно-наслідкові зв’язки 

формування патології зумовлені індивідуальними особливостями організму і 

залежать від взаємодії двох його характеристик – реактивності та 

резистентності. Виникнення хвороби реалізується відношенням інтенсивності 

патологічного фактора впливу на організм індивідуума до реактивності 

організму в цілому, а саме його здатності адекватно реагувати на змінені 

умови зовнішнього і внутрішнього середовища [3, 180, 181]. 

На думку Медвєдева Ю.А. зі співавторами [185], психофізіологічний 

стан організму та спадкові ознаки зумовлюють фенотип людини. У 

виникненні і розвитку захворювань тканин пародонта спадкові фактори не є 

визначальними, що підтверджено відсутністю відмінностей парної ураженості 



45 

 

цими захворюваннями у моно- та дизиготних близнюків і кореляційних 

зв’язків між показниками спадковості та параклінічними індексами. За даними 

Брагіна А. В. [25], участі спадкових факторів у виникненні захворювань 

тканин пародонта відводять 18–23 %. 

Індивідуальне здоров’я людини суттєво зумовлене фізичним розвитком, 

судинним гомеостазом, кардіореспіраторними функціями та психосоціальною 

адаптацією. Виникнення та розвиток патології визначає функціональний стан 

організму, на який впливає астенізація, вегетативна регуляція та імунний 

статус [31, 38, 48, 56, 71, 75]. Низкою дослідників встановлено, що у пацієнтів 

із захворюваннями тканин пародонта під час аналізу серцевого ритму 

фіксували виснаження регуляторних механізмів, дискоординацію роботи 

вегетативної нервової системи, що вказує на зміни вегетативного гомеостазу. 

Водночас у більшості хворих на генералізований пародонтит визначали 

нейроендокринну недостатність, яку, значною мірою, детермінували високий 

рівень особистих тривожно-депресивних станів, напруження 

психофізіологічних механізмів центральної нервової системи. Супресію 

клітинної ланки імунітету з підвищеним рівнем імуноглобулінів досліджували 

у хворих із генералізованим пародонтитом з високим та середнім рівнем 

особистої тривожності [25, 156, 167, 188, 189, 191]. 

Експериментальні дослідження показали тісні кореляційні зв’язки між 

показниками особистої тривожності і типом вищої нервової діяльності (ВНД) 

та емоційною реактивністю, а також довели, що тип ВНД визначає характер 

змін діяльності організму при сильних подразниках у порожнині рота (біль, 

запалення). 

До базових ознак психофізіологічного стану організму належить 

темперамент. Результати вивчення функціональної активності півкуль 

головного мозку продемонстрували, що у екстравертів рівень активації лівої 

півкулі вищий, особливо у скроневій зоні, тоді як у інтровертів така 

відмінність відсутня. Вимірювання локального кровотоку у мозку інтровертів 

виявивило його підсилення у скроневій ділянці на відміну від екстравертів, що 
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пояснюють більш сильними зв’язками кори інтровертів з лімбічною системою 

[204, 205, 213]. 

Воскресенський О. Н. [50] встановив, що для хворих з виразкою шлунку, 

які мають високий рівень тривожності, характерна значна розповсюдженість 

захворювань тканин пародонта. Водночас виявлено вищі показники вільного 

оксипроліну у сироватці крові, шлунковому соці, зростання секреції 

нейрамінової кислоти та фукози з сечею, як порівняти з низькотривожними 

пацієнтами. 

За даними Петрищева Н.Н. та Лучинського М.А. зі співавторами [167, 

188] існує залежність між індивідуально-типологічними особливостями 

організму та станом тканин пародонта в умовах дії факторів стресу. 

Встановлено наявність активації процесів перекисного окиснення ліпідів у 

тканинах пародонта та зниження рівня кальцію і фтору у кістковій тканині 

нижньої щелепи експериментальних тварин. Водночас Донцова Д. А. [74] 

вказує на підвищення деградації глікопротеїнів, активації колагенозу і 

підсилення резорбції кісткової тканини у тканинах пародонта під впливом 

стресу у піддослідних тварин. 

Отже, в результаті аналізу літератури щодо ролі психофізіологічного 

стану організму і складових, задіяних у виникненні стоматологічної патології, 

ми виявили значну кількість суперечливих даних та маловивчених фактів. 

Наявні поодинокі дослідження впливу психологічних і фізіологічних 

властивостей організму при запально-дистрофічних ураженнях тканин 

пародонта не дають змогу обґрунтувати взаємозв’язок між психофізіологічним 

станом організму та захворюваннями тканин пародонта. З огляду на 

вищезазначене, важливою бачиться розробка диференційованої 

патогенетичної терапії та профілактики уражень зубоутримуючих тканин 

запального та запально-дистрофічного генезу. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ 

 

2.1 Характеристика груп дослідження. 

Дослідження проводили впродовж 2014–2017 років за науково-

дослідною програмою, яка передбачала залучення 152 хворих (18–44 роки) з 

урахуванням психофізіологічного стану. З них 80 пацієнтів (І група) мали 

запальні захворювання тканин пародонта (ЗЗТП) і 72 пацієнти (ІІ група) - 

запально-дистрофічні захворювання тканин пародонта (ЗДЗТП). 

У табл. 2.1 представлений розподіл хворих з урахуванням клініко-

нозологічної структури захворювань тканин пародонта залежно від віку, 

відповідно до рекомендацій ВООЗ. 

 

Таблиця 2.1 – Віковий розподіл осіб із захворюваннями тканин 

пародонта, які брали участь у дослідженні  

Вік 

хворих 

Клінічні варіанти уражень тканин пародонта Структура 

 за віком І група  ІІ група 

абс. % абс. % абс. % 

18–26 33 41,25 15 20,83 48 31,58 

27–35 27 33,75 22 30,56 49 32,24 

36–44 20 25,0 35 48,61 55 36,18 

Всього 80 100,0 72 100,0 152 100,0 

 

Аналіз розподілу досліджуваних за віком показав, що найчисленнішими 

були категорії хворих із ЗЗТП  віком 18–26 років (41,25±5,50 %, р<0,01) та 

хворих із ЗДЗТП віком 36–44 роки  (48,61±5,89 %, р<0,01). Кількість осіб 

віком 27–35 років у І та ІІ групах була майже однаковою: 33,75±5,29 % осіб з 

ЗЗТП та 30,56±5,43 % обстежених  з ЗДЗТП (р>0,05). 

Для встановлення клінічного діагнозу використовували класифікацію 

М. Ф. Данилевського (1994) (табл. 2.2). Під час клінічного моніторингу груп 
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дослідження були дотримані лікувально-діагностичні стандарти та сучасні 

вимоги щодо етичної складової клінічних досліджень. 

 

Таблиця 2.2 – Нозологічний розподіл обстежуваних із захворюваннями 

тканин пародонта 

Нозологічна структура захворювань тканин пародонта Абс. % 

Запальні захворювання тканин пародонта 80 52,63±4,05 

із 

них: 

гінгівіт 59 73,75±4,92 

локалізований пародонтит 21 26,25±4,92 

Запально-дистрофічні захворювання тканин пародонта 72 47,37±4,05 

із 

них: 

генералізований пародонтит початкового ступеня 22 30,56±5,43 

генералізований пародонтит І ступеня важкості 18 25,0±5,10 

генералізований пародонтит ІІ ступеня важкості 17 23,61±5,00 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня важкості 15 20,83±4,79 

 

Як показано у табл. 2.2, у осіб із ЗЗТП у діагностичній структурі 

превалював гінгівіт, який об’єктивізували у 73,75±4,92 % обстежених. 

Водночас у найбільшої кількості обстежених із ЗДЗТП (55,56±5,27 %) 

діагностували початкові форми генералізованого пародонтиту. У 44,44±4,90 % 

осіб визначали розвинуті форми генералізованого пародонтиту.  

 

2.2 Вивчення стоматологічного статусу та стану тканин пародонта 

Оцінку стоматологічного статусу 80 хворих із ЗЗТП та 72 - із ЗДЗТП 

проводили за методикою К. М. Косенко [117] із клінічним вивченням 

папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА), індексу гігієни 

порожнини рота (OHI–S), інтенсивності ураження карієсом (КПВ), зональної 

вакуумпресурної стійкості капілярів ясен за В. І. Кулаженко (ЗВСК) та 

узагальненого індексу потреби у лікуванні пародонта (СРІ). 

Індекс РМА (Schour, Massler, 1948) визначали за формулою: 
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РМА= 
ƩКn 

х 100 % (2.1) 

3 х n 

    

де ∑Kn – сума значень;  

     n – кількість зубів. 

Критерії оцінки індексу РМА: 

до 30 % – гінгівіт легкого ступеня; 

30–60 % – гінгівіт середнього ступеня; 

> 60 % – гінгівіт важкого ступеня. 

Гігієнічний індекс (OHI–S) розраховували за методикою  

Greene–Vermillion – „Oral Hygiene Index Simplified” (1964). Порядок 

виконання методики передбачав фарбування вестибулярних поверхонь  

16, 11, 26, 31 зубів та язикових поверхонь 46 і 36 зубів йодовмісним розчином. 

На відповідних поверхнях зубів визначали індекс нальоту  

(Debrisindex) та індекс зубного каменю (Calculus – index), які подавали у 

балах: 

0 – відсутність відкладень; 

1 – відкладення вкривають менше 1/3 поверхні зуба; 

2 – відкладення вкривають від 1/3 до 2/3 поверхні зуба; 

3 – відкладення вкривають більше 2/3 поверхні зуба. 

При нерівномірному розташуванні відкладень оцінювали ту поверхню 

зуба, на якій було більше відкладень. 

Розрахунок проводили за формулою: 

     

OHI–S= 
сума оцінок біля кожного зуба 

(2.2) 
6 

 

Оцінку результатів розрахунку OHI–S виконували за наступними 

критеріями:  

 0 – 0,6 – добрий стан гігієни; 
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 0,7 – 1,6 – задовільний стан гігієни; 

 1,7 – 2,5 – незадовільний стан гігієни; 

  2,6 і більше – поганий стан гігієни ротової порожнини. 

ЗВСК проводили за методикою В. І. Кулаженко, яка полягає у 

визначенні тривалості періоду утворення гематоми на слизовій оболонці ясен 

при постійному тиску. В нормі при розрідженні 720–740 мм рт. ст. гематоми у 

передньому відділі щелеп виникають через 50–60 секунд, на бокових 

ділянках – через 70–100 секунд. У разі наявності патології тканин пародонта 

тривалість періоду виникнення гематоми нижча в понад 2–5 разів. Пробу 

використовують як об’єктивний тест у процесі лікування і диспансерного 

спостереження. 

CPI оцінювали із застосуванням пародонтального зонду, який має на 

кінчику кульку діаметром 0,5 мм і чорну смужку на відстані 3,5 і 5,5 мм від 

кінчика зонду. Зубні ряди умовно поділяють на 6 секстантів, позначаючи їх 

кодовими номерами 18–14; 13–23; 24–28; 38–34; 33–43 і 44–48. Відповідно до 

методики, секстант оглядали лише за наявності в ньому двох і більше зубів і 

якщо не було показань для їхнього видалення. Для визначення глибини 

кишень, виявлення під’ясенного каменю і кровоточивості ясен проводили 

зондування індексних зубів. Отримані дані вносили до карт відповідно до 

кодів: 

 4 – кишеня > 6 мм (чорна ділянка зонда невидима); 

 3 – кишеня 4–5 мм (край ясен розташований біля чорної смужки 

зонда); 

 2 – відчуття наявності каменя при зондуванні, але вся чорна ділянка 

зонда – видима; 

 1 – кровоточивість відразу після зондування; 

 0 – здорові ясна. 

Інтерпретування індексу КПВ, який характеризує інтенсивність карієсу, 

у дорослих проводили так: 

 0,2 – 1,5 – дуже низька; 
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 1,6 – 6,2 – низька; 

 6,3 – 12,7 – середня; 

 12,8 – 16,2 – висока; 

 16,3 та більше – дуже висока інтенсивність карієсу. 

 

2.3 Методи оцінки психофізіологічного стану хворих 

Психофізіологічне дослідження осіб із захворюваннями тканин 

пародонта проводили, скориставшись консультаціями сертифікованих 

фахівців відповідного профілю. Результати дослідження систематизували, 

здійснили якісну та кількісну оцінку понад 20 психосоматичних симптомів 

непсихотичного реєстру, що дало змогу виокремити чотири основні варіанти 

психофізіологічних станів, представлені у обстежених, зокрема реакції 

психофізіологічної дезадаптації (РПД), які виникли у хворих унаслідок чинних 

психологічних впливів, і патології; соматогенний астенічний 

симптомокомплекс (САСК), спричинений нейротоксичним та 

психотравмувальним впливом захворювань; гострі невротичні розлади (ГНР), 

які виникли через перенесені психотравми; невротичні розлади із затяжним 

перебігом (НРЗП). 

Як відомо, до когнітивних функцій належать пам’ять, гнозис, мовлення, 

праксис, інтелект [110, 170, 178].  Щоб здійснити діагностику стану 

когнітивних функцій, ми використали психофізіологічну методику, в основі 

якої лежить тест «Прогресивні решітки Равена». Серед низки переваг цієї 

методики: валідність, надійність, простота у виконанні та відсутність потреби 

у спеціальній підготовці стоматолога; високий рівень стандартизованості; 

належність до категорії невербальних, що уможливлює її використання у осіб 

із різним мовним та соціокультурним тлом. Під час виконання тестових 

завдань у пацієнтів вивчали стан таких психічних процесів, як рівень 

сприйняття, уваги, мислення, що дає змогу отримати достатньо повну 

інформацію щодо стану вищих психічних функцій та проаналізувати 
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невербальний інтелект, здійснити якісну оцінку когнітивних функцій і, у разі 

необхідності, їхню динаміку при повторному виконанні тестових завдань. 

Тест «Прогресивні решітки Равена» містить 60 композицій з 

пропущеними елементами та побудований за принципом „прогресивності”, 

який полягає у зростанні важкості тестових завдань, запропонованих 

обстеженим. Під час тестування пацієнти вчаться виконувати наступні, більш 

складні тестові завдання. Тести складаються з 5 серій, кожна з яких виконує 

свою діагностичну функцію, починаючи від оцінки сприйняття пацієнта  до 

аналізу його аналітико-синтетичних процесів мислення. Окрім того, для 

психофізіологічної оцінки характеру порушень психічних процесів та 

динаміки їхніх змін ми здійснили якісний аналіз помилок,  яких припустилися 

пацієнти при виконанні тестових завдань. Зокрема, помилки у візуальному 

розрізненні одномірних змін зображень характеризували у хворих рівень 

уваги та простого сприйняття; помилки, пов’язані зі здатністю 

диференціювати взаємозв’язки фігур та їхніх елементів, показували рівень 

складності сприйняття зазначених взаємозв’язків для пацієнтів; помилки на 

побудову конкретних умовиводів демонстрували відхилення у сприйнятті 

хворими певних змін, а помилки на побудову абстрактних умовиводів 

підтверджували порушення здатності хворих аналізувати складні зміни у 

графічному просторі; аналітико-синтетичну мисленнєву діяльність оцінювали, 

враховуючи помилки на побудову вищої форми абстракції та динамічного 

мислення. Когнітивні порушення класифікували на легкі (незначні утруднення 

повсякденної діяльності, пов’язані з порушенням запам’ятовування нової 

інформації), помірні (значні утруднення – збереженням пам’яті лише на добре 

завчену чи персональну інформацію) та тяжкі (нездатність запам’ятовувати 

нову та відтворювати відому інформацію). 

 

2.4 Біохімічні методи дослідження  

Біохімічні дослідження окремих показників ротової рідини проводили 

на автоматичному біохімічному аналізаторі „Humalyzer 2000” за допомогою 
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комерційного набору реактивів «Лахема» і «Human». Для дослідження 

мінерального складу та активності ферментів ротової рідини проводили забір 

5 мл змішаної нестимульованої слини вранці натще після полоскання ротової 

порожнини дистильованою водою протягом трьох хвилин. Після 

центрифугування впродовж п’яти хвилин зі швидкістю 3.000 об./хв відбирали 

1,5 мл надосадової рідини, в якій визначали нижчезазначені показники, 

застосовуючи такі методики: 

 активність амілази визначали ензиматичним колориметричним 

методом. Під час взаємодії амілази зі спеціальним субстратом EPS 

відбувається розщеплення цього субстрату і вивільнення паранітрофенолу, 

чим зумовлене забарвлення суміші у жовтий колір, інтенсивність якого, 

зареєстрована кінетично, пропорційна активності амілази; 

  активність лужної фосфатази визначали уніфікованим методом за 

гідролізом n-нітрофенілфосфату з утворенням n-нітрофенолу, який у лужному 

середовищі дає жовтий колір. Інтенсивність забарвлення пропорційна 

активності ферменту. Фотометрування проводили при довжині хвилі 410 нм; 

 активність кислої фосфатази визначали за допомогою альфа-

нафтілфосфату; 

 концентрацію магнію оцінювали колориметричним методом. Іони 

магнію утворюють комплекс з барвником ксіліділовий блакитний, 

інтенсивність забарвлення прямопропорційна концентрації магнію у пробі; 

 концентрацію кальцію вивчали колориметрично, за кінцевою 

точкою. У лужному середовищі кальцій вступає у реакцію з утворенням 

забарвленого кальцій-о-крезолфталеїнового комплексу. Інтенсивність 

забарвлення пропорційна концентрації кальцію у пробі; 

 концентрацію фосфору встановлювали за УФ-тестом. 

Неорганічний фосфор вступає в реакцію з молібдатом амонію у розчині 

сірчаної кислоти, при цьому утворюється комплекс амоній – фосфомолібдат; 

 концентрацію натрію та калію з’ясовували іон-селективним 

методом; 
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 вміст заліза з’ясовували без депротеїнізації з барвником 

ФерроЗайн. Відокремлюючись від трансферину,  іони трьохвалентного заліза 

за допомогою гуанідину хлориду в кислому середовищі переходять у іони 

двохвалентного заліза, утворюючи комплекс з барвником ФерроЗайн, 

концентрація якого пропорційна концентрації заліза у зразку. Абсорбцію 

вимірювали за довжиною хвилі 540 нм; 

 визначення активності уреази у ротовій рідині базується на 

здатності цього ферменту розщеплювати сечовину із утворенням аміаку, який 

кількісно встановлювали за допомогою реактиву Несслера. 

Використовуючи середні результати активності уреази і лізоциму, 

визначали індекс дисбіозу (ІД) за формулою: 

 

ІД= 
активність уреази 

х 100  (2.3) 
активність лізоциму 

 

Виділяли 3 ступені дисбіозу ротової порожнини: 

 0,15 – 0,30 – помірний; 

 0,30 – 0,50 – середній; 

 0,50 – сильний.     

Дослідження проводили в міжкафедральній навчально–дослідній 

лабораторії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України» ( зав. лабораторією - Волошин Г. Г.). 

 

2.5 Імунологічні методи дослідження 

Імуноглобуліни А, G та секреторний IgA у ротовій рідині визначали 

методом радіальної імунодифузії. Метод полягає в тому, що зразки 

досліджуваних сироваток поміщають у лунки з агаром,  у якому є антитіла 

проти IgG, IgA (стандартні моноспецифічні сироватки проти імуноглобулінів 

людини). Дифундуючи в агар, імуноглобуліни при взаємодії з відповідними 

антитілами утворюють кільця преципітації, розмір яких залежить від вмісту у 
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сироватці імуноглобулінів того чи іншого класу. Концентрацію у 

досліджуваних зразках, визначають за діаметром їхніх кілець, і за 

калібрувальною кривою. 

Активність лізоциму у ротовій рідині встановлювали методом серійних 

розведень з тест-мікробом Micrococcus lysodeikticus. Готували 1 % розчин 

агару, який охолоджували до 45 С, додавали до нього суспензію мікрококу з 

розрахунку 150 мл на 100 мл агару. Агар розливали в аріонівські чашки по 15 

мл. Під час обліку замірювали лінійкою діаметри зон лізису і за кривою, 

побудованою за контрольними показниками, визначали вміст лізоциму у 

досліджуваному субстраті. 

 

2.6 Методи статистичного аналізу 

Статистичний аналіз отриманих результатів здійснювали з 

використанням комп’ютерного пакету прикладних програм для обробки 

статистичних даних Statistica 6.1 (StatSoft, Inc., США). Кількісні ознаки, які 

мали нормальний розподіл, описували параметричними характеристиками – 

середнім значенням досліджуваного показника (М) та середнім квадратичним 

відхиленням (). Для порівняння двох нормальних розподілів застосовували  

t-критерій Стьюдента. Порівняння часток проводили методом ксі-квадрат. 

Аналіз взаємозв’язків здійснювали методом парної кореляції Пірсона. За 

критичний рівень значущості при перевірці статистичних даних брали р<0,05. 

Деонтологічні та правові проблеми дослідження вирішували відповідно 

до чинних міжнародних конвенцій та законодавства України, принципів 

біоетики у медичних дослідженнях. Дослідження проводили відповідно до 

вимог Європейської конвенції (Страсбург, 18.03.1986 р.), Статуту Української 

асоціації з біоетики та Норми GLP (1992 р.) і Типового положення з питань 

етики МОЗ України № 281 від 01.11.2008 р. Роботу розглянуто на комісії з 

біоетики ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені  

І. Я. Горбачевського” МОЗ України (протокол № 48  від 03.09.2018 р.). 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН 

ПАРОДОНТА ЗАЛЕЖНО ВІД ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

ОРГАНІЗМУ 

 

3.1 Частота основних психофізіологічних симптомів в осіб із запальними 

та запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта. 

Для визначення психофізіологічного стану організму у хворих із ЗЗТП 

та ЗДЗТП за допомогою порівняльного аналізу були вивчені психопатологічні 

симптоми (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 – Частота основних психопатологічних симптомів при 

захворюваннях тканин пародонта 

№ 

п/п 

Наявність / відсутність 

симптомів 

І група, n=80 ІІ група, n=72 Приміт-

ка Абс. Р±р Абс. Р±р 

1.  Відчуття слабкості Так 32 40,00±5,48 50 69,44±5,43 р<0,01 

Ні 48 60,00±5,48 22 30,56±5,43  

2.  Нерішучість Так 21 26,25±4,92 34 47,22±5,88 р<0,05 

Ні 59 73,75±4,92 38 52,78±5,88  

3.  Тривожність Так 57 71,25±5,06 60 83,33±4,39 p>0,05 

Ні 23 28,75±5,06 12 16,67±4,39  

4.  Утруднене 

дихання 

Так 25 31,25±5,18 44 61,11±5,75 р<0,05 

Ні 55 67,75±5,18 28 38,89±5,75  

5.  Нетерпимість до 

гучних звуків 

Так 18 22,50±4,67 29 40,28±5,78 р<0,05 

Ні 62 77,50±4,67 33 59,72±5,78  

6.  Біль у животі при 

переживаннях 

Так 51 63,75±5,37 59 81,94±4,53 р<0,05 

Ні 29 36,25±5,37 13 18,06±4,53  

7.  Стомлюваність Так 38 47,50±5,58 51 70,83±5,36 р<0,01 

Ні 42 52,50±5,58 21 29,17±5,36  

8.  Фобії Так 25 31,25±5,18 42 58,33±5,81 р<0,01 

Ні 55 67,75±5,18 30 41,67±5,81  
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Продовження табл. 3.1 

№ 

п/п 

Наявність / відсутність 

симптомів 

І група, n=80 ІІ група, n=72 Приміт-

ка Абс. Р±р Абс. Р±р 

9.  Емоційна 

лабільність 

Так 32 40,00±5,48 50 69,44±5,43 р<0,01 

Ні 48 60,00±5,48 22 30,56±5,43  

10.  Плаксивість Так 21 26,25±4,92 34 47,22±5,88 р<0,05 

Ні 59 73,75±4,92 38 52,78±5,88  

11.  Ригідність 

мислення 

Так 15 18,75±4,36 25 34,72±5,61 р<0,05 

Ні 65 81,25±4,36 47 65,28±5,61  

12.  Відсутність бадьо-

рості після сну 

Так 38 47,50±5,58 55 76,39±5,00 р<0,01 

Ні 42 52,50±5,58 17 23,61±5,00  

13.  Байдужість, апатія Так 16 20,00±4,47 30 41,67±5,81 р<0,05 

Ні 64 80,00±4,47 42 58,33±5,81  

14.  Відчуття грудки 

при переживаннях 

Так 44 55,00±5,56 60 83,33±4,39 р<0,01 

Ні 36 45,00±5,56 12 16,67±4,39  

15.  Розсіяність Так 12 15,00±3,99 24 33,33±5,56 р<0,05 

Ні 68 85,00±3,99 48 66,67±5,56  

16.  Відчуття болю у гру-

дях при переживанні 

Так 34 42,50±5,53 63 87,50±3,90 р<0,01 

Ні 46 57,50±5,53 9 12,50±3,90  

17.  Відчуття нестачі 

повітря при 

переживанні 

Так 28 35,00±5,33 56 77,78±4,80 р<0,01 

Ні 52 65,00±5,33 16 22,22±4,80 
 

18.  Нав’язливі думки Так 31 38,75±5,45 42 58,33±5,81 р<0,05 

Ні 49 61,25±5,45 30 41,67±5,81  

19.  Знижений настрій Так 21 26,25±4,92 42 58,33±5,81 р<0,01 

Ні 59 73,75±4,92 30 41,67±5,81  

20.  Дратівливість  Так 14 17,50±4,25 28 38,89±5,75 р<0,05 

Ні 66 82,50±4,25 44 61,11±5,75  

21.  Головний біль Так 38 47,50±5,58 52 72,22±5,28 р<0,01 

Ні 42 52,50±5,58 20 27,78±5,28  

22.  Кардіалгії Так 24 30,00±5,12 48 66,67±5,56 р<0,01 

Ні 56 70,00±5,12 24 33,33±5,56  

23.  Погіршення 

пам’яті  

Так 19 23,75±4,76 38 52,78±5,88 р<0,01 

Ні 61 76,25±4,76 34 47,22±5,88  

24.  Образливість  Так 12 15,00±3,99 24 33,33±5,56 р<0,05 

Ні 68 85,00±3,99 38 66,67±5,56  
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За результатами опитування ми з’ясували, що у хворих із ЗДЗТП у 2,2 

раза частіше траплялися відчуття нестачі повітря, знижений настрій, головний 

біль, кардіалгії та погіршення пам’яті, ніж у пацієнтів із ЗЗТП. Зокрема, 

відчуття нестачі повітря у середньому визначали у 56,39 % осіб (77,78±4,80 % 

опитаних ІІ групи проти 35,00±5,33 % пацієнтів І групи, р<0,01). Кардіалгії 

констатували у середньому  у 48,34 % опитаних (66,67±5,56 % хворих із 

ЗДЗТП та 30,0±5,12 % осіб із ЗЗТП, р<0,01). Зниження настрою визначали у 

середньому у 42,29 % хворих (58,33±5,81 % осіб ІІ групи проти 26,25±4,92 % 

опитаних І групи, р<0,01). На погіршення пам’яті вказували у середньому 

38,27 % опитаних (52,78±5,88 % хворих з ЗДЗТП та 23,75±4,76 % хворих з 

ЗЗТП, р<0,01). 

Пацієнти ІІ групи удвічі частіше скаржились на відчуття болю у грудях 

при  переживаннях, ніж особи І групи (87,50±3,90 % проти 42,50±5,53 %, 

р<0,01). Цей симптом спостерігали у середньому у 65,02 % опитаних. 

Наявність такого симптому, як фобії, визнавало у середньому 44,79 % 

опитаних. У осіб із ЗДЗТП фобії траплялися у 1,9 раза частіше, ніж у хворих з 

ЗЗТП (58,33±5,81 % проти 31,25±5,18 %, р<0,01). 

На відчуття слабкості та емоційну лабільність скаржилися у середньому 

54,72 % опитуваних. Однак у осіб ІІ групи ці симптоми були у 1,7 раза 

частішими, ніж у хворих І групи (69,44±5,43 % проти 40,0±5,48 %, р<0,01). 

На відсутність бадьорості після сну вказувало у середньому 61,95 % 

осіб: 76,39±5,00 % хворих з ЗДЗТП та 47,50±5,58 % опитуваних з ЗЗТП, 

р<0,01. 

Про відчуття стомленості повідомляли у середньому 59,17 % 

опитуваних, причому у осіб ІІ групи цей симптом траплявся у 1,5 раза частіше, 

ніж у хворих І групи (70,83±5,36 % проти 47,50±5,58 %, р<0,01). 

У хворих із ЗДЗТП у 2,2 раза частіше об’єктивізували розсіяність, 

дратівливість та образливість, ніж у хворих з ЗЗТП. Зокрема, наявність 

дратівливості визнавало 38,89±5,75 % осіб ІІ групи проти 17,50±4,25 % 

опитаних І групи, р<0,05. На підвищену образливість та розсіяність вказувало 
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у середньому 24,17 % хворих ( 33,33±5,56 % осіб з ЗДЗТП та 15,00±3,99 % з 

ЗЗТП, р<0,05).   

Байдужість та апатія траплялися у середньому у 30,84 % пацієнтів 

(41,67±5,81 % опитаних ІІ групи та 20,0±4,47 % хворих І групи, р<0,05). 

Пацієнти із ЗДЗТП скаржились на ускладнене засинання у 1,9 раза 

частіше, ніж хворі з ЗЗТП (61,11±5,75 % проти 31,25±5,18 %, р<0,05).  

Ригідність мислення у хворих ІІ групи також визначали у 1,9 раза 

частіше, як порівняти з даними осіб І групи (34,72±5,61 % проти  

18,75±4,34 %, р<0,05). 

Нерішучість та плаксивість у пацієтнів груп дослідження траплялися у 

середньому у 36,74 % опитаних, у 1,8 раза частіше у осіб ІІ групи 

(47,22±5,88 % проти 26,25±4,92 %, р<0,05). 

Хворі з ЗДЗТП у 1,8 раза частіше повідомляли про нетерпимість до 

гучних звуків, ніж пацієнти з ЗЗТП (40,28±5,78 % проти 22,50±4,67 %, р<0,05). 

На біль у животі під час переживань вказували у середньому 72,85 % 

респондентів ( 81,94±4,53 % – з ЗДЗТП та 63,75±5,37 % – з ЗЗТП, р<0,05). 

Наявність нав’язливих думок визнавали у середньому 48,54 % опитаних, 

однак у хворих ІІ групи цей симптом траплявся у 1,3 раза частіше, ніж у 

пацієнтів І групи (58,33±5,81 % проти 38,75±5,45 %, р<0,05). 

Отже, переважання психофізіологічних симптомів та соматоформних 

розладів в осіб із ЗДЗТП можуть бути зумовлені тривалим перебігом та 

лікуванням стоматологічного захворювання, вказувати на генез і 

характерологічні властивості організму досліджуваних. 

 

3.2 Частота та характер психофізіологічних реакцій у хворих із 

захворюваннями тканин пародонта 

Завдяки порівнянню психофізіологічних симптомів у осіб даних груп 

дослідження здійснена узагальнена клініко-фізіологічна оцінка 

психофізіологічного стану у пацієнтів із запальними та запально-

дистрофічними захворюваннями тканин пародонта. 
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Результати досліджень показали (рис. 3.1), що клінічний варіант РПД у 

середньому траплявся у 41,45±3,99 % досліджуваних обох груп. Водночас у 

пацієнтів із ЗЗТП стан РПД об’єктивізували у 1,6 раза частіше, ніж у хворих із 

ЗДЗТП (50,00±5,59 % проти 31,94±5,49 %, р<0,05). 

 

 

Рисунок 3.1 – Частота і характер психофізіологічних реакцій 

дезадаптації у хворих із захворюваннями тканин пародонта 

 

САСК виявляли у 17,11±3,05 % осіб із захворюваннями тканин 

пародонта. Цей  варіант психофізіологічної дезадаптації траплявся у 

23,75±4,46%  хворих І групи, що було у 2,4 раза частіше, ніж у ІІ групі 

дослідження  (9,72±3,49 %, р<0,05). Водночас гострі невротичні розлади (ГНР) 

у середньому визначали у 13,16±2,74 % обстежених із захворюваннями тканин 

пародонта (5,00±2,44 % у осіб з ЗЗТП та 22,22±4,90 % хворих з ЗДЗТП, 

р<0,01). 

НРЗП виявляли у середньому у 11,83±2,68 % пацієнтів груп 

дослідження, однак у обстежених із ЗДЗТП цей варіант психофізіологічної 

дезадаптації траплявся у 3,9 раза частіше, ніж у осіб із ЗЗТП (19,44±4,66 % 

проти 5,00±2,44 %, р<0,05).  
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Привертав увагу той факт, що у нашому дослідженні відсоток 

обстежених, які не мали проявів психофізіологічної дезадаптації, був 

однаковим у обох групах (16,25±4,12 % у І та 16,67±4,39 %  у ІІ групі, р>0,05). 

Аналіз частоти та характеру психофізіологічних реакцій дезадаптації у 

хворих груп дослідження залежно від віку показав (табл. 3.2), що у віковій 

категорії 18–26 років реакції психофізіологічної дезадаптації були відсутні  у 

36,36±8,50 % обстежених із запальними захворюваннями тканин пародонта та 

53,33±13,33 % пацієнтів із запально-дистрофічними ураженнями тканин 

пародонта (p˃0,05). У зазначеній віковій категорії пацієнтів клінічний варіант 

реакції психофізіологічної дезадаптації траплявся у 1,7 раза частіше у осіб І 

групи, ніж у їхніх однолітків з ІІ групи (45,45±8,80  % проти 26,67±11,82 %, 

відповідно, p˃0,05 ).  У цій віковій групі САСК діагностували з однаковою 

частотою: 18,18±6,82 % пацієнтів І групи та 13,33±9,09 % хворих ІІ групи 

дослідження (p˃ 0,05. Варте уваги те, що у хворих із ЗЗТП клінічні варіанти 

психофізіологічної дезадаптації організму, як-от гострі невротичні розлади та 

невротичні розлади з затяжним перебігом, не траплялись. Водночас у їхніх 

однолітків із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта ГНР 

визначали  у 6,67±6,67 % обстежених, хоча прояви НРЗП були відсутні у цієї 

категорії пацієнтів. 

У віковій категорії 27–35 років реакції психофізіологічної дезадаптації 

були відсутні у 3,70±3,70 % хворих із запальними захворюваннями та у 

18,18±8,42 %  пацієнтів із запально–дистрофічними ураженнями тканин 

пародонта. Серед пацієнтів, віднесених до зазначеного вікового інтервалу, 

РПД траплялися у 1,3 раза частіше у хворих І групи стан, ніж у їхніх 

однолітків із ІІ групи (62,96±9,47 % проти 50,00±10,91 %, відповідно, p˃0,05).  

У обстежених віком 27–35 років САСК діагностували у 22,22±8,15 % 

пацієнтів із І групи, що у 1,6 раза перевищувало аналогічний показник осіб 

такого ж віку ІІ групи (13,64±7,49 %, p˃0,05). 



 

 

Таблиця 3.2 – Частота і характер психофізіологічних реакцій дезадаптації у хворих із захворюваннями тканин 

пародонта залежно від віку 

Клінічні варіанти 

психофізіологічної 

дезадаптації 

І група, n=80 ІІ група, n=72 

18–26 років, 

n=33 

27–35 років, 

n=27  

36–44 років, 

n=20 

18–26 років, 

n=15 

27–35 років, 

n=22  

36–44  років, 

n=35 

абс. Р±р абс. Р±р абс. Р±р абс. Р±р абс. Р±р абс. Р±р 

 РПД 15 
45,45± 

8,80 
17 

62,96± 

9,47 
8 

40,00± 

11,24 
4 

26,67± 

11,82 
11 

50,00± 

10,91 
8 

22,86± 

7,20 

САСК 6 
18,18± 

6,82 
6 

22,22± 

8,15 
7 

35,00± 

10,94 
2 

13,33± 

9,09 
3 

13,64± 

7,49 
2 

5,71± 

3,98 

ГНР 0 0 2 
7,41± 

5,14 
2 

10,00± 

6,88 
1 

6,67± 

6,67 
2 

9,09± 

6,27 
13 

37,14± 

8,29 

НРПЗ 

 
0 0 1 

3,70± 

3,70 
3 

15,00± 

8,19 
0 0 2 

9,09± 

6,27 
12 

34,29± 

8,14 

БПФД 12 
36,36± 

8,50 
1 

3,70± 

3,70 
0 0 8 

53,33± 

13,33 
4 

18,18± 

8,42 
0 0 

Примітка. Достовірна відмінність показників щодо даних ІІ групи: р<0,05; р<0,01; р<0,001.  
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Привертала увагу майже однакова частота ГНР у обох групах 

дослідження (7,41±5,14 %  у І групі та 9,09±6,27 % у ІІ групі, p˃0,05) у 27–35 

річних пацієнтів. У зазначеній вікової категорії НРЗП траплялися у 2,5 раза 

частіше у хворих із запально–дистрофічними ураженнями тканин пародонта 

(ІІ група), ніж у хворих І групи (9,09±6,27 проти 3,70±3,70 %). 

Доречно зазначити, що у хворих віком 36–44 років психофізіологічні 

реакції дезадаптації виявляли в обох групах дослідження, причому РПД 

об’єктивізували у 1,7 раза частіше у осіб із ЗЗТП, ніж у їхніх однолітків із 

ЗДЗТП (40,00±11,24 % проти 22,86±7,20 %, відповідно, p˃0,05). У осіб, 

віднесених до  зазначеного вікового інтервалу, ГНР діагностували у 

10,00±6,88 % обстежених із І групи, що було у 3,7 раза менше, ніж у хворих ІІ 

групи (37,14±8,29 %, р˂0,01). 

Водночас у разі  ЗЗТП прояви НРЗП визначали у 2,3 раза рідше, ніж у 

хворих із ЗДЗТП (15,00±8,19 % проти 34,29±8,14 %, р˂0,05). 

Отже, аналіз вищенаведених даних дає змогу 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 частіше трапляються гострі 

невротичні розлади (р<0,01) та невротичні розлади із затяжним перебігом 

(р<0,05).  В результаті оцінки частоти та характеру психофізіологічних 

реакцій в осіб із захворюваннями тканин пародонта залежно від віку 

обстежених, не виявлено суттєвих закономірностей (r=0,17; p>0,05) частоти 

психофізіологічних реакцій, що, ймовірно, зумовлено характерологічними 

особливостями обстежених. 

 

3.3 Стоматологічний статус у хворих із захворюваннями тканин 

пародонта залежно від психофізіологічних особливостей організму 

Соматологічний статус (СС) хворих груп дослідження вивчали за 

методикою, запропонованою  К. М. Косенко [117], з визначенням індексів 

РМА, гігієни (OHI–S), КПВ та СРІ. 
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Аналіз показників індексу РМА показав (табл. 3.3), що у хворих із ЗЗТП 

середній показник зазначеного індексу був у 1,6 раза меншим за аналогічний у 

осіб із ЗДЗТП (39,36±2,87 % проти 61,50±3,70 %, р<0,01). Найменший 

показник індексу РМА визначали у пацієнтів із захворюваннями тканин 

пародонта без психофізіологічних реакцій дезадаптації: 28,43±2,46 % – у І 

групі та 49,21±3,40 % – у  ІІ групі, р<0,01.  

 

Таблиця 3.3 – Показники індексу РМА в осіб із захворюваннями тканин 

пародонта залежно від клінічних варіантів психофізіологічної дезадаптації 

Клінічні варіанти 

психофізіологічної дезадаптації 

РМА, % 

І група, n=80  ІІ група, n=72 

 РПД 33,48±2,76 54,26±3,45 

САСК 36,54±2,83,* 58,31±3,50 

ГНР 47,66±3,10,** 70,32±4,12** 

НРПЗ 50,70±3,15,** 75,38±4,18** 

БПФД 28,43±2,46 49,21±3,40 

Cередній показник 39,36±2,87 61,50±3,70 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих із запально-

дистрофічними захворюваннями тканин пародонта:  р<0,05,  р<0,01,  

 р<0,001. 

2. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих без 

психофізіологічної дезадаптації: * р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001. 

 

За наявностіі РПД індекс РМА зростав у хворих обох груп дослідження: 

до 33,48±2,76 %, у хворих із ЗЗТП та до 54,26±3,45 % у осіб із ЗДЗТП (р<0,01). 

Отримані  дані не відрізнялись достовірно між собою (р>0,05).  У міру 

зростання інтенсивності психофізіологічних реакцій спостерігали подальше 

збільшення показників індексу РМА, причому ця тенденція була виразнішою 
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у хворих із запально-дистрофічними ураженнями. Зокрема, у осіб І групи із 

САСК показник індексу РМА дорівнював 36,24±2,83 %, р<0,01, що було у 1,6 

раза менше, ніж у хворих ІІ групи (58,31±3,50 %). Відмінність між 

показниками індексу РМА у хворих із ЗЗТП та показниками зазначеного 

індексу у осіб без реакцій психофізіологічної дезадаптації була  статистично 

значущою (р<0,05). У разі ГНР у хворих І групи  індекс РМА був у 1,5 раза 

меншим, ніж у осіб ІІ групи (47,66±3,10 % проти 70,32±4,12 %). В обох групах 

дослідження зазначений показник був достовірно вищим, ніж у досліджуваних 

без психофізіологічних реакцій дезадаптації (р<0,01). Максимальні показники 

індексу РМА спостерігали у хворих із НРПЗ і ЗЗТП (50,70±3,15%, р<0,01) та у 

пацієнтів із НРПЗ і ЗДЗТП  (75,38±4,18 %, р<0,01). 

Примітним є те, що у досліджуваних із ЗЗТП показники індексу РМА 

свідчили про наявність гінгівіту середнього ступеня важкості при усіх 

клінічних варіантах психофізіологічної дезадаптації. Водночас у хворих із 

запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта за наявності  РПД та 

САСК показники  РМА співвідносились з гінгівітом середнього ступеня, а у 

разі ГНР та НРЗП – з гінгівітом важкого ступеня. 

Показник індексу гігієни ротової порожнини (табл. 3.4) у хворих із ЗЗТП 

був у середньому у 1,2 раза нижчим, ніж у осіб із ЗДЗТП (2,50±0,08 бала проти 

2,98±0,07 бала, р<0,01). Найменший показник проаналізованого індексу 

спостерігали у 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). 

У разі РПД показники індексу OHI–S зростали в обох групах 

дослідження і у хворих із ЗДЗТП були у 1,3 раза вищими, ніж у хворих із 

ЗЗТП (2,79±0,04 бала проти 2,16±0,06 бала, р<0,01). Отримані дані 

статистично значуще не відрізнялись від показників у осіб без 

психофізіологічної дезадаптації (р>0,05).  
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Таблиця 3.4 – Показники індексу Гріна-Верміліона у хворих із 

захворюваннями тканин пародонта залежно від клінічних варіантів 

психофізіологічної реакції 

Клінічні варіанти 

психофізіологічної дезадаптації 

Індекс Гріна-Верміліона (OHI–S), бала 

І група, n=80 ІІ група, n=72 

 РПД 2,16±0,06 2,79±0,04 

САСК 2,48±0,07,* 2,80±0,05 

ГНР 2,80±0,08,* 3,12±0,10** 

НРПЗ 3,10±0,09,* 3,42±0,08* 

БПФД 1,97±0,08 2,78±0,09 

Cередній показник 2,50±0,08 2,98±0,07 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих із запально-

дистрофічними захворюваннями тканин пародонта:  р<0,05,  

р<0,01,  р<0,001. 

2. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих без проявів 

психофізіологічної дезадаптації: * р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001. 

 

За наяявності САСК показник OHI–S у хворих І групи становив 

2,48±0,07 бала (р<0,01) і був вірогідно меншим, ніж у осіб із ЗДЗТП (2,80±0,05 

бала, р>0,05), проте перевищував аналогічний показник у досліджуваних без 

реакцій психофізіологічної дезадаптації у 1,3 раза, р<0,01. З посиленням 

реакцій психофізіологічної дезадаптації спостерігали підвищення показника 

індексу OHI–S у осіб із захворюваннями тканин пародонта: у разі ГНР – до 

2,80±0,08 бала (р<0,05)  у І групі та до 3,12±0,10 бала у ІІ групі; за наявності 

НРЗП – до 3,10±0,09 бала (р<0,05)  у хворих із ЗЗТП та до 3,42±0,08 бала у 

осіб із ЗДЗТП. У досліджуваних І групи показник OHI–S при ГНР був у 1,4 

раза та при НРЗП – у 1,6 раза вищими, ніж у осіб із ЗЗТП без реакцій 

психофізіологічної дезадаптації (р<0,01). 
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Водночас у осіб із ЗДЗТП показники OHI–S індексу у разі  ГНР та НРЗП 

були у 1,2 раза вищими, ніж у осіб з аналогічними стоматологічними 

патологіями без реакцій психофізіологічної дезадаптації (відповідно р<0,05 та 

р<0,01). 

Привертав увагу той факт, що у пацієнтів обох груп дослідження із 

захворюваннями тканин пародонта при усіх варіантах психофізіологічної 

дезадптації показники індексу OHI–S свідчили про погану гігієну ротової 

порожнини.  

Аналіз показників індексу інтенсивності карієсу (КПВ) у пацієнтів груп 

дослідження виявив (табл. 3.5), що у хворих із ЗЗТП середнє значення КПВ 

(5,42±0,18 каріозного зуба) співвідносилось з низьким рівнем інтенсивності 

каріозного процесу та було у 1,3 раза нижчим від аналогічного показника КПВ 

(7,10±0,19 каріозного зуба) у осіб із ЗДЗТП, який свідчив про середній рівень 

інтенсивності карієсу.  

 

Таблиця 3.5 – Показники КПВ у хворих із захворюваннями тканин 

пародонта залежно від психофізіологічної дезадаптації  

Клінічні варіанти психофізіологічної 

дезадаптації 

Індекс КПВ 

І група, n=80 ІІ група, n=72 

 РПД 4,26±0,12,* 5,98±0,14 

САСК 5,41±0,13,* 7,13±0,15* 

ГНР 6,58±0,14,* 8,30±0,14* 

НРПЗ 7,63±0,24,* 9,35±0,25* 

БПФД 3,24±0,26 4,75±0,27 

Cередній показник 5,42±0,18 7,10±0,19 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих із запально-

дистрофічними захворюваннями тканин пародонта:  р<0,05,  р<0,01, 

 р<0,001. 

2. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих без проявів 

психофізіологічної дезадаптації: * р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001. 
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Мінімальні показники КПВ були виявлені у хворих обох груп 

дослідження без реакцій психофізіологічної дезадаптації: 3,24±0,26 – у І групі, 

р<0,01 та 4,75±0,27 – у ІІ групі дослідження. 

За наявності РПД у хворих із ЗЗТП показник КПВ зростав у 1,3 раза,  як 

порівняти з даними у осіб без психофізіологічної дезадаптації (р<0,01), але був 

у 1,4 раза нижчим, ніж у досліджуваних із ЗДЗТП (4,26±0,12, р<0,01 проти 

5,98±0,14, р>0,05). 

У разі соматогенного астенічного симптомокомплексу в осіб із ЗЗТП 

показник КПВ становив 5,41±0,13 (р<0,01), що було у 1,3 раза нижче проти 

даних КПВ у осіб із ЗДЗТП (7,13±0,15, р<0,01). У хворих І групи при ГНР 

показник КПВ дорівнював 6,58±0,14 (р<0,01) і досягав максимальних значень 

у хворих цієї групи за наявності  НРЗП (7,63±0,24, р<0,01). В осіб ІІ групи 

виявили аналогічну тенденцію: зростання показника КПВ при ГНР до 

8,30±0,14 та при НРЗП до 9,35±0,25 каріозного зуба  (р<0,01). 

Підсумовуючи вищенаведені дані, варто зазначити, що відповідно до 

критеріїв оцінки індексу КПВ для дорослих, хворі з ЗЗТП та РПД чи САСК, а 

також без психофізіологічної дезадаптації мали низький рівень, а при ГНР та 

НРЗП – середній рівень інтенсивності карієсу. В осіб із запально-

дистрофічними ураженнями тканин пародонта низький рівень інтенсивності 

карієсу спостерігали у досліджуваних з РПД та без РПД, тоді як у разі САСК, 

ГНР, НРЗП показники індексу КПВ свідчили про середній рівень 

інтенсивності карієсу. 

Під час аналізу встановлено (табл. 3.6, 3.7), що в обстежених із ЗЗТП 

показник СРІ у середньому становив 3,54±0,07 секстанта на одного 

обстеженого, що було у 1,2 раза менше, ніж в осіб із ЗДЗТП  (4,23±0,05 

секстанта, р<0,01). 

У такому разі  у досліджуваних І групи у середньому діагностували у 1,4 

раза більше здорових секстантів на одного обстеженого, ніж у хворих ІІ групи 

(2,48±0,06 проти 1,78±0,05, р<0,01). 
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Таблиця 3.6 – Показники СРІ у хворих із запальними захворюваннями 

тканин пародонта залежно від клінічних варіантів психофізіологічної 

дезадаптації 

Показники 

Реакції 

психофізіо-

логічної 

дезадапта- 

ції 

Сомато-

генний 

астенічний 

симптомо-

комплекс 

Гострі 

невротич- 

ні розлади 

Невротич- 

ні розлади 

з затяжним 

перебігом 

Без  

психо-

фізіологіч-

ної дез-

адаптації 

Індекс СРІ, 

в т.ч. 

секстантів 

3,04±0,07 3,57±0,08 3,90±0,07 4,22±0,07 2,95±0,07 

Здорових 2,96±0,07 2,43±0,06 2,10±0,05 1,78±0,04 3,15±0,07 

З кровото-

чивістю 
2,12±0,08 2,50±0,09 2,72±0,06 3,05±0,07 2,10±0,09 

З зубним 

каменем 
0,92±0,06 1,07±0,07 1,18±0,08 1,17±0,06 0,85±0,04 

Примітка. Достовірна відмінність показників щодо даних пацієнтів без 

проявів психофізіологічної дезадаптації: р<0,05; р<0,01; р<0,001. 

 

Привертало увагу те, що у хворих із ЗЗТП об’єктивізували у 2,7 раза 

більше секстантів з кровоточивістю, як порівняти з даними осіб із запально-

дистрофічними ураженнями тканин пародонта (2,50±0,08 проти 0,93±0,04, 

р<0,01). Водночас у хворих груп дослідження визначали у середньому 

однакову кількість секстантів із зубним каменем, р>0,05. Варто зауважити, що 

тільки в осіб із ЗДЗТП діагностували у середньому 1,74±0,05 секстанта із 

пародонтальною кишенею 3–5 мм та 0,18±0,03 секстанта з пародонтальною 

кишенею понад 6 мм на одного обстеженого. 
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Таблиця 3.7 – Показники СРІ у осіб із запально-дистрофічними 

захворюваннями тканин пародонта залежно від клінічних варіантів 

психофізіологічної дезадаптації  

Показни-

ки 

Реакції 

психофізіо-

логічної 

дезадапта- 

ції 

Сомато-

генний 

астенічний 

симптомо-

комплекс 

Гострі 

невротич- 

ні розлади 

Невротич- 

ні розлади 

з 

затяжним 

перебігом 

Без психо-

фізіологіч-

ної дез-

адаптації 

Індекс 

СРІ, 

в т.ч. 

секстантів 

4,05±0,03* 4,13±0,05* 
4,38±0,05 

,* 

4,60±0,06 

,* 
4,00±0,05* 

Здорових 1,95±0,04* 1,87±0,06* 
1,62±0,03 

,* 

1,40±0,04 

,* 
2,00±0,08* 

З 

кровото-

чивістю 

1,10±0,03* 0,94±0,05 

,* 

0,80±0,04 

,* 

0,65±0,05 

,* 

1,15±0,04* 

З зубним 

каменем 
1,19±0,03* 1,00±0,04 

0,85±0,05 

,* 

0,72±0,04 

,* 
1,25±0,05* 

Пародон- 

тальна 

кишеня 

 3–5 мм 

1,54±0,04 1,72±0,06 1,94±0,054 2,10±0,06 1,42±0,07* 

Пародон- 

тальна 

кишеня  

>6 мм  

0,22±0,04 0,47±0,05 0,79±0,06 1,13±0,07 0,18±0,03* 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих без проявів 

психофізіологічної дезадаптації:  р<0,05,  р<0,01,  р<0,001. 

2. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих із запальними 

захворюваннями тканин пародонта:: * р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001. 

 

Детальний аналіз показників СРІ у пацієнтів із захворюваннями тканин 

пародонта залежно від варіантів психофізіологічної дезадаптації показав 

максимальну кількість здорових секстантів в осіб без психофізіологічних 
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реакцій та з РПД: 3,15±0,07 та 2,96±0,07, відповідно, у хворих І групи, р>0,05, 

та 2,00±0,08 і 1,95±0,04, відповідно, у осіб ІІ групи, р>0,05, р<0,01. У разі 

наростання проявів психофізіологічної дезадаптації у пацієнтів із 

захворюваннями тканин пародонта спостерігали зменшення кількості 

здорових секстантів на одного обстеженого: від 2,43±0,06 секстанта за 

наявності реакцій 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) у осіб із ЗДЗТП. Варто зазначити, що зі збільшенням проявів 

психофізіологічних реакцій у досліджуваних із ЗЗТП зростала кількість 

секстантів з кровоточивістю на одного обстеженого: від 2,12±0,08 секстанта 

при РПД (р>0,05) до 2,72±0,06 секстанта при ГНР (р<0,01), досягаючи 

максимальних значень при НРЗП  (3,05±0,07 секстанта, р<0,01). У осіб із 

ЗДЗТП спостерігали протилежну тенденцію: зменшення кількості секстантів з 

кровоточивістю від 1,10±0,03 при РПД (р>0,05) до 0,80±0,04 при ГНР (р<0,01), 

з найнижчими показниками у разі НРЗП  (0,65±0,05 секстанта, р<0,01). 

Кількість секстантів із зубним каменем на одного обстеженого зростала  

у І групі дослідження зі збільшенням проявів психофізіологічної 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 виявили протилежний характер змін: 

зменшення кількості секстантів на одного обстеженого при РПД – від 

1,19±0,03 секстанта (р>0,05) до 0,72±0,04 секстанта при НРЗП (р<0,01). 

Окрім того, у хворих із ЗДЗТП зі збільшенням ступеня виразності 

психофізіологічних реакцій зростала кількість секстантів із пародонтальною 

кишенею 3–5 мм та понад 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 (р<0,01) при 

НРЗП. 

Ми провели аналіз взаємозв’язків між показниками індексів РМА, 

гігієни (OHI–S), КПВ та СРІ у досліджуваних групах хворих. Встановлено, що 

у І групі (табл. 3.8) між усіма показниками були прямі, середні або сильні 

достовірні (p<0,05) кореляційні зв’язки.  
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Таблиця 3.8 – Кореляційні взаємозв’язки між показниками 

функціонального стоматологічного статусу у хворих І-ої групи 

 КПВ РМА, % Індекс Гріна-Верміліона Індекс СРІ 

КПВ 1,00 0,71* 0,63* 0,69* 

РМА, % 0,71* 1,00 0,58* 0,74* 

Індекс Грина-

Верміліона 
0,63* 0,58* 1,00 0,64* 

Індекс СРІ 0,69* 0,74* 0,64* 1,00 

Примітка. * - коефіцієнт кореляції достовірний (p<0,05). 

 

У разі збільшення КПВ спостерігали також зростання індексів РМА, 

гігієни (OHI–S) та СРІ. Як показано на рис.3.2,  КПВ є найбільшим при 

високих значеннях РМА та OHI–S; водночас низькі показники КПВ 

корелювали з  низькими  рівнями зазначених вище індексів. 
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Рисунок 3.2 – Взаємозв’язок між КПВ, РМА та OHI–S у хворих І-ої 

групи. 
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Аналогічні позитивні взаємозв’язки виявлені також при всіх клінічних 

варіантах психофізіологічної дезадаптації, проте, зважаючи на різну 

чисельність пацієнтів у підгрупах, достовірними вони були у разі  РПД, САСК 

та БПФД. 

У ІІ-ій групі (табл. 3.9) ми встановили аналогічні прямі, середні або 

сильні достовірні (p<0,05) кореляційні зв’язки, достовірність яких 

підтверджено у разі всіх клінічних варіантів психофізіологічної дезадаптації за 

винятком САСК (через незначну кількість спостережень).  

 

Таблиця 3.9 – Кореляційні взаємозв’язки між показниками 

функціонального стоматологічного статусу у хворих ІІ-ої групи 

 КПВ РМА, % Індекс Гріна-Верміліона Індекс СРІ 

КПВ 1,00 0,82* 0,67* 0,71* 

РМА, % 0,82* 1,00 0,59* 0,65* 

Індекс Гріна-

Верміліона 
0,67* 0,59* 1,00 0,74* 

Індекс СРІ 0,71* 0,65* 0,74* 1,00 

Примітка. * - коефіцієнт кореляції достовірний (p<0,05) 

 

Показники вакуумної проби за В. І. Кулаженко у хворих груп 

дослідження представлені у табл. 3.10 і 3.11. У хворих із ЗЗТП без реакцій 

психофізіологічної адаптації показник тривалості утворення гематоми у 

фронтальній ділянці дорівнював 24,53±0,50 секунди та 63,20±0,87 секунди у 

боковій ділянці верхньої щелепи, що у 1,3 та 2,1 раза перевищувало аналогічні 

показники у осіб із запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта, 

р<0,01. Примітним є те, що дані вакуумної проби у осіб із ЗЗТП при РПД 

статистично значуще не відрізнялись від показників у осіб без 

психофізіологічної дезадаптації (р>0,05). 
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Таблиця 3.10 – Показники вакуумної проби за В. І. Кулаженко у 

пацієнтів із запальними захворюваннями тканин пародонта залежно від 

клінічних варіантів психофізіологічної дезадаптації 

Ділянка 

дослідження 

Реакції 

психофі-

зіологіч-

ної деза-

даптації 

Сомато-

генний 

астенічний 

симптомо-

комплекс 

Гострі 

невротич- 

ні розлади 

Невротич- 

ні розлади 

з затяжним 

перебігом 

Без психо-

фізіологіч-

ної дез-

адаптації 

Фронтальна 

ділянка в.щ. 

23,50± 

0,45 

20,78± 

0,38 

16,56± 

0,35 

14,29± 

0,30 

24,53± 

0,50 

Бокова 

ділянка в. щ. 

59,80± 

0,80 

50,44± 

0,75 

44,12± 

0,68 

35,18± 

0,52 

63,20± 

0,87 

Примітка. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих без 

проявів психофізіологічної дезадаптації:  р<0,05,  р<0,01,  р<0,001. 

 

Водночас у осіб із ЗДЗТП дані вакуумної проби при РПД як у 

фронтальній (р<0,05; р1<0,01), так і у боковій ділянках (р<0,01) були вірогідно 

нижчими, ніж у хворих ІІ групи без реакцій психофізіологічної дезадаптації і 

осіб із ЗЗТП та РПД. У пацієнтів із ЗЗТП і САСК показники тривалості 

утворення гематоми у фронтальній та бокових ділянках верхньої щелепи 

становили 20,78±0,38 секунди  та 50,44±0,75 секунди (р<0,01), відповідно. У 

разі НРЗП зазначені показники були меншими (14,29±0,30 секунди та до 

35,18±0,52 секунди, р<0,01, відповідно). 

У осіб ІІ групи при САСК гематоми у фронтальній ділянці виникали 

впродовж 15,00±0,22 секунди та у боковому відділі верхньої щелепи - через 

27,30±0,21 секунди, р<0,01. Поступово зменшуючись, показники вакуумної 

проби досягали мінімальних значень у хворих ІІ групи з НРЗП – 13,40±0,29 

секунди у фронтальній та 24,50±0,29 секунди у боковій ділянці верхньої 

щелепи, р<0,01, р<0,05. 
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Таблиця 3.11 – Показники вакуумної проби за В. І. Кулаженко у хворих 

із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта залежно від 

клінічних варіантів психофізіологічної дезадаптації 

Ділянка 

дослідження 

Реакції 

психофі-

зіологіч-

ної деза-

даптації 

Сомато-

генний 

астенічний 

симптомо-

комплекс 

Гострі 

невротич- 

ні розлади 

Невротич- 

ні розлади 

з затяжним 

перебігом 

Без психо-

фізіологіч-

ної дез-

адаптації 

Фронтальна 

ділянка н.щ. 

17,70± 

0,23 ,* 

15,00± 

0,22,* 

14,20± 

0,21,* 

13,40± 

0,29,** 

15,76± 

0,25* 

Бокова 

ділянка н. щ. 

28,70± 

0,22,* 

27,30± 

0,21,* 

25,90± 

0,20,* 

24,50± 

0,29,* 

27,30± 

0,21* 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих без проявів 

психофізіологічної дезадаптації:  р<0,05,  р<0,01,  р<0,001. 

2. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих із запальними 

захворюваннями тканин пародонта (табл. 3.8): * р<0,05, ** р<0,01, *** 

р<0,001. 

 

У середньому показник вакуумної проби у хворих із ЗЗТП був вищим, 

ніж у осіб з ЗДЗТП: у фронтальній ділянці - у 1,2 раза (19,93±0,40 секунди  

проти 15,76±0,25 секунди, р<0,01), у боковій ділянці верхньої щелепи - у 1,9 

раза (50,55±0,72 секунди проти 27,30±0,21 секунди). 

Отже, узагальнивши результати отриманих досліджень, ми з’ясували, 

що: 

-  у хворих із ЗЗТП превалювали початкові прояви психофізіологічних 

реакцій дезадаптації, тоді як у осіб із ЗДЗТП з достовірно вищою частотою 

траплялись гострі невротичні розлади та невротичні розлади із затяжним 

перебігом (р<0,01); 
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- не існувало чіткого взаємозв’язку між частотою та характером 

психофізіологічних реакцій дезадаптації і віком пацієнтів (r=0,17; p>0,05) із 

захворюваннями тканин пародонта, що може бути зумовлено 

характерологічними особливостями обстежених; 

- стоматологічний статус хворих із ураженням тканин пародонта 

погіршувався з підвищенням інтенсивності психофізіологічних реакцій 

дезадаптації, особливо в осіб із запально-дистрофічними захворюваннями 

тканин пародонта, що підтверджувалось даними індексів РМА, OHI–S, СРІ та 

вакуумної проби стійкості капілярів за В. І. Кулаженко. 

 

Матеріали цього розділу опубліковані у таких працях: 34, 35, 134, 135, 

176, 259. 
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РОЗДІЛ 4 

БІОХІМІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОТОВОЇ 

РІДИНИ В ОСІБ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТКАНИН ПАРОДОНТА 

ЗАЛЕЖНО ВІД ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ 

 

4.1 Біохімічні властивості ротової рідини в осіб із захворюваннями 

тканин пародонта залежно від психофізіологічного стану організму 

Середні дані активності ферментів у ротовій рідині представлені на 

рис. 4.1. У результаті проведених досліджень ми встановили, що в осіб із 

ЗЗТП активність амілази у середньому дорівнювала 13,26±2,17 мккат/л, що 

було на 21,27 % нижче, ніж у досліджуваних із ЗДЗТП – 16,08±1,17 мккат/л, 

р>0,05. 

 

 

Рисунок 4.1 – Середні показники активності ферментів у ротовій рідині 

досліджуваних із захворюваннями тканин пародонта  

 

У середньому показник активності лужної фосфатази (ЛФ) у хворих І 

групи був на 15,13 %  вищим, ніж у осіб ІІ групи дослідження (1,19±0,06 

мккат/л проти 1,01±0,03 мккат/л, р<0,05). 
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Водночас у хворих ІІ групи середній показник активності кислої 

фосфатази (КФ) на 25,57 %  перевищував аналогічний показник  у осіб І групи 

(19,15±1,14 мккат/л проти 15,25±1,16 мккат/л, р<0,05). 

Ми з’ясували, що в осіб із ЗЗТП (табл. 4.1) без реакцій 

психофізіологічної дезадаптації показник активності  амілази у ротовій рідині 

був найменшим  (8,75±2,31 мккат/л). При цьому у досліджуваних І групи з 

РПД показник активності амілази у ротовій рідині хоча й був на 8,0 % вищим, 

ніж у хворих без реакцій психофізіологічної дезадаптації, однак достовірно не 

відрізнявся, р>0,05. 

 

Таблиця 4.1 – Динаміка окремих показників ротової рідини в осіб із 

запальними захворюваннями тканин пародонта залежно від 

психофізіологічного стану організму 

Показники 

Реакції психофізіологічної дезадаптації 
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о
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о
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и
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п
ер

еб
іг

о
м

 

Амілаза, 

(мккат/л) 

8,75± 

2,31 

9,45± 

2,38 

13,72± 

1,57 

15,23± 

1,81 

19,15± 

2,78 

13,26± 

2,17 

Лужна 

фосфатаза, 

(нкат/л) 

1,30± 

0,08 

1,28± 

0,07 

1,20± 

0,05 

1,12± 

0,04 

1,04± 

0,05 

1,19± 

0,06 

Кисла 

фосфатаза, 

(УО) 

12,65± 

1,18 

13,95± 

1,15 

15,25± 

1,15 

16,55± 

1,14 

17,85± 

1,16 

15,25± 

1,16 

Примітка. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих без 

психофізіологічної дезадаптації:  р<0,05,  р<0,01,  р<0,001. 
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З поглибленням процесів психофізіологічної дезадаптації обстежених із 

ЗЗТП виявляли збільшення активності амілази у ротовій рідині проти даних в 

осіб без психофізіологічної дезадаптації: при САСК – на 56,80 %, при ГНР – 

на 74,06 %, р<0,05 та при НРЗП – на 118,86 %, р<0,01. 

У досліджуваних із ЗЗТП максимальну активність ЛФ у ротовій рідині 

(1,30±0,08 нкат/л) визначали в осіб без психофізіологічних реакцій 

дезадаптації. У хворих із РПД та САСК виявляли незначне зменшення 

активності проаналізованого ферменту у ротовій рідині: на 1,54 % та на 

7,69 %, відповідно, р>0,05 проти даних в осіб без РПД. Водночас у хворих І 

групи з ГНР та НРЗП спостерігали достовірне зниження активності ЛФ у 

ротовій рідині, як порівняти з даними обстежених без психофізіологічної 

дезадаптації: на 13,85 % та на 20,00 %, відповідно, р<0,05. 

З’ясовано, що у першій групі (рис 4.2) збільшення рівня ЛФ достовірно 

поєднується з низькими показниками амілази (коефіцієнт кореляції 

становить -0,77; p<0,05). Водночас збільшення рівня ЛФ достовірно поєднане 

зі зниженням рівня КФ (коефіцієнт кореляції становить -0,86; p<0,05). 

 

Коефіцієнт кореляції: r = -0,77; p<0,05

8 10 12 14 16 18 20 22

Амілаза, (мккат/л)

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

Л
у
ж

н
а 

ф
о
сф

ат
аз

а,
 (

н
к
ат

/л
)

95% довірчий інтервал

 

Рисунок 4.2 – Взаємозв’язок між рівнями ЛФ та амілази у І-ій групі. 
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Мінімальні значення активності КФ у ротовій рідині були виявлені в 

осіб із ЗЗТП без психофізіологічної дезадаптації – 12,65±1,18 УО. У 

досліджуваних цієї групи з РПД і САСК активність КФ у ротовій рідині 

зростала на 10,28 % та на 20,55 %, однак отримані показники не відрізнялись 

достовірно від даних в осіб без реакцій психофізіологічної дезадаптації, 

р>0,05. Водночас у хворих І групи при ГНР та НРЗП спостерігали суттєве 

зростання активності зазначеного ферменту у ротовій рідині: на 30,83 %, 

р<0,05 та на 41,11 %, р<0,01, відповідно. 

В осіб із ЗДЗТП та різними типами реакцій психофізіологічної 

дезадаптації динаміка показників активності амілази, ЛФ та КФ у ротовій 

рідині мала аналогічний характер, однак помітним був більш виражений 

дисбаланс активності проаналізованих ферментів (табл. 4.2). Зокрема, у 

досліджуваних без психофізіологічних реакцій та у разі РПД визначали 

найменші показники активності амілази у ротовій рідині, які відповідно 

дорівнювали 10,18±1,15 мккат/л та 13,23±1,18 мккат/л, р>0,05. З поглибленням 

психофізіологічних реакцій дезадаптації, активність амілази у ротовій рідині 

зростала: на 59,92 % у разі САСК, при ГНР – на 80,06 % та при НРЗП – на 

119,84 %, р<0,01.  

З’ясовано, що в осіб із ЗДЗТП максимальна активність лужної 

фосфатази у ротовій рідині була у хворих без психофізіологічних реакцій 

дезадаптації (1,23±0,04 нкат/л) та у разі РПД (1,15±0,04 нкат/л, р>0,05). 

Водночас визначали зростання показників активності проаналізованого 

ферменту у ротовій рідині при САСК – на 13,01 %, при ГНР – на 28,46 % та 

при НРЗП – на 39,84 % проти даних у хворих без психофізіологічної 

дезадаптації. 

У пацієнтів ІІ групи активність КФ у ротовій рідині зростала з 

поглибленням психофізіологічних реакцій дезадаптації. Зокрема, в осіб без 

психофізіологічної дезадаптації показник активності КФ у ротовій рідині 

становив 14,25±1,12 УО та був  на 21,40 % нижчим, ніж у обстежених із РПД – 

17,30±1,13 УО. У пацієнтів ІІ групи активність КФ була значно вищою, ніж у 
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хворих без психофізіологічної дезадаптації: при САСК – на 35,79 %, р<0,05, 

при ГНР – на 50,18 % та при НРЗП – на 64,56 %, р<0,01. 

 

Таблиця 4.2 – Динаміка окремих показників ротової рідини у хворих із 

запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта залежно від 

психофізіологічного стану організму  

Показники 

Реакції психофізіологічної дезадаптації 

Без  психо-

фізіологічної 

дезадаптаціії 

Реакції 

психофі-

зіологіч-

ної деза-

даптації 

Сомато-

генний 

астенічний 

симптомо-

комплекс 

Гострі 

невротичні 

розлади 

Невротич- 

ні розлади 

з затяжним 

перебігом 

Амілаза, 

(мккат/л) 

10,18± 

1,15 

13,23± 

1,18 

16,28± 

1,17 

18,33± 

1,16 

22,38± 

1,17 

Лужна 

фосфатаза, 

(нкат/л) 

1,23± 

0,04 

1,15± 

0,04 

1,07± 

0,03,* 

0,88± 

0,03,** 

0,74± 

0,02,** 

Кисла 

фосфатаза, 

(УО) 

14,25± 

1,12 

17,30± 

1,13 

19,35± 

1,15 

21,40± 

1,16 

23,45± 

1,16 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих без 

психофізіологічної дезадаптації:  р<0,05,  р<0,01,  р<0,001. 

2. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих із запальними 

захворюваннями тканин пародонта (табл.4.1): * р<0,05, ** р<0,01, *** 

р<0,001.  

 

У другій групі збільшення рівня ЛФ також достовірно поєднувалося з 

низькими показниками амілази (коефіцієнт кореляції становить -0,52; p<0,05) 

та з низькими рівнями КФ (коефіцієнт кореляції становить -0,81; p<0,05). 
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 Варто зазначити, що за допомогою порівняння даних активності амілази 

у ротовій рідині у хворих І та ІІ групи дослідження з’ясовано, що в осіб із 

запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта показники активності 

цього ферменту були вищими, ніж у обстежених із запальними 

захворюваннями тканин пародонта: без психофізіологічної дезадаптації – на 

16,34 %, при РПД – на 40,0 %, при САСК – на 18,65 %, при ГНР – на 20,35 % 

та при НРЗП – на 16,87 %, однак отримані дані достовірно не відрізнялись між 

собою, р>0,05. 

Під час міжгрупового порівняння показників активності ЛФ у ротовій 

рідині встановлено, що у хворих із  запально-дистрофічними ураженнями 

тканин пародонта зазначені показники були вищими в осіб: без 

психофізіологічної дезадаптації – на 5,69 %, при РПД – на 11,30 %, р1>0,05, 

при САСК – на 12,15 %, р<0,05, при ГНР – на 27,27 % та при НРЗП – на 

40,54 %, р1<0,01, ніж у пацієнтів із ЗЗТП та  аналогічними  

психофізіологічними станами організму. 

Активність КФ у ротовій рідині хворих ІІ групи була вищою, ніж у 

досліджуваних 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. 

 Аналіз середніх показників вмісту електролітів у ротовій рідині осіб із 

ЗДЗТП  показав (рис. 4.3)  достовірне зменшення вмісту: кальцію  у 1,2 раза 

(1,82±0,06 ммоль/л проти 1,54±0,06 ммоль/л, р<0,01), заліза у 1,3 раза 

(0,61±0,06 ммоль/л проти 0,82±0,07 ммоль/л, р<0,05), фосфору  у 1,5 раза 

(4,18±0,23 ммоль/л проти 6,08±0,22 ммоль/л), натрію та калію  у 1,1 раза 

(17,15±2,06 ммоль/л проти 18,15±2,03 ммоль/л, р>0,05 та 19,08±2,11 ммоль/л 

проти 20,98±2,12 ммоль/л, відповідно, р>0,05), магнію у 1,4 раза (0,90±0,04 

ммоль/л проти 0,66±0,04 ммоль/л, р<0,01). 

За результатами вивчення вмісту електролітів у ротовій рідині хворих І-

ої групи виявлено таку залежність: 
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- високий рівень магнію достовірно (p<0,05) корелював з високими 

показниками кальцію (r=0,32) і калію (r=0,41);  

 

 

Рисунок 4.3 – Середній вміст електролітів у ротовій рідині хворих груп 

дослідження  

 

- високий рівень кальцію достовірно (p<0,05) поєднувався з високими 

показниками фосфору (r=0,54) і заліза (r=0,39); 

Аналогічний аналіз взаємозв’язку між вмістом різних електролітів у 

ротовій порожнині хворих ІІ-ої групи дав змогу встановити, що: 

- високий рівень магнію достовірно (p<0,05) поєднувався з високими 

показниками кальцію (r=0,36);  

- високий рівень кальцію достовірно (p<0,05) поєднувався з високими 

показниками фосфору (r=0,64), натрію (r=0,41) і калію (r=0,39); 

- високий рівень заліза достовірно (p<0,05) поєднувався з високими 

показниками кальцію (r=0,39) і магнію (r=0,34),  як показано на рис. 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Взаємозв’язок між показниками вмісту заліза, кальцію і 

магнію у ротовій рідині  хворих ІІ –ої групи 

 

У результаті проведених досліджень ми встановили наявність зниження 

вмісту у ротовій рідині іонів Mg, поєднане з поглибленням психофізіологічних 

реакцій дезадаптації в осіб із ЗЗТП (табл. 4.3). При цьому  максимальну 

концентрацію Mg у ротовій рідині (0,89±0,02 ммоль/л) виявляли в осіб без 

психофізіологічних реакцій дезадаптації. Водночас вияввлено достовірне 

зменшення вмісту Mg у ротовій рідині: при РПД – на 16,85 %, при САСК – на 

29,21 %, при ГНР – на 39,33 % та при НРЗП – на 46,67 % проти даних у 

обстежених без психофізіологічних реакцій дезадаптації, р<0,01. Вміст Са у 

ротовій рідині хворих І групи було знижено: при РПД – на 21,26 %, при САСК 

– на 34,65 %, при ГНР – на 39,76 % та при НРЗП – на 45,67 % (р<0,01) проти 

даних у хворих без РПД. 
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Таблиця 4.3 – Електролітний склад ротової рідини у хворих із 

запальними захворюваннями тканин пародонта залежно від 

психофізіологічного типу організму  

Тип реакції 

психофі-

зіологічної 

дезадаптації 

Електроліти (ммоль/л) 

Ca Fe Mg P Na K 

Без психо-

фізіологічної 

дезадаптації 

2,54± 

0,04 

1,20± 

0,09 

0,89± 

0,02 

7,00± 

0,25 

21,15± 

2,06 

26,50± 

2,15 

Реакції 

психофі-

зіологічної 

дезадаптації 

2,00± 

0,05 

0,96± 

0,08 

0,74± 

0,03 

6,42± 

0,23 

20,21± 

2,05 

23,74± 

2,13 

Соматоген-

ний астеніч-

ний симпто-

мокомплекс 

1,66± 

0,06 

0,80± 

0,07 

0,63± 

0,04 

6,05± 

0,22 

18,46± 

2,02 

20,98± 

2,12 

Гострі невро-

тичні розлади 

1,53± 

0,06 

0,64± 

0,06 

0,54± 

0,05 

5,73± 

0,20 

16,58± 

2,02 

18,22± 

2,10 

Невротич- 

ні розлади 

з затяжним 

перебігом 

1,38± 

0,07 

0,51± 

0,05 

0,48± 

0,06 

5,18± 

0,20 

14,37± 

2,00 

15,46± 

2,10 

Примітка. Достовірна відмінність показників щодо даних осіб без 

психофізіологічної дезадаптації:  р<0,05,  р<0,01,  р<0,001. 

 

Вміст Fe у ротовій рідині осіб із ЗЗТП був максимальним у 

досліджуваних без психофізіологічних реакцій дезадаптації (1,20±0,09 

мкмоль/л). Достовірне  зниження зазначеного показника спостерігали: при 



86 

САСК – на 33,33 %, при ГНР – на 46,67 % та при НРЗП – на 57,50 %, р<0,01 

проти даних у хворих І групи без психофізіологічних реакцій дезадаптації.  

Динаміка вмісту фосфору у ротовій рідині у осіб І групи мала 

аналогічний характер: визначено максимальну концентрацію цього іону у 

ротовій рідині хворих без РПД  (7,00±0,25 ммоль/л),  встановлено достовірне 

зниження вмісту Р у осіб при САСК – на 13,58 %, р<0,05, при ГНР – на 18,14% 

та при НРЗП – на 26,0 %, р<0,01. 

Водночас максимальна концентрація Na у ротовій рідині хворих І групи 

зафіксована в осіб без РПД  (21,15±2,06 ммоль/л). Достовірно  нижчим 

зазначений показник був  тільки у обстежених із НРЗП (на 32,06 %, р<0,05). 

Концентрація К у ротовій рідині хворих І групи без РПД була 

максимальною та дорівнювала 26,50±2,15 ммоль/л. Достовірне зниження 

вмісту цього іону у ротовій рідині виявляли в осіб при ГНР  (на 31,25 %, 

р<0,05) та при НРЗП  (на 41,66 %, р<0,01). 

У хворих із ЗДЗТП (табл. 4.4) без РПД вміст Са у ротовій рідині був 

максимальним і становив 2,25±0,04 ммоль/л. При всіх типах реакцій 

психофізіологічної дезадаптації спостерігали достовірне зменшення 

зазначеного показника. Зокрема,  при РПД – на 13,78 %, при САСК – на 

34,22%, при ГНР – на 48,89 % та при НРЗП – на 60,89 %, р<0,01.  

Концентрація Mg у ротовій рідині досліджуваних ІІ групи без РПД 

становила 1,26±0,03 ммоль/л; вірогідне зниження виявляли: при РПД – на  

14,29 %, при САСК – на 28,57 %, при ГНР – на 42,86 % та при НРЗП – на  

57,14 %. 

У досліджуваних ІІ групи визначали зменшення концентрації Fe у 

ротовій рідині з поглибленням психофізіологічних реакцій дезадаптації. При 

цьому достовірне зменшення  концентрації  іону спостерігали: при САСК – на 

33,71 %, при ГНР – на 50,56 % та при НРЗП – на 58,43 % стосовно даних у 

осіб з ЗДЗТП без РПД, р<0,01. 
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Таблиця 4.4 – Електролітний склад ротової рідини в осіб із запально-

дистрофічними захворюваннями тканин пародонта залежно від 

психофізіологічного типу організму  

Тип реакції 

психофі-

зіологічної 

дезадаптації 

Електроліти (ммоль/л) 

Ca Fe Mg P Na K 

Без психо-

фізіологічної 

дезадаптації 

2,25± 

0,04* 

0,89± 

0,08** 

1,26± 

0,03 

5,40± 

0,26* 

20,25± 

2,07 

24,80± 

2,12 

Реакції 

психофі-

зіологічної 

дезадаптації 

1,94± 

0,05 

0,74± 

0,07** 

1,08± 

0,03 

4,79± 

0,25* 

18,90± 

2,07 

22,38± 

2,12 

Соматогенний 

астенічний 

симптомо-

комплекс 

1,48± 

0,06,** 

0,59± 

0,06,** 

0,90± 

0,04 

4,18± 

0,23,* 

17,55± 

2,06 

19,23± 

2,12 

Гострі невро-

тичні розлади 

1,15± 

0,07,* 

0,44± 

0,06,** 

0,72± 

0,05 

3,57± 

0,22,* 

15,20± 

2,05 

16,08± 

2,10 

Невротичні 

розлади 

з затяжним 

перебігом 

0,88± 

0,08,* 

0,37± 

0,05 

0,54± 

0,06 

2,96± 

0,20,* 

13,85± 

2,05 

12,93± 

2,09 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних без психофізіологічної 

дезадаптації:  р<0,05,  р<0,01,  р<0,001. 

2. Достовірна відмінність показників щодо даних хворих із запальними 

захворюваннями тканин пародонта (табл.4.3): * р<0,05, ** р<0,01,  

*** р<0,001. 
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Максимальні показники вмісту Р у ротовій рідині виявляли в осіб без 

РПД (5,40±0,26 ммоль/л) та при РПД (4,79±0,25 ммоль/л, р>0,05). Водночас 

визначали достовірне зниження вмісту іону у ротовій рідині обстежених цієї 

групи: при САСК – на 22,59 %, при ГНР – на 33,89 % та при НРЗП – на 

45,19%, р<0,01. 

У хворих із ЗДЗТП максимальні рівні концентрацій Na i K у ротовій 

рідині визначали в осіб без РПД: 20,28±2,07 ммоль/л та 24,80±2,12 ммоль/л, 

відповідно.  

Привертало  увагу достовірно вірогідне зниження вмісту натрію та 

калію у ротовій рідині хворих цієї групи при ГНР  (на 24,94 % та на 35,17 %, 

відповідно, р<0,05) та при НРЗП (на 31,60 % та на  

47,86 %, відповідно, р<0,01).  

Міжгрупове порівняння довело, що в осіб з ЗДЗТП вміст Са у ротовій 

рідині був нижчим у осіб без РПД  на 11,42 %, р1<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 хворих із ЗЗТП при аналогічних реакціях 

психофізіологічної дезадаптації. 

Вміст Fe у хворих ІІ групи був нижчим у 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 ЗЗТП із аналогічними психофізіологічними реакціями 

дезадаптації. Привертав увагу той факт, що хоча концентрація Fe у ротовій 

рідині хворих ІІ групи при НРЗП була на 27,45 % нижчою, ніж в осіб І групи із 

НРЗП, отриманий показник достовірно не відрізнявся від даних хворих із 

ЗЗТП, р1>0,05. 

З’ясовано, що у хворих із запально-дистрофічними ураженнями тканин 

пародонта рівень Mg у ротовій рідині був достовірно вищим в обстежених із 

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 ЗЗТП і аналогічними психофізіологічними 

реакціями дезадаптації. 
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Варте уваги те, що в осіб ІІ групи рівень Р у ротовій рідині був значно 

нижчим, ніж у хворих І групи: у осіб 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 %, 

р1<0,01.  

Під час аналізу вмісту іонів Na і К у ротовій рідині та міжгрупового 

порівняння достовірна відмінність показників не виявлена, р>0,05.  

Отже, за результатами проведених біохімічних досліджень у хворих із 

ЗДЗТП, як порівняти з пацієнтами із запальними ураженнями тканин 

пародонта встановлено наявність, більш виражених: 

 запальних явищ у тканинах зубоутримуючого апарату, на що вказує 

підвищений вміст амілази у ротовій рідині (на 21,27 %); 

 розбалансування процесів ремоделювання кісткової тканини, 

підтверджене зменшенням активності лужної фосфатази (на 15,13 %) на тлі 

збільшення активності кислої фосфатази (на 25,57 %) та порушенням кальцій-

фосфорного гомеостазу; збільшення рівня ЛФ достовірно (p<0,05) поєднане зі 

зниженням рівня КФ (коефіцієнт кореляції у І-ій групі становить – 0,86; а у 

другій – 0,81); 

  дисбалансу мінерального складу ротової рідини, що у комплексі 

пригнічує процеси кісткоутворення; 

 зниження рівня заліза у ротовій рідині, ймовірно, свідчить про 

анемію, яка зумовлює тканинну гіпоксію та сприяє інтенсифікації запальних 

явищ у структурах пародонта. 

За цих обставин у хворих обох груп дослідження з поглибленням 

психофізіологічних реакцій дезадаптації дисбаланс вивчених біохімічних 

показників мав більш виражений характер. 

 

4.2 Зміни показників місцевого імунітету та ступеня дисбіозу у хворих із 

захворюваннями тканин пародонта і різними психофізіологічними станами 

організму. 

Вивчення динаміки показників імунітету у ротовій рідині (рис. 4.5) 
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досліджуваних показало, що у середньому у хворих із ЗЗТП вміст лізоциму у 

ротовій рідині був на 6,87 % вищим, ніж у хворих із запально-дистрофічними 

ураженнями тканин пародонта (422,0±5,20 мкг/мл проти 393,00±4,24 мкг/мл, 

р<0,01). Вміст секреторного імуноглобуліну А у ротовій рідині хворих І групи 

на 14,22 % перевищував відповідні дані у осіб ІІ групи (0,232±0,015 г/л проти 

0,199±0,016 г/л, р>0,05). Концентрація IgA у хворих І групи дорівнювала 

0,187±0,004 г/л, що було на 6,42 % вище, ніж у осіб ІІ групи (0,175±0,006 г/л, 

р>0,05). Водночас вміст IgG у ротовій рідині досліджуваних із ЗЗТП у 

середньому перевищував відповідний показник у осіб із ЗДЗТП на 15,54 % 

(0,386±0,005 г/л проти 0,326±0,004 г/л, р<0,01).  

 

 

Рисунок 4.5 – Динаміка середніх показників місцевого імунітету у 

ротовій рідині хворих груп дослідження (г/л) 

 

Аналіз взаємозв’язків показників місцевого імунітету у ротовій рідині 

дав змогу встановити, що у І-ій групі: 

- високі рівні лізоциму достовірно (p<0,05) поєднуються з високими 

показниками sIgA (r=0,43), IgA (r=0,51) та IgG (r=0,35);  
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- високі рівні sIgA достовірно (p<0,05) поєднуються з високими 

показниками IgG (r=0,40); 

- високі рівні уреази достовірно (p<0,05) поєднуються з низькими 

показниками IgA (r=-0,51), що відображено на рис. 4.6. 

У ІІ-ій групі встановлено схожі залежності, а саме:  

- високі рівні лізоциму достовірно (p<0,05) поєднуються з високими 

показниками sIgA (r=0,37), IgA (r=0,61) та IgG (r=0,40);  

- високі рівні sIgA достовірно (p<0,05) поєднуються з високими 

показниками IgA (r=0,41) та IgG (r=0,55); 

- високі рівні уреази достовірно (p<0,05) поєднуються з низькими 

показниками IgA(r=-0,39) та IgG (r=0,-44). 

 

Коефіцієнт кореляції: r = -0,51; p<0,05
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Рисунок 4.6 –  Взаємозв’язок між вмістом уреази та IgA у хворих І-ої 

групи 
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Динаміка окремих показників місцевого імунітету у хворих із 

захворюваннями тканин пародонта залежно від психофізіологічного стану 

організму представлена у табл. 4.5 та 4.6. 

 

Таблиця 4.5 – Показники місцевого імунітету у ротовій рідині пацієнтів  

із запальними захворюваннями тканин пародонта залежно від 

психофізіологічного стану організму  

Реакція  

психофі-

зіологічної 

дезадаптації 

Показники  

Лізоцим 

(мкг/мл) 

sIgA 

(г/л) 

IgA 

(г/л) 

IgG 

(г/л) 

Уреаза 

(мкмоль/л) 

Ступінь 

дисбіозу 

Без психо-

фізіологічної 

дезадаптації 

487,00± 

8,62 

0,305± 

0,015 

0,220± 

0,005 

0,435± 

0,006 

1,87± 

0,16 

0,38± 

0,09 

Реакції 

психофі-

зіологічної 

дезадаптації 

446,00± 

6,14 

0,269± 

0,016 

0,200± 

0,004 

0,419± 

0,005 

1,99± 

0,15 

0,45± 

0,08 

Соматогенний 

астенічний 

симптомо-

комплекс 

420,00± 

5,20 

0,224± 

0,015 

0,183± 

0,002 

0,385± 

0,004 

2,25± 

0,18 

0,54± 

0,09 

Гострі невро-

тичні розлади 

392,00± 

4,56 

0,192± 

0,014 

0,170± 

0,004 

0,358± 

0,005 

2,63± 

0,19 

0,67± 

0,10 

Невротичні 

розлади 

з затяжним 

перебігом 

365,00± 

4,20 

0,174± 

0,015 

0,162± 

0,005 

0,332± 

0,006 

2,91± 

0,18 

0,78± 

0,11 

Середнє 

значення  

422,00± 

5,20 

0,232± 

0,015 

0,187± 

0,004 

0,386± 

0,005 

2,33± 

0,15 

0,56± 

0,09 

Примітка. Достовірна відмінність показників щодо даних пацієнтів без 

психофізіологічної дезадаптації:  р<0,05,  р<0,01,  р<0,001. 
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Таблиця 4.6 – Показники місцевого імунітету у ротовій рідині пацієнтів 

із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта залежно від 

психофізіологічного стану організму  

Реакція  

психофі-

зіологічної 

дезадаптації 

Показники  

Лізоцим 

(мкг/мл) 

sIgA 

(г/л) 

IgA 

(г/л) 

IgG 

(г/л) 

Уреаза 

(мкмоль/л) 

Ступінь 

дисбіозу 

Без психо-

фізіологічної 

дезадаптації 

438,00± 

5,26* 

0,248± 

0,016** 

0,200± 

0,005** 

0,410± 

0,004* 

2,49± 

0,17** 

0,57± 

0,08 

Реакції 

психофі-

зіологічної 

дезадаптації 

412,0± 

4,29,* 

0,215± 

0,017** 

0,192± 

0,006 

0,370± 

0,004* 

2,63± 

0,18** 

0,64± 

0,07 

Соматогенний 

астенічний 

симптомо-

комплекс 

386,00± 

4,12,* 

0,194± 

0,016 

0,179± 

0,067 

0,330± 

0,005* 

2,81± 

0,17 

0,73± 

0,06 

Гострі невро-

тичні розлади 

375,00± 

3,96,** 

0,179± 

0,015 

0,160± 

0,006 

0,289± 

0,006,

* 

2,98± 

0,18 

0,79± 

0,07 

Невротичні 

розлади 

з затяжним 

перебігом 

354,00± 

3,56,** 

0,158± 

0,014 

0,142± 

0,007,

** 

0,232± 

0,004,

* 

3,18± 

0,19 

0,90± 

0,08 

Середнє 

значення  

393,00± 

4,24* 

0,199± 

0,016 

0,175± 

0,006 

0,326± 

0,004* 

2,82± 

0,18,** 

0,73± 

0,07 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних пацієнтів без 

психофізіологічної дезадаптації:  р<0,05,  р<0,01,  р<0,001. 

2. Достовірна відмінність показників щодо даних пацієнтів із запальними 

захворюваннями тканин пародонта (табл.4.3): * р<0,05, ** р<0,01, *** 

р<0,001. 

 

Привертало увагу достовірне зменшення рівня лізоциму у ротовій рідині 

хворих із ЗЗТП з поглибленням психофізіологічних реакцій дезадаптації. 
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Зокрема, в осіб із ЗЗТП вміст лізоциму у ротовій рідині був нижчим на 8,42 %, 

при РПД, на 15,95 %  при САСК, на 24,23 % при ГНР та на 33,42 % при НРЗП, 

як порівняти з аналогічними даними хворих із ЗЗТП без РПД, р<0,01. 

Спостерігали зниження вмісту sIgA у ротовій рідині хворих зазначеної 

групи від 0,305±0,015 г/л у осіб без РПД до 0,174±0,015 г/л у пацієнтів із 

НРЗП, р<0,01. При цьому вміст sIgA у ротовій рідині був нижчим на 11,80 % у 

осіб з РПД (р>0,05), на 26,56 % при САСК, на 37,05 % з ГНР та на 42,95 % при 

НРЗП, ніж у хворих без РПД, р<0,01. 

Максимальні показники вмісту IgA у ротовій рідині хворих із ЗЗТП 

визначали у осіб без РПД  (0,220±0,005 г/л). З поглибленням 

психофізіологічних реакцій дезадаптації визначали зменшення концентрації 

IgA у ротовій рідині: при РПД – на 9,10 %, при САСК – на 16,82 %, при ГНР – 

на 22,73 % та при НРЗП – на 26,36 % проти даних у осіб без РПД, р<0,01. 

Аналогічне зменшення вмісту IgG у ротовій рідині виявляли у пацієнтів 

зазначеної групи: від 0,435±0,006 г/л у хворих без РПД до 0,332±0,006 г/л у 

осіб з НРЗП. Водночас вміст IgG у осіб цієї групи був нижчим на 3,68 % при 

РПД (р<0,05), на 11,49 % при САСК, на 17,70 % при ГНР та на 23,68 % при 

НРЗП, (р<0,01), ніж у хворих без РПД. 

В осіб із ЗДЗТП максимальні показники лізоциму у ротовій рідині 

досліджували в обстежених без РПД  (438,00±5,26 мкг/мл). Водночас у хворих 

цієї групи з поглибленням психофізіологічних реакцій дезадаптації визначали 

зменшення концентрації лізоциму у ротовій рідині досліджуваних з РПД  на 

5,94 %, при САСК  на 11,87 %, при ГНР на 14,38 %, при НРЗП на 19,18 %, 

р<0,01 проти даних у хворих без РПД. 

Найбільшу концентрацію sIgA у ротовій рідині зазначеної групи 

визначали в осіб без РПД (0,248±0,016 г/л). Виявляли зниження рівня sIgA у 

ротовій рідині хворих з РПД на 13,11 % (р>0,05), при САСК  на 21,77 %, при 

ГНР  на 27,82 % та при НРЗП на 36,30 % (р<0,01) проти даних осіб без РПД. 
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Показник IgA у ротовій рідині становив 0,200±0,005 г/л у досліджуваних 

із ЗДЗТП без РПД ; був нижчим на 4,0 % у разі РПД (р>0,05), на 10,5 % при 

САСК, (р>0,05), на 20,0 % при ГНР та на 29,0 % при НРЗП (р<0,01). 

 У ротовій рідині хворих цієї групи виявляли зниження концентрації IgG 

від 0,410±0,004 г/л у осіб без РПД. Зазначений показник був нижчим на 9,76 % 

при РПД, на 19,51 %  при САСК (р>0,05), на 29,51 % при ГНР та на 43,41 % 

при НРЗП (р<0,01). 

Порівняння даних імунологічного спектру ротової рідини у хворих із 

запальними та запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта 

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

групи вміст лізоциму у ротовій рідині був достовірно вищим проти даних 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 %, р1<0,01. 

Привертав увагу достовірно вищий вміст sIgA у ротовій рідині хворих із 

ЗЗТП без РПД (на 22,98 %) і у пацієнтів із РПД (на 25,12 %), р<0,05, як 

порівняти з показниками досліджуваних із ЗДЗТП та аналогічними реакціями 

психофізіологічної дезадаптації. У разі решти типів психофізіологічних 

реакцій дезадаптації достовірні відмінності зазначеного показника при 

міжгруповому порівнянні були відсутні, р1>0,05.   

Вміст IgA у ротовій рідині обстежених І групи достовірно відрізнявся 

тільки в осіб без реакцій психофізіологічної дезадаптації від аналогічного 

показника ІІ групи – 0,220±0,005 г/л проти 0,200±0,005 г/л, що було на 10,0 % 

вище у порівнянні (р<0,05). 

Водночас концентрація IgG у ротовій рідині досліджуваних І групи була 

вищою  у хворих без РПД  на 6,09 %, у разі  РПД – на 13,24 %, при САСК – на 

16,67 %, при ГНР – на 23,88 % та при НРЗП – на 43,10 % (р<0,01), ніж у 

пацієнтів ІІ групи дослідження. 

Для визначення ступеня дисбіозу у групах дослідження залежно від 

психофізіологічного стану організму, ми вивчили рівень активності уреази у 

ротовій рідині, яка є показником ступеня мікробного обсіменіння ротової 
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порожнини. Встановлено, що у середньому рівень активності уреази у ротовій 

рідині хворих із ЗЗТП був на 21,03 % нижчим, ніж у осіб із ЗДЗТП (2,33±0,15 

мкмоль/л проти 2,82±0,018 мкмоль/л, р<0,01). 

Привертало увагу зростання активності уреази у ротовій рідині 

досліджуваних з поглибленням психофізіологічних реакцій дезадаптації та 

інтенсифікацією запального процесу у тканинах пародонта (див. табл. 4.5, 4.6). 

Зокрема, у хворих І групи активність уреази у ротовій рідині зростала: 

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 проти  показників у осіб без РПД. 

У хворих ІІ групи досліджували аналогічну тенденцію: мінімальний 

показник активності уреази визначали у хворих без РПД  (2,49±0,017 

мкмоль/л). При цьому отриманий показник був достовірно нижчим при РПД – 

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

27,71%  (р<0,01). 

Ступінь дисбіозу ротової порожнини (СД) у групах дослідження 

визначали,  враховуючи отримані показники активності лізоциму та уреази. 

Ми встановили, що у середньому показник дисбіозу у хворих із ЗЗТП 

становив 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. 

Варто зазначити, що у досліджуваних обох груп достовірне зростання 

показників дисбіозу визначали при ГНР та НРЗП. Зокрема, в осіб із ЗЗТП СД 

був вищим при ГНР у 1,76 раза та при НРЗП  у 2,05 раза, ніж в осіб без РПД, 

р<0,05. 

У хворих із ЗДЗТП спостерігали аналогічну тенденцію: ступінь дисбіозу 

при ГНР був вищим у 1,4 раза та при НРЗП у 1,6 раза, ніж в обстежених без 

РПД, р<0,05. 

При порівнянні отриманих даних І та ІІ груп дослідження привертав 

увагу той факт, що активність уреази у хворих із ЗЗТП була достовірно 

нижчою проти аналогічних показників в осіб із запально-дистрофічними 
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ураженнями тканин пародонта: у хворих без РПД – на 33,15 % та при 

наявності РПД – на 32,16 %, р<0,05. У разі решти типів психофізіологічних 

реакцій дезадаптації достовірних відмінностей при міжгруповому порівнянні 

не отримували.  

Однак аналіз цифрових значень показників ступеня дисбіозу показав, що 

у хворих І групи за відсутності психофізіологічних реакцій дезадаптації та при 

РПД виявляли помірний ступінь дисбіозу, а при решті типів РПД – сильний 

ступінь дисбіозу. Водночас в осіб із ЗДЗТП при усіх типах реакцій 

психофізіологічної дезадаптації визначали сильний ступінь дисбіозу. 

Отже, за результатами аналізу імунологічних показників у ротовій 

рідині груп дослідження виявлено певний дисбаланс факторів місцевого 

захисту (лізоциму та секреторного імуноглобуліну А) і зниження концентрації 

імуноглобулінів А та G з поглибленням психофізіологічних реакцій 

дезадаптації, причому така тенденція була виразнішою у осіб із запально-

дистрофічними ураженнями тканин пародонта. 

Зростання уреазної активності на тлі зменшення активності лізоциму 

свідчило про наявність сильного ступеня дисбіозу у хворих з САСК, ГНР та 

НРЗП обох груп дослідження.  

Матеріали цього розділу опубліковані у таких працях: 36, 136, 173, 174, 

175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

РОЗДІЛ 5 

ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН 

ПАРОДОНТА В ОСІБ ЗАЛЕЖНО ВІД ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО 

СТАНУ ОРГАНІЗМУ 

 

5.1 Обґрунтування вибору лікувально-профілактичних заходів у хворих 

із захворюваннями тканин пародонта залежно від психофізіологічного стану 

організму 

У дослідженні брали участь 48 осіб із ЗЗТП і 52 хворих із ЗДЗТП та 

різними психофізіологічними станами організму (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 – Розподіл на лікувальні групи хворих із захворюваннями 

тканин пародонта та різними психофізіологічними станами організму  

З
ах

в
о
р

ю
в
ан

н
я
 

п
ар

о
д

о
н

та
 

Групи 

дослідження 

Типи психофізіологічних реакцій дезадаптації 

БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

аб
с.

 

% 

аб
с.

 

% 

аб
с.

 

% 
аб

с.
 

% 

аб
с.

 

% 

ЗЗТП, 

n=48 

основна, 

n=27 
6 22,22 11 40,74 6 22,22 2 7,41 2 7,41 

контрольна, 

n=21 
4 19,05 9 42,86 4 19,05 2 9,52 2 9,52 

ЗДЗТП, 

n=52 

основна, 

n=32 
5 15,63 9 28,13 4 12,50 8 25,00 6 18,74 

контрольна, 

n=20 
3 15,00 6 30,00 3 15,00 4 20,00 4 20,00 

 

До основних лікувальних груп (ОЛГ) належали 27 досліджуваних із 

запальними  захворюваннями тканин пародонта та 32 особи із запально-

дистрофічними ураженнями тканин пародонта, лікування та профілактику 

ЗТП у яких здійснювали, застосовуючи розроблені лікувально-профілактичні 



99 

комплекси. До контрольних лікувальних груп (КЛГ) увійшов  21 хворий із 

ЗЗТП та 20 осіб із ЗДЗТП. Лікування та профілактику у КЛГ проводили 

відповідно до передбачених чинних стандартів лікування генералізованих 

захворювань тканин пародонта. 

У хворих ОЛГ застосовували лікувально-профілактичні комплекси, 

доцільність використання яких була обґрунтована у результаті дослідження. 

Серед заходів,  передбачених такими комплексами, були гігієнічне навчання 

та виховання; індивідуальний вибір засобів догляду за порожниною рота з 

урахуванням індексу гігієни Гріна-Верміліона, інтенсивності уражень тканин 

пародонта за індексу РМА; здійснення професійної гігієни порожнини рота 

(табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 – Вибір індивідуальних засобів гігієни в осіб із 

захворюваннями тканин пародонта та різними психофізіологічними станами 

організму з урахуванням даних індексів OHI–S, PMA, КПВ 

Показники індексів Засоби гігієни 

OHI–S >1,5 

PMA= 25–35 % 

КПВ= 3–5 

Мануальна, електрична зубна щітка, монопучкова 

зубна щітка; зубні пасти „Колгейт” (триклозан+ 

сополімер, „Новий жемчуг Тотал”, „Пародонтакс”, 

„Лакалут флюоро”); ополіскувачі („Елюдріл 0,10 %”, 

„Curaprox Curasept 0,12 %”) 

OHI–S >2,0 

PMA =35–60 % 

КПВ= 6–7 

Мануальна або електрична зубна щітка, монопучкова 

зубна щітка; зубні пасти („Новий жемчуг Кальцій”, 

„Oral-B Sensitive”, „Новий жемчуг з екстрактом 

ламінарії”); ополіскувачі („Perio-AID 0,12 %”, 

„Curaprox Curasept 0,12 %”) 

OHI–S >3,0 

PMA >60 % 

КПВ >8 

Мануальна, електрична зубна щітка, монопучкова 

зубна щітка; зубні пасти („Perio-AID”, „Новий жемчуг 

з екстрактом ламінарії”, „Colgate Calcium”, „Oral-B 

Sensitive”, „Мексидол Дент актив”); ополіскувачі 

(„Мексидол Дент”, „Perio-AID 0,12 %”, „Meridol Med 

0,2 %”) 
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Місцеві та загальні лікувальні заходи розробляли диференційовано, з 

урахуванням клінічного та психосоматичного стану хворих, віднесених до 

основних лікувальних груп. До складу лікувально-профілактичного 

комплексу, застосованого в осіб із ЗЗТП (табл 5.3), входили: 

 антисептична обробка порожнини рота за допомогою ополіскувачів, 

які містять хлоргексидину біглюконат („Perio-AID 0,12 %”, „Meridol Med CHX 

- 0,2 %”, Curaprox Curasept 0,12 %”, „Елюдріл 0,10 %”); 

 аплікації на ясна гелю „Perio-AID” зі вмістом хлоргексидину 

біглюконату (0,12 %) – антисептика тривалої дії з бактеріоцидними і 

бактеріостатичними властивостями, хлорид цетил піридину (0,05 %) – 

антисептика з вираженою антинальотною дією, посилювача ефекту 

хлоргексидину біглюконату, за такою схемою: 

 3 процедури щодня; у домашніх умовах упродовж 4 діб за наявності 

та за відсутності  РПД; 

 3–5 процедур щодня; у домашніх умовах упродовж 5 діб при САСК; 

 5–7 процедур щодня; у домашніх умовах упродовж 7 діб при ГНР та 

НРЗП.     

Хворї  із ЗЗТП отримували:  

 препарат „Триовіт”для загального зміцнення організму  за схемою:  

- по 1 капсулі 1 раз на день упродовж 1 місяця пацієнтам  із РПД, 

САСК та без РПД; 

- по 1 капсулі 2 рази на день упродовж 2 місяців при гострих 

невротичних розладах та невротичних розладах із затяжним перебігом; 

 препарат „Магне-В6 антистрес” зі вмістом магнію цитрату 

безводного та піридоксину гідрохлориду для посилення стресостійкості 

організму. Магній бере активну участь у всіх обмінних процесах, у  передачі 

імпульсів у нервових клітинах. Вітамін В6 необхідний для регуляції нервової 

системи, метаболічних процесів. Препарат призначали по 1 таблетці  3 рази на 

добу протягом 1 місяця пацієнтам  з РПД, САСК та без РПД; по 2 таблетці  2 

рази на добу протягом 1 місяця у разі ГНР та НРЗП; 



 

Таблиця 5.3 – Лікувально-профілактичні заходи у пацієнтів із запальними захворюваннями тканин пародонта залежно 

від реакцій психофізіологічної дезадаптації    

Схема лікування БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

Професійна гігієна 

порожнини рота 

Антисептична обробка порожнини рота 0,2 % розчином хлоргексидину біглюконату, 

зняття зубних відкладень за допомогою УЗ-скейлера та мануальних інструментів 

1 раз на 3 місяці; надалі –  

1 раз на 6 місяців 
1 раз в 3 місяці 

1 раз в місяць в перші 3 місяці; 

надалі – 1 раз в 3 місяці. 

Місцева терапія 

Антисептична обробка порожнини рота за допомогою ополіскувачів, які містять 

хлоргексидину біглюконат („Perio-AID 0,12 %”, „Meridol Med СНХ – 0,2 %”, „Curaprox 

Curasept 0,12 %”, „Елюдріл 0,10 %”) 

Аплікації на ясна з гелем „Perio-AID” 

3 процедури щодня; в домашніх 

умовах впродовж 4 діб 

3–5 процедур що-

дня; в домашніх 

умовах впродовж 

5 діб 

5–7 процедур щодня; в домашніх 

умовах впродовж 7 діб 

Загальна терапія: 1) для 

загального зміцнення 

організму препарат  

„Триовіт” 

по 1 капсулі 1 раз на день впродовж 1 місяця 
по 1 капсулі 2 рази на день 

впродовж 2 місяців 

1) для покращення 

ремоделювання кісткової 

тканини 

„Кальцемін” 

по 1 таблетці на добу; протягом 1 місяця 

по 2 таблетки на добу; протягом 1 

місяця. Повторний курс через 3 

місяці 

2) для посилення 

стресостійкості організму 

„Магне-В6 антистрес” 

по 1 таблетці  3 рази на добу протягом 1 місяця по 2 таблетки  2 рази на добу 

протягом 1 місяця 
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- препарат „Кальцемін” для покращення ремоделювання кісткової 

тканини. До його складу входить кальцій, який є важливим структурним 

компонентом кістки, забезпечує нормальну проникність судинної стінки, 

міжнейронну і нервово-м’язову провідність, автоматизм серця; вітамін D – 

сприяє нормальному засвоєнню кальцію; цинк – бере участь у синтезі білків, 

нуклеїнових кислот, входить до складу понад 200 ферментів; мідь – потрібна 

для синтезу колагену та еластину; марганець – нормалізує синтез 

глікозаміногліканів, необхідних для формування хрящевої та кісткової тканин; 

бор – регулює активність паратгормону і через нього – обмін кальцію, магнію, 

фосфору. Зазначений препарат призначали (після прийому „Магне-В6 

антистрес”) по 1 таблетці на добу протягом 1 місяця пацієнтам із РПД, САСК 

та без РПД; по 2 таблетки на добу протягом 1 місяця, з повторним курсом 

щотри місяці при ГНР та НРЗП. 

 У хворих із ЗДЗТП (табл. 5.4) для антисептичної обробки порожнини 

рота місцево застосовували хлоргексинвмісні ополіскувачі, після чого 

проводили фотодинамічну терапію (ФДТ) за допомогою апарата для 

озонотерапії „Ozonymed”: 

-  по 5 процедур через добу  пацієнтам із РПД та без РПД; 

- по 5–6 процедур щодня пацієнтам із САСК; 

- по 6–8 процедур щодня пацієнтам із ГНР та НРЗП.  

Усім особам молодого віку, незалежно від психосоматичного стану 

організму, рекомендували застосовувати аплікації з гелем „Perio-AID” у 

домашніх умовах. 



 

 

Таблиця 5.4 – Лікувально-профілактичні заходи у хворих із запально-дистрофічними ураженнями тканин 

пародонта залежно від типу психофізіологічних реакцій дезадаптації  

Схема лікування БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

Професійна гігієна 

порожнини рота 

Після антисептичної обробки порожнини рота 0,2 % розчином хлоргексидин біглюконату 

знімали зубні відкладення за допомогою УЗ-скейлера та мануальних інструментів 

1 раз в 4 місяці;  

надалі 1 раз на 6 місяців 

1 раз в 3 місяці;  

надалі 1 раз на 4 

місяці 

1 раз в місяць в перші 3 місяці; 

 надалі 1 раз в з місяці 

Місцева терапія 

Антисептична обробка ротової порожнини за допомогою ополіскувачів зі вмістом 

хлоргексидин біглюконату („Perio-AID 0,12 %”, „Meridol Med СНХ – 0,2 %”, „Curaprox 

Curasept 0,12 %”, „Елюдріл 0,10 %”) 

Фотодинамічна терапія за допомогою апарата „Ozonymed” 

5 процедур ФДТ через добу 
5–6 процедур 

щодня 
6–8 процедур щодня 

Аплікації на ясна гелем „Perio-AID” в домашніх умовах 

1 раз на добу курсом 7 діб 2 рази на добу курсом 14 діб 

Хірургічне (закритий та відкритий кюретаж, клаптеві операції) та ортопедичне (вибіркове 

пришліфування, протезування) лікування за показаннями 

 



 

 

 

Продовження табл. 5.4 

Схема лікування БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

Загальна терапія: 

а) для посилення 

стресостійкості 

організму 

„Магне-В6 антистрес” 

По 1 таблетці 3 рази на добу 1 місяць 

По 2 таблетки 2 рази на добу 1 

місяць 

б) для покращення 

мембранопротекторних, 

антигіпоксичних, 

стимуляції симпато-

адреналової системи 

„Мілдронат” 

По 1 капсулі (250 мг) 1 раз на добу 

впродовж 4 тижнів 

По 1 капсулі 1 раз 

на добу впродовж 

 5 тижнів 

По 2 капсули 2 рази на добу 

впродовж  

6 тижнів 

в) для покращення 

роботи СС, дихальної, 

імунної системи, 

енергетичного обміну 

та роботи головного 

мозку 

„Коензим Q 10” 

По 1 капсулі 1 раз на добу 1 місяць По 1 капсулі 2 рази на добу 1 місяць 

г) для покращення 

ремоделювання 

кісткової тканини 

„Остеогенон” 

По 1 таблетці 2 рази на добу 

протягом 1 місяця з повторними 

курсами кожні 6 місяців 

По 2 таблетки 2 рази на добу протягом 1 місяця з 

повторними курсами кожні 4 місяці 
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До загальних лікувальних засобів, призначених хворим із ЗДЗТП, 

належали: 

- препарат „Мілдронат” для покращення мембранопротекторних, 

антигіпоксичного ефекту, стимуляції симпатоадреналової системи. 

Зазначений  засіб, який відновлює рівновагу процесів постачання і 

споживання кисню у клітинах, запобігає порушенню транспорту АТФ, має 

кардіопротекторну дію, збільшує толерантність до фізичного навантаження, 

тонізує ЦНС, пацієнти приймали за такими схемами:  

- по 1 капсулі (250 г) 1 раз на добу впродовж 4 тижнів хворим без РПД 

та з РПД; 

- по 1 капсулі 1 раз на добу впродовж 5 тижнів у разі САСК; 

- по 2 капсули 2 рази на добу впродовж 6 тижнів пацієнтам з ГНР та 

НРЗП. 

 препарат „Магне-В6 антистрес” для посилення стресостійкості 

організму призначали :  по 1 таблетці 3 рази на добу 1 місяць пацієнтам без 

РПД, з РПД та САСК; по 2 таблетки 2 рази на добу 1 місяць хворим з ГНР та 

НРЗП; 

 „Коензим Q 10” для покращення роботи дихальної, серцево-

судинної, імунної систем, енергетичного обміну, роботи головного мозку. З 

огляду на  виражені антигіпоксичні, метаболічні, антиоксидантні  властивості,  

здатності  протидіяти стресам, нормалізувати роботу нервової системи, 

стимулювати і зміцнювати імунну систему препарат застосовували: 

-  по 1 капсулі „Коензим Q 10” 1 раз на добу впродовж 1 місяця 

пацієнтам без РПД та з РПД; 

- по 1 капсулі „Коензим Q 10” 2 рази на добу впродовж 1 місяця 

хворим із САСК, ГНР, НРЗП; 

 препарат „Остеогенон” – регулятор кальцій-фосфорного обміну, 

який стимулює остеобласти та інгібує остеокласти, містить локальні 

регулятори ремоделювання кісткової тканини (TGF-β, IGF-I, IGF-II), 

остеокальцин, колаген І типу, забезпечує формування кісткової матриці. 
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Зазначений засіб застосовували (після курсу „Магне-В6 антистрес”) за такими 

схемами:  

- по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 1 місяця з повторними 

курсами кожні 6 місяців хворим без РПД та з РПД; 

- по 2 таблетки 2 рази на добу протягом 1 місяця з повторними 

курсами кожні 4 місяці. 

Препарати загальної дії призначали хворим ОЛГ, скориставшись 

консультативною допомогою та під наглядом лікарів-терапевтів. 

У КЛГ застосовували лікувальний комплекс, передбачений чинними 

стандартами лікування захворювань тканин пародонта (наказ МОЗ № 502 від 

28.12.2004 р.), зокрема професійну гігієну ротової порожнини, антисептики 

місцево, нестероїдні протизапальні препарати залежно від ступеня важкості 

захворювань тканин пародонта, санацію ротової порожнини, ортодонтичне і 

хірургічне лікування (за показаннями). Відповідно до стандартів навчали 

індивідуальному гігієнічному догляду за порожниною рота, призначали 

лікувально-профілактичні зубні пасти з антисептиками, екстрактами 

лікарських трав, макро- і мікроелементами (у разі наявності рентгенологічних 

змін у тканинах пародонта), ополіскувачі зі вмістом антисептиків. 

Оцінку результатів застосування запропонованих лікувально-

профілактичних комплексів у пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта 

та різним психофізіологічним станом організму проводили через 3, 6 та 12 

місяців. 

 

5.2 Ефективність застосування лікувально-профілактичного комплексу 

на клінічний стан тканин пародонта в осіб із захворюваннями тканин 

пародонта і різними психофізіологічними станами організму   

Оцінка клінічного стану тканин пародонта в осіб із ЗЗТП та ЗДЗТП 

через 3 місяці після  застосування запропонованого лікувально-

профілактичного комплексу (ЛПК) показала покращення показників індексу 

РМА у пролікованих осіб основних груп дослідження проти даних до 
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лікування (табл. 5.5). Зокрема, у хворих ОЛГ із ЗЗТП виявили зниження 

показників РМА у 1,9 раза у пацієнтів без РПД, у 1,7 раза при РПД, у 1,6 раза  

при САСК (р<0,01) та у 1,4 раза при ГНР і НРЗП (р<0,05). У осіб ОЛГ із 

ЗДЗТП визначали зменшення показників РМА за відсутності  РПД, при РПД 

та САСК у 1,4 раза (р<0,01) при ГНР у 1,3 раза та при НРЗП  у 1,2 раза, р<0,05, 

проти даних до лікування.  

 

Таблиця 5.5 – Динаміка показників РМА індексу у пацієнтів із 

захворюваннями тканин пародонта та різними психофізіологічними станами 

організму через 3 місяці спостережень  

Захворювання 

тканин 

пародонта 

Групи 

дослід-

ження 

БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

Запальні 

захворювання 

тканин 

пародонта 

До 

лікування  

28,43± 

2,46 

33,48± 

2,76 

36,54± 

2,83 

47,66± 

3,10 

50,70± 

3,15 

 ОЛГ,  

n=27 

15,22± 

2,41* 

20,27± 

2,70* 

23,33± 

2,82* 

34,45± 

3,15** 

37,49± 

3,10** 

 КЛГ,  

n=21 

18,52± 

2,42** 

23,30± 

2,67** 

26,67± 

2,80** 

37,40± 

3,12** 

40,79± 

3,07** 

Запально-

дистрофічні 

захворювання 

тканин 

пародонта 

До 

лікування  

49,21± 

3,40 

54,26± 

3,45 

58,31± 

3,50 

70,32± 

4,12 

75,38± 

4,18 

 ОЛГ,  

n=32 

34,07± 

3,38* 

39,11± 

3,30* 

43,16± 

3,35* 

55,17± 

4,10** 

60,38± 

4,03** 

КЛГ,  

n=20 

42,14± 

3,42 

47,19± 

3,38 

51,24± 

3,43 

63,18± 

4,19 

68,31± 

4,14 

Примітка. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування: 

*р<0,05; **р<0,01; *** р<0,001. 
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В осіб КЛГ із ЗЗТП спостерігали зниження показників індексу РМА: у 

1,5 раза  у хворих без РПД, у 1,4 раза при РПД та САСК, у 1,3 раза при ГНР та 

у 1,2 раза  при НРЗП, р<0,05, як порівняти з даними до лікування. 

Привертало увагу зменшення показників РМА в осіб КЛГ із ЗДЗТП, але 

отримані дані статистично значуще не відрізнялись від даних до лікування, 

р>0,05. Варто зазначити, що ми не виявили статистичної значущої відмінності 

між показниками основних та контрольних лікувальних груп через 3 місяці 

досліджень, р>0,05. 

Отже, через 3 місяці після лікування у результаті застосування ЛПК, які 

ми запропонували, у пацієнтів ОЛГ із ЗЗТП показник індексу РМА у 

середньому зменшився у 1,5 раза (р<0,01), а у хворих ОЛГ із запально-

дистрофічними ураженнями тканин пародонта  у 1,3 раза (р<0,05) проти даних 

до лікування. Водночас у досліджуваних КЛГ показник РМА у зазначений 

термін досліджень знизився у 1,3 раза при ЗЗТП, р<0,05 та у 1,13 раза при 

ЗДЗТП, р>0,05. 

Через 3 місяці досліджень у хворих всіх груп ми домоглися покращення 

гігієнічного стану ротової порожнини (табл. 5.6). У пацієнтів ОЛГ із ЗЗТП 

спостерігали зниження індексу OHI–S: у 3,5 раза за відсутності  РПД , у 2,9 

раза при  РПД, у 1,8 раза при САСК і ГНР  та у 1,5 раза при НРЗП, р<0,01, як 

порівняти з даними до лікування. У хворих КЛГ із ЗЗТП визначали зменшення 

даних OHI–S у 2,07 раза у осіб без РПД, у 1,7 раза  при РПД, у 1,2 раза  при 

САСК, у 1,3 раза  при ГНР і у 1,5 раза при НРЗП, р<0,01. 

У хворих ОЛГ із ЗДЗТП виявляли зниження індексу OHI–S у 2,4 та 2,3 

раза у осіб без РПД та з РПД, відповідно, у 1,6 та 1,5 раза при САСК та ГНР, 

відповідно, та у 1,3 раза при НРЗП, р<0,01, проти даних до лікування. У 

пацієнтів КЛГ із ЗДЗТП спостерігали достовірне зменшення індексу OHI–S 

при усіх психосоматичних станах організму, р<0,01, причому максимальне 

зменшення даних OHI–S визначали у хворих без РПД (у 1,9 раза),  мінімальне 

зниження -  при ГНР та НРЗП (у 1,3 раза). 
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Таблиця 5.6 – Динаміка показників індексу OHI–S у хворих із 

захворюваннями тканин пародонта і різними психосоматичними станами 

організму через 3 місяці після лікування   

Захворювання 

тканин 

пародонта 

Групи 

дослід-

ження 

БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

Запальні 

захворювання 

тканин 

пародонта 

До 

лікування  

1,97± 

0,08 

2,16± 

0,06 

2,48± 

0,07 

2,80± 

0,08 

3,10± 

0,09 

 ОЛГ,  

n=27 

0,56± 

0,03* 

0,74± 

0,04* 

1,38± 

0,06* 

1,54± 

0,05* 

2,03± 

0,07* 

 КЛГ,  

n=21 

0,95± 

0,07*, 

1,29± 

0,05*, 

1,99± 

0,04*, 

2,10± 

0,06*, 

2,52± 

0,08*, 

Запально-

дистрофічні 

захворювання 

тканин 

пародонта 

До 

лікування  

2,78± 

0,09 

2,79± 

0,04 

2,80± 

0,05 

3,12± 

0,10 

3,42± 

0,08 

 ОЛГ, 

n=32 

1,15± 

0,04* 

1,22± 

0,04* 

1,73± 

0,06* 

2,10± 

0,11* 

2,36± 

0,04* 

КЛГ,  

n=20 

1,45± 

0,05*, 

1,53± 

0,06*, 

2,03± 

0,08*, 

2,40± 

0,09*, 

2,66± 

0,07*, 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування: * р<0,05;  

** р<0,01; *** р<0,001; 

2. Достовірна відмінність показників основної та контрольної груп:  р<0,05; 

 р<0,01;  р<0,001. 

 

Отже, через 3 місяці після лікування у результаті застосування 

запропонованих ЛПК у хворих ОЛГ спостерігали зниження індексу OHI–S у 

середньому у 2,0 рази при ЗЗТП та у 1,7 раза при ЗДЗТП  (р<0,01), як 

порівняти з даними до лікування. У осіб КЛГ, яких лікували із 

застосовуванням традиційної фармакотерапії, визначали зменшення 
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показників OHI–S  проти даних до лікування у середньому у 1,4 раза при ЗЗТП  

та у 1,5 раза при ЗДЗТП, р<0,01. 

Аналіз середніх значень вакуумної проби показав (табл. 5.7), що у 

хворих ОЛГ та КЛГ із ЗЗТП через 3 місяці після лікування тривалість періоду  

утворення гематоми зростала і була вірогідно вищою проти показників до 

лікування, р<0,01. 

 

Таблиця 5.7 – Динаміка середніх показників вакуумної проби у хворих із 

захворюваннями тканин пародонта і різними психосоматичними станами 

організму через 3 місяці після лікування 

Захворюван-

ня тканин 

пародонта 

Групи 

дослід-

ження 

БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

З
З

Т
П

 

До 

лікування  

43,87± 

0,69 

41,65± 

0,69 

35,61± 

0,63 

30,34± 

0,52 

24,74± 

0,41 

 ОЛГ, 

n=27 

55,99± 

0,73* 

53,77± 

0,71* 

47,73± 

0,62* 

42,46± 

0,50* 

36,86± 

0,40* 

 КЛГ, 

n=21 

49,99± 

0,68*, 

46,71± 

0,68*, 

41,66± 

0,62*, 

36,40± 

0,51*, 

30,80± 

0,42*, 

З
Д

З
Т

П
  

До 

лікування  

21,53± 

0,23 

23,20± 

0,22 

21,15± 

0,21 

20,05± 

0,20 

18,95± 

0,23 

 ОЛГ, 

n=32 

31,63± 

0,24* 

33,30± 

0,23* 

31,25± 

0,22* 

30,10± 

0,19* 

29,00± 

0,22* 

КЛГ, 

n=20 

23,56± 

0,22*, 

26,23± 

0,23*, 

24,19± 

0,24*, 

23,10± 

0,18*, 

21,00± 

0,24*, 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування: * р<0,05; 

** р<0,01; *** р<0,001; 

2. Достовірна відмінність показників основної та контрольної груп:  

 р<0,05;  р<0,01;  р<0,001. 
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Однак в осіб ОЛГ показники вакуумної проби перевищували аналогічні 

дані пацієнтів КЛГ у 1,12 раза за відсутності РПД, у 1,14 раза  при САСК, у 1,2 

раза при РПД, ГНР та НРЗП,  р<0,01. 

У хворих із ЗДЗТП спостерігали подібну тенденцію: отримані значення 

вакуумної проби були достовірно вищими, ніж до лікування, проте у осіб 

ОЛК, незалежно від психофізіологічного стану організму, період  утворення 

гематоми був у 1,3 раза тривалішим, ніж у хворих КЛГ, р<0,01. 

Отже, через 3 місяці досліджень у результаті застосування розроблених 

лікувально-профілактичних схем у хворих ОЛГ тривалість періоду утворення 

гематоми у середньому зросла проти показника до лікування у 1,3 раза у при 

ЗЗТП та у 1,5 раза у при ЗДЗТП, р<0,01. 

У хворих контрольних груп, яких лікували, застосовуючи чинні 

стандартні схеми, визначали збільшення тривалості періоду утворення 

гематоми проти даних до лікування у середньому у 1,2 раза при ЗЗТП та у 1,12 

раза при ЗДЗТП, р<0,01. 

Дані параклінічних індексів та функціональної оцінки стану тканин 

пародонта підтверджували даними клінічного огляду хворих (рис. 5.1), під час 

якого було встановлено «нормалізацію» стану тканин пародонта у 40,74±9,46 

% пролікованих ОЛГ із ЗЗТП проти 33,33±10,30 % пацієнтів КЛГ (р>0,05) 

через 3 місяці після лікування; „покращення” стану тканин пародонта 

визначали у 37,04±9,29 % хворих ОЛГ проти 33,33±10,30 % хворих КЛГ, 

р>0,05. Лікування виявилось неефективним у 22,22±8,00 % хворих ОЛГ та у 

33,33±10,30 % - КЛГ, р>0,05. 

У хворих із запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта 

через 3 місяці після лікування встановили: „нормалізацію” стану тканин 

пародонта у 28,13±7,95 % пацієнтів ОЛГ та у 15,00±3,10 % пацієнтів КЛГ, 

р>0,05; „покращення” – у 31,25±8,19 % пацієнтів ОЛГ проти 35,00±10,66 %  –  

КЛГ, р>0,05. Лікування виявилось неефективним у 40,60±8,68 % осіб ОЛГ 

проти 50,00±11,18 % - КЛГ, р>0,05. Привертав увагу той факт, що через 3 

місяці спостережень у пацієнтів КЛГ із захворюваннями тканин пародонта та 
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ГНР і НРЗП не виявили „нормалізації” стану тканин пародонта. 

 

 

Рисунок 5.1 – Середні показники за результатами клінічної оцінки стану 

тканин пародонта у хворих груп дослідження з різними психофізіологічними 

станами організму через 3 місяці після лікування 

 

Через 6 місяців спостережень результатом застосування 

розпрацьованого лікувально-профілактичного комплексу (табл. 5.8)  було 

подальше зниження індексу РМА в осіб ОЛГ із ЗЗТП та ЗДЗТП. 

Зокрема, у хворих ОЛГ із ЗЗТП визначали зниження показників РМА: в 

осіб без РПД у 3,1 раза, з РПД  у 2,4 раза, з САСК  у 2,1 раза, з ГНР  у 1,7 раза 

та при НРЗП у 1,6 раза (р<0,01) проти даних до лікування. 

  У хворих ОЛГ при ЗДЗТП спостерігали зниження РМА в обстежених 

без РПД у 1,8 раза, при РПД та САСК  у 1,6 раза та при ГНР та НРЗП  у 1,4 

раза (р<0,01), як порівняти з даними до лікування. 

В осіб КЛГ із захворюваннями тканин пародонта у результаті 

застосування традиційних лікувальних заходів через 6 місяців визначали 

зростання показників РМА при усіх типах психофізіологічних реакцій 

дезадаптації. Зазначенені показники збігалися з даними до лікування, р>0,05. 
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Таблиця 5.8 – Динаміка показників індексу РМА у осіб ОЛГ і КЛГ із 

захворюваннями тканин пародонта і різними психофізіологічними станами 

організму через 6 місяців після лікування   

Захворювання 

тканин 

пародонта 

Групи 

дослід-

ження 

БФПД РПД САСК ГНР НРЗП 

З
З

Т
П

 

 ОЛГ, 

n=27 

9,16± 

2,35* 

14,21± 

2,64* 

17,27± 

2,76* 

28,39± 

3,09* 

31,43± 

3,04* 

 КЛГ, 

n=21 

24,58± 

2,40 

29,36± 

2,61 

32,61± 

2,74 

41,46± 

3,06 

46,79± 

3,01 

З
Д

З
Т

П
 

 ОЛГ, 

 n=32 

28,01± 

3,32* 

33,06± 

3,24* 

37,10± 

3,29* 

49,11± 

4,04* 

54,32± 

3,97 

КЛГ,  

n=20 

48,20± 

3,48 

53,25± 

3,44 

56,30± 

3,49 

69,24± 

4,25 

74,35± 

3,91 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування: * р<0,05; 

** р<0,01; *** р<0,001; 

2. Достовірна відмінність показників основної та контрольної груп:  

 р<0,05;  р<0,01;  р<0,001. 

 

Через 6 місяців після лікування у пацієнтів ОЛГ спостерігали зменшення 

індексу РМА у середньому у 2,0 рази при ЗЗТП та у 1,5 раза  при ЗДЗТП  

(р<0,01) проти показників до лікування. У КЛГ середні дані проаналізованого 

індексу дорівнювали вихідним значенням, р>0,05. 

Через 6 місяців досліджень у результаті проведення повторних 

професійних гігієнічних заходів та корекції індивідуальних гігієнічних 

навичок у хворих ОЛГ та КЛГ із захворюваннями тканин пародонта 

показники індексу OHI–S залишались достовірно нижчими, як порівняти з 

даними до лікування (табл. 5.9). Однак у хворих основних груп визначали 

подальше зниження зазначеного індексу. Зокрема, в осіб із ЗЗТП спостерігали 
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зменшення OHI–S у хворих без РПД у 4,3 раза, при РПД – у 3,4 раза, при 

САСК і ГНР – у 1,7 раза і при НРЗП – у 1,4 раза, проти даних до лікування, 

р<0,01. 

 

Таблиця 5.9 – Динаміка показників індексу OHI–S у хворих з ЗЗТП і 

різними психофізіологічними станами організму через 6 місяців після 

лікування   

Захворювання 

тканин 

пародонта 

Групи 

дослідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

З
З

Т
П

 

 ОЛГ, 

n=27 

0,46± 

0,02* 

0,63± 

0,03* 

1,49± 

0,04* 

1,65± 

0,05* 

2,14± 

0,06* 

 КЛГ, 

n=21 

1,06± 

0,03*, 

1,40± 

0,04*, 

2,01± 

0,05*, 

2,22± 

0,06*, 

2,63± 

0,08*, 

З
Д

З
Т

П
 

 ОЛГ, 

n=32 

1,13± 

0,03* 

1,11± 

0,04* 

1,62± 

0,05* 

1,99± 

0,06* 

2,25± 

0,07* 

КЛГ, 

n=20 

1,56± 

0,05*, 

1,64± 

0,06*, 

2,14± 

0,07*, 

2,51± 

0,08*, 

2,77± 

0,07*, 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування: * р<0,05; 

** р<0,01; *** р<0,001; 

2. Достовірна відмінність показників основної та контрольної груп:                            

 р<0,05;  р<0,01;  р<0,001. 

 

 В обстежених ОЛГ із ЗДЗТП виявляли зниження  OHI–S  у 2,5 раза у 

пацієнтів без РПД та з РПД, у 1,7 раза при САСК і ГНР та у 1,5 раза при НРЗП  

(р<0,01),  як порівняти з даними до лікування. При цих обставинах показники 

індексу OHI–S у осіб ОЛГ були вірогідно нижчими проти даних у хворих 

КЛГ, р1<0,01. У середньому індекс OHI–S у хворих із ЗЗТП був меншим у 2,0 

рази у ОЛГ та у 1,3 раза у КЛГ (р<0,01) проти даних до лікування. Водночас в 
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осіб із ЗДЗТП індекс OHI–S був нижчим у 1,8 раза у ОЛГ та у 1,4 раза у КЛГ 

(р<0,01), як порівняти з референтними даними. 

 Через 6 місяців після лікування визначали подальше зростання даних 

вакуумної проби (табл. 5.10) у хворих ОЛГ із захворюваннями тканин 

пародонта, що засвідчувало адекватність лікувально-профілактичного 

комплексу, який ми розробили. За цих обставин у хворих КЛГ показник 

вакуумної проби збігався з даним через 3 місяці після лікування та залишався 

вірогідно вищим, як порівняти з даним до лікування, р<0,01.  

 

Таблиця 5.10 – Динаміка середніх показників вакуумної проби у хворих 

із захворюваннями тканин пародонта і різними психофізіологічними станами 

організму через 6 місяців після лікування  

Захворювання 

тканин 

пародонта 

Групи 

дослідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

З
З

Т
П

 

 ОЛГ, 

n=27 

66,00± 

0,94* 

63,20± 

0,90* 

57,83± 

0,94* 

33,56± 

0,70* 

46,90± 

0,50* 

 КЛГ, 

n=21 

48,00± 

0,73*, 

46,30± 

0,69*, 

40,50± 

0,62*, 

35,50± 

0,80*, 

28,40± 

0,56*, 

З
Д

З
Т

П
 

 ОЛГ, 

n=32 

40,70± 

0,90* 

43,40± 

0,25* 

41,35± 

0,30* 

40,20± 

0,40* 

40,00± 

0,36* 

КЛГ, 

n=20 

26,58± 

0,24*, 

27,80± 

0,50*, 

26,20± 

0,32*, 

25,00± 

0,30*, 

24,00± 

0,70*, 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування: * р<0,05; 

** р<0,01; *** р<0,001; 

2. Достовірна відмінність показників основної та контрольної груп:                    

 р<0,05;  р<0,01;  р<0,001. 
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У середньому через 6 місяців спостережень в осіб із ЗЗТП показник 

вакуумної проби був у 1,6 раза більшим в ОЛГ і у 1,2 раза у КЛГ (р<0,01) 

проти даних до лікування. У хворих із ЗДЗТП дані вакуумної проби 

перевищували значення до лікування у середньому у 1,9 раза в ОЛГ та  у 1,2 

раза у КЛГ. 

Аналіз клінічного стану тканин пародонта через 6 місяців спостережень 

дав змогу встановити наявність у хворих із ЗЗТП „нормалізації” стану тканин 

пародонта (рис. 5.2) у середньому у 59,26±9,46 % осіб ОЛГ проти 19,05±8,57% 

КЛГ, р<0,01. „Покращення” стану тканин пародонта визначали в 

40,74±10,22% осіб ОЛГ проти 47,62±10,90 % хворих КЛГ, р>0,05. Через 6 

місяців досліджень лікування виявилось неефективним у 33,33±10,30 % 

пролікованих КЛГ із ЗЗТП. Привертав увагу той факт, що через 6 місяців 

спостережень у хворих із ЗЗТП КЛГ „нормалізацію” стану тканин пародонта 

не визначали при САСК, ГНР та НРЗП.  

 

 

Рисунок 5.2 – Середні показники  за результатами клінічної оцінки стану 

тканин пародонта у хворих груп дослідження через 6 місяців після лікування  

 



117 

 

У пацієнтів із ЗДЗТП через 6 місяців досліджень „нормалізацію” стану 

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

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

пролікованих КЛГ, р>0,05. Лікування виявилось неефективним у 21,87±7,30 % 

хворих ОЛГ проти 65,00±10,67 % хворих КЛГ із ЗДЗТП, р<0,01. 

Через  рік досліджень в осіб ОЛГ із ЗЗТП мінімальний індекс РМА 

(6,18±2,37 %) визначали у разі відсутності РПД, максимальний  індекс 

(29,50±3,04 %) спостерігали при НРЗП, р<0,01 (табл. 5.11).  

 

Таблиця 5.11 – Динаміка показників індексу РМА у хворих із 

запальними  захворюваннями тканин пародонта і різними 

психофізіологічними станами організму через 12 місяців після лікування   

Захворювання 

тканин 

пародонта 

Групи 

дослідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

З
З

Т
П

 

 ОЛГ, 

n=27 

6,18± 

2,37* 

13,23± 

2,60* 

16,30± 

2,74* 

28,40± 

3,10* 

29,50± 

3,04* 

 КЛГ, 

n=21 

30,64± 

2,46 

35,42± 

2,66 

38,67± 

2,80 

47,52± 

3,12 

52,70± 

3,00 

З
Д

З
Т

П
 

 ОЛГ, 

n=32 

22,07± 

3,36* 

27,13± 

3,20* 

31,10± 

3,23* 

43,05± 

4,00* 

48,20± 

3,91* 

КЛГ, 

n=20 

53,25± 

3,49 

58,30± 

3,49 

61,35± 

3,49 

74,29± 

4,30 

79,40± 

3,96 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування:  

* р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001; 

2. Достовірна відмінність показників основної та контрольної груп:                            

 р<0,05;  р<0,01;  р<0,001. 

 

Привертав увагу той факт, що при всіх типах психофізіологічних 
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реакцій дезадаптації у ОЛГ показники  РМА свідчили про наявність гінгівіту 

легкого ступеня. У КЛГ із ЗЗТП мінімальний індекс РМА (30,64±2,46 %) 

виявлено в осіб без РПД. У міру поглиблення психофізіологічних дезадаптацій 

зазначений індекс зростав  і становив 52,70±3,00 % при НРЗП, р>0,05. У цій 

групі досліджуваних показник РМА відповідав гінгівіту середнього ступеня. 

У хворих ОЛГ із ЗДЗТП динаміка показників індексу РМА мала 

аналогічну тенденцію. Згідно з  критеріями,  показники  РМА у цій  групі 

пацієнтів  з  РПД, САСК і  без РПД відповідали легкому ступеню гінгівіту, а 

при ГНР та НРЗП – середньому. 

В осіб КЛГ із ЗДЗТП спостерігали зростання зазначеного індексу проти 

даних до лікування. Тільки у хворих без РПД та з РПД він відповідав гінгівіту 

середнього ступеня, тоді як при САСК, ГНР та НРЗП – гінгівіту важкого 

ступеня.  

Через 12 місяців спостережень у результаті застосування 

запропонованого ЛПК у хворих ОЛГ ми домоглися зменшення індексу РМА  у 

середньому у 2,10 раза у осіб з ЗЗТП та у 1,8 раза у при ЗДЗТП, як порівняти з 

даними до лікування.   

Аналіз значень індексу OHI–S у хворих груп дослідження показав (табл. 

5.12), що у хворих ОЛГ із ЗЗТП отримані дані у осіб без РПД та з РПД, 

відповідали доброму гігієнічному стану, при САСК і  ГНР – задовільному та 

при НРЗП – незадовільному гігієнічному стану ротової порожнини. У КЛГ із 

ЗЗТП, у хворих без РПД та з РПД визначали задовільний гігієнічний стан, при 

САСК та ГНР – незадовільний та при НРЗП – поганий гігієнічний стан ротової 

порожнини. 

У пролікованих ОЛГ із ЗДЗТП задовільний гігієнічний стан ротової 

порожнини визначали у осіб без РПД та з РПД, незадовільний – при САСК і 

ГНР,  поганий – при НРЗП.  
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Таблиця 5.12 – Динаміка показників індексу OHI–S у хворих із ЗЗТП і 

різними психофізіологічними станами організму через 12 місяців після 

лікування  

Захворювання 

тканин 

пародонта 

Групи 

дослідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

З
З

Т
П

 

 ОЛГ, 

n=27 

0,58± 

0,03* 

0,75± 

0,04* 

1,61± 

0,05* 

1,77± 

0,06* 

2,26± 

0,07* 

 КЛГ, 

n=21 

1,36± 

0,04*, 

1,70± 

0,05*, 

2,31± 

0,06*, 

2,52± 

0,07*, 

2,93± 

0,08*, 

З
Д

З
Т

П
 

 ОЛГ, 

n=32 

1,18± 

0,04* 

1,26± 

0,05* 

1,77± 

0,06* 

2,14± 

0,07* 

2,40± 

0,08* 

КЛГ, 

n=20 

1,86± 

0,06*, 

1,94± 

0,07*, 

2,44± 

0,08*, 

2,81± 

0,09**, 

3,07± 

0,07*, 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування:  

* р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001; 

2. Достовірна відмінність показників основної та контрольної груп:                          

 р<0,05;  р<0,01;  р<0,001. 

 

В осіб КЛГ із ЗДЗТП незадовільну гігієну ротової порожнини 

об’єктивізували за відсутності та наявності РПД, у разі САСК, погану – при 

ГНР та НРЗП. Водночас у ОЛГ індекс OHI–S був у 1,7 раза нижчим при ЗЗТП 

та ЗДЗТП проти даних до лікування, р<0,01. 

У хворих КЛГ при ЗЗТП індекс  OHI–S був у 1,2 раза меншим, р<0,01, а 

у пролікованих КЛГ при ЗДЗТП перевищував показник  до лікування у 1,06 

раза, р<0,01.  

Аналіз динаміки середніх даних вакуумної проби через 12 місяців 

досліджень показав (табл. 5.13), що завдяки застосуванню лікувально-

профілактичних комплексів, які ми  розробили, тривалість періоду утворення 
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гематоми у пролікованих ОЛГ зросла у 1,9 раза, як порівняти з даними до 

лікування (65,21±0,95 сек. проти 35,24±0,87 сек., р<0,01, у пацієнтів із ЗЗТП та 

41,74±0,65 сек. проти 20,98±0,46 сек., р<0,01, при ЗДЗТП). У хворих КЛГ 

показник тривалості періоду утворення гематоми був у межах референтних 

значень. 

 

Таблиця 5.13 – Динаміка середніх показників вакуумної проби у хворих 

із захворюваннями тканин пародонта і різними психофізіологічними станами 

організму через 12 місяців після лікування  

Захворювання 

тканин 

пародонта 

Групи 

дослідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

З
З

Т
П

 

 ОЛГ, 

n=27 

70,80± 

0,95* 

73,50± 

0,35* 

61,45± 

0,40* 

60,30± 

0,50* 

60,00± 

0,49* 

 КЛГ, 

n=21 

45,50± 

0,80 

40,20± 

0,53 

35,45± 

0,42 

30,40± 

0,43 

28,60± 

0,49 

З
Д

З
Т

П
 

 ОЛГ, 

n=32 

51,50± 

0,35* 

50,40± 

0,52* 

51,35± 

0,52* 

50,45± 

0,50* 

50,00± 

0,36* 

КЛГ, 

n=20 

21,56± 

0,28 

22,60± 

0,30 

21,15± 

0,38 

20,00± 

0,56 

19,40± 

0,63 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування:  

* р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001; 

2. Достовірна відмінність показників основної та контрольної груп:                             

 р<0,05;  р<0,01;  р<0,001. 

 

У результаті 12-місячних спостережень ми встановили (рис. 5.3), що у 

пролікованих пацієнтів ОЛГ із ЗЗТП „нормалізація” стану тканин пародонта 

була досягнута у 96,30±3,63 % хворих проти 23,81±8,20 % хворих КЛГ, 

р<0,01; „покращення” стану тканин пародонта спостерігали у 1 пацієнта ОЛГ з 
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НРЗП (3,70±0,92 % проти 33,33±10,30 % осіб КЛГ, р<0,01). Лікування 

виявилось неефективним у 42,86±10,80 % осіб КЛГ з САСК, ГНР та НРЗП, 

р<0,01,. 

 

Рисунок 5.3 – Середні показники за результатами клінічної оцінки стану 

тканин пародонта у хворих груп дослідження і різними психофізіологічними 

станами організму через 12 місяців після лікування  

 

У хворих із ЗДЗТП „нормалізацію” стану тканин пародонта 

об’єктивізували у 56,25±8,36 % пролікованих ОЛГ. „Покращення” стану 

тканин пародонта спостерігали 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. 

Отже, проведені клінічні і функціональні дослідження переконливо 

доводять адекватність лікувально-профілактичних заходів, які ми 

запропонували  для лікування захворювань тканин пародонта у хворих 

основних лікувальних груп, що підтверджено зниженням інтенсивності 

фоліативних процесів у тканинах пародонта за даними індексу РМА, 

покращенням гігієнічного стану ротової порожнини та мікроциркуляції у 

тканинах пародонта.  



122 

 

5.3 Ефективність впливу лікувально-профілактичного комплексу на 

окремі біохімічні та імунологічні показники ротової рідини в осіб із 

захворюваннями тканин пародонта і різними психофізіологічними станами  

5.3.1. Динаміка окремих біохімічних показників у різні лікувальні 

терміни у хворих із захворюваннями тканин пародонта залежно від 

психофізіологічного стану організму  

У результаті проведених досліджень встановлено (табл. 5.14), що 

завдяки застосуванню методик, які ми запропонували, в осіб ОЛГ із ЗЗТП 

через 3 місяці спостережень вміст амілази у ротовій рідині був зменшений, 

незалежно від психофізіологічного стану організму. За цих обставин 

найістотніше зниження рівня активності амілази виявляли у хворих без РПД 

(на 28,00 %) та з РПД (на 25,93 %), а найменше - в осіб з НРЗП  (на 2,35 %) 

проти даних до лікування, р>0,05. 

У результаті застосування традиційних лікувальних заходів у хворих 

контрольної групи через 3 місяці спостережень рівень активності амілази  був 

дещо знижений, як порівняти з даними до лікування, але, як і в основній групі, 

отримані дані не відрізнялись достовірно  від показників до лікування, р>0,05. 

Варто зазначити, що рівні активності амілази у осіб основної та контрольних 

груп не були достовірно відмінними між собою, р>0,05. 

Через 3 місяці досліджень активність лужної фосфатази у ротовій рідині 

зростала у хворих обох груп дослідження, однак інтенсивніше цей процес 

відбувався в осіб ОЛГ. При цьому у хворих ОЛГ без РПД активність лужної 

фосфатази у ротовій рідині була найвищою  (1,38±0,07 нкат/л, р>0,05). 

Виявлено тенденцію до зниження при усіх типах реакцій психофізіологічних 

дезадаптацій, причому мінімальні рівні встановлені в осіб з НРЗП (1,12±0,04 

нкат/л, р>0,05), як порівняти з показниками до лікування. 

В обстежених контрольної групи активність лужної фосфатази у ротовій 

рідині дещо зростала у проти даних до лікування, р>0,05, але отримані 

показники достовірно не відрізнялись від даних у хворих ОЛГ, р>0,05. 



 

 

Таблиця 5.14 – Динаміка окремих біохімічних показників в осіб із ЗЗТП у різні лікувальні терміни залежно від 

психофізіологічного стану організму  

Терміни 

дослідження 
Показники 

Групи дос-

лідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

Д
о

 

л
ік

у
в
ан

н
я
 Амілаза, мккат/л ОЛГ+ КЛГ 8,75±2,31 9,45±2,38 13,72±1,57 15,23±1,81 19,15±2,78 

ЛФ, нкат/л ОЛГ+ КЛГ 1,30±0,08 1,28±0,07 1,20±0,05 1,12±0,04 1,04±0,05 

КФ, УО ОЛГ+ КЛГ 12,65±1,18 13,95±1,15 15,25±1,15 16,55±1,14 17, 85±1,16 

Ч
ер

ез
 3

 м
іс

я
ц

і 
п

іс
л
я
 

л
ік

у
в
ан

н
я
 

Амілаза 

мккат/л 

ОЛГ 6,30±2,31 7,00±2,31 11,27±1,30 12,78±1,45 18,70±2,50 

КЛГ 1,55±2,28 8,25±2,15 12,52±1,60 14,03±1,70 18,95±2,41 

ЛФ, 

нкат/л 

ОЛГ 1,38±0,07 1,36±0,06 1,28±0,06 1,20±0,05 1,12±0,04 

КЛГ 1,32±0,08 1,30±0,07 1,22±0,06 1,14±0,05 1,06±0,05 

КФ,  

УО 

ОЛГ 9,32±1,15 10,62±1,15 12,00±1,14 13,22±1,14 15,52±1,15 

КЛГ 9,53±1,16 11,68±1,14 13,42±1,15 14,78±1,15 16,15±1,15 

Ч
ер

ез
 6

 м
іс

я
ц

ів
  

п
іс

л
я
 л

ік
у

в
ан

н
я
 

Амілаза 

мккат/л 

ОЛГ 5,00±0,76 4,32±0,84 9,15±1,20 10,24±1,42 12,98±1,18 

КЛГ 6,56±2,21 7,24±2,10 11,50±1,58 13,00±1,64 17,93±2,40 

ЛФ, 

нкат/л 

ОЛГ 1,58±0,07 1,56±0,07 1,48±0,05 1,40±0,06 1,32±0,04 

КЛГ 1,42±0,08 1,40±0,07 1,32±0,06* 1,24±0,06 1,16±0,05* 

КФ,  

УО 

ОЛГ 8,43±1,14 9,73±1,14 11,10±1,13 12,33±1,15 14,63±1,15 

КЛГ 10,64±1,15* 12,79±1,15* 14,53±1,14* 15,89±1,16* 17,26±1,15** 



 

 

Продовж. табл. 5.14 

Терміни 

дослідження 
Показники 

Групи дос-

лідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

Ч
ер

ез
 1

2
 м

іс
яц

ів
 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
 

Амілаза 

мккат/л 

ОЛГ 2,86±0,42 4,00±0,93 8,72±1,15 9,13±1,30 10,44±1,20 

КЛГ 7,67±2,21* 8,35±0,96** 12,60±1,18* 14,10±1,53* 19,00±2,13** 

ЛФ, 

нкат/л 

ОЛГ 1,69±0,06 1,67±0,07 1,59±0,06 1,51±0,05 1,43±0,05 

КЛГ 1,31±0,07** 1,29±0,06** 1,21±0,05** 1,13±0,04** 1,05±0,04** 

КФ,  

УО 

ОЛГ 7,32±1,15 8,62±1,14 10,09±1,19 11,22±1,17 13,52±1,16 

КЛГ 11,75±1,16** 13,90±1,17** 15,64±1,18** 17,00±1,16** 18,37±1,19* 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001; 

2. Достовірна відмінність показників основної та контрольної груп:  р<0,05;  р<0,01;  р<0,001.  
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Під час проведення дослідження у вищезазначений термін часу, 

найбільш чутливою до впливу ЛПК виявилась  кисла фосфатаза у ротовій 

рідині. Зокрема, в ОЛГ встановили зниження активності у ротовій рідині КФ в 

осіб без РПД  на 26,32 %, з РПД – на 23,88 %, з САСК – на 21,32 % та з ГНР – 

на 20,12 %, проти даних до лікування, р<0,05. Однак в осіб з НРЗП, у яких 

спостерігали зниження  активності КФ у ротовій рідині на 13,05 %, не 

виявлена достовірна відмінність від вихідних даних, р>0,05. 

В осіб КЛГ через 3 місяці спостережень визначали зменшення рівня 

активності КФ у ротовій рідині, проте отримані показники не відрізнялись 

достовірно від референтних значень, р>0,05. Привертала увагу відсутність 

вірогідних відмінностей між показниками активності КФ у ротовій рідині 

пацієнтів ОЛГ і КЛГ у зазначений термін дослідження, р>0,05. 

Через 6 місяців досліджень у ротовій рідині хворих ОЛГ із ЗЗТП 

спостерігали достовірне подальше зниження активності амілази: у осіб без 

РПД – на 65,71 %, зі РПД – на 54,29 %, зі САСК – на 33,31 %, зі ГНР – на 

32,76 % та зі НРЗП – на 32,22 % проти значень до лікування, р<0,05.  

В обстежених КЛГ у цей термін спостережень рівні активності амілази 

не відрізнялись достовірно від даних до лікування та при міжгруповому 

порівнянні, р>0,05. 

Під час зазначеного терміну спостережень визначали подальше 

зростання активності ЛФ у ротовій рідині осіб ОЛГ із запальними 

захворюваннями тканин пародонта, причому максимальні показники були  у 

хворих без РПД (1,58±0,07 нкат/л, р<0,05), а мінімальні - в осіб з НРЗП  

(11,32±0,04 нкат/л, р<0,01) проти даних до лікування. 

В осіб КЛГ у цей термін досліджень суттєвих динамічних змін 

активності ЛФ у ротовій рідині не спостерігали, р>0,05. Однак у хворих КЛГ 

рівень  активності ЛФ у ротовій рідині була достовірно нижчим: при САСК – 

10,81 % та НРЗП – 12,12 %, як порівняти з відповідними даними у хворих з 

САСК та НРЗП ОЛГ, р<0,05. 
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Через 6 місяців спостережень виявляли подальше зниження активності 

КФ у ротовій рідині досліджуваних ОЛГ: у хворих без РПД – на  

33,36 %, з РПД – на 30,25 %, з САСК – на 27,21 %, з ГНР – на 25,50 %, р<0,05, 

з НРЗП – на 18,50 %, р<0,01.  

В осіб КЛГ спостерігали тенденцію до збільшення активності КФ у 

ротовій рідині у зазначений термін спостережень, проте  отримані показники 

достовірно не відрізнялись від значень до лікування, р>0,05. При цьому в 

обстежених КЛГ рівень активності КФ у ротовій рідині перевищував 

аналогічні показники  у хворих ОЛГ: без РПД – на 26,22 %, з РПД – на 31,44 

%, з САСК – на 30,90 %, з ГНР – на 28,87 %, р<0,05 та з НРЗП – на 17,98 %, 

р<0,01. 

Через 1 рік після лікування у хворих ОЛГ виявляли суттєве зниження 

активності амілази у ротовій рідині: у осіб без РПД – на 67,32 %, з РПД – на 

57,67 %, з САСК – на 36,44 %, з ГНР – на 40,05 % та при НРЗП – на 45,48 %, 

р<0,05, проти даних до лікування.  

Водночас в осіб КЛГ активність амілази у ротовій рідині зросла  до 

вихідних даних, р>0,05. Привертав увагу той факт, що у пацієнтів КЛГ рівень 

активності амілази у ротовій рідині був достовірно вищим, ніж в осіб ОЛГ: без 

РПД – на 168,2 %, р1<0,05, з РПД – на 108,75 %, р1<0,01, з САСК – на 44,50 %, 

з ГНР – на 54,43 %, р1<0,05 , з НРЗП – на 81,99 %, р1<0,01. 

Через 12 місяців досліджень визначали виражене зростання активності 

ЛФ у ротовій рідині досліджуваних ОЛГ до 1,69±0,06 нкат/л у хворих без РПД 

та до 1,43±0,05 нкат/л у осіб з НРЗП, р<0,01. 

У хворих КЛГ виявляли зменшення показників проаналізованого 

ферменту, які збігались з вихідними даними, р>0,05. При цьому ми 

встановили, що активність ЛФ у ротовій рідині хворих КЛГ була значно 

нижчою проти відповідних даних у осіб ОЛГ: без РПД – на 22,49 %, з РПД – 

на 22,75 %, з САСК – на 23,90 %, з ГНР – на 25,17 %, р1<0,01 та НРЗП – на 

26,57 %, р1<0,05.  
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Отже, завдяки застосуванню запропонованого ЛПК у осіб із ЗЗТП та 

різними психофізіологічними станами організму ми домоглися зменшення 

активності у ротовій рідині амілази та кислої фосфатази у середньому на 

47,44% та на 33,49 %, відповідно, на тлі зростання активності лужної 

фосфатази  на 32,77 % проти даних до лікування, р<0,05. У хворих КЛГ через 

12 місяців спостережень рівні активності проаналізованих ферментів збігались 

з вихідними показниками, р>0,05. 

Результати аналізу  рівнів активності амілази, лужної фосфатази, кислої 

фосфатази у ротовій рідині пацієнтів ОЛГ і КЛГ із ЗДЗТП представлені у 

табл. 5.15. Через 3 місяці лікування у хворих груп досліджень виявляли 

зменшення рівня активності амілази та КФ, проте зростання ЛФ в обох групах 

дослідження, незалежно від психофізіологічного стану організму, однак 

отримані показники достовірно не відрізнялись від даних до лікування, р>0,05.  

Через 6 місяців спостережень у досліджуваних ОЛГ визначали вірогідне 

зменшення активності амілази у ротовій рідині: у осіб без РПД – на 39,10 %, з 

РПД – на 30,31 %, з САСК – на 23,46 %, з ГНР – на 17,62 % та з НРЗП – на 

14,88 % ( р<0,05)  проти даних до лікування. 

В осіб КЛГ у зазначений термін спостережень зниження активності 

амілази не було достовірним, як порівняти з даними у хворих основної 

лікувальної групи, р>0,05. 

Встановлене певне зростання активності ЛФ у ротовій рідині через 6 

місяців після лікування у осіб груп дослідження. Зокрема, у хворих ОЛГ 

активність ЛФ у ротовій рідині у осіб без РПД становила 1,38±0,04 нкат/л, 

р<0,05, що було максимальним у числовому еквіваленті, найнижчий показник 

(0,94±0,03нкат/л)  виявлено у хворих з НРЗП, р<0,01. 

У хворих КЛГ активність ЛФ у ротовій рідині у цей термін дослідження 

достовірно не змінювалась проти даних до лікування, р>0,05, та отримані 

значення були достовірно нижчими, як порівняти з даними у хворих ОЛГ: без 

РПД – на 10,14 %, р<0,05, з РПД – на 12,59 %, з САСК – на 13,39 %, з ГНР – 

на 13,89 % та з НРЗП – на 14,90 %, р<0,01. 



 

 

 

 

Таблиця 5.15 – Динаміка окремих біохімічних показників у осіб із запально-дистрофічними ураженнями тканин 

пародонта у різні лікувальні терміни залежно від психофізіологічного стану організму  

Терміни 

дослідження 
Показники 

Групи  

дослідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

Д
о

 

л
ік

у
в
ан

н
я
 Амілаза, мккат/л ОЛГ+ КЛГ 10,18±1,15 13,23±1,18 16,28±1,17 18,33±1,16 22,38±1,17 

ЛФ, нкат/л ОЛГ+ КЛГ 1,23±0,04 1,15±0,04 1,07±0,03 0,88±0,03 0,74±0,02 

КФ, УО ОЛГ+ КЛГ 14,25±1,12 17,30±1,13 19,35±1,15 21,40±1,16 23, 45±1,16 

Ч
ер

ез
 3

 м
іс

я
ц

і 
п

іс
л
я
 

л
ік

у
в
ан

н
я
 

Амілаза 

мккат/л 

ОЛГ 8,16±1,13 11,03±1,14 14,26±1,13 16,11±1,18 20,16±1,17 

КЛГ 9,43±1,14 12,48±1,15 15,67±1,18 17,83±1,18 21,73±1,18 

ЛФ, 

нкат/л 

ОЛГ 1,28±0,04 1,20±0,04 1,12±0,03 0,93±0,03 0,79±0,02 

КЛГ 1,23±0,03 1,16±0,04 1,09±0,04 0,90±0,04 0,76±0,02 

КФ,  

УО 

ОЛГ 12,23±2,12 15,28±2,13 17,33±2,15 19,35±2,16 21,43±2,16 

КЛГ 13,26±2,11 16,31±2,13 18,36±2,15 20,41±2,17 22,46±2,16 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Продовж. табл. 5.15 

Терміни 

дослідження 
Показники 

Групи  

дослідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

Ч
ер

ез
 6

 м
іс

я
ц

ів
 п

іс
л
я
 

л
ік

у
в
ан

н
я
 

Амілаза 

мккат/л 

ОЛГ 6,20±1,14 9,22±1,15 12,46±1,14 15,10±1,17 19,05±1,18 

КЛГ 9,10±1,14 12,44±1,15 14,25±1,13 16,28±1,19 21,15±1,18 

ЛФ, 

нкат/л 

ОЛГ 1,38±0,04 1,35±0,04 1,27±0,03 1,08±0,04 0,94±0,03 

КЛГ 1,24±0,03* 1,18±0,04** 1,10±0,05** 0,93±,05** 0,80±0,04** 

КФ, УО 
ОЛГ 9,03±2,12 12,48±2,13 14,24±2,15 18,35±2,16 19,50±2,16 

КЛГ 13,15±2,11 16,15±2,13 18,21±2,15 20,26±2,17 22,40±2,16 

Ч
ер

ез
 1

2
 м

іс
яц

ів
 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
 

Амілаза 

мккат/л 

ОЛГ 5,84±1,13 8,00±1,14 11,38±1,13 14,26±±1,16 17,28±1,18 

КЛГ 9,46±1,13* 12,80±1,16* 15,49±1,14* 17,50±1,18 22,10±1,19* 

ЛФ, 

нкат/л 

ОЛГ 1,40±0,04 1,37±0,04 1,29±0,03 1,10±0,04 0,96±0,03 

КЛГ 1,23±0,03** 1,19±0,04** 1,08±0,05** 0,90±0,04** 0,78±0,03** 

КФ,  

УО 

ОЛГ 8,00±2,13 11,37±2,14 13,13±2,15 10,24±2,16 18,39±2,15 

КЛГ 13,84±2,12* 16,92±2,13* 18,74±2,15* 20,80±2,18* 22,86±2,16* 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001; 

2. Достовірна відмінність показників основної та контрольної груп:  р<0,05;  р<0,01;  р<0,001. 
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Через 6 місяців після лікування активність КФ у ротовій рідині хворих 

ОЛГ була суттєво знижена проти даних до лікування: в осіб без РПД – на 

36,63 %, з РПД – на 27,86 %, з САСК – на 26,41 %, р<0,05, з ГНР – на 14,25 %, 

з НРЗП – на 16,84 %, р>0,05.  

У досліджуваних КЛГ через 6 місяців спостережень активність КФ у 

ротовій рідині достовірно не відрізнялась від даних до лікування та від 

значень у осіб ОЛГ, р>0,05. 

Через 12 місяців досліджень у хворих ОЛГ визначали подальше 

зниження активності амілази у ротовій рідині проти даних до лікування: у осіб 

без РПД – на 42,63 %, р<0,05, з РПД – на 39,53 %, з САСК – на 30,01 %, 

р<0,01, з ГНР – 33,57 %, р<0,05 та НРЗП – на 22,79 %, р<0,01. 

У хворих КЛГ у зазначений термін спостережень активність амілази у 

ротовій рідині зростала та дорівнювала даним до лікування, р>0,05. У цієї 

категорії пацієнтів, як порівняти з даними у хворих ОЛГ, активність амілази у 

ротовій рідині була вища, і в осіб без РПД – на 61,98 %, при РПД – на 60,0 %, 

при САСК – на 36,11 %, при НРЗП – на 27,89 %, р<0,05. 

Через рік після лікування в осіб ОЛГ визначали подальше підвищення 

активності ЛФ у ротовій рідині, яке у середньому становило 21,64 %, проти 

даних до лікування, р<0,01.  

У хворих КЛГ через 1 рік досліджень спостерігали зменшення 

активності ЛФ у ротовій рідині та дорівнювала даним до лікування, р>0,05. 

Зокрема, визначали, що у КЛГ активність ЛФ у ротовій рідині була нижча, ніж 

у обстежених ОЛГ: без РПД – на 12,14 %, без РПД – на 13,14 %, при САСК – 

на 16,28 %, при ГНР – на 18,18 % та при НРЗП – на 18,75 %, р<0,01. 

Активність КФ у цей термін досліджень у ротовій рідині хворих ОЛГ 

залишалась меншою проти даних до лікування: в осіб без РПД – на  

43,86 %, при РПД – на 34,23 %, при САСК – на 32,14 %, при ГНР – на  

24,11 % та при НРЗП – на 21,58 %, р<0,05. У хворих КЛГ не визначали 

позитивної динаміки у показниках активності КФ у ротовій рідині, як 

порівняти з даними до лікування, р>0,05. 
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Водночас активність КФ у ротовій рідині досліджуваних КЛГ була 

вищою, ніж у хворих ОЛГ: без РПД – на 73,0 %, при РПД – на 48,81 %, при 

САСК – на 42,73 %, при ГНР – на 28,08 %, при НРЗП – на  

24,30 %. 

Отже, у результаті проведених досліджень встановлено, що у хворих 

ОЛГ у процесі проведення лікувально-профілактичних заходів, які ми 

запропонували, вдалося знизити активність амілази у середньому на 29,42 %, 

кислої фосфатази – на 29,92 % та підвищити активність лужної фосфатази на 

20,79 %. 

 

5.3.2. Динаміка активності лізоциму, уреази та ступінь дисбіозу ротової 

порожнини у різні лікувальні терміни в осіб із захворюваннями тканин 

пародонта залежно від психофізіологічного стану організму 

У результаті проведених досліджень через 3 місяці після лікування, 

встановлено (табл. 5.16), що у хворих ОЛГ і КЛГ із ЗЗТП, у результаті 

проведення терапевтичних заходів простежували збільшення концентрації 

лізоциму на тлі зменшення уреазної активності у ротовій рідині, р>0,05, проти 

вихідних значень. Зменшення ступеня дисбіозу ротової порожнини до 

помірного рівня (0,30±0,08, р>0,05) у зазначений термін дослідження 

спостерігали тільки в осіб ОЛГ БРПД. 

Через 6 місяців у групах дослідження із ЗЗТП активність лізоциму у 

ротовій рідині зростала і була більшою проти даних до лікування у 

середньому, на 12,51 % у ОЛГ, р<0,01 та на 6,08 % у КЛГ, р<0,05. Однак у 

осіб КЛГ активність лізоциму у ротовій рідині була значно нижчою, ніж у 

хворих ОЛГ: без РПД – на 8,26 %, при РПД – на 5,93 %, р<0,05, при САСК – 

на 2,81 %, при ГНР – на 4,94 % та при НРЗП – на 10,96 %, р<0,01. 

У цей термін спостерігали достовірне зменшення активності уреази у 

ротовій рідині проти даних до лікування в осіб ОЛГ без РПД – на 29,42 % та 

при РПД – на 27,64 %, р<0,05.  



 

 

 

 

Таблиця 5.16 – Динаміка активності лізоциму, уреази та ступінь дисбіозу ротової порожнини у хворих із ЗЗТП у 

різні терміни спостереження залежно від психофізіологічного стану організму   

Терміни 

дослідження 

Показни-

ки 

Групи 

дослідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

Д
о

 л
ік

у
в
ан

н
я
 

Лізоцим, 

мкг/мл 
ОЛГ+КЛГ 487,00±8,62 446,00±6,14 420,00±5,20 392,00±4,56 365,00±4,20 

Уреаза, 

мкмоль/л 
ОЛГ+КЛГ 1,87±0,16 1,99±0,15 2,25±0,18 2,63±0,19 2,91±0,18 

Ступінь 

дисбіозу 
ОЛГ+КЛГ 0,38±0,09 0,45±0,08 0,54±0,09 0,67±0,10 0,78±0,11 

Ч
ер

ез
 3

 м
іс

я
ц

і 

п
іс

л
я
 л

ік
у

в
ан

н
я
 

Лізоцим, 

мкг/мл 

ОЛГ 520,00±8,60 469,00±6,15 443,00±5,25 425,00±4,60 388,00±4,20 

КЛГ 498,00±7,50 457,00±6,16 454,00±5,20 403,00±4,50 379,00±4,15 

Уреаза, 

мкмоль/л 

ОЛГ 1,56±0,15 1,68±0,15 1,94±0,16 2,32±0,16 2,60±0,17 

КЛГ 1,66±0,14 1,77±0,14 2,03±0,15 2,41±0,16 2,79±0,16 

Ступінь 

дисбіозу 

ОЛГ 0,30±0,08 0,36±0,09 0,44±0,11 0,55±0,13 0,67±0,14 

КЛГ 0,33±0,08 0,36±0,09 0,46±0,12 0,60±0,13 0,74±0,18 

 

 

 

 



 

 

 

 

Продовж. табл. 5.16 

Терміни 

дослідження 

Показни-

ки 

Групи 

дослідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

Ч
ер

ез
 6

 м
іс

я
ц

ів
  

п
іс

л
я
 л

ік
у

в
ан

н
я
 

Лізоцим, 

мкг/мл 

ОЛГ 545,00±7,20 489,00±6,13 463,00±5,10 445,00±4,52 428,00±4,18 

КЛГ 
500,00±7,15,

* 

460,00±6,18,

* 

450,00±5,15*

* 

423,00±4,50*

* 
400,00±4,19** 

Уреаза, 

мкмоль/л 

ОЛГ 1,32±0,15 1,44±0,15 1,75±0,18 2,18±0,17 2,39±0,17 

КЛГ 1,60±0,14 1,70±0,14 1,98±0,15 2,30±0,16 2,55±0,16 

Ступінь 

дисбіозу 

ОЛГ 0,24±0,06 0,29±0,07 0,38±0,09 0,49±0,12 0,56±0,14 

КЛГ 0,32±0,08 0,37±0,09 0,44±0,11 0,54±0,13 0,64±0,18 

Ч
ер

ез
 1

2
 м

іс
яц

ів
 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
 

Лізоцим, 

мкг/мл 

ОЛГ 550,00±7,15 500,00±6,12 480,00±5,00 459,00±4,52 438,00±4,20 

КЛГ 492,00±7,20** 455,00±6,15** 431,00±5,18** 415,00±4,20** 390,00±4,19** 

Уреаза, 

мкмоль/л 

ОЛГ 1,30±0,15 1,42±0,16 1,70±0,17 2,07±0,16 2,32±0,16 

КЛГ 1,69±0,14* 1,80±0,14* 2,07±0,17* 2,16±0,16* 2,41±0,17* 

Ступінь 

дисбіозу 

ОЛГ 0,24±0,08 0,28±0,09 0,35±0,09 0,45±0,11 0,53±0,12 

КЛГ 0,34±0,08 0,40±0,10 0,48±0,12 0,52±0,13 0,62±0,15 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001; 

2. Достовірна відмінність показників основної та контрольної груп:  р<0,05;  р<0,01;  р<0,001. 
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У разі решти психофізіологічних станів у групах дослідження хоча й 

спостерігали зменшення уреазної активності, отримані показники не 

відрізнялись достовірно від вихідних значень, р>0,05. 

В осіб ОЛГ через 6 місяців після лікування, незважаючи на зменшення  

ступеня дисбіозу ротової порожнини, тільки у хворих без РПД та з РПД його 

трактували як помірний з відповідними значеннями 0,24±0,06 та 0,29±0,07, 

р>0,05. 

У хворих ОЛГ при САСК і ГНР ступінь дисбіозу ротової порожнини 

розцінювали як середній, а при НРЗП – як сильний, р>0,05. В осіб КЛГ без 

РПД, з РПД, САСК визначали середній ступінь, а у хворих з ГНР та НРЗП – 

сильний ступінь дисбіозу ротової порожнини, р>0,05. 

Через 12 місяців досліджень у  обстежених ОЛГ визначали подальше 

збільшення лізоциму у ротовій рідині: в осіб без РПД – на 12,94 %, з РПД – на 

12,10 %, з САСК – на 14,28 %, при ГНР – на 17,09 % та при НРЗП – на 20,0 %, 

р<0,01. 

У хворих КЛГ активність лізоциму у зазначений термін дослідження 

дорівнювала даним до лікування, р>0,05 та була достовірно нижчою проти  

показників у осіб ОЛГ: без РПД – на 10,55 %, з РПД – на 9,0 %, з САСК – на 

10,21 %, з ГНР – на 9,59 % та при НРЗП – на 10,96 %, р<0,01. 

Через 12 місяців досліджень визначали достовірне зниження уреазної 

активності у ротовій рідині пацієнтів ОЛГ, яка в осіб без РПД була на  

30,48 %, при РПД – на 28,64 %, при САСК – на 24,44 %, при ГНР – на  

21,30 % та при НРЗП – на 20,27 % нижчою проти даних до лікування, р<0,05. 

У хворих КЛГ рівень активності уреази збігався з вихідними даними та був у 

осіб: без РПД – на 30,0 %, при РПД – на 28,57 %, при САСК – на  

21,76 %, при ГНР – на 4,34 % та при НРЗП – на 3,87 % вищим проти 

аналогічних показників у хворих ОЛГ, р<0,05. 

Ступінь дисбіозу ротової порожнини досліджуваних ОЛГ без РПД та 

при РПД трактували як помірний; при САСК та ГНР – як середній та при 

НРЗП – як сильний, р>0,05. У контрольній групі у хворих без РПД, з РПД, 



135 

 

 

 

САСК визначали середній та при ГНР, НРЗП – сильний ступінь дисбіозу 

ротової порожнини. 

В осіб ОЛГ і КЛГ із запально-дистрофічними захворюваннями тканин 

пародонта у результаті проведення терапевтичних заходів через 3 місяці після 

лікування спостерігали зростання активності лізоциму у ротовій рідині.  

При цьому в пацієнтів ОЛГ активність лізоциму у ротовій рідині 

максимально зростала (на 11,18 %) у хворих без РПД, р<0,01, мінімальне 

збільшення  активності цього ферменту (на 3,10 %)  виявляли у хворих при 

НРЗП, р<0,05. В обстежених контрольної групи у цей термін спостережень 

активність лізоциму у ротовій рідині достовірно зростала у хворих без РПД, з 

РПД, САСК, р<0,01, та не змінювалась проти показників до лікування у 

пацієнтів з ГНР та НРЗП, р>0,05. Привертало увагу те, що в осіб КЛГ без РПД, 

р<0,05 та з САСК, р1<0,01, активність лізоциму у ротовій рідині була 

достовірно нижчою проти відповідних показників у хворих ОЛГ. 

Через 3 місяці після лікування у хворих з ЗТП при різних 

психофізіологічних станах організму визначали достовірне зниження уреазної 

активності у ротовій рідині. Зокрема, в осіб ОЛГ спостерігали зменшення 

активності уреази у хворих без РПД – на 16,06 %, з РПД – на 15,59 %, з 

САСК – на 13,88 %, з ГНР – на 13,09 % та при НРЗП – на 12,58 %, р<0,01, як 

порівняти з даними до лікування.  

У хворих КЛГ зниження уреазної активності визначали у пацієнтів без 

РПД – на 11,65 %, з РПД – на 7,22 %, з САСК – на 7,47 %, з ГНР – на 6,38 % та 

з НРЗП – на 9,43 %, р<0,01. Варто зазначити, що у хворих КЛГ уреазна 

активність у ротовій рідині була вірогідно вищою, ніж у обстежених ОЛГ при 

усіх видах психофізіологічних реакцій дезадаптації, р<0,01. 

До лікування у хворих із ЗДЗТП, незалежно від психофізіологічного 

стану організму, спостерігали сильний ступінь дисбіозу ротової порожнини із 

середнім показником  0,73±0,07. Привертав увагу той факт, що у ОЛГ через 3 

місяці після лікування у результаті застосування розробленої лікувально-

профілактичної схеми середній ступінь дисбіозу ротової порожнини 
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визначали у хворих без РПД та з РПД, р>0,05, тоді як у КЛГ середній ступінь 

дисбіозу встановили тільки у хворих без РПД.  

Через 6 місяців після лікування в осіб ОЛГ визначали подальше 

зростання активності лізоциму у ротовій рідині (табл. 5.17) з максимальним 

підвищенням у хворих без РПД (на 20,78 %) та мінімальним - у осіб з НРЗП.  

У КЛГ через 6 місяців дослідження показники активності лізоциму у 

ротовій рідині не зростали суттєво, проте залишались достовірно вищими 

проти даних до лікування в осіб без РПД, з РПД, САСК та НРЗП, р<0,01. 

Водночас у досліджуваних КЛГ з ГНР активність лізоциму у ротовій рідині 

була достовірно нижчою, як порівняти з аналогічними показниками у хворих 

ОЛГ, р<0,01.  

У зазначений термін спостережень у хворих ОЛГ спостерігали зниження 

уреазної активності у ротовій порожнині: у пацієнтів без РПД – на 27,21 %, з 

РПД – на 26,62 %, з САСК – на 24,20 %, з ГНР – на 22,82 %, з НРЗП – на 

21,70 %, р<0,01, проти даних до лікування. Примітним є те, що у хворих 

контрольної групи активність уреази у ротовій рідині залишалась також 

вірогідно нижчою, як порівняти з вихідними показниками, р<0,01, але була 

суттєво вищою проти даних у осіб ОЛГ при відповідних психофізіологічних 

станах організму, р<0,01.  

Проведене лікування з використанням методик, які ми запропонували, 

сприяло зниженню рівня дисбіозу ротової порожнини у хворих ОЛГ.  

Зокрема, через 6 місяців після лікування середній ступінь визначали у 

осіб без РПД, р<0,05, з РПД та САСК, р<0,01,  а сильний ступінь дисбіозу - у 

хворих з ГНР та НРЗП, р<0,01. 

У хворих КЛГ без РПД, р>0,05, та з РПД, р<0,05 виявляли середній 

ступінь, а у хворих з САСК, ГНР та НРЗП – сильний ступінь дисбіозу ротової 

порожнини, р>0,05. 
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Таблиця 5.17 – Динаміка активності лізоциму, уреази та ступінь дисбіозу ротової порожнини в осіб із запально-

дистрофічними ураженнями тканин пародонта у різні лікувальні терміни залежно від психофізіологічного стану 

організму 

Терміни 

дослідження 
Показники 

Групи 

дослідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 

Д
о

 л
ік

у
в
ан

н
я
 

Лізоцим, 

мкг/мл 
ОЛГ+КЛГ 438,00±5,26 412,00±4,29 386,00±4,12 375,00±3,96 354,00±3,56 

Уреаза, 

мкмоль/л 
ОЛГ+КЛГ 2,49±0,17 2,63±0,18 2,81±0,17 2,98±0,18 3,18±0,19 

Ступінь 

дисбіозу 
ОЛГ+КЛГ 0,57±0,08 0,64±0,07 0,73±0,06 0,79±0,07 0,90±0,08 

Ч
ер

ез
 3

 м
іс

я
ц

і 

п
іс

л
я
 л

ік
у

в
ан

н
я
 

Лізоцим, 

(мкг/мл) 

ОЛГ 478,00±5,31 452,00±4,19 436,00±4,10 389,00±3,97 365,00±3,56 

КЛГ 459,00±5,20,* 443,00±4,18 
406,00±4,10 

** 
380,00±3,95 360,00±3,02 

Уреаза, 

(мкмоль/л) 

ОЛГ 2,09±0,017 2,22±0,016 2,42±0,017 2,59±0,016 2,78±0,015 

КЛГ 
2,20±0,017 

,** 

2,44±0,016 

,** 

2,60±0,016 

,** 

2,79±0,015 

,** 

2,88±0,015 

,** 

Ступінь 

дисбіозу 

ОЛГ 0,44±0,07 0,49±0,07 0,56±0,06 0,67±0,08 0,76±0,09 

КЛГ 0,47±0,06 0,55±0,07 0,64±0,08 0,73±0,09 0,79±0,09 
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Продовж. табл. 5.17 

Терміни 

дослідження 
Показники 

Групи 

дослідження 
БПФД РПД САСК ГНР НРЗП 
Ч

ер
ез

 6
 м

іс
я
ц

ів
  

п
іс

л
я
 л

ік
у

в
ан

н
я
 

Лізоцим, 

(мкг/мл) 

ОЛГ 529,00±5,10 503,00±4,15 486,00±4,11 430,00±3,98 415,00±3,10 

КЛГ 464,00±5,12 510,00±4,12 411,00±4,10 385,00±3,95** 371,00±3,00 

Уреаза, 

(мкмоль/л) 

ОЛГ 1,80±0,017 1,93±0,016 2,13±0,015 2,30±0,015 2,49±0,015 

КЛГ 
2,19±0,017 

,** 

2,32±0,015 

,** 

2,52±0,017 

,** 

2,69±0,015 

,** 

2,90±0,015 

,** 

Ступінь 

дисбіозу 

ОЛГ 0,34±0,05 0,38±0,05 0,44±0,06 0,53±0,07 0,60±0,07 

КЛГ 0,47±0,05 0,46±0,06 0,61±0,06 0,69±0,07 0,78±0,08 

Ч
ер

ез
 1

2
 м

іс
яц

ів
 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
 

Лізоцим, 

(мкг/мл) 

ОЛГ 540,00±5,12 521,00±4,13 506,00±4,13 452,00±3,90 436,00±3,10 

КЛГ 450,00±5,11** 486,00±4,11 397,00±4,10** 371,00±3,90** 357,00±3,10** 

Уреаза, 

(мкмоль/л) 

ОЛГ 1,95±0,017 1,98±0,016 2,18±0,014 2,35±0,014 2,54±0,015 

КЛГ 2,44±0,016** 2,59±0,015** 2,77±0,016** 2,93±0,015** 3,15±0,05** 

Ступінь 

дисбіозу 

ОЛГ 0,34±0,05 0,38±0,05 0,43±0,06 0,52±0,06 0,58±0,07 

КЛГ 0,54±0,06** 0,53±0,06** 0,70±0,05** 0,79±0,05** 0,88±0,06** 

Примітки: 

1. Достовірна відмінність показників щодо даних до лікування: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001; 

2. Достовірна відмінність показників основної та контрольної груп:  р<0,05;  р<0,01;  р<0,001. 
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Через рік досліджень у результаті застосування лікувально-

профілактичного комплексу, який ми розробили, вдалося значно покращити і 

стабілізувати активність лізоциму у ротовій рідині хворих ОЛГ у середньому 

на 25,00 %, р<0,01. При  цьому найбільше зростання активності лізоциму у 

ротовій рідині визначали у хворих ОЛГ при РПД (на 26,46 %) та при САСК 

(на 31,09 %), р<0,01. 

У пацієнтів КЛГ без РПД, з САСК, ГНР та НРЗП через 1 рік 

спостережень показники активності лізоциму збігалися з даними до лікування, 

р>0,05 і тільки у хворих з РПД були достовірно вищими, р<0,01, проти 

референтних значень. Водночас у осіб КЛГ показники активності лізоциму 

були достовірно нижчими проти даних у хворих ОЛГ без РПД, САСК, ГНР та 

НРЗП, р<0,01.  

У результаті застосування лікувально-профілактичного комплексу, який 

ми розробили,  в осіб ОЛГ активність уреази у ротовій рідині незначно 

зростала і залишалась достовірно нижчою, як порівняти з даними до 

лікування, р<0,01. 

У хворих КЛГ при усіх типах реакцій психофізіологічних дезадаптацій, 

активність уреази у ротовій рідині не відрізнялась достовірно від даних до 

лікування, р>0,05. При цьому встановлено, що в осіб КЛГ активність уреази у 

ротовій рідині була достовірно вищою, ніж у хворих ОЛГ і без РПД – на 

31,89 %, з РПД – на 30.80 %, з САСК – на 27,06 %, з ГНР – на 24,68 % та при 

НРЗП – на 24,02 %, р<0,01.  

Ступінь дисбіозу ротової порожнини через 12 місяців спостережень у 

ОЛГ був достовірно нижчим, як порівняти з даними до лікування, у хворих 

без РПД, р<0,05, при РПД та САСК – у 1,7 раза, р<0,01, при ГНР – у 1,5 раза 

та при НРЗП – у 1,6 раза, р<0,05. 

В осіб КЛГ показники ступеня дисбіозу ротової порожнини збігалися з 

вихідними даними та були достовірно вищими проти показників у хворих 

ОЛГ, р<0,01.  
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Отже, завдяки застосуванню лікувально-профілактичного комплексу, 

який ми  запропонували, у хворих ОЛГ із ЗЗТП вдалося підвищити активність 

лізоциму у середньому на 15,02 %, р<0,01,  знизити уреазну активність у 

ротовій порожнині на 24,46 % (р<0,05), як порівняти з даними до лікування. 

Водночас  ми домоглися зменшення ступеня дисбіозу ротової порожнини у 

хворих ОЛГ у 1,5 раза, як порівняти з даними до лікування (0,37±0,09 проти 

0,56±0,08, р>0,05). У пацієнтів ОЛГ із ЗДЗТП через 1 рік спостережень 

вдалося покращити стан місцевого імунітету ротової порожнини через 

зростання активності лізоциму у середньому на 24,94 %, зменшити негативний 

вплив мікрофлори ротової порожнини завдяки зниженню уреазної активності 

у середньому на 22,70 %, що разом сприяло зниженню рівня дисбіозу 

порожнини рота до середнього ступеня при усіх типах психофізіологічних 

реакцій дезадаптації. 

Матеріали цього розділу опубліковані у таких працях: 133, 172. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ  

РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Захворювання тканин пародонта, особливо запально-дистрофічної 

форми, є однією з найбільш актуальних проблем сучасної стоматології [8, 21, 

44, 51, 71]. Висока розповсюдженість, різноманітність характеру перебігу, 

відсутність досимптоматичних методів діагностики і ефективних способів 

лікування зумовлюють потребу у глибокому вивченні етіології і патогенезу 

захворювань зубоутримуючих тканин і у розробці етіопатогенетичного 

підходу до сучасної діагностики і профілактики зазначених патологій [19, 22, 

56, 64, 75, 97]. 

За результатами аналізу ВООЗ, проведеного у 35 країнах серед осіб 

віком 31–44 роки, в 7 країнах встановлено дуже високий (більше 75 %), в 13 

країнах – високий (40–75 %) і в 15 країнах – помірний (менше ніж 40 %) 

рівень розповсюдженості захворювань тканин пародонта (Доповідь експертної 

групи, 2010 рік) [229, 249, 253]. 

З огляду на те, що виникнення, розвиток  та характер перебігу 

захворювань, зокрема запально-дистрофічних уражень тканин пародонта, 

зумовлений функціональним станом адаптаційно-захисних систем організму 

людини, системними рефлекторно-судинними реакціями, а також враховуючи  

прояви у вигляді запальних або запально-дистрофічних змін різних рівнів, 

динаміку репаративних процесів, нагальною є якісна і своєчасна 

спеціалізована медична допомога [1, 3, 10, 68, 79, 31]. 

Захворювання тканин пародонта можуть супроводжуватися 

формуванням нейростоматологічних зв’язків різного ступеня виразності [6, 

14, 18, 25, 89]. За цих обставин  у хворих часто трапляється ускладнений 

перебіг через порушення інтегративних механізмів сано-, патогенезу, що 

потребує урахування особливостей функціональної перебудови органів та 

систем [38, 42, 48, 100, 105]. 
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Отже, підвищення ефективності комплексного лікування в осіб із 

запальними і запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта 

може бути забезпечене науковим обґрунтуванням і впровадженням 

диференційних схем залежно від стану психофізіологічних реакцій хворих та 

досягнуте через вивчення загального стоматологічного статусу, 

імунобіохімічних властивостей ротової рідини на етапах надання 

спеціалізованої терапевтичної стоматологічної допомоги. 

Дослідження проводили впродовж 2014–2017 років за науково-

дослідною програмою, яка передбачала залучення 152 хворих (18–44 роки) з 

урахуванням психофізіологічного стану. З них 80 пацієнтів мали запальні 

захворювання і 72 пацієнти – запально-дистрофічні захворювання тканин 

пародонта.   

На етапах дослідження у хворих визначали тип психофізіологічного 

стану організму, оцінювали стоматологічний статус (СС), біохімічні та 

імунологічні властивості ротової рідини. Впродовж клінічного моніторингу 

хворих дотримано лікувально-діагностичних стандартів та сучасних вимог 

щодо етичної складової клінічних досліджень. 

Для встановлення клінічного діагнозу використовували класифікацію 

 М. Ф. Данилевського (1994). 

Оцінку стоматологічного статусу 80 хворих із запальними 

захворюваннями та 72 пацієнтів із запально-дистрофічними захворюваннями 

тканин пародонта проводили за методикою К. М. Косенко з клінічним 

вивченням папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА), індексу 

гігієни порожнини рота (OHI–S), інтенсивності ураження карієсом (КПВ), 

зональної вакуумпресурної стійкості капілярів ясен (за В. І. Кулаженко) та 

узагальненого індексу потреби у лікуванні пародонта (СРІ).  

Психофізіологічне дослідження осіб із захворюваннями тканин 

пародонта виконували, скориставшись консультаціями сертифікованих 

фахівців відповідного профілю. Результати дослідження систематизували, 

здійснили якісну та кількісну оцінку понад 20 психосоматичних симптомів 
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непсихотичного реєстру, що дало змогу виокремити чотири основні варіанти 

психофізіологічних станів, представлені у обстежених, зокрема, реакції 

психофізіологічної дезадаптації (РПД), які виникли у хворих унаслідок чинних 

психологічних впливів, і патології; соматогенний астенічний 

симптомокомплекс (САСК), спричинений нейротоксичним та 

психотравмувальним впливом захворювань; гострі невротичні розлади (ГНР), 

які виникли через перенесені психотравми; невротичні розлади із затяжним 

перебігом (НРЗП). 

 Біохімічні дослідження окремих показників ротової рідини проводили 

на автоматичному біохімічному аналізаторі „Humalyzer 2000” за допомогою 

комерційного набору реактивів «Лахема» і «Human». Встановлювали, зокрема, 

активність лужної та кислої фосфатаз, амілази, уреази;  концентрацію 

електролітів (Mg, Ca, F, Na, K, Fe) у ротовій рідині. 

Імуноглобуліни А, G та секреторний IgA у ротовій рідині досліджуваних 

визначали методом радіальної імунодифузії. 

Активність лізоциму у ротовій рідині досліджували методом серійних 

розведень з тест-мікробом Micrococcus lysodeikticus. 

Використовуючи середні результати активності уреази і лізоциму, 

визначали індекс дисбіозу (ІД).  

Статистичний аналіз отриманих результатів здійснювали з 

використанням комп’ютерного пакету прикладних програм для обробки 

статистичних даних Statistica 6.1 (StatSoft, Inc., США). 

Вивчення психофізіологічного стану організму у 152 хворих із 

запальними та запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта за 

допомогою порівняльного аналізу показало, що в осіб із ЗДЗТП частота 

психофізіологічних симптомів та соматоформних розладів була достовірно 

вищою (р<0,01; р<0,05), ніж у хворих із ЗЗТП, що може бути зумовлено 

тривалим перебігом та лікуванням стоматологічного захворювання і вказувати 

на генез та характерологічні властивості організму досліджуваних. 
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Результати досліджень показали, що клінічний варіант РПД у 

середньому траплявся у 41,45±3,99 % пацієнтів обох груп. Водночас у хворих 

із ЗЗТП стан РПД об’єктивізували у 1,6 раза частіше, ніж у осіб із ЗДЗТП 

(50,00±5,59 % проти 31,94±5,49 %, р<0,05). Соматогенний астенічний 

симптомокомплекс (САСК) виявляли у 17,11±3,05 % пацієнтів із 

захворюваннями тканин пародонта. Цей  варіант психофізіологічної 

дезадаптації траплявся у 23,75±4,46%  хворих І групи, що було у 2,4 раза 

частіше, ніж у ІІ групі дослідження  (9,72±3,49 %). Водночас гострі невротичні 

розлади (ГНР) у середньому визначали у 13,16±2,74 % обстежених із 

захворюваннями тканин пародонта (5,00±2,44 % осіб із ЗЗТП та 22,22±4,90 % 

хворих із ЗДЗТП, р<0,01). Невротичні розлади з затяжним перебігом (НРЗП) 

виявляли у середньому у 11,83±2,68 % хворих груп дослідження, однак у 

обстежених із ЗДЗТП цей варіант психофізіологічної дезадаптації виявляли у 

3,9 раза частіше, ніж у осіб із ЗЗТП (19,44±4,66 % проти 5,00±2,44 %, р<0,05). 

Примітним є той факт, що у нашому дослідженні відсоток обстежених, які не 

мали проявів психофізіологічної дезадаптації, був однаковим у обох групах 

(16,25±4,12 % у І та 16,67±4,39 %  у ІІ групі, р>0,05). 

Отже, аналіз вищенаведених даних дає змогу 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 частіше трапляються гострі 

невротичні розлади (р<0,01) та невротичні розлади із затяжним перебігом 

(р<0,05). 

 В результаті оцінки частоти та характеру психофізіологічних реакцій у 

хворих із захворюваннями тканин пародонта залежно від віку обстежених  не 

виявлено суттєвих закономірностей (r=0,17; p>0,05) частоти 

психофізіологічних реакцій, що, ймовірно, зумовлено характерологічними 

особливостями обстежених. 

Вивчення індексу РМА показало, що у обох групах дослідження 

найменшим зазначений показник був у осіб із захворюваннями тканин 
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пародонта без психофізіологічних реакцій дезадаптації: 28,43±2,46 % – у І 

групі та 49,21±3,40 % – у  ІІ групі, р<0,01.  За наяввності РПД  у  хворих груп 

дослідження індекс РМА зростав: до 33,48±2,76 %, р<0,01 у пацієнтів із ЗЗТП 

та до 54,26±3,45 % в осіб із ЗДЗТП, р1>0,05. У міру зростання інтенсивності 

психофізіологічних реакцій спостерігали подальше збільшення показників 

індексу РМА, причому ця тенденція була виразнішою у хворих із запально-

дистрофічними ураженнями. Зокрема, у пацієнтів І групи із САСК показник 

індексу РМА становив 36,24±2,83 %, р<0,01, що було у 1,6 раза менше, ніж у 

хворих ІІ групи (58,31±3,50 %). У разі ГНР у хворих І групи  індекс РМА був у 

1,5 раза меншим, ніж у осіб ІІ групи  (47,66±3,10 % проти 70,32±4,12 %), 

р<0,05. Максимальний індекс РМА спостерігали у хворих із НРПЗ і 

запальними захворюваннями парадонта (50,70±3,15%) та в обстежених із 

НРПЗ і запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта (75,38±4,18 

%,). 

За цих обставин у досліджуваних із запальними захворюваннями тканин 

пародонта показники індексу РМА свідчили про наявність гінгівіту 

середнього ступеня важкості при усіх клінічних варіантах психофізіологічної 

дезадаптації. Водночас у хворих із запально-дистрофічними ураженнями 

тканин пародонта, за наявності  РПД та САСК показники РМА 

співвідносились з гінгівітом середнього ступеня, а у разі  ГНР та НРЗП – з  

гінгівітом важкого ступеня. 

Показник індексу гігієни ротової порожнини у хворих із запальними 

захворюваннями тканин пародонта був у середньому у 1,2 раза нижчим, ніж у 

осіб із запально-дистрофічними ураженнями зубоутримуючого апарату 

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

проаналізованого індексу спостерігали в обстежених із захворюваннями 

тканин пародонта без реакцій психофізіологічної дезадаптації (1,97±0,08 бала 

у І групі, р<0,01 та 2,78±0,09 бала – у ІІ групі); максимальні дані OHI–S  

виявляли за наявності НРЗП: 3,10±0,09 бала в осіб із ЗЗТП та 3,42±0,08 бала у 

хворих із ЗДЗТП, р<0,05. 



146 

 

 

 

Аналіз показників індексу інтенсивності карієсу (КПВ) у групах 

дослідження виявив, що у хворих із запальними захворюваннями тканин 

пародонта середнє значення КПВ (5,42±0,18 каріозного зуба) співвідносилось 

з низьким рівнем інтенсивності каріозного процесу та було у 1,3 раза нижчим 

від аналогічного показника КПВ (7,10±0,19 каріозного зуба) у осіб із ЗДЗТП, 

який свідчив про середній рівень інтенсивності карієсу. 

За наявності РПД у хворих із запальними захворюваннями тканин 

пародонта показник КПВ зростав у 1,3 раза,  як порівняти з даними в осіб без 

психофізіологічної дезадаптації (р<0,01), але був у 1,4 раза нижчим, ніж у 

досліджуваних із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта 

(4,26±0,12, р<0,01 проти 5,98±0,14, р>0,05). При соматогенному астенічному 

симптомокомплексі (САСК) в осіб із запальними захворюваннями тканин 

пародонта показник КПВ становив 5,41±0,13, р<0,01, р1<0,01, і був у 1,3 раза 

нижчим проти даних КПВ у хворих із запально-дистрофічними ураженнями 

тканин пародонта (7,13±0,15, р<0,01). В обстежених І групи при гострих 

невротичних розладах (ГНР) КПВ становив 6,58±0,14 (р<0,01)  і досягав 

максимальних значень у хворих цієї групи за наявності  невротичних розладів 

із затяжним перебігом НРЗП (7,63±0,24, р<0,01). В осіб ІІ групи виявили 

аналогічну тенденцію: зростання показника КПВ при ГНР до 8,30±0,14 та при 

НРЗП – до 9,35±0,25, р<0,01. 

Підсумовуючи вищенаведені дані, варто зазначити, що відповідно до 

критеріїв оцінки індексу КПВ у дорослих, хворі з ЗЗТП та РПД чи САСК, а 

також без психофізіологічної дезадаптації мали низький рівень, а при ГНР та 

НРЗП – середній рівень інтенсивності карієсу. В осіб із запально-

дистрофічними ураженнями тканин пародонта низький рівень інтенсивності 

карієсу спостерігали у досліджуваних з РПД та без РПД, тоді як у разі САСК, 

ГНР, НРЗП показники індексу КПВ свідчили про середній рівень 

інтенсивності карієсу. 

Під час аналізу встановлено, що в обстежених із запальними 

захворюваннями тканин пародонта показник СРІ у середньому становив 
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3,54±0,07 секстанта на одного обстеженого, що було у 1,2 раза менше, ніж у 

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

секстанта, р<0,01). 

У разі наростання проявів психофізіологічної дезадаптації у пацієнтів із 

захворюваннями тканин пародонта спостерігали зменшення кількості 

здорових секстантів на одного обстеженого: від 2,43±0,06 секстанта за 

наявності реакцій 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) у осіб із запально-дистрофічними ураженнями тканин 

пародонта. Варто зазначити, що зі збільшенням проявів психофізіологічних 

реакцій у досліджуваних із запальними захворюваннями тканин пародонта 

зростала кількість секстантів з кровоточивістю на одного обстеженого: від 

2,12±0,08 секстанта при РПД, досягаючи максимальних значень при НРЗП 

(3,05±0,07 секстанта, р<0,01). У осіб із запально-дистрофічними 

захворюваннями тканин пародонта виявили протилежну тенденцію: 

зменшення кількості секстантів з кровоточивістю від 1,10±0,03 при РПД 

(р>0,05)  до 0,65±0,05 секстанта при НРЗП  (р<0,01). 

Кількість секстантів із зубним каменем на одного обстеженого зростала у 

І групі дослідження зі збільшенням проявів психофізіологічної 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: 

зменшення кількості секстантів на одного обстеженого від 1,19±0,03 секстанта 

при РПД (р>0,05) до 0,72±0,04 секстанта при НРЗП (р<0,01). 

Окрім того, у хворих із запально-дистрофічними захворюваннями тканин 

пародонта, зі збільшенням ступеня виразності психофізіологічних реакцій, 

зростала кількість секстантів із пародонтальною кишенею 3–5 мм та понад 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  (р<0,01) при НРЗП. 

У  середньому показник вакуумної проби у хворих із запальними 

захворюваннями тканин пародонта був вищим, ніж у осіб із запально-
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дистрофінчими ураженнями тканин пародонта: у фронтальній ділянці - у 1,2 

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

верхньої щелепи  - у 1,9 раза (50,55±0,72 секунди проти 27,30±0,21 секунди). З 

поглибленням психофізіологічних реакцій дезадаптації спостерігали 

зменшення показника проби в обох групах дослідження, однак у осіб із 

запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта цей процес 

відбувався інтенсивніше. 

 У результаті проведених досліджень ми встановили, що в осіб із 

запальними захворюваннями тканин пародонта (І група) активність амілази у 

середньому становила 13,26±2,17 мккат/л, що було на 21,27 % нижче, ніж у 

досліджуваних із  запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта (ІІ 

група) – 16,08±1,17 мккат/л, р>0,05. Варто зазначити, що за допомогою 

порівняння даних активності амілази у ротовій рідині у хворих І та ІІ групи 

дослідження з’ясовано, що в обстежених із запально-дистрофічними 

ураженнями тканин пародонта показники активності цього ферменту були 

вищими, ніж у хвоих із запальними захворюваннями тканин пародонта: без 

психофізіологічної дезадаптації – на 16,34 %, при РПД – на 40,0 %, при 

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

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

У середньому активність лужної фосфатази у хворих І групи була на 

15,13 % вищою, ніж у осіб ІІ групи дослідження (1,19±0,06 мккат/л проти 

1,01±0,03 мккат/л, р<0,05). 

Під час міжгрупового порівняння показників активності ЛФ у ротовій 

рідині встановлено, що у хворих із  запально-дистрофічними ураженнями 

тканин пародонта зазначені показники були вищими 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 пацієнтів із запальними захворюваннями тканин пародонта і 

аналогічними психофізіологічними станами організму. 
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Водночас у хворих ІІ групи середній показник активності кислої 

фосфатази на 25,57 %  перевищував аналогічний  у осіб І групи (19,15±1,14 

мккат/л проти 15,25±1,16 мккат/л, р<0,05). Активність КФ у ротовій рідині у 

хворих ІІ групи була вищою, ніж у досліджуваних І групи: без 

психофізіологічної дезадаптації – на 12,65 %, р1>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. 

Аналіз середніх значень вмісту електролітів у ротовій рідині осіб із 

запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта показав 

достовірне зменшення вмісту: кальцію  – у 1,2 раза (1,82±0,06 ммоль/л проти 

1,54±0,06 ммоль/л, р<0,01), заліза – у 1,3 раза (0,61±0,06 ммоль/л проти 

0,82±0,07 ммоль/л, р<0,05), фосфору – у 1,5 раза (4,18±0,23 ммоль/л проти 

6,08±0,22 ммоль/л), натрію та калію – у 1,1 раза (17,15±2,06 ммоль/л проти 

18,15±2,03 ммоль/л, р>0,05 та 19,08±2,11 ммоль/л проти 20,98±2,12 ммоль/л, 

відповідно, р>0,05), магнію у 1,4 раза (0,90±0,04 ммоль/л проти 0,66±0,04 

ммоль/л, р<0,01) проти даних у хворих із запальними захворюваннями тканин 

пародонта. 

Міжгрупове порівняння довело, що в осіб із запально-дистрофічними 

захворюваннями тканин пародонта вміст Са у ротовій рідині був нижчим у 

осіб без РПД – на 11,42 %, р1<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 хворих із ЗЗТП при аналогічних реакціях психофізіологічної 

дезадаптації. Вміст Fe у хворих ІІ групи був нижчим у 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 із 

аналогічними психофізіологічними реакціями дезадаптації. Привертав увагу 

той факт, що хоча концентрація Fe у ротовій рідині хворих ІІ групи при НРЗП 

була на 27,45 % нижчою, ніж у осіб І групи із НРЗП, отриманий показник 

достовірно не відрізнявся від даних хворих із ЗЗТП, р>0,05. З’ясовано, що у 

хворих із запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта рівень Mg у 
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ротовій рідині був достовірно вищим у хворих із 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 і аналогічними 

психофізіологічними реакціями дезадаптації. 

Варте уваги те, що в обстежених ІІ групи рівень Р у ротовій рідині був 

значно нижчим, ніж у хворих І групи: в осіб 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. Під час аналізу вмісту іонів Na і К у ротовій рідині та міжгрупового 

порівняння достовірна відмінність показників не виявлена, р1>0,05.  

Примітним є зростання активності уреази у ротовій рідині 

досліджуваних з поглибленням психофізіологічних реакцій дезадаптації та 

інтенсифікацією запального процесу у тканинах пародонта. Зокрема, у хворих 

І групи активність уреази у ротовій рідині зростала: 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 проти  показників у осіб без РПД. У хворих ІІ групи досліджували 

аналогічну тенденцію: мінімальний показник активності уреази визначали у 

хворих без РПД  (2,49±0,017 мкмоль/л). При цьому отриманий показник був 

достовірно нижчим при РПД – на 5,62 %, при САСК – на 12,85 %, при ГНР – 

на 19,67 %, при НРЗП – на 27,71 %  (р<0,01). 

Вивчення динаміки показників імунітету у ротовій рідині показало, що у 

хворих із ЗЗТП вміст лізоциму у ротовій рідині був у середньому на 6,87 % 

вищим, ніж у пацієнтів із запально-дистрофічними ураженнями тканин 

пародонта (422,0±5,20 мкг/мл проти 393,00±4,24 мкг/мл, р<0,01). Вміст 

секреторного імуноглобуліну А у ротовій рідині хворих І групи на 14,22 % 

перевищував відповідні дані в осіб ІІ групи (0,232±0,015 г/л проти 0,199±0,016 

г/л, р>0,05). Концентрація IgA у хворих І групи дорівнювала 0,187±0,004 г/л, 

що було на 6,42 % вище, ніж у осіб ІІ групи (0,175±0,006 г/л, р>0,05). 

Водночас вміст IgG у ротовій рідині досліджуваних із запальними 

захворюваннями тканин пародонта перевищував відповідні дані в осіб із 
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запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта у середньому на 

15,54 % (0,386±0,005 г/л проти 0,326±0,004 г/л, р<0,01). 

Порівняння даних імунологічного спектру ротової рідини у хворих із 

запальними та запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта 

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

групи вміст лізоциму у ротовій рідині був достовірно вищим проти даних 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. 

Привертав увагу вірогідно вищий вміст sIgA у ротовій рідині хворих із 

ЗЗТП без РПД (на 22,98 %) і у пацієнтів із РПД (на 25,12 %), р<0,05, як 

порівняти з показниками досліджуваних із запально-дистрофічними 

захворюваннями тканин пародонта і аналогічними реакціями 

психофізіологічної дезадаптації. У разі решти типів психофізіологічних 

реакцій дезадаптації достовірні відмінності зазначеного показника при 

міжгруповому порівнянні були відсутні, р1>0,05. Вміст IgA у ротовій рідині 

осіб І групи достовірно відрізнявся тільки у осіб без реакцій 

психофізіологічної дезадаптації від аналогічного показника 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). Водночас концентрація IgG у ротовій рідині 

досліджуваних І групи була вищою  у хворих без РПД  на 6,09 %, у разі  РПД – 

на 13,24 %, при САСК – на 16,67 %, при ГНР – на 23,88 % та при НРЗП – на 

43,10 % (р<0,01), ніж у пацієнтів ІІ групи дослідження. 

Ступінь дисбіозу ротової порожнини у групах дослідження визначали,  

враховуючи отримані показники активності лізоциму та уреази. Ми 

встановили, що у середньому показник дисбіозу у хворих із запальними 

захворюваннями тканин пародонта становив 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. З поглибленням 

психофізіологічних реакцій дезадаптації СД зростав у обох групах 

дослідження. 
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Комплексне лікування захворювань тканин пародонта застосовували  48 

пацієнтам із запальними захворюваннями тканин пародонта та 52 хворим із 

запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта. 

До основних лікувальних груп (ОЛГ) належали 27 досліджуваних із 

запальними  захворюваннями тканин пародонта та 32 особи із запально-

дистрофічними ураженнями тканин пародонта, лікування та профілактику 

ЗТП у яких здійснювали, застосовуючи розроблені лікувально-профілактичні 

комплекси. До контрольних лікувальних груп (КЛГ) увійшов  21 пацієнт із 

ЗЗТП та 20 осіб із ЗДЗТП. Лікування та профілактику у КЛГ проводили 

відповідно до передбачених чинних стандартів лікування генералізованих 

захворювань тканин пародонта (Наказ МОЗ № 502 від 28.12.2004 р.). 

У пацієнтів ОЛГ застосовували лікувально-профілактичні комплекси, 

доцільність використання яких була обґрунтована у результаті дослідження. 

Серед заходів,  передбачених цими комплексами, були гігієнічне навчання та 

виховання; індивідуалізований вибір засобів догляду за порожниною рота з 

урахуванням індексу гігієни Гріна-Верміліона, інтенсивності уражень тканин 

пародонта за індексу РМА; здійснення професійної гігієни порожнини рота  

Місцеві та загальні лікувальні заходи розробляли диференційовано, з 

урахуванням клінічного та психосоматичного стану хворих, віднесених до 

основних лікувальних груп.  

До складу лікувально-профілактичного комплексу, застосованого у осіб 

із запальними захворюваннями тканин пародонта, входили такі заходи: 

антисептична обробка порожнини рота за допомогою ополіскувачів зі вмістом 

хлоргексидину біглюконату; аплікації на ясна гелю „Perio-AID” (3 процедури 

щодня; у домашніх умовах упродовж 4 діб за наявності та за відсутності  РПД; 

3–5 процедур щодня; у домашніх умовах упродовж 5 діб при САСК; 5–7 

процедур щодня; у домашніх умовах упродовж 7 діб при ГНР та НРЗП). 

До загальних лікувальних засобіів, призначених хворим із запальними 

захворюваннями тканин парадонта, належали: 1) препарат „Триовіт” (для 

загального зміцнення організму) по 1 капсулі 1 раз на день упродовж 1 місяця 
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при РПД, САСК та у осіб без РПД; по 1 капсулі 2 рази на день впродовж 2 

місяців при гострих невротичних розладах та невротичних розладах із 

затяжним перебігом; 2) препарат „Магне-В6 антистрес” (для посилення 

стресостійкості організму) по 1 таблетці  3 рази на добу протягом 1 місяця при 

РПД, САСК та у осіб без РПД; по 2 таблетці  2 рази на добу протягом 1 місяця 

при ГНР та НРЗП; 3)  препарат „Кальцемін”  (для покращення ремоделювання 

кісткової тканини), який призначали після курсу препарату „Магне-В6 

антистрес”,  по 1 таблетці на добу протягом 1 місяця при РПД, САСК та у осіб 

без РПД; по 2 таблетки на добу протягом 1 місяця, з повторним курсом щотри 

місяці при ГНР та НРЗП. 

 У хворих із запально-дистрофічними захворюваннями тканин 

пародонта для антисептичної обробки порожнини рота місцево застосовували 

хлоргексидинвмісні ополіскувачі, після чого проводили фотодинамічну 

терапію (ФДТ) за допомогою апарата для озонотерапії „Ozonymed” (по 5 

процедур через добу у осіб із РПД та без РПД; по 5–6 процедур щодня у 

хворих із САСК; по 6–8 процедур щодня у хворих із ГНР та НРЗП). Усім 

пацієнтам, незалежно від психосоматичного стану організму, рекомендували 

застосовувати аплікації з гелем „Perio-AID” у домашніх умовах. 

До складу загальної терапії в осіб із запально-дистрофічними 

захворюваннями тканин пародонта входили: 1) препарат „Мілдронат” (для 

покращення мембранопротекторних, антигіпоксичних явищ, стимуляції 

симпатоадреналової системи) по 1 капсулі (250 г) 1 раз на добу впродовж 4 

тижнів хворим без РПД та з РПД; по 1 капсулі 1 раз на добу впродовж 5 

тижнів у разі САСК; по 2 капсули 2 рази на добу впродовж 6 тижнів пацієнтам 

з ГНР та НРЗП);  2) препарат „Коензим Q 10” (для покращення роботи 

дихальної, серцево-судинної, імунної систем, енергетичного обміну, роботи 

головного мозку) по 1 капсулі 2 рази на добу впродовж 1 місяця у хворих із 

САСК, ГНР, НРЗП та по 1 капсулі 1 раз на добу впродовж 1 місяця хворим без 

РПД та з РПД; 3) препарат „Магне-В6 антистрес” (для посилення 

стресостійкості організму)  по 1 таблетці 3 рази на добу 1 місяць у осіб без 
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РПД , з РПД та САСК; по 2 таблетки 2 рази на добу 1 місяць у хворих із ГНР 

та НРЗП; 4) препарат „Остеогенон” –– регулятор кальцій-фосфорного обміну 

(для покращення ремоделювання кісткової тканини), який призначали після 

курсу препарату „Магне-В6 антистрес” по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 

1 місяця з повторними курсами кожні 6 місяців при РПД та без РПД; по 2 

таблетки 2 рази на добу протягом 1 місяця з повторними курсами кожні 4 

місяці. 

Препарати загальної дії призначали хворим ОЛГ, скориставшись 

консультативною допомогою та під наглядом лікарів-терапевтів. 

Ефективність застосування лікувально-профілактичних комплексів в 

осіб із захворюваннями тканин пародонта і різними психофізіологічними 

станами організму підтверджена позитивною динамікою пародонтальних і 

гігієнічних індексів, даних біохімічних і імунологічних показників ротової 

рідини та покращенням об’єктивного стану тканин пародонта через 3, 6 та 12 

місяців спостережень. Зокрема, через 3 місяці після лікування у хворих із 

запальними захворюваннями тканин пародонта „нормалізацію” стану тканин 

пародонта спостерігали у 40,74±9,46 % пролікованих ОЛГ проти 33,33±10,30% 

пацієнтів КЛГ, р>0,05; „покращення” стану тканин пародонта визначали у 

37,04±9,29 % хворих ОЛГ проти 33,33±10,30 % хворих КЛГ, р>0,05. Лікування 

виявилось неефективним у 22,22±8,00 % хворих ОЛГ та у 33,33±10,30 % осіб 

КЛГ, р>0,05. 

У хворих із запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта 

через 3 місяці після лікування встановили: „нормалізацію” стану тканин 

пародонта у 28,13±7,95 % хворих ОЛГ та у 15,0±3,10 % осіб КЛГ, р>0,05; 

„покращення” – у 31,25±8,19 % хворих ОЛГ проти 35,0±10,66 %  –  КЛГ, 

р>0,05. Лікування виявилось неефективним у 40,60±8,68 % осіб ОЛГ проти 

50,0±11,18 % - КЛГ, р>0,05. Привертав увагу той факт, що через 3 місяці 

спостережень у пацієнтів КЛГ із захворюваннями тканин пародонта та ГНР і 

НРЗП не виявили „нормалізації” стану тканин пародонта. 
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Аналіз клінічного стану тканин пародонта через 6 місяців спостережень 

дав змогу встановити наявність у хворих із ЗЗТП „нормалізації” стану тканин 

пародонта (рис. 5.2) у середньому у 59,26±9,46 % осіб ОЛГ проти 19,05±8,57% 

КЛГ, р<0,01. „Покращення” стану тканин пародонта визначали в 

40,74±10,22% осіб ОЛГ проти 47,62±10,90 % пролікованих КЛГ, р>0,05. Через 

6 місяців досліджень лікування виявилось неефективним у 33,33±10,30 % 

пролікованих КЛГ із ЗЗТП. Привертав увагу той факт, що через 6 місяців 

спостережень у хворих із ЗЗТП КЛГ „нормалізацію” стану тканин пародонта 

не визначали при САСК, ГНР та НРЗП. 

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

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

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

пролікованих КЛГ, р>0,05. Лікування виявилось неефективним у 21,87±7,30 % 

хворих ОЛГ проти 65,00±10,67 % осіб КЛГ із ЗДЗТП, р<0,01. 

У результаті 12-місячних спостережень ми встановили, що у 

пролікованих пацієнтів ОЛГ із ЗЗТП „нормалізація” стану тканин пародонта 

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

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

(3,70±0,92 % проти 33,33±10,30 % осіб КЛГ, р<0,01). Лікування виявилось 

неефективним у 42,86±10,80 % осіб КЛГ з САСК, ГНР та НРЗП, р<0,01. 

У хворих із ЗДЗТП „нормалізацію” стану тканин пародонта 

об’єктивізували у 56,25±8,36 % пролікованих ОЛГ. „Покращення” стану 

тканин пародонта спостерігали у 37,50±8,56 % осіб ОЛГ проти 30,0±10,25 % 

пацієнтів 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. 
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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 

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 



157 

 

 

 

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 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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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Профілактика захворювань тканин пародонта повинна бути 

індивідуалізована залежно від реакції психофізіологічної дезадаптації 

пацієнта, стану природного мінералізуючого потенціалу ротової рідини, 

соматичного здоров'я і гігієнічного стану ротової порожнини. 

2. До місцевих лікувально-профілактичних заходів у осіб із запальними 

захворюваннями тканин пародонта повинні входити: антисептична обробка 

порожнини рота за допомогою ополіскувачів зі вмістом хлоргексидину 

біглюконату; аплікації на ясна гелю „Perio-AID” (3 процедури щодня; у 

домашніх умовах упродовж 4 діб за наявності та відсутності  РПД; 3–5 

процедур щодня; у домашніх умовах упродовж 5 діб при САСК; 5–7 процедур 

щодня; у домашніх умовах упродовж 7 діб при ГНР та НРЗП).  

3. У складі загальної терапії у осіб із ЗЗТП рекомендовано призначати: 

 препарат „Триовіт” (для загального зміцнення організму) по 1 

капсулі 1 раз на день упродовж 1 місяця при РПД, САСК та у осіб без РПД; по 

1 капсулі 2 рази на день впродовж 2 місяців при гострих невротичних 

розладах та невротичних розладах із затяжним перебігом;  

 препарат „Магне-В6 антистрес” (для посилення стресостійкості 

організму) по 1 таблетці  3 рази на добу протягом 1 місяця при РПД, САСК та 

у осіб без РПД; по 2 таблетці  2 рази на добу протягом 1 місяця при ГНР та 

НРЗП;  

 препарат „Кальцемін”  (для покращення ремоделювання кісткової 

тканини) після прийому препарату „Магне-В6 антистрес”  по 1 таблетці на 

добу протягом 1 місяця при РПД, САСК та у осіб без РПД; по 2 таблетки на 

добу протягом 1 місяця, з повторним курсом що три місяці при ГНР та НРЗП. 

4. Хворим із запально-дистрофічними захворюваннями тканин 

пародонта для антисептичної обробки порожнини рота потрібно місцево 

застосовувати хлоргексинвмісні ополіскувачі, після чого проводити 

фотодинамічну терапію (ФДТ) за допомогою апарата для озонотерапії 
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„Ozonymed” (по 5 процедур через добу у осіб із  РПД та без РПД; по 5–6 

процедур щодня у хворих із САСК; по 6–8 процедур щодня у хворих із ГНР та 

НРЗП). Усім хворим, незалежно від психосоматичного стану організму, 

рекомендовано застосовувати аплікації з гелем „Perio-AID” у домашніх 

умовах. 

5. До переліку загальних лікувальних засобів  для осіб із запально-

дистрофічними захворюваннями тканин пародонта повинні входити: 

 препарат „Мілдронат” (для покращення мембранопротекторних, 

антигіпоксичних явищ, стимуляції симпатоадреналової системи) по 1 капсулі 

(250 г) 1 раз на добу впродовж 4 тижнів хворим без РПД та з РПД; по 1 

капсулі 1 раз на добу впродовж 5 тижнів у разі САСК; по 2 капсули 2 рази на 

добу впродовж 6 тижнів пацієнтам з ГНР та НРЗП);  

 препарат „Коензим Q 10” (для покращення роботи дихальної, 

серцево-судинної, імунної систем, енергетичного обміну, роботи головного 

мозку) по 1 капсулі 2 рази на добу впродовж 1 місяця у хворих із САСК, ГНР, 

НРЗП та по 1 капсулі 1 раз на добу впродовж 1 місяця хворим без РПД та з 

РПД;  

 препарат „Магне-В6 антистрес” (для посилення стресостійкості 

організму)  по 1 таблетці 3 рази на добу 1 місяць у осіб без РПД , з РПД та 

САСК; по 2 таблетки 2 рази на добу 1 місяць у хворих із ГНР та НРЗП;  

 препарат „Остеогенон” –– регулятор кальцій-фосфорного обміну 

(для покращення ремоделювання кісткової тканини) після прийому препарату 

„Магне-В6 антистрес” по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 1 місяця з 

повторними курсами кожні 6 місяців при РПД та без РПД; по 2 таблетки 2 

рази на добу протягом 1 місяця з повторними курсами кожні 4 місяці. 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Абрамов ВА, Лебедев ДС. Психическая дезадаптация. Журнал 

психиатрии и медицинской психологии. 1996:1(2):34-8. 

2. Авхименко ММ. Холодовая травма: неотложная медицинская помощь, 

профилактика. Медицинская сестра. 2014;1:33-9.  

3.  Агаджанян НА, Баевский, РМ, Берсенева АП. Проблемы адаптации и 

учение о здоровье: учебн. пособие. Мocква: Изд-во РУДН; 2006. 284 с. 

4. Агаджанян НА, Радыш, ИВ, Игнатьев ЛИ. Сезонные изменения 

адаптационных реакций организма. Вестник Российского университета 

Дружбы народов. 2012;7:26-7. 

5. Сазонова ТГ, Глазачев ОС, Болотова АВ, Дудник ЕН, Стряпко 

НВ, Бедарева ИВ, та ін. Адаптация к гипоксии и гипероксии повышает 

физическую выносливость: роль активных форм кислорода и редокс 

сигнализации. Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 

2012;98;6:793-807. 

6.  Александров ЮИ. Психофизиология: учебн. для вузов. Санкт-Петербург: 

Питер. 2001; 496 с. 

7. Аллик ЕЛ. Совершенствование лечения различных форм красного 

плоского лишая слизистой оболочки полости рта с учетом 

психологического статуса больного [автореферат]. Москва; 2000. 24 с. 

8.  Косенко КМ, Варава ГН, Бажан АВ, Бондар АБ. Аналіз розвитку 

стоматологічної науки в Україні. Вісник стоматології. 2004;2:2-4. 

9. Астахова ВС, Панченко ЛМ, Романенко ОМ. Определение 

регенераторного потенциала костной ткани пародонта. Вестник 

стоматологии. 2001;4:75-7. 

10.  Баевский РМ. Концепция физиологической нормы и критерии здоровья. 

Росийский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2003;4:473-87. 

11. Бандрівський ЮЛ, Бандрівська НН, Авдєєв ОВ. Мікрогемодинаміка 

пародонта при гінгівіті. В: Матеріали ІІІ (Х) з’їзду Асоціації стоматологів 

https://istina.msu.ru/workers/10561462/
https://istina.msu.ru/workers/10930166/
https://istina.msu.ru/workers/10930166/
https://istina.msu.ru/workers/50773223/


161 

 

 

 

України; 2008 жовт 16-18; Полтава. Полтава: Дивосвіт; 2008, с. 122. 

12. Банникова РА, Погребняк АА, Куценко ВА. Синдром хронической 

профессиональной перегрузки: факторы риска, механизмы развития, 

стратегия профилактики. Спортивна медицина. 2013;2:3-11.  

13. Бевз ОВ. Реакція серцево-судинної системи здорових осіб із обтяженою 

спадковістю щодо ішемічної хвороби серця при нетривалому фізичному 

навантаженні. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 

2013;2:50-6. 

14.  Белозерова JIM, Соломатина НВ. Умственная физическая 

работоспособность и биологический возраст лиц зрелого возраста. 

Клиническая геронтология. 2001;10:11-5. 

15. Белоклицкая ГФ. Возможности антиоксидантной коррекции перекисного 

окисления липидов при заболеваниях пародонта разной тяжести. 

Современная стоматология. 2000;1:38-41. 

16. Белоклицкая ГФ. Патогенетическое значение нарушений в 

метаболической системе регуляции кислотно-щелочного равновесия при 

генерализованном пародонтите. В: Зб. доповідей ІІ наук.-практ. конф. 

співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика Актуальні проблеми терапевтичної 

стоматології. Київ; 2006, с. 79. 

17. Левицкий АП, Деньга ОВ, Макаренко ОА. Биохимические маркеры 

воспаления тканей ротовой полости: метод. рекомендации. Одесса: КП 

ОГТ; 2010. 16 с. 

18. Богатов ВВ, Бурова НМ. Использование данных об ожидаемой 

продолжительности лечения и результатов оценки степени тяжести 

заболевания для подбора рациональной терапии у пациентов с острыми 

воспалительными процессами челюстно-лицевой 

области. Стоматология. 2011;90;1:49-51. 

19. Григорьян АС, Грудянов АИ, Рабухина НА, Фролова ОА. Болезни 

пародонта. Патогенез, диагностика, лечение. Москва: Медицинское 

информационное агентство; 2004. с. 239-87. 



162 

 

 

 

20. Бондаренко ВМ, Воробьев АА. Дисбиозы и препараты с пробиотической 

функцией. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 

2004;1:84-92.  

21. Борисенко АВ. Актуальні проблеми етіології, патогенезу та класифікації 

захворювань пародонта. Науковий вісник національного медичного 

університету ім. ОО Богомольця. 2004;1-2:55-61. 

22. Борисенко АВ. Заболевания пародонта: учеб. пособие. Київ: ВСИ 

Медицина; 2013. 456 с.  

23. Борисенко АВ. Современные классификации заболеваний пародонта. 

Современная стоматология. 2007;4:38-44. 

24. Борисенко АВ. Терапевтична стоматологія. Київ: Медицина; 2008. 490 с. 

25. Брагин АВ, Беспалова ТВ. Психофизиологические характеристики лиц с 

различной устойчивостью к заболеваниям пародонта. Институт 

стоматологии. 2008;1:84-5. 

26. Булгакова ОС. Иммунитет и различные стадии стрессорного воздействия. 

Успехи современного естествознания. 2011;4:31-5. 

27.  Буров ОЮ. Гіперкомплексна система як інформаційна модель 

функціональної системи діяльності людини. Науково-технічна 

інформація. 2006;3:62-4. 

28.  Буров ОЮ. Інформаційні технології адаптивного управління 

працездатністю людини. Науково-технічна інформація. 2005;1:41-3.  

29. Вадзюк СН, Паласюк БО, Ясній ОР. Автономна регуляція в дітей 

старшого шкільного віку з різним рівнем тривожності. Буковинський 

медичний вісник. 2013;1:23-7. 

30. Вадзюк СН, Паласюк БО. Вплив психофізіологічних особливостей на 

стан пародонта у дітей шкільного віку. Фізіологічний журнал. 

2014;60;3:58. В: Матеріали ХІХ з’їзду Українського фізіологічного 

товариства ім. П. Г. Костюка з міжнародною участю, присвяченого 90-

річчю від дня народження академіка П. Г. Костюка; 2014 трав 26-29; 

Львів.  



163 

 

 

 

31. Вадзюк СН, Паласюк БО. Зависимость повреждения тканей пародонта от 

уровня тревожности. Вестник врача. 2013;3:51-3. 

32. Вадзюк СН, Паласюк БО. Зміни процесів ліпопероксидації та 

антиоксидантного захисту у ротовій рідині дітей старшого шкільного віку 

з різним рівнем тривожності. Загальна патологія та патологічна 

фізіологія. 2013;8;1:185-8. 

33.  Вадзюк СН, Папінко ІЯ. Центральна гемодинаміка при різних типах 

погоди за умов орто-кліностатичного навантаження. Фізіологічний 

журнал. 2000;46;5:52-5. 

34. Vadziuk SN, Luchynskyi MA, Pyasetska LV. Funktsionalnyi 

stomatolohichnyi status khvorykh z rozladamy psykhofiziolohichnoi 

dezadaptatsii. In: Proceedings of the 6th International conference of Science 

and society; 2018 Aug 3; Hamilton, Canada. Hamilton: Accent Graphics 

Communications & Publishing; 2018. p. 130-5.  

35. Вадзюк СН, Пясецька ЛВ, Ощипко РВ. Стан тривожності у молодих 

людей на прийомі у лікаря-стоматолога. В: Матеріали наук.-практ. конф. 

“Інноваційні технології в стоматології”; 2011 жовт 21; Тернопіль. 

Тернопіль: Укрмедкнига; 2011, с. 9.  

36. Вадзюк СН, Пясецька ЛВ, Ощипко РВ. Вплив властивостей особистості 

на лізоцим ротової рідини. В: Зб. наук. праць Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 290-річчю з дня народження Г. С. 

Сковороди. Харків; 2012. с. 39-40. 

37. Василькова ДВ, Девяткина НН. Проблема информационного стресса. 

Актуальні питання сучасної медицини. В: Матеріали міжнар. наук. конф. 

студентів та молодих вчених. Харків; 2011. с. 43-4.  

38.  Вейна АМ, редактор. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, 

лечение. Москва: ООО Медицинское информационное агентство; 2003. 

752 с. 

39. Веденева ЕВ. Роль стоматологического лечения в улучшении качества 

жизни пациентов [дисертація]. Москва; 2010. 135 с. 



164 

 

 

 

40. Вейсгейм ЛД, Люмкис ЕВ. Состояние вопроса о влиянии соматических 

заболеваний на клинику и лечение пародонтитов. Новое в стоматологии. 

2004;6:75-6. 

41. Веремєєнко КМ, Кизим ОЙ. Біохімія ротового секрету та його 

дослідження в клініці. Лабораторна діагностика. 2005;2(32):9-14. 

42. Рабинович СА, Прикуляс ВФ, Московець ОН. Влияние степени тяжести 

хронического генерализованного пародонтита, возраста и жевательной 

нагрузки на гемодинамику пародонта. Мед. перспективи. 2007;12;4:28-30. 

43. Вознесенская ТГ, Фокина НМ, Яхно НН. Лечение астенических 

расстройств у пациентов с психовегетативным синдромом (результаты 

многоцентрового исследования эффективности и переносимости 

ладастена). Журнал неврологии и психиатрии. 2010;5:17-26.  

44. Иорданишвили АК, Тихонов АВ, Арьев АЛ, Солдатов СВ. Возрастная 

эпидемиология заболеваний пародонта. Пародонтология. 2010;1(54):25-8.  

45. Шатило ВБ, Чижова ВП, Гавалко АВ, Журавлева ЮБ. Возрастные 

особенности вазомоторной функции эндотелия при нарушениях 

углеводного обмена. Кровообіг та гемостаз. 2015;1-2:162-3. 

46. Волосовець ТМ, Юнакова НМ, Сільченко ВП. Особливості місцевої 

імунної відповіді в осіб із запальними та деструктивно-запальними 

захворюваннями тканин періодонту, асоційованими з персистуючою 

герпесвірусною інфекцією. Современная стоматология. 2012;2:11-4. 

47. Волчегорский ИА, Корнилова НВ, Бутюгин ИА. Сравнительный анализ 

состояния системы „перекисное окисление липидов – антиоксидантная 

защита” в слюне больных хроническим пародонтитом легкой и средней 

тяжести. Стоматология. 2010;6:24-7. 

48. Вольф ГФ, Ратейцхак ЭМ, Ратейцхак К. Пародонтология. Москва: 

МЕДпресс-информ; 2008. 548 с. 

49. Воскресенский ОН, Чумакова ЮГ, Ткаченко ЕК. Пародонтопротекторы: 

актуальные вопросы скрининга, методы изучения и перспективы 

создания. Вісник стоматології. 2005;4:97-102. 



165 

 

 

 

50. Лепилин АВ, Булкина НВ, Островская ЛЮ, Осипова ЮЛ. 

Воспалительные заболевания пародонта при Helicobacter pylori 

ассоциированной гастродуоденальной патологии. Клинико-

морфологическое и иммуногистохимическое обследование. Российский 

стоматологический журнал. 2008;2:31-4. 

51. Гасюк НВ, Єрошенко ГА, Палій ОВ. Сучасні уявлення про етіологію та 

патогенез хвороб пародонта. Світ медицини та біології. 2013;2:207-11. 

52. Гельдер М, Гет Д, Мейо Р, перекладачі. Оксфордское руководство по 

психиатрии: в 2-х т. Київ: Сфера; 1999. 300 с. 

53. Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації. Етичні принципи 

медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження. 

Морфологія. 2010;4;1:65-8. 

54.  Радченко ГД, Слащева ТГ, Сіренко ЮМ, Муштенко ЛО. Гендерні 

особливості контролю артеріального тиску в хворих з артеріальною 

гіпертензією. Український кардіологічний журнал. 2015;4:34-44. 

55. Гендлин ГЕ, Учаева ЯИ, Мелехов АВ. Физические нагрузки и 

продолжительность жизни. Атмосфера. Новости кардиологии. 2013;3:39-

44.  

56. Зорина ОА, Борискина ОА, Леонтович ОА, Ребриков ДВ. Генетические 

факторы предрасположенности к развитию агрессивного пародонтита: 

белки матрикса, матриксины и их регуляторы. Стоматология. 2013;1:76-

83. 

57. Гильманова НС. Адаптация к полным сьемным протезам лиц среднего 

возраста в зависимости от их психоэмоционального статуса 

[автореферат]. Москва; 2007. 20 с.  

58.  Глацид П, Гайатт ГХ, Данс АЛ. Применение результатов клинических 

испытаний и систематических обзоров в клинической практике. 

Международный журнал медицинской практики. 2002;3:11-4. 

59. Nascimento B, Brant L, Moraes D, Ribeiro A. Глобальне здоров’я та 

серцево-судинні захворювання. Український кардіологічний журнал. 



166 

 

 

 

2015;4:123-33.  

60.  Голиков ПП, Николаева НЮ, Гавриленко ИА. Оксид азота и перекисное 

окисление липидов как факторы эндогенной интоксикации при 

неотложных состояниях. Бюлл. экспер. биол. мед. 2000;7:6-9. 

61. Гонтарь ЕА, Гаврилов АЕ. Изучение влияния психосоматического статуса 

на интенсивность кариеса зубов. Вісник стоматології. 2008;1:25.  

62. Гончарова ЕИ. Растительные средства в профилактике и лечении 

заболеваний пародонта. Российский стоматологический журнал. 

2012;3:48-51. 

63.  Гончарук НД. К методике определения типов центральной 

гемодинамики. Техногенна безпека. 2014;238;226:40-4. 

64. Горбачева ИА, Кирсанов АИ, Орехова ЛЮ. Общесоматические аспекты 

патогенеза и лечения генерализованного пародонтита. Стоматология. 

2001;1:26-34. 

65. Горбачева ИА, Кирсанов АИ, Орехова ЛЮ. Окислительный стресс и его 

особенности у больных генерализованным пародонтитом на фоне 

заболеваний внутренних органов. Пародонтология. 2002;4:3-6. 

66. Горбачева ИА, Кирсанов АИ, Орехова ЛЮ. Единство системных 

патогенетических механизмов при заболеваниях внутренних органов, 

ассоциированных с генерализованным пародонтитом. Стоматология. 

2004;3:6-11. 

67.  Горго ЮП. Информационная оценка физиологических сигналов человека 

при изменении его психоэмоциональных состояний. Педагогика, 

психология, медико-биологические проблемы ФВиС. 2007;6:82-6. 

68.  Горго ЮП. Функціональні робочі стани людини та їх систематизація. 

Фізіологічний журнал. 2002;48;2;119-20. 

69. Горячковский АМ. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике. 

Одесса: Экология; 2005. 616 с. 

70. Григоровский ВВ. Аспекты патоморфологии и номенклатуры в 

современной классификации неспецифических 



167 

 

 

 

остеомиелитов. Ортопедия, травматология и протезирование. 2013;3:77-

87. 

71. Грудянов АИ, Фоменко ЕВ. Этиология и патогенез воспалительных 

заболеваний пародонта. Москва: МИА; 2010. 96 с. 

72. Грудянов АИ, Александровская ИЮ. Планирование лечебных 

мероприятий при заболеваниях пародонта. Москва: МИА; 2010. 56 с. 

73. Гублер ЕВ. Вычислительные методы анализа и распознавания 

патологических процессов. Ленинград: Медицина; 1978. 294 с. 

74. Гуніна ЛВ, Носач ОВ. Метаболічні аспекти впливу фізичних навантажень 

: оксидативний стрес та адаптація. Український журнал клінічної та 

лабораторної медицини. 2012;7;4:237-43.  

75. Гунчев ВВ. Профилактика стоматологических заболеваний: учеб. 

пособие. Ижевск; 2008. 324 с. 

76. Давыдова НС. Возможные критерии прогноза нарушений мозгового 

кровообращения при анестезии. Вестник интенсивной терапии. 

2004;5:232-4.  

77. Давыдова ТР, Карасенков ЯН, Хавкина ЕЮ. К проблеме дисбиоза в 

стоматологической практике. Стоматология. 2001;80;2:23-4. 

78. Данилевський МФ, Борисенко АВ. До питання щодо етіології, класифікації 

та термінології захворювань тканин пародонта. Новини стоматології. 

2001;1:8-10. 

79. Дартау ЛА, Мизерницкий ЮЛ, Стефанюк АР. Здоровье человека и 

качество жизни : проблемы и особенности управления. Москва: СИНТЕГ; 

2009. 400 с. 

80. Дедова ЛН. Систематика заболеваний периодонта. Стоматологический 

журнал. 2007;2:2-6. 

81. Дмитриева ЛА, Крайнова АГ. Современные представления о роли 

микрофлоры в патогенезе заболеваний пародонта. Пародонтология. 

2004;1(30):8-15. 



168 

 

 

 

82. Долгова ИН, Стародубцев АИ. Когнитивные расстройства сосудистого 

генеза у пациентов молодого возраста. Журнал неврологии и психиатрии 

им. С.С. Корсакова. 2010;110;10:14-6. 

83. Донцова ДА, Рябоконь ЕН, Черепинская ЮА. Изменение микрофлоры 

полости рта при профилактическом применении ополаскивателей. 

Вопросы экспериментальной и клинической стоматологи. Сб. научн. 

трудов ХНМУ. Харьков; 2015. с. 111-3.  

84.  Дурново ЕА, Фурман ИВ. Клинические результаты применения 

перфторана в комплексном лечении больных с одонтогенными 

флегмонами. Стоматология. 2007;86;4:35-9. 

85. Єна АІ, Кальниш ВВ. Психофізіологічна реабілітація як фактор 

підтримки професійної працездатності. Охорона праці. 2003;2:39-40.  

86.  Єна АІ, Кальниш ВВ. Система психофізіологічного забезпечення 

професійної діяльності фахівців, що працюють в умовах підвищеної 

небезпеки. Гигиена труда. 2002;33:137-42. 

87. Арутюнов СД, Плескановская НВ, Наумов АВ, Кутушева ДР, Богатырева 

AM, Бурдули В.Н. Заболевания пародонта и “системные болезни”: 

известное прошлое, многообещающее будуще. Пародонтология. 

2009;1(50):3-6. 

88. Янушевич ОО, Гринин ВМ, Почтаренко ВА, Рунова ГС, Гончаренко АД, 

Крихели НИ, и др. Заболевания пародонта. Современный взгляд на 

клинико-диагностические и лечебные аспекты В: Янушевич ОО, 

редактор. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2010. 160 с. 

89. Заболотний ТД, Борисенко АВ, Пупін ТІ. Запальні захворювання 

пародонта. Львів: ГалДент; 2013. 206 c. 

90. Заводская НС, Морева ЕВ. Фармакологический анализ механизма стресса 

и его последствия. Львів: Медицина; 1981. 213 с. 

91. Запорожець НМ. Застосування імуномодуляторів місцевої дії при 

лікуванні хронічного катарального гінгівіту в осіб [автореферат]. Одеса; 

2005. 17 с.  



169 

 

 

 

92. Земсков АМ, Коротких НГ, Нектаревская ИБ. Особенности иммунных 

расстройств и эффективность их коррекции у больных с хроническим 

травматическим остеомиелитом нижней челюсти. Стоматология. 

2001;6:31-4. 

93.  Зленко СМ, Коваль ЛГ, Бондарчук МТ. Інформаційна технологія 

психофізіологічного тестування і відбору персоналу для органів 

внутрішніх справ України: монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця; 

2008. 154 с.  

94. Бехало ВА, Бондаренко ВМ, Сысолятина ЕВ, Нагурская ЕВ. 

Иммунобиологические особенности бактериальных клеток медицинских 

биопленок. Журнал микробиологии, иммунобиологии и эпидемиологии 

2010;4:97-105.  

95. Исаева ЕР. Особенности психологической адаптации пациентов с 

челюстно-лицевой патологией в условиях внезапно возникшего и 

угрожающего жизни заболевания. Клиническая психология в 

здравоохранении и образовании. В: Материалы Всеросс. научн.-практ. 

конф. с междунар. участием. Москва; 2011. с. 62-5.  

96. Исаева ИН. Эссенциальная артериальная гипотензия : индикативный 

анализ адаптационных реакций сердечно-сосудистой системы к 

физической нагрузке. Вісник проблем біології і медицини. 2011;4(90):97-

101. 

97. Лучинський МА, Лучинський ВМ, Петрунів ВБ, Лучинська ЮІ. 

Імунологічна реактивність організму дітей, які проживають в зоні впливу 

негативних чинників довкілля. Вісник соціальної гігієни та організації 

охорони здоров’я України. 2012;3(55):17-20.  

98. Щобак ОІ, Рязанова НВ, Ківежді КБ, Цяпець СВ. Індивідуально-

типологічні особливості біоритмів та їх вплив на працездатність людини. 

Проблеми клінічної педіатрії. 2013;1:41-4. 

99. Кальниш ВВ, Єна АІ, Кравчук ВВ. Профілактичні технології у збереженні 

здоров’я і працездатності фахівців в умовах підвищеної небезпеки. 



170 

 

 

 

Охорона здоров’я України. 2004;1(12):36-41. 

100. Карпенко ИН, Булкина НВ, Понукалина ЕВ. Современные представления 

об этиологии и патогенезе быстропрогрессирующего пародонтита. Архив 

патологии. 2009;74(1):57-60. 

101. Кирсанов АИ, Горбачева ИА. Механизмы взаимосвязи патологии 

внутренних органов и пародонта. Пародонтология. 1999;1:35-6. 

102. Киселева ЕА, Те ЕА. Функционирование мукозального иммунитета при 

хронических воспалительных и неопластических стоматологических 

заболеваниях. Российский стоматологический журнал. 2011;4:11-2.  

103. Кисельникова ЛП. Роль биопленки в развитии кариеса и заболеваний 

пародонта и методы ее устранения. Пародонтология. 2010;2:74-5.  

104. Кичин ВВ, Исаев СВ, Лихванцев ВВ. Влияние некоторых препаратов для 

анестезии на частоту когнитивных расстройств в послеоперационном 

периоде. В: IX съезд Федерации анестезиологов. Иркутск; 2004. с. 124-5. 

105. Максимовский ЮМ, Кулаков АВ, Мазуров АВ, Чиркова ТД, Фролова ТА, 

Бирюкова ТМ, и др. Клинико-иммунологические особенности патогенеза 

катарального гингивита (Сообщение 1). Стоматология. 2003;3:24-7. 

106. Шульдяков АА, Александрова ЕА, Соболева ЛА, Осеева АО. Клинико-

лабораторные подходы к оптимизации лечения пародонтита. 

Стоматология. 2010;6;28-30. 

107.  Кобринський БА, Зарубіна ТВ. Медицинская информатика: учебник для 

студ. ВУЗов. Москва: Изд. центр “Академия”; 2009. 192 с. 

108.  Коваленко ВМ. Стрес і серцево-судинні захворювання : сучасний стан 

проблеми. Український кардіологічний журнал. 2015;1:4-7. 

109. Кожина АМ, Гайчук ЛМ. Новые возможности в терапии тревожных 

расстройств. Експериментальна і клінічна медицина. 2011;1(50):139-142. 

110. Кокун ОМ. Адаптація та адаптаційні можливості людини : прикладні 

аспекти. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. 

2005;5;4:77-85. 

111. Колесник ТВ, Деньга ОВ. Эффективность комплексной профилактики и 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D8%F3%EB%FC%E4%FF%EA%EE%E2%20%C0.%C0.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%EE%E2%E0%20%C5.%C0.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D1%EE%E1%EE%EB%E5%E2%E0%20%CB.%C0.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CE%F1%E5%E5%E2%E0%20%C0.%CE.%22


171 

 

 

 

лечения воспалительных процессов у соматически здоровых лиц 

молодого возраста. Современная стоматология. 2013;5:44-8.  

112. Колесова НА, Политун АМ. Особенности морфогенеза воспаления при 

болезнях пародонта. Респ. межвед. сборник. Киев; 2009. с. 23-7. 

113. Корж ГМ. Лечение оро-фациальных повреждений при острой 

механической черепно-челюстно-лицевой травме. В: Материалы III 

Съезда нейрохирургов России. Санкт-Петербург; 2002. с. 36-7. 

114. Коробейніков ГВ. Біологічні механізми старіння і рухова активність 

людини. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2010;2:3-13. 

115. Коробейніков ГВ. Функціональний стан організму та розумова 

працездатність людей різного віку. Фізіологічний журнал. 2001;47;2:87-

93. 

116. Иванова ЕА, Шикулин ВС, Узалова ТИ, Гасанов АМ, Арзуманова РВ. 

Коррекция иммунного статуса при физических факторах стресса у лиц с 

воспалительными заболеваниями пародонта. Российский 

стоматологический журнал. 2011;5:23-5. 

117. Косенко КН, Деньга ОВ. Стратегия профилактически основных 

стоматологических заболеваний с учетом их эпидемиологических и 

биологических особенностей Украины. Вісник стоматології. 2009;4:24-5. 

118. Краюшкин СС, Брюнин ДВ. Особенности психофизиологического 

статуса здоровых женщин репродуктивного возраста. “Образование и 

наука: современное состояние и перспективы развития”. В: Сб. научн. 

трудов междун. заочн. научн.-практ. конф. Тамбов; 2013.Часть 3:86-7.  

119. Кречина ЕК. Микроциркуляция пародонта и реактивность ее 

микрососудов. VI Съезд стоматологической ассоциации России. Москва; 

2000. с. 215. 

120. Крушельницька ЯВ. Фізіологія і психологія праці: навч. посібник. Київ: 

КНЕУ; 2000. 232 с. 

121. Кудрявцева ТВ, Малинин АН. О распространенности стоматологической 

патологи среди взрослого трудоспособного населения. Пародонтология. 



172 

 

 

 

2011;1(58):16-8. 

122. Кузин МИ, Костюченок БМ. Раны и раневая инфекция. Москва: 

Медицина; 1990. 592 с. 

123. Кулаков АА, Зорина АА, Борискин АА. Роль защитных факторов 

организма в патогенезе воспалительных заболеваний пародонта. 

Стоматология. 2010;6:72-7. 

124. Кучумова ЕД, Леонтьев АА, Калинина ОВ. Применение нових 

противовоспалительных средств в комплексе лечебно-профилактических 

мероприятий при заболеваниях пародонта. Пародонтология. 2008;1:19-24. 

125. Лапач СН, Чубенко АВ, Бабич ПН. Статистические методы в медико-

биологических исследованиях с использованием Exel. 2-е изд., перераб. и 

доп. Киев: Морион; 2001. 408 с.  

126. Лепский ВВ, Колесник ТВ, Деньга ОВ. Стоматологический статус 

соматически здоровых молодых людей Украины. Вісник стоматології. 

2011;4:76-9. 

127. Леус ПА, Латышева СВ, Лейко СС. Эпидемиология и профилактика 

болезней пародонта : методические рекомендации. Минск: БГМУ; 2002. 

39 с. 

128. Лисак ТЮ, Принда ЮМ. Застосування антимікробних та протизапальних 

засобів у комплексному лікуванні пародонтитів. Медицина транспорту 

України. 2007;1:41-3. 

129. Лобань ГА, Федорченко ВІ. Мікробіологія, вірусологія та імунологія 

порожнини рота. Полтава: Верстка; 2003. 123 с. 

130. Лозовська ЮВ, Коблянська ГМ, Горовенко НГ, Рибальченко В. Стан 

інтерфазних ядер букального епітелію у жінок з синдромом полікістозу 

яєчників. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної 

імунології. 2002;2(43):80-3.  

131. Луцкая ИК. Болезни пародонта. Москва: Медицинская литература; 2010. 

с. 256. 

132. Лучинський МА, Дячук ЕЙ, Казакова РВ. Мікробіоценоз зубного нальоту 



173 

 

 

 

у дітей з множинним карієсом зубів на фоні захворювань шлунково-

кишкового тракту. Клінічна стоматологія. 2015;3-4:151.  

133. Лучинський МА, Пясецька ЛВ. Тактика вибору лікувально-

профілактичних заходів у осіб з різними психофізіологічними станами 

при лікуванні захворювань пародонта. Вісник соціальної гігієни та 

організації охорони здоров’я України. 2018;2(76):34-8.  

134. Luchynskyi MA, Piasetska LV. Kharakter psykhofiziolohichnykh reaktsii u 

khvorykh iz zakhvoriuvanniamy tkanyn parodonta. In: International research 

and practice conference «Paragraphs in medy-cynie». Conference proceedings, 

2017. Mar 9 Lublin. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”; 2017. p. 92-4. 

135. Лучинський МА, Пясецька ЛВ, Лучинська ЮІ. Пародонтальний статус 

осіб молодого віку залежно від психофізіологічного стану. Клінічна 

стоматологія. 2018;2:21-6.  

136. Лучинський МА, Пясецька ЛВ, Лучинський ВМ, Залізняк МС, Паласюк 

БО. Стан мінерального обміну у дітей зі стоматологічними 

захворюваннями. В: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю 

Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань 

тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота; 2018 квіт 19-21; 

Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2018, с. 42-3. 

137. Лучинський МА. Вплив несприятливих екологічних чинників на стан 

стоматологічного здоров’я дітей (огляд літератури). Український 

стоматологічний альманах. 2015;6:76-81. 

138. Лябах ЕГ. Математические модели для исследования влияния оксида 

азота и миоглобина на кислородный режим клетки. Кибернетика и 

вычислительная техника. 2013;173:85-92.  

139. Мазур ИП, Косенко КН. Влияние лекарственных препаратов на состояние 

здоровья полости рта. Современная стоматология. 2008;3:179-87. 

140. Малолеткова АА. Хронофизиологическая организация ротовой жидкости 

и ее влияние на адаптацию пациента к сьемным зубным протезам 

[автореферат]. Волгоград; 2009. 23 с.  



174 

 

 

 

141. Маслов НБ, Блощинский ИА, Максименко ВН. Нейрофизиологическая 

картина генеза утомления, хронического утомления и переутомления 

человека-оператора. Физиология человека. 2003;29;5:125-33. 

142.  Машковский МД. Лекарственные средства. Москва: Новая волна; 2012. 

1216 с. 

143. Мащенко ИС. Болезни пародонта. Днепропетровск: КОЛО; 2003. 272 с. 

144. Мащенко ІС, Самойленко АВ, Соколова ІІ. Зміни в системі загального 

імунітету у осіб з генетичною схильністю до пародонтиту. Вісник 

стоматології. 2002;3:8-10. 

145.  Чекман ИС, Горчакова НА, Французова СБ, Нагорная ЕА. Метаболитные 

и метаболитотропные препараты в системе кардио- и органопротекции: 

монографія. Киев; 2009. 155 с.  

146. Ламонта РДж, Лантц МС, Берне РА, Лебланка ДДж, редакторы. 

Микробиология и иммунология для стоматологов. В: Леонтьева ВК, 

редактор, перекладач. Москва: Практическая медицина; 2010. 504 с.  

147. Косенко КН, Чумакова ЮГ, Городенко ЭА, Басова СП. Микробные 

ассоциации пародонтального кармана у больных генерализованным 

пародонтитом. Вісник стоматології. 2000;3(27):10-3. 

148. Соколова ИИ, Скидан КВ, Воропаева ЛВ. Микрофлора полости рта, 

дисбактериоз и пути его коррекции пробиотиками. Експериментальна і 

клінічна медицина. 2010;2:64-9.  

149.  Миненков АА. Новые физиотерапевтические технологии в 

восстановительной медицине. Материалы II Межд. конгресса по 

восстановительной медицине и реабилитации. Санкт-Петербург; 2005. с. 

27. 

150. Михайлова ОВ, Грысык ЕЕ, Орлова НВ. Эффективность коэнзима Q10 в 

комплексной терапии вегетососудистой дистонии гипотензивного типа у 

детей и подростков. Вопросы практической педиатрии. 2011;6;5:85-8. 

151.  Нуллера ЮЛ, Циркина СЮ, редакторы. МКБ-10. Международная 

классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и 



175 

 

 

 

поведенческих расстройств. Пер. с англ. Санкт-Петербург: АДИС: ВОЗ; 

1994. 

152. Модная ЮН, Савинков СС, Знагован СЮ. Корреляция саливарных 

иммуноглобулинов у людей с разной степеню кариесного поражения 

зубов. Український медичний альманах. 2010;13;2:31.  

153.  Моісеєнко ЄВ. Дослідження впливу екологічних факторів Антарктики на 

здатність людини до адаптації. Фізіологічний журнал. 2012;58;4:35-43.  

154. Назарян РС. Патогенетичне обґрунтування корекції аліментарного 

фактора у комплексному лікуванні хвороб пародонта [автореферат]. Київ; 

2006. 35 с. 

155. Олійник ГА. Патофізіологія холодового шоку. Медицина неотложных 

состояний. 2013;3:16-21.  

156. Орестова ЕВ. Личностный фактор в возникновении и развитии 

стоматологических заболеваний. Материалы Всеросс. научн.-практ. конф. 

с междунар. участ. Клиническая психология в здравоохранении и 

образовании. Москва; 2011. с. 45-8.  

157. Орехова ЛЮ, Осипова МВ. Прогнозирование эффективности сложных 

лечебно-профилактических программ при воспалительных заболеваниях 

пародонта. Пародонтология. 2009;3:36-41. 

158. Белоклицкая ГФ, Ашаренкова ОВ, Протункевич ОО, Павленко ЭМ. 

Особенности метаболизма оксида азота при использовании на этапе 

этиотропного лечения больных генерализованным пародонтитом (фаза 1) 

гигиенического комплекса “COLGATE”. Современная стоматология. 

2012;2:35-9. 

159. Царев ВН, Панин МГ, Панин АМ, Чувилкин ВИ, Широков ЮЕ. 

Особенности тактики этиотропного лечения при одонтогенных 

воспалительных процессах. Клиническая стоматология. 2011;2;60-4. 

160. Данилевський МФ, Борисенко АВ, Політун АМ, Сідельникова ЛФ, 

Гужевська НС, Дземан НА, та ін. Особливості перебігу та комплексного 

лікування генералізованого пародонтиту з урахуванням стану біоценозу 



176 

 

 

 

пародонтальних кишень та імунної системи. Вісник стоматології (Спец. 

вип.). 2003;3:59-64. 

161. Павленко АВ, Чуганский ИВ, Илык РР. Реабилитация стоматологических 

больных при значительной атрофии альвеолярного отростка в боковых 

участках верхней челюсти. Современная стоматология. 2009;1:83-5. 

162. Павленко ОВ, Антоненко МЮ, Сидельніков ПВ. Планування лікувально-

профілактичної допомоги хворим на генералізований пародонтит на 

основі оцінки ризику ураження пародонту. Современная стоматология. 

2009;1:56-60.  

163. Павлов АД. Стресс и болезни адаптации. Москва: Практическая 

медицина; 2012. 304 с.  

164. Пагоров СМ. Периопераційний фармакокорекційний супровід хворих з 

пошкодженнями лицевого черепа: принципи та алгоритми. В: Зб. 

матеріалів наук.-прак. конф. Нові можливості імунокорекції та 

імунореабілітації в збереженні та зміцненні здоров’я. Харків; 2012. с. 3. 

165. Панкратов АС, Мелкумова АЮ. Клинические особенности переломов 

нижней челюсти у лиц пожилого и старческого возраста. Стоматология. 

2000;4:28-33. 

166. Петрищев НН, Орехова ЛЮ. Клиническая патофизиология для 

стоматологов. Москва: Изд-во Медицинская книга; 2002. 112 с. 

167. Петрушанко ТА. Адаптация тканей пародонта к стрессорным влияниям 

(клинико-экспериментальное исследование) [автореферат]. Киев; 1992. 25 

с. 

168. Петрушанко ТО. Епідеміологія захворювань пародонта в осіб. 

Український медичний альманах. 2000;3;2:204-7. 

169. Повалов ОМ. Стоматологический и соматический статус организма в 

показателях метаболизма ротовой жидкости [автореферат]. Самара; 2002. 

40 с. 

170.  Покровский ВМ, Коротько ГФ. Физиология человека. Москва: 

Медицина; 2009. 217 с. 



177 

 

 

 

171. Халтурина ВГ, Киричук ВФ, Кодочигова АИ, Оленко ЕС, Медведева ОВ, 

Кучеров МГ, и др. Психофизиологические типы личности в клинически 

здоровых лиц с различной степенью устойчивости зубов к кариесу. 

Саратовский научно-медицинский журнал. 2010;6;2:271-3.  

172. Пясецька ЛВ, Лучинський МА. Оцінка клінічного стану тканин 

пародонта у осіб із психофізіологічними реакціями дезадаптації у 

найближчі терміни лікування. Вісник наукових досліджень. 

2018;3(92):102-5. 

173.  Пясецька ЛВ, Лучинський МА. Ступінь дисбіозу ротової порожнини 

при захворюваннях тканин пародонта у осіб із реакціями 

психофізіологічної дезадаптації. В: Матеріали міжнар. наук. конгресу 

XVII конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств; 2018 

Вер 20-22; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”; 2018, с. 226-7. 

174. Пясецька ЛВ, Лучинський МА, Басіста АС, Рожко ВІ. Електролітний 

склад ротової рідини пацієнтів із захворюваннями пародонта залежно 

від психофізіологічного стану. Буковинський медичний вісник. 

2018;22;3(87):78-83.  

175. Пясецька ЛВ, Лучинський МА, Вадзюк СН. Динаміка показників 

окремих ферментів ротової рідини при захворюваннях тканин пародонту 

у осіб з різними клінічними варіантами реакцій психофізіологічної 

дезадаптації. Вісник проблем біології і медицини. 2018;3(145):378-82.  

176.  Пясецька ЛВ, Лучинський МА, Лучинська ЮІ. Зональна 

вакуумпресурна стійкість капілярів у хворих із захворюваннями тканин 

пародонта. В: Матеріали підсумкової LXI науково-практичної 

конференції Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 

Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”; 2018. с. 158-60. 

177. Руденко ВВ. До проблеми запальних захворювань порожнини рота. 

Український медичний часопис. 2005;2:110-2. 

178. Саркисов ДС. Структурные основы адаптации. Хронобиология и 

хрономедицина. Москва: Медицина; 2000. с. 11-139.  



178 

 

 

 

179. Сафонова АВ. Клинико-генетические предикторы развития заболеваний 

пародонта. Москва; 2012. с. 110. 

180. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. Пер. с англ. Москва: 

Медгиз; 1960. 254 с. 

181. Селье Г. Стресс без дистресса. В: Крепс ЕМ, редактор. Пер. с англ. 

Москва: Прогресс; 1982. 124 с. 

182. Симаненков ВИ, Порошина ЕГ, Макиенко ВВ. Астения и синдром 

усталости после перенесенной вирусной инфекции в практике терапевта. 

Терапевтический архив. 2012;11:89-93. 

183. Солнцев AM, Тимофеев АА. Одонтогенные воспалительные заболевания. 

Киев: Здоровье; 1989. 230 с. 

184. Медведев ЮА, Мацко ДЕ, Харитонова ТВ. Состояние эндокринной 

системы при черепно-мозговой травме. Советская медицина. 1989;1:76-

80. 

185. Сутырина ОВ, Кучеров МГ, Кодочигова АИ, Киричук ВФ, Оленко ЕС, 

Халтурина ВГ. Социальный стресс и психофизиологические особенности 

личности в клинически здоровых лиц молодого возраста : 

стоматологические аспекты проблемы. Бюллетень медицинских 

интернет-конференций. 2011;1;7:107-9.  

186.  Коваленко ВМ, Долженко ММ, Несукай ОГ, Дьяченко ЯС, Нудченко АО. 

Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний в Украине и Европе по данным исследования EUROASPIRE 

IV: госпитальная линия. Український кардіологічний журнал. 2015;4:17-

24. 

187. Лучинський МА, Лучинський ВМ, Вівчаренко ВІ, Мельник СС, Антонюк 

ЛБ. Стан перекисного окиснення ліпідів та системи антиоксидантного 

захисту у дітей зі стоматологічними захворюваннями, які проживають у 

екологічно несприятливому регіоні. Вісник проблем біології і медицини. 

2015;3;1(122):370-373.  

http://journal.ukrcardio.org/kovalenko-1-4-2015
http://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=site%3Airbis-nbuv.gov.ua&as_sauthors=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%A1.&hl=uk
http://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=site%3Airbis-nbuv.gov.ua&as_sauthors=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA+%D0%9B.&hl=uk
http://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=site%3Airbis-nbuv.gov.ua&as_sauthors=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA+%D0%9B.&hl=uk


179 

 

 

 

188. Кленовская МИ, Омельянович ЕВ, Омельянович ОВ, Титова ЛМ. 

Стоматологическое здоровье подростков с различными типами высшей 

нервной деятельности. Современная стоматология. 2004;4:50-1.  

189. Сухова ТВ, Рослякова ОВ, Лемецкая ТИ, Волков ЕА. Особенности 

эмоционально-личностной сферы больных хроническим 

генерализованным пародонтитом и плоским лишаем слизистой рта. 

Применение “Мексидола” в комплексном лечении этих заболеваний. 

Пародонтология. 2008;4(49):44-9. 

190. Табачникова ВС. Особенности адаптационных нарушений у больных с 

дефектами зубов и зубных рядов. Архів психіатрії. 2005;11;2(41):214-8. 

191. Табачникова ВС. Особенности психологического состояния больных со 

стоматологической патологией. Вісник психіатрії та 

психофармакотерапії. 2006;2(10):93-7.  

192. Таравнех ШД. Особливості особистості хворих на запальні захворювання 

м’яких тканин щелепно-лицьової ділянки та їх значення в генезі 

дезадаптації до стоматологічного захворювання. Медична психологія. 

2011;3:41-3.  

193. Тарасенко ЛМ, Непорада КС. Биохимия органов полости рта : учеб. 

пособие для студ. ф-та подготовки иностранных студентов. Полтава: вид-

во “Полтава”; 2008. 70 с. 

194. Тарасенко ЛМ, Петрушанко ТА. Стресс и пародонт. Полтава; 1999. 192 с. 

195. Усманова ИН, Кабирова МФ, Усманов ИГ. Дифференциальная 

диагностика воспалительных заболеваний пародонта по состоянию 

локальных факторов неспецифической защиты полости рта у лиц 

молодого возраста, проживающих в регионе с неблагоприятными 

факторами окружающей среды. Клиническая стоматология. 2012;1:66-8.  

196. Ушаков РВ, Царев ВИ. Комплексный подход к антимикробной терапии в 

лечении одонтогенных гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области. Российский стоматологический журнал. 2003;6:40-4. 



180 

 

 

 

197. Цепов ЛМ, Николаев АИ, Михеева ЕА. Факторы агрессии и факторы 

защиты в патологии пародонта воспалительного характера (обзор 

литературы). Пародонтология. 2004;1(30):3-7. 

198. Самойлова НН, редактор. Фармакологическая коррекция физической 

работоспособности. Москва: Зеркало; 2002. 120 с.  

199. Фомичева ЕА. Профилактика и лечение рецессий тканей пародонта 

[автореферат]. Ставрополь; 2005. 23 с. 

200. Царев ВН, редактор. Микробиология, вирусология и иммунология 

полости рта. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2013. 576 с. 

201. Цепов ЛМ. Заболевания пародонта: взгляд на проблему. Москва: МЕД-

прес-информ; 2006. 192 с. 

202. Цепов ЛМ, Николаев АИ. Патология пародонта при системных 

заболеваниях. Маэстро стоматологии. 2009;33:64-7. 

203. Цепов ЛМ, Нестерова ЕИ, Михеева ЕА. Хронический генерализованный 

пародонтит: ремарки к современным представлениям. Пародонтология. 

2010;1:3-7. 

204. Череда ВВ. Гендерні індивідуально-психологічні характеристики осіб 

залежно від стоматологічного статусу. Актуальні проблеми сучасної 

медицини. 2014;14;2:1141-6. 

205. Череда ВВ, Петрушанко ТО. Застосування нових діагностичних методів у 

прогнозуванні ризику виникнення запальних захворювань пародонта. 

Актуальні проблеми сучасної медицини. 2015;15;2(50):74-8. 

206. Череда ВВ. Оцінка ризику розвитку запальних захворювань пародонта в 

осіб із різним стоматологічним статусом. Актуальні проблеми сучасної 

медицини. 2013;13;3:74-7. 

207. Череда ВВ, Петрушанко ТО, Лобань ГА. Оцінка ризику запальних 

захворювань пародонта. Вісник стоматології. 2011;4:29-30. 

208. Черепинська ЮА. Порівняльна характеристика різних видів скейлінгу в 

комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит 

[автореферат]. Харків; 2012. 20 с. 



181 

 

 

 

209. Чумакова ЮГ, Перекрест ВВ. Влияние системной антибиотикотерапии на 

состояние тканей пародонта при лечении больных генерализованным 

пародонтитом. Вісник стоматології. 2004;4:36-9. 

210. Шилова МА. Состояние микроциркуляции в периодонте у детей с 

пищевой аллергией. Современная стоматология. 2000;4:17-9. 

211. Шинчуковська ЮО. Аналіз чинників ризику захворювань пародонта у 

підлітків. Вісник проблем біології і медицини. 2012;3;1:220-3. 

212. Шмагель КВ, Беляев ОВ, Черешнев ВА. Современные взгляды на 

иммунологию пародонтита (обзор). Стоматология. 2003;1:61-3. 

213. Штрахова АВ, Куликова ЕВ. Психодинамический аспект исследования 

структуры личности как фактора риска психосоматических нарушений. 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2012;31:97-

104. 

214. Шубич МГ, Могильная ГМ. Проблемы минерализации и 

деминерализации тканей скелета. В: Матер. съезда травматологов-

ортопедов Беларусии. Минск. 2004;2:188-94. 

215. Янушевич ОО, Гринин ВМ, Почтаренко ВА. Заболевания пародонта. 

Современный взгляд на клинико-диагностические и лечебные аспекты. 

Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2010. 160 с. 

216. Ayad F, Prado R, Mateo LR, Stewart B, Szewczyk G, Arvanitidou E, et al. A 

comparative investigation to evaluate the clinical efficacy of an alcohol-free 

CPC-containing mouthwash as compared to a control mouthwash in 

controlling dental plaque and gingivitis: a six-month clinical study on adults in 

San Jose, Costa Rica. J Clin Dent. 2011;22(6):204-12.  

217. Albandar JM. Global risk factors and risk indicators for periodontal diseases. 

Periodontol 2000. 2002;29:177-206. 

218. Alexander F. Current Problems in Psychosomatic Medicine. Psychosomatics. 

2012;5:330-8.  

219. Jae SY, Bunsawat K, Fadel PJ, Fernhall B, Choi YH, Park JB, et al. Attenuated 

Heart Rate Recovery After Exercise Testing and Risk of Incident Hypertension 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ayad%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22403977
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prado%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22403977
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mateo%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22403977
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stewart%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22403977
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szewczyk%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22403977
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arvanitidou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22403977
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jae%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27037713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bunsawat%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27037713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fadel%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27037713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernhall%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27037713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27037713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27037713


182 

 

 

 

in Men. Am J Hypertens. 2016;29;9:1103-8. 

220. Attstrom R, Kinane DF. Group A Summary Microbiology and systemic effect 

of parodontitis. J Clin Periodontol. 2003;30:37-8.  

221. Averil JR, Opton EM, Lazarus RS. Cross-cultural studies of 

psychophysiological responses during stress and emotion. J Psychol 2015;4:83-

6. 

222. Birmes P, Escande M, Gourdy P, Schmitt L. Biological factors of post-

traumatic stress : neuroendocrine aspects. Encephale. 2016;26;6:55-61. 

223. Liu S, Thomas SG, Sasson Z, Banks L, Busato M, Goodman JM. Blood 

pressure reduction following prolonged exercise in young and middle-aged 

endurance athletes. Eur J Prev Cardiol. 2013;20;6:956-2. 

224. Broberg AG. Inhibition and fear-of-novelty in 13-month-olds in relation to 

infant temperament and environment. Ann. Report. Goteborg psychological 

reports. Univ. Goteborg. 2016;21:9. 

225. Périard JD, Travers GJ, Racinais S, Sawka MN. Cardiovascular adaptations 

supporting human exercise-heat acclimation. Auton Neurosci. 2016;196:52-62. 

226. Cayci E, Guzeldemir-Akcakanat E. The relationship between psychological 

factors and periodontal disease. Dentistry. 2014;4:223. 

227. Chen DZ-M, Mundy GR. Bone morphogenetic proteins. Growth Fact. 

2014;22:233-41. 

228. Westermaier T, Stetter C, Kunze E, Willner N, Holzmeier J, Weiland J, et al. 

Controlled Hypercapnia Enhances Cerebral Blood Flow and Brain Tissue 

Oxygenation After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: Results of a Phase 

1 Study. Neurocri Care. 2016;17:356-65. 

229. Johnson NW, Griffiths GS, Wilton JM, Maiden MF, Curtis MA, Gillett IR, et 

al. Detection of high risk groups and individuals diseases. Evidence for the 

existence of high risk groups and approaches to their detection. J Clin 

Periodontol. 2014;15:276-82. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22781309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomas%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22781309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sasson%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22781309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banks%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22781309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Busato%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22781309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goodman%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22781309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westermaier%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stetter%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kunze%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willner%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holzmeier%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weiland%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20NW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3292592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffiths%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3292592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilton%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3292592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maiden%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3292592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curtis%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3292592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gillett%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3292592


183 

 

 

 

230. Carrion VG, Weems CF, Ray RD, Glaser B, Hessl D, Reiss AL. Diurnal 

salivary cortisol in pediatric posttraumatic stress disorder. Biol Psychiatry. 

2002;51;7:575-82. 

231. Thompson Coon J, Boddy K, Stein K, Whear R, Barton J, Depledge MH. Does 

participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater 

effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A 

systematic review. Environm Sci Technol. 2011;45;5:1761-72.  

232. Nikolaidis MG, Kerksick ChM, Lamprecht M, McAnulty SR. Does Vitamin C 

and E supplementation impair the favorable adaptations of regular exercise? 

Oxid Med Cell Longev. 2012;10:91-102.  

233. Dunbar FN. Psychiatry in the Medical Specialities. New York; 2017. 237 p.  

234. Chaillou T, Koulmann N, Meunier A, Malgoyre A, Serrurier B, Beaudry 

M, Bigard X. Effect of hypoxia exposure on the phenotypic adaptation in 

remodelling skeletal muscle submitted to functional overload. Acta Physiol. 

2013;209;4:272-82.  

235. Kaldur T, Kals J, Ööpik V, Zilmer M, Zilmer K, Eha J, et al. Effects of heat 

acclimation on changes in oxidative stress and inflammation caused by 

endurance capacity test in the heat. Oxid Med Cell Longev. 2014;4:1-8.  

236. Tamm M, Jakobson A, Havik M, Timpmann S, Burk A, Ööpik V, et al. Effects 

of heat acclimation on time perception. Proced Soc Behav Sci. 2014;126:229-

30.  

237. Burtscher M, Kofler P, Gatterer H, Faulhaber M, Philippe M, Fischer K, et al. 

Effects of lightweight outdoor clothing on the prevention of hypothermia 

during low-intensity exercise in the cold. Clin J Sport Med. 2012;22;6:505-7. 

238. Gomez-Cabrera MC,  Ferrando B, Brioche T,  Sanchis-Gomar F,  Viña J. 

Exercise and antioxidant supplements in the elderly. J Sport Health Sci. 

2013;2:94-100.  

239. Eysenck HJ. The structure of human personality (Psychology Revivals). Third 

edition. Routledge; 2013. 500 p.  

240. Fisher JA. The CO2 stimulus for cerebrovascular reactivity: Fixing inspired 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20Coon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21291246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boddy%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21291246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stein%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21291246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whear%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21291246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barton%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21291246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Depledge%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21291246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaillou%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23621297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koulmann%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23621297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meunier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23621297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malgoyre%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23621297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serrurier%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23621297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beaudry%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23621297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beaudry%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23621297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bigard%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23621297
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaldur%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24895525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kals%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24895525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96%C3%B6pik%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24895525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zilmer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24895525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zilmer%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24895525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eha%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24895525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burtscher%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kofler%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gatterer%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faulhaber%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Philippe%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584959
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fischer%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584959
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254613000306#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254613000306#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254613000306#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254613000306#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254613000306#!


184 

 

 

 

concentrations vs. targeting end-tidal partial pressures. J Cereb Blood Flow 

Metab. 2016;36;6:1004-11. 

241. Frattalone AR, Ling GS-F. Moderate and severe traumatic brain injury 

pathophysiology and management. Neurosurg Clin N Am. 2013;24;3:309-19.  

242. Fuller BF. The effects of stress-anxiety and coping styles on heart rate 

varialibity. Intern J Psychophysiol. 2017;12:81.  

243. Gamboa JL, Andrade FH. Muscle endurance and mitochondrial function after 

chronic normobaric hypoxia: contrast of respiratory and limb muscles. Pflugers 

Arch. 2012;463;2:327-38.  

244. Golbidi S, Laher I. Molecular mechanisms in exercise-induced 

cardioprotection. Cardiol Res Pract. 2012;1:116.  

245. Golubeva E, Danilova R. Features of physiological status of aged people in 

sparsely circumpolar areas of Russia. J Health. 2012;4:750-4. 

246. Gutteridge JM, Tickner TR. The characterization of thiobarbituric acid 

reactivity in human plasma and urine. Anal Biochem. 2008;91:250-7. 

247. Heckstede A, Grütters T, Meyer T. Hecksteden A. Association between post 

exercise hypotension and long term training-induced blood pressure reduction: 

a pilot study. Clin J Sport Med. 2013;23;1:58-63. 

248. Blaya DS, Guimarães MB, Pozza DH, Weber JB, de Oliveira MG. Histologic 

study of the effect of laser therapy on bone repair. J Contemp Dent Pract. 

2008;9;6:608-11. 

249. Banerjee S, Williamson D, Habib N, Gordon M, Chataway J. Human stem cell 

therapy in ischaemic stroke: a review. Oxford J. 2011;1:7-13.  

250. Lin JD, Chen YL, Wu CZ, Hsieh CH, Pei D, Liang YJ, et al. Identification of 

Normal Blood Pressure in Different Age Group. Medicine. 2016;14;95:3188. 

251. Vikman I, Nordlund A, Naslund A, Nyberg L. Incidence and seasonality of 

falls amongst old people receiving home help services in a municipality in 

northern Sweden. Int J Circumpolar Health. 2011;2;70:195-204. 

252. Sanise MJ, editor. Individual differences, stress and health psychology. New 

York: Springer; 2016. 191 p. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blaya%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18784858
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guimar%C3%A3es%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18784858
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pozza%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18784858
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weber%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18784858
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Oliveira%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18784858
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banerjee%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williamson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Habib%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gordon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chataway%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071454
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27057846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20YL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27057846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20CZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27057846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsieh%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27057846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pei%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27057846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang%20YJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27057846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nyberg%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21481301


185 

 

 

 

253. Janssen I. Health care costs of physical inactivity in Canadian adults. Appl. 

Physiol. Nutr Metab. 2012;37:803-6. 

254. Ji LL, Zhang Y. Antioxidant and anti-inflammatory effects of exercise : role of 

redox signaling. Free Rad Res. 2014;48;1:3-11.  

255. Kuhn M. Molecular Physiology of Membrane Guanylyl Cyclase Receptors. 

Physiol Rev. 2016;96;2:751-804. 

256. Kwock BC. Individual differences in reactions to stress and their personality 

and situational determinats : some implications for community mental health. 

Soc Sci Med. 2017;11;2:89-103.  

257. Lazarus RS. Environmental Planning in the Context of Stress and Adaptiation. 

Symposium “Society, Stress and Diseases”. Stockholm: Oxford; 2013. 436 p. 

258. Kiviniemi AM, Perkiömäki N, Auvinen J, Herrala S, Hautala AJ, Ahola R, et 

al. Lifelong Physical Activity and Cardiovascular Autonomic Function in 

Midlife. Med Sci Sports Exerc. 2016;48;8:1506-13.  

259. Luchynskyi МА, Pyasetska LV, Luchynska YuI, Basista АS, Rozhko VІ. 

Indices of the dental caries intensity in individuals with different clinical 

variations of psychophysiological disadaptation. Journal of Education, Health 

and Sport. 2018;8(4):446-50. 

260. Mamalis AA, Cochran DL. The role of hypoxia in the regulation of 

osteogenesis and angiogenesis coupling in intraoral regenerative procedures: a 

review of the literature. Int J Period Res Dent. 2013;33;4:519-24. 

261. Nomura Y, Tanaki Y, Tanaka T. Screening of periodontitis with salivary 

enzyme test. J Oral Sral Sci. 2006;12:177-83. 

262. Novakov IP, Safev GP, Peicheva SE. Escending necrotizing mediastinitis of 

odontogenic origin-personal experience and literature review. Folia 

Med. 2010;52;3:13-20. 

263. Biesbrock AR, Bartizek RD, Gerlach RW, Terézhalmy GT. Oral hygiene 

regimens, plaque control, and gingival health : a two-month clinical trial with 

antimicrobial agents. J Clin Dent. 2007;18;4:101.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herrala%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27054680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hautala%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27054680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahola%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27054680


186 

 

 

 

264. Costa FO, Miranda Cota LO, Pereira Lages EJ, Vilela Câmara GC, Cortelli 

SC, Cortelli JR, et al. Oral impact on daily performance, personality traits, and 

compliance in periodontal maintenance therapy. J Periodontol. 2011;82; 

8:1146-54.  

265. Akcali A, Huck O, Tenenbaum H, Davideau JL, Buduneli N. Periodontal 

diseases and stress : a brief review. J Oral Rehabil. 2013;4;1:60-8. 

266. Petrash MD. Psycho-physiological component as a resource professional 

development of medical personnel. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii 

[Internet]. 2013 [cited 2017 Sept 14];6(23). Available from: 

http://mprj.ru./archiv_global/2013_6_23/nomer/nomer04.php 

267. Pietrzycki I. Zagadnienia z zakresu stomatologii zachowawczej. Nakt. Akad. 

Med. Wroclaw. 2015;2:28-32.  

268. Preeja C, Ambili R, Nisha KJ, Seba A, Archana V. Unveiling the role of stress 

in periodontal etiopathogenesis: an evidence-based review. J Investig Clin 

Dent. 2013;4;2:78-83.  

269. Vered Y, Soskolne V, Zini A, Livny A, Sgan-Cohen HD. Psychological 

distress and social support are determinants of changing oral health status 

among an immigrant population from Ethiopia. Community Dent Oral 

Epidemiol. 2011;39;2:145-53. 

270. Minneman MA, Cobb C, Soriano F, Burns S, Schuchman L. Relationships of 

personality traits and stress to gingival status or soft-tissue oral pathology : an 

exploratory study J Periodontol. 2012;83;4:395-400.  

271. Rettori E, De Laurentiis A, Zorrilla Zubilete M, Rettori V, Elverdin JC. Anti-

inflammatory effect of the endocannabinoid anandamide in experimental 

periodontitis and stress in the rat. Neuroimmunomodulation. 2012;19(5):293-

303. 

272. Rosano GM, Barbaro G. Metabolic therapy: an important therapeutic option for 

the treatment of cardiovascular diseases. Curr Pharm Dis. 2008;14;25:2519-20.  

273. Safarova G. Demography of aging : modern status and priority directions of 

research. Advanc Gerontol. 2009;22:49-59. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vilela%20C%C3%A2mara%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21284547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cortelli%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21284547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cortelli%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21284547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cortelli%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21284547
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Preeja%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23073923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ambili%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23073923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nisha%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23073923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seba%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23073923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Archana%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23073923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vered%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21070316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soskolne%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21070316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21070316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Livny%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21070316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sgan-Cohen%20HD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21070316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rettori%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22777139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Laurentiis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22777139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zorrilla%20Zubilete%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22777139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rettori%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22777139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elverdin%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22777139


187 

 

 

 

274. Schaffer M. Teeth in the line of mandibular fractures : epidemiology, 

management and complications. Revista de Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilo-facial. 2013;13;2:23-30.  

275. Shiau HJ, Reynolds MA. Sex differences in destructive periodontal disease : a 

systematic review. J Periodontol. 2010;81;10:1379-89.  

276. Stahl SS. Host Resistance and Periodontal Diseases. J Dent Res. 

2010;49;2(1):248-55.  

277. Stankovic M, Radovanovic D. Oxidative stress and physical activiti. 

SportLogia. 2012;8(1):1-11. 

278. Strelau J. Temperament and stress: temperament as a moderator of stressors, 

emotional states, coping and costs. Washington: Hemisphere; 2014. 215 р. 

279. Rosania AE, Low KG, McCormick CM, Rosania DA. Stress, depression, 

cortisol and periodontal disease. J Periodontol. 2009;80:260-6. 

280. Dhabhar FS, Malarkey WB, Neri E, McEwen BS. Stress-induced redistribution 

of immune cells – from barracks to boulevards to battlefields: a tale of three 

hormones. Psychoneuroendocrinol. 2012;37;9:1345-68.  

281. Jutras-Aswad D, Jacobs MM, Yiannoulos G, Roussos P, Bitsios P, Nomura Y, 

et al. Temperamental endophenotypes. Encephale. 2012;3;38:70-4.  

282. The global burden of disease. Geneva: World Health Organization; 2014. 

283. Umaki TM, Umaki MR, Cobb CM. The psychology of patient compliance : a 

focused review of the literature. J Periodontol. 2012;83;4:395-400.  

284. Takeda I, Stretch C, Barnaby P, Bhatnager K, Rankin K, Fu H, et al. 

Understanding the human salivary metabolome. NMR Biomed. 2009 

Jul;22(6):577-84. 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 

 

ДОДАТКИ  

Додаток А  

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

1. Лучинський МА, Пясецька ЛВ, Лучинська ЮІ. Пародонтальний 

статус осіб молодого віку залежно від психофізіологічного стану. Клінічна 

стоматологія. 2018;2:21-6. Здобувач провела обстеження хворих, визначення 

пародонтальних індексів, статистичну обробку отриманих даних; разом із 

науковим керівником проаналізували результати та сформували висновки, 

підготовували матеріал  до друку. 

2. Luchynskyi МА, Pyasetska LV, Luchynska YuI, Basista АS, Rozhko VІ. 

Indices of the dental caries intensity in individuals with different clinical variations 

of psychophysiological disadaptation. Journal of Education, Health and Sport. 

2018;8(4):446-450. Здобувач провела обстеження хворих, визначення індексів 

карієсу, статистичну обробку даних, разом із співавторами проаналізували 

та узагальнили результати, сформували висновки, підготували матеріал до 

друку. 

3. Лучинський МА, Пясецька ЛВ. Тактика вибору лікувально-

профілактичних заходів у осіб з різними психофізіологічними станами при 

лікуванні захворювань пародонта. ВСГ ООЗ. 2018;2(76):34-8. Здобувач 

сформувала вибір препаратів для лікування, провела клінічне обстеження, 

разом із науковим керівником проаналізували результати, підготували 

матеріал до друку. 

4. Пясецька ЛВ, Лучинський МА, Басіста АС, Рожко ВІ. Електролітний 

склад ротової рідини пацієнтів із захворюваннями пародонта залежно від 

психофізіологічного стану. Буковинський медичний вісник. 2018;22;3(87):78-

83. Здобувач провела клінічну частину дослідження, забір матеріалу, 

статистичну обробку даних, разом із співавторами проаналізували та 

узагальнили результати, сформували висновки, підготували матеріал  до 

друку. 
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5. Пясецька ЛВ, Лучинський МА, Вадзюк СН. Динаміка показників 

окремих ферментів ротової рідини при захворюваннях тканин пародонта у 

осіб з різними клінічними варіантами реакцій психофізіологічної дезадаптації. 

Вісник проблем біології і медицини. 2018;3(145):378-82. Здобувач провела 

клінічну частину дослідження, забір матеріалу, статистичну обробку даних, 

разом із науковим керівником проаналізували та узагальнили результати, 

підготували матеріал  до друку. 

6. Пясецька ЛВ, Лучинський МА. Оцінка клінічного стану тканин 

пародонта в осіб із психофізіологічними реакціями дезадаптації у найближчі 

терміни лікування. Вісник наукових досліджень. 2018;3(92):102-5.  Здобувач 

сформулювала ідею розробки лікувально-профілактичних заходів, провела 

клінічне обстеження, разом із науковим керівником проаналізували та 

узагальнили результати, сформували висновки, підготували матеріал  до 

друку. 

7. Вадзюк СН, Пясецька ЛВ, Ощипко РВ. Стан тривожності у молодих 

людей на прийомі у лікаря-стоматолога. В: Матеріали наук.-практ. конф. 

“Інноваційні технології в стоматології”; 2011 жовт 21; Тернопіль. Тернопіль: 

Укрмедкнига; 2011, с. 9. Здобувач проводила обстеження хворих, аналіз та 

обробку даних, формулювання висновків, готувала тези до друку. 

8. Вадзюк СН, Пясецька ЛВ, Ощипко РВ.  Вплив властивостей 

особистості на лізоцим ротової рідини. В: Зб. наук. праць Всеукраїнської 

наук.-практ. конф., присвяченої 290-річчю з дня народження  Г.С.  Сковороди. 

Харків; 2012. с. 39-40. Здобувач провела аналіз та узагальнення отриманих 

результатів. 

9. Luchynskyi MA, Pyasetska LV. Kharakter psykhofiziolohichnykh reaktsii 

u khvorykh iz zakhvoriuvanniamy tkanyn parodonta. In: International research and 

practice conference «Paragraphs in medy-cynie». Conference proceedings, 2017. 

Mar 9 Lublin. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”; 2017. p. 92-4. 

Дисертанту належить збір, аналіз та статистична обробка даних, 

формулювання висновків, оформлення тез. 
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10. Лучинський МА, Пясецька ЛВ, Лучинський ВМ, Залізняк МС, 

Паласюк БО. Стан мінерального обміну у дітей зі стоматологічними 

захворюваннями. В: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю 

Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань 

тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота; 2018 квіт 19-21; 

Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2018, с. 42-3. Дисертанту належить 

збір, аналіз та статистична обробка даних, формулювання висновків, 

оформлення тез. 

11. Пясецька ЛВ, Лучинський МА, Лучинська ЮІ. Зональна 

вакуумпресурна стійкість капілярів у хворих із захворюваннями тканин 

пародонта. В: Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції 

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль: ТДМУ 

“Укрмедкнига”; 2018. с. 158-60. Здобувач проводила обстеження хворих, 

аналіз та обробку даних, формулювання висновків, готувала тези до друку.  

12. Vadziuk SN, Luchynskyi MA, Pyasetska LV. Funktsionalnyi 

stomatolohichnyi status khvorykh z rozladamy psykhofiziolohichnoi dezadaptatsii. 

In: Proceedings of the 6th International conference of Science and society; 2018 

Aug 3; Hamilton, Canada. Hamilton: Accent Graphics Communications & 

Publishing; 2018. p. 130-5. Дисертанту належить збір, аналіз та 

статистична обробка даних, формулювання висновків, оформлення тез. 

13. Пясецька ЛВ, Лучинський МА. Ступінь дисбіозу ротової 

порожнини при захворюваннях тканин пародонта у осіб із реакціями 

психофізіологічної дезадаптації. В: Матеріали міжнар. наук. конгресу XVII 

конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств; 2018 Вер 20-

22; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”; 2018, с. 226-7. Здобувач 

брала участь у проведенні  обстеження хворих, здійснила аналіз та обробку 

даних, підготувала матеріали до друку. 
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Додаток Б 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Спільне засідання наукової комісії, співробітників кафедр 

ортопедичної, дитячої, терапевтичної стоматології, стоматології ННІПО, 

фізіології з основами біоетики та біобезпеки, гістології та ембріології, гігієни 

та екології державного вищого навчального закладу «Тернопільський 

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

(протокол № 12 від 30 жовтня 2018 року). 

2. Науково-практична конференція «Інноваційні технології в 

стоматології» (Тернопіль, 21 жовтня 2011 р.).  

3. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченій 290-

річчю з дня народження  Г.С.  Сковороди (Харків, 2012).  

4. International research and practice conference «Paragraphs in Medycynie» 

(March 9, 2017. Lublin). 

5. Науково-практична конференція з міжнардною участю «Сучасні 

підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин 

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

р.) – усна доповідь. 

6. Щорічна підсумкова LXIнауково- практична конференція «Здобутки 

клінічної та експериментальної  медицини» (Тернопіль, 07 червня 2018 р.) – усна 

доповідь. 

7. The 6th International conference ―Science and society (August 3, 2018, 

Hamilton, Canada). 

8. XVII Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств 

(Тернопіль, 20-22 вересня 2018 р.). 
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