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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Наркоманія сьогодні посідає чільне місце серед 

захворювань, які мають деструкційний вплив на організм людини, а її соціальні 

наслідки загрожують функціонуванню будь-якого суспільства. За результатами 

досліджень Державної установи «Український моніторинговий та медичний центр 

з наркотиків та алкоголю МОЗ України» станом на сьогодні у нашій державі 

виявлено 500 тис. осіб, які зловживають наркотиками [ДОЗ ЛОДА, 2017; ДУ 

УММЦАН МОЗ, 2017]. Зростаюче різноманіття психоактивних субстанцій, 

присутні у них домішки, невідоме походження й умови приготування – є 

факторами руйнівного впливу на організм людини, яка призвичаїлась до 

наркотиків [Баюрка С. В. і співавт., 2017].  

Значну увагу при дослідженні наркоманії приділяють її ускладненням та 

патологіям, що розвиваються на тлі зловживання наркотичними речовинами 

[Левицька Є. Я. і співав., 2009; Герич І. Д. і співавт., 2015; Костенко Е. Я. і 

співав.; 2016]. Поширеність, діагностування та клінічні вияви захворювань 

порожнини рота, зокрема тканин пародонту, у наркозалежних осіб є вивчені 

недостатньо та становлять актуальну проблему. У виникненні та поглибленні 

патології пародонту вирішальну роль може мати безпосередній вплив наркотиків, 

брак мотивації у хворих до підтримання на належному рівні власного здоров'я, 

нехтування елементарними правилами особистої гігієни й інші чинники. Досі 

невирішеними є питання, які стосуються надання кваліфікованої стоматологічної 

допомоги цій когорті хворих. Наркотичні речовини, впливаючи на процеси у 

цілому організмі, прямо й опосередковано діють на тканини пародонту 

[Heasman P. A. et al., 2014; Meier M. H., et al., 2016; Singh R., et al., 2016]. Ця дія 

може залежати від багатьох чинників: споcобу, тривалості, інтенсивності й 

регулярності зловживання психоактивними субстанціями [Єнджейко М., 2011]. 

Запальні та дистрофічно-запальні захворювання тканин пародонту і надалі 

залишаються актуальними у стоматології, мультифакторність у розвитку цих 

процесів спонукає до їх глибшого вивчення [Годована О. І., 2010; 

Борисенко А. В., 2013; Aljehani Y. A., 2014; Герелюк і співаавт., 2015; 

Потапчук А. М. і співавт., 2018]. 

Одним з важливих патогенетичних ланок у виникненні захворювань тканин 

пародонту є розвиток оксидантного стресу, що впливає на систему АОЗ 

[Зубачик В. М., 2005; Дроник И. И., 2014]. Наркотичні речовини є чинником, який 

провокує розвиток розладів у антиоксидантно-прооксидантній рівновазі. 

Аліментарний дефіцит мікроелементів та надходження в організм 

наркозалежних хворих значної кількості токсичних елементів, відіграють 

важливу роль у порушенні обмінних і тканиноформуючих процесів, викликають 

дисбаланс у ферментних системах [Левітін Є. Я. і співавт., 2017; Чемерисіна 

В. Ф., 2017]. 

Усі зміни гомеостазу в організмі узалежнених внаслідок вживання 

наркотичних середників також є факторами, що впливають на розвиток та 

поширення патологічних процесів у тканинах пародонту. Тому, дослідження 

зазначених патогенетичних механізмів доцільні для підбору препаратів та 
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розпрацювання ефективної схеми лікування захворювань пародонту в цієї когорти 

хворих [Катеринюк В. Ю., 2003; Бутюгин И. А., 2013; Aimetti M., 2014; 

Хлистун Н.Л., 2015; Годованець О. І. і співавт., 2016; Чубій І. З. і співавт., 2017]. 

Отже, проблема діагностики та лікування патології тканин пародонту у 

наркозалежних хворих є досі недостатньо вирішеною і висвітленою, а робота над 

нею залишається актуальною та потребує наукового опрацювання.   

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри 

терапевтичної стоматології Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького: «Обґрунтування застосування лікарських засобів і 

розпрацювання оптимальних методів для профілактики, лікування та 

реабілітації хворих з одонтопародонтальною патологією» (Державна реєстрація  

№ 0110U002154), «Розпрацювання і застосування нових методів діагностики, 

профілактики, лікування захворювань ендодонту і пародонту» (Державна 

реєстрація № 0115U000036). Здобувач є співвиконавцем фрагменту вказаних 

науково-дослідних робіт. 
Мета та завдання дослідження. Підвищення ефективності діагностики, 

лікування захворювань пародонту у наркозалежних хворих на підставі вивчення 

клінічних виявів, з урахуванням окремих ланок патогенезу запальних та 

дистрофічно-запальних хвороб тканин пародонту. 

Реалізація поставленої мети передбачала розв’язання наступних завдань: 

1. Дослідити поширеність запальних та дистрофічно-запальних захворювань 

пародонту залежно від ступеня задавненості наркоманії та вивчити клінічні 

вияви і морфологічні зміни у цих тканинах у наркозалежних хворих. 

2. Дослідити антиоксидантно-прооксидантну рівновагу ротової рідини 

наркозалежних хворих. 

3. Визначити активність ЛФ та КФ ротової рідини наркозалежних хворих на 

запальні та дистрофічно-запальні захворювання тканин пародонту. 

4. Дослідити макро- та мікроелементний склад ротової рідини наркозалежних 

хворих із запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин 

пародонту. 

5. Опрацювати та впровадити схему комплексного лікування хвороб пародонту 

у наркозалежних хворих, оцінити її ефективність у найближчі та віддалені 

терміни. 

Об'єкт дослідження – запальні та дистрофічно-запальні процеси у тканинах 

пародонту у наркозалежних хворих. 

Предмет дослідження – тканини пародонту, біохімічні зміни ротової рідини, 

біоптати ясен у наркозалежних хворих при різних ступенях захворювання 

пародонту та їх динаміка у процесі застосування комплексного лікування. 

Методи дослідження: клінічно-рентгенологічні – для визначення стану 

тканин пародонту, поширення запальних та дистрофічно-запальних захворювань 

тканин пародонту у наркозалежних хворих; біохімічні – для дослідження стану 

системи антиоксидантного захисту, макро- та мікроелементного складу ротової 
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рідини; патоморфологічні – для вияву змін в слизовій оболонці ясен; статистичні 

методи дослідження – для визначення вірогідності отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані про 

зв’язок розвитку та перебігу запальних та дистрофічно-запальних захворювань 

тканин пародонту з тривалістю та інтенсивністю вживання наркотичних речовин.  

Уперше проведено порівняльну оцінку мікро- та макроелементного складу 

ротової рідини у наркозалежних хворих. Науково підтверджено роль змін системи 

АОЗ у наркозалежних хворих та їх вплив на розвиток патології тканин пародонту в 

умовах полінаркоманії, що є підґрунтям до вибору препаратів для ефективного 

лікування. Патогістологічні дослідження свідчать про глибину патологічних змін у 

слизовій оболонці ясен хворих, які вживають наркотичні речовини. Запропоновано 

та впроваджено у клініці лікарські препарати для терапії запальних та 

дистрофічно-запально захворювань тканин пародонту у наркозалежних хворих. 

Отримані дані вивчення патогенетичних механізмів розвитку захворювань 

пародонту дозволяють оцінити вплив наркотичних речовин не лише на стан тканин 

пародонту, але й на організм в цілому. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження 

взаємозв'язку стажу та інтенсивності вживання наркотичних речовин з 

наростанням та поширенням запальних та дистрофічно-запальних захворювань 

тканин пародонту є важливими в організації стоматологічної допомоги 

наркозалежним хворим.  

Запропонований оптимальний комплекс загального та місцевого лікування 

хворих на гінгівіт і ГП, що вживають наркотичні середники, яка включає такі 

препарати: комплекс мікроелементів – «Намацит», антиоксидантний препарат – 

«Квертин» та засіб для усунення сухості у ротовій порожнині – «Xeros Dentaid».  

Результати, що отримали під час досліджень впроваджено у навчальний 

процес на кафедрі терапевтичної стоматології ФПДО Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького; кафедрі терапевтичної 

стоматології Тернопільського державного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського; кафедрі терапевтичної стоматології Львівського медичного 

інституту. Метод комплексного лікування запальних та дистрофічно-запальних 

захворювань тканин пародонту у наркозалежних хворих впроваджений у 

стоматологічну практику терапевтичних відділень: Стоматологічного медичного 

центру Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького; Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна 

поліклініка № 4», м. Львів; Комунального некомерційного підприємства 

«Стоматологічна поліклініка № 1», м. Львів; Стрийської міської стоматологічної 

поліклініки; Стоматологічної поліклініки м. Сколе; районної стоматологічної 

поліклініки м. Золочів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на базі кафедри терапевтичної 

стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. Дисертант самостійно провела патентно-інформаційний пошук; 

систематизувала та проаналізувала наукову літературу за обраною темою; 
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виконала всі клінічні стоматологічні обстеження хворих та забір матеріалів для 

біохімічних досліджень; виконала аналіз, узагальнення результатів та статистичну 

обробку; розпрацювала комплекс лікувальних заходів. 

Визначення мети та завдань дослідження, обґрунтування висновків, 

підготовка публікацій до друку, написання та оформлення дисертаційної роботи 

здійснено за консультативної допомоги наукового керівника доктора медичних 

наук, професора Зубачика Володимира Михайловича. 

Біохімічні дослідження ротової рідини здійснено спільно з працівниками 

лабораторії на базі Інституту біології тварин НААН. 

Морфологічні дослідження біоптатів ясен проведено разом із 

співробітниками кафедри патологічної анатомії та судової медицини Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. У друкованих 

працях разом зі співавторами участь здобувача є визначальною, матеріали і 

висновки належать здобувачу. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали та результати досліджень за 

темою дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на розширеному 

засіданні кафедри терапевтичної стоматології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 5 від 2 листопада 

2018 року), міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні методи 

діагностики, лікування та профілактики в терапевтичній стоматології» (Полтава, 

2010), ІІ Слобожанському стоматологічному форумі «Мультидисциплінарний 

підхід у стоматології» (Харків, 2012), науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування 

захворювань тканин пародонту і слизової оболонки порожнини рота» (Тернопіль, 

2018). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, із 

яких – 6 статей у фахових виданнях, визначених ДАК МОН України, які включені 

до міжнародних наукометричних баз (у тому числі одна публікація у журналі з 

індексом Web of Science) та 6 – у збірниках матеріалів наукових конференцій, 

конгресів, з’їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Отримані результати викладені у дисертації 

на 183 сторінках друкованого тексту, з яких 134 сторінок основного тексту, що 

складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 

трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, переліку використаної літератури, що містить 218 

літературних найменувань, з них 160 – кирилицею та 58 – латиницею, додатків. 

Роботу проілюстровано 26 рисунками та 25 таблицями.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріал та методи дослідження. Для вирішення поставлених мети і завдань 

проведено комплексне обстеження та спостереження за 113 наркозалежними 

хворими, з яких у 105 (основна група) – діагностовано запальні та дистрофічно-

запальні захворювання пародонту та 92 особами, що не споживали наркотики, з 
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яких у 65 (група порівняння) – виявлено запальні та дистрофічно-запальні 

захворювання пародонту. У якості умовної норми використовували результати 

дослідження 10 осіб з інтактним пародонтом. Вік досліджуваних становив від 18 до 

45 років. Наркозалежні хворі під час дослідження знаходилися на реабілітації у 

реабілітаційному центрі та на лікуванні у комунальних закладах охорони здоров'я 

м. Львова.  

Проведено лікування 65 наркозалежних хворих на гінгівіт, ГП початкового-І 

ступеня й ГП ІІ ступеня, яких розподілили на основну групу (33 особи) та групу 

порівняння (32 особи). Узалежненим хворим основної групи та групи порівняння, 

індивідуально підходячи до кожного, застосовували базову терапію згідно до 

наказу МОЗ України № 566 від 23.11.2004 року «Клінічний протокол лікування 

генералізованого пародонтиту». Наркозалежні хворі основної групи, окрім базової 

терапії приймали лікувальний комплекс, який включав препарати «Квертин», 

«Намацит», «Xeros Dentaid». 

Стоматологічне обстеження хворих проводили за допомогою стандартного 

стоматологічного набору інструментів. Оцінювали стан тканин пародонту за 

допомогою індексів: індекс гігієни OHI-S (Green J.C., Vermillion J.K., 1964), 

інтенсивності та поширення деструкційних змін у тканинах пародонту – індекс 

Russel (РІ), ступінь запалення тканин – РМА індекс (Parma C., 1976), вимірювали 

глибину пародонтальної кишені (ГПК), ступінь кровоточивості ясен (Muhlemann i 

Son S.,1971) в модифікації Коуел (Cowell C.R. et al., 1975), рухомість зубів за 

Ентіним. 

Лабораторні дослідження. Для біохімічного дослідження використовували 

нестимульовану змішану слину наркозалежних хворих, ненаркозалежних хворих та 

осіб з інтактним пародонтом. Вміст білка визначали методом Лоурі, що поєднує 

реакцію на пептидні зв’язки та реакцію Фоліна на тирозин і триптофан.  

Визначали активність КФ методом, який ґрунтується на здатності цього 

ферменту гідролізувати ефірний зв'язок у паранітрофонілфосфаті та активність ЛФ 

у ротовій рідині за допомогою набору ТОВ НВП «Філісіт Діагностика» 

(Дніпропетровськ).  

Стан антиоксидантної системи оцінювали за активністю каталази, яку 

визначали методом Королюк М.А. у модифікації Левицького А.П. Вміст ТБК-

активних продуктів (МДА) визначали методом Стальная І.Д. у модифікації 

Левицького А.П. Для визначення антиоксидантно-прооксидантної рівноваги 

використовували індекс АПІ.  

Макроелементний склад ротової рідини, зокрема концентрацію кальцію і 

фосфору, визначали за допомогою біохімічного аналізатора «Humalyzer 2000», 

(Німеччина). Вміст заліза, цинку, мангану, стронцію, хрому, свинцю у ротовій 

рідині визначали за допомогою атомно-абсорбційному спектрофотометра С-115 

ПК (Україна). 

Патогістологічне дослідження. Для патогістологічного дослідження було 

проведено забір тканини міжзубного сосочка та маргінальної частини ясен у 23 

наркозалежних хворих на ГП, 20 ненаркозалежних хворих на ГП та 5 осіб з 

інтактним пародонтом. Отримані зрізи забарвлювали гематоксилін-еозином. 
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Перегляд мікропрепаратів проведено на мікроскопі Sunny (Китай) із збільшенням 

x 100, x 200, x 400.  Фото зроблені на мікроскопі Nikon Е 200 з фотокамерою Nikon 

D  5000 із збільшенням на фото 10x10=100, 40x10=400. 

Статистичні методи дослідження. Статистичне опрацювання результатів 

досліджень здійснювали за допомогою комп’ютерної програми для варіаційно-

статистичного аналізу даних медико-біологічних досліджень «GraphPad Prism 5». 

Для визначення вірогідної різниці між середніми показниками варіант у 

порівнюваних групах використовували t-тест (парний та непарний). Відмінності 

між двома відносними показниками у «таблицях спряженості 2х2» визначали із 

застосуванням тесту Фішера та хі-квадрат (χ
2
). Достовірною вважали різницю між 

порівнюваними групами при р<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Результати дослідження 

свідчать, що патологію тканин пародонту діагностовано у 92,9 % від загальної 

кількості оглянутих наркозалежних, а в осіб, які не вживали, наркотики запальні та 

дистрофічно-запальні захворювання пародонту становили 70,7 %. При аналізі 

поширеності патології тканин пародонту встановлено, що ГП ІІ та ГП ІІІ ступеня в 

узалежнених діагностовано частіше відносно хворих групи порівняння (30,5 % 

проти 18,5 % (х
2
=3,021; р<0,05), та 27,6 % проти 15,4 % (х

2
=3,399; р<0,05) 

відповідно). 

Найчисельнішою була когорта хворих віком 26-35 років. Серед 

наркозалежних у цій віковій категорії найчастіше діагностували ГП ІІ ступеня 

порівняно з неузалежненими (18,1 % та 6,2 % відповідно), які у цій же віковій 

категорії частіше хворіли на ГП І ступеня та гінгівіт. Встановлено високий відсоток 

ГП ІІ (4,8 %) і ГП ІІІ (2,9 %) ступеня серед хворих основної групи віком 18-25 років 

проти групи порівняння, де хворі з цими ступенями розвитку ГП були відсутні. 

Аналіз поширення та розвитку запальних та дистрофічно-запальних 

захворювань тканин пародонту серед наркозалежних із різним стажем зловживання 

наркотиків вказує на те, що тривалий час вживання наркотичних речовин впливає 

на наростання патологічного процесу. Зокрема, найбільший відсоток узалежнених 

хворих зі стажем до 5 років хворіли на гінгівіт (5,71 %), із тривалістю вживання 6-

10 років на ГП початкового-І ступеня (9,52 %), у групі з стажем 11-15 років 

найбільше ГП ІІ ступеня (14,29 %) та із тривалістю споживання 16-20 років – ГП ІІІ 

ступеня (13,33 %). 

У результаті дослідження зв’язку розвитку захворювань тканин пародонту 

серед хворих на наркоманію та активності вживання наркотиків встановлено, що в 

осіб зі стійкою ремісією найчастіше виявляли ГП початкового-І ступеня (13,3 %) і 

найменше – ГП ІІІ ступеня (7,6 %). У наркозалежних хворих з постабстинентним 

синдромом частіше діагностували ГП ІІ ступеня (16,2 %) і ГП ІІІ ступеня (11,4 %). 

У наркозалежних осіб, які активно продовжували споживати наркотики ГП ІІІ 

ступеня простежувався найчастіше (8,6 %).  

При аналізі індексної оцінки стану тканин пародонту з’ясовано, що при усіх 

формах та ступенях розвитку патології тканин пародонту показник гігієнічного 

індексу ОНІ-S у хворих основної групи був вищим, ніж в осіб групи порівняння. 

Водночас значення індексу РМА, РВІ та РІ не різнилися між показниками 
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наркозалежних та неузалежнених хворих на гінгівіт (р>0,05). Разом з тим, 

спостерігали відмінність показників цих індексів в узалежнених хворих відносно 

неузалежнених з ГП. Так, індекс РМА у наркозалежних хворих був вищим від 

неузалежнених з ГП початкового-І ступеня – 50,1±1,0 % проти 45,9±1,1 %; р<0,05, 

ГП ІІ ступеня – 53,1±1,0 % проти 49,5±1,0 %; р<0,05 та ГП ІІІ ступеня – 67,1±1,8 % 

проти 54,3±1,1 %; р<0,01. 

Показники індексу РІ у наркозалежних хворих зростали відносно показників 

у ненаркозалежних хворих з ГП початкового-І ступеня – 1,43±0,1 бала проти 

1,08±0,1 бала; р<0,05, ГП ІІ ступеня – 3,49±0,1 бали проти 2,09±0,1 бали; р<0,01 та 

ГП ІІІ ступеня – 5,37±0,2 бали проти 4,40±0,1 бали; р<0,01. Значення показника 

РВІ у хворих основної групи було більшим за значення у хворих групи порівняння. 

Так, при при ГП початкового-І ступеня дане значення суттєво відрізнялося у 1,4 

раза (р<0,01), при ГП ІІ ступеня –в 1,5 раза (р<0,01) та у 1,3 раза (р<0,01) при ГП ІІІ 

ступеня. Показники ГПК у наркозалежних хворих істотно різнилася з показниками 

ненаркозалежних хворих при ГП початкового-І ступеня – 3,27±0,08 мм, проти 

2,71±0,12 мм (р<0,01), при ГП ІІ ступеня – 4,29±0,04 мм відносно 3,97±0,14 мм 

(р<0,05) та при ГП ІІІ ступеня відповідно 6,22±0,10 мм проти 5,57±0,22 мм 

(р<0,05). 

У результаті індексної оцінки стану тканин пародонту у наркозалежних 

хворих залежно від активності вживання наркотиків встановлено, що істотної 

різниці між показниками осіб, які активно вживають наркотичні речовини та 

узалежнених, які мають постабстинентний синдром, немає (р>0,05). Однак, у 

хворих, які знаходяться у стадії стійкої ремісії, показники індексної оцінки 

вірогідно відрізняються від даних осіб, які продовжують вживати наркотики і від 

осіб з постабстинентним синдром. Результати клінічних індексів у наркозалежних 

хворих відповідно до тривалості вживання наркотичних речовин свідчать, що 

групах з терміном залежності до 5-ти років гігієна є задовільною, присутні ознаки 

середнього ступеня запалення та початкові дистрофічні процеси. У групі із стажем 

6-10 років – гігієна на задовільному рівні (1,93±0,11 бала), ознаки середнього 

ступеня запалення (РМА – 49±1,2 %) та поширення дистрофічного процесу; при 

11-15 років споживання наркотиків – гігієна незадовільна (2,52±0,06 бала), тяжка 

ступінь запалення тканин ясен (РМА – 56,7±1,7 %), виражені ознаки дистрофічного 

процесу; при наркоманії 16-20 років – гігієна незадовільна (3,01±0,11 бала), тяжка 

ступінь запалення (РМА – 62,09±2,0 %) та високий рівень розвитку дистрофічного 

процесу.  

При опитуванні наркозалежних хворих характерним було відсутність скарг, 

що не відповідало виявленим значними клінічними змінами органів і тканин 

порожнини рота. У 3,8 % (4 осіб) наркозалежних діагностовано хронічний 

гіпертрофічний гінгівіт, у 2,9 % (3 особи) – виразковий, також властивою для 

хворих на наркоманію була ксеростомія. В узалежнених діагностовано ерозію 

емалі (37,1 %), клиноподібні дефекти (10,5 %), патологічну стертість зубів (29,5 %). 

Властивим для даної групи осіб, було наявність множинних каріозних порожнин, 

ускладнень каріозного процесу та вторинної адентії.  
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Патогістологічні зміни у наркозалежних хворих мали більш виражений 

деструкційний характер, ніж у ненаркозалежних. Характер і вираженість цих 

пошкоджень посилювалися залежно від тяжкості перебігу ГП. У наркозалежних 

хворих на ГП початкового-І ступеня в епітелії відзначали явища гіперкератозу та 

акантозу. При ГП ІІ ступеня простежувалась розвинута вакуольна та балонна 

дистрофія, поліморфно-клітинна інфільтрація серед клітин епітеліального пласта та 

у глибших шарах, у тому числі серед волокон сполучної тканини. У наркозалежних 

хворих з ГП ІІІ ступеня спостерігали виражене поєднання запальних процесів із 

деструкційними. 

Результати дослідження стану антиоксидантної-прооксидантної системи 

засвідчили, що активність каталази у наркозалежних хворих з патологією тканин 

пародонту відносно ненаркозалежних хворих (окрім гінгівіту) та осіб з інтактним 

пародонтом – є суттєво нижчою, а рівень МДА – вищим. Зважаючи на це, значення 

індексу АПІ в узалежнених хворих суттєво відрізнялися від значень неузалежнених 

осіб при гінгівіті 7,9±0,6 й 11,5±1,5 відповідно, при р<0,05; при ГП початкового-І 

ступеня – 4,5±0,6 та 7,7±1,3 відповідно, при р<0,05; при ГП ІІ – ступеня 3,6±0,1 

проти 6,9±0,4 при р<0,01 та при ГП ІІІ ступеня – 3,0±0,3 проти 5,0±0,4, при р<0,01. 

Показники індексу АПІ у наркозалежних хворих при всіх формах і ступенях 

захворювань пародонту вірогідно відрізняються від показників осіб із інтактним 

пародонтом (р<0,01), що підтверджує вплив наркотичних речовин на окисно-

відновні процеси, зокрема зростання рівня кінцевого продукту ПОЛ та зниження 

активності ферменту АОС. Зміни антиоксидантної-прооксидантної системи у 

хворих, що вживають наркотичні речовини пов’язані зі стажем наркотизації і 

вказують на те, що збільшення тривалості вживання наркотиків – знижує рівень 

антиоксидантного захисту. Також низьке значення АПІ виявлене у наркозалежних 

хворих з патологією тканин пародонту, які є активними споживачами 

психоактивних субстанцій та у хворих з постабстинентним синдромом, порівняно з 

наркозалежними хворими у стійкій ремісії. 

Важлива роль у розвитку захворювань тканин пародонту належить 

активності КФ та ЛФ, які беруть участь у резорбційних та репараційних процесах. 

Встановлено, що активність КФ у наркозалежних хворих була значно вищою 

порівняно з особами з інтактним пародонтом (при р<0,01) й також порівняно з 

хворими, які не вживали наркотичних речовин, а саме при гінгівіті – 23,4±0,7 Од/л 

проти 20,4±0,9 Од/л, при р<0,05; при ГП початкового-І ступеня – 25,0±0,5 Од/л 

проти 22,5±0,9 Од/л, при р<0,05; при ГП ІІ ступеня – 27,6±0,4 Од/л проти 25,2±0,6 

Од/л, при р<0,01; при ГП ІІІ ступеня – 35,0±0,6 Од/л проти 31,3±1,5 Од/л, при 

р<0,05. Також в узалежнених хворих спостерігали значне зниження активності ЛФ 

при всіх формах та ступенях захворювання пародонту порівняно з особами з 

інтактним пародонтом (р<0,01) та неузалежненими хворими (гінгівіт, ГП ІІ та ГП 

ІІІ ступеня – р<0,01, ГП початкового-І ступеня – р<0,05) та свідчить про 

сповільнення процесів репарації у кістковій тканині на тлі підвищення процесів 

резорбції. Концентрація білка у ротовій рідині наркозалежних хворих також була 

суттєво вищою порівняно з особами з інтактним пародонтом (при гінгівіті у 1,4 
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раза, ГП початкового-І ступеня – у 2 рази, ГП ІІ ступеня – у 1,8 раза, ГП ІІІ – 2,1 

раза) та неузалежненими хворими (за винятком хворих на гінгівіт). 

Розвиток запальних та дистрофічно-запальних процесів у пародонті 

характеризувалося зростанням рівня заліза у ротовій рідині наркозалежних хворих, 

на відміну від ротової рідини ненаркозалежних, де його кількість коливалася при 

різних ступенях тяжкості хвороби. При гінгівіті кількість цього мікроелемента в 

узалежнених хворих суттєво не відрізнялася від показника в осіб з інтактним 

пародонтом та показника неузалежнених хворих. У хворих основної групи з ГП 

рівень заліза у ротовій рідині був суттєво вищим від показника осіб з інтактним 

пародонтом (0,475±0,019 мг/кг) при ГП початкового-І ступеня – р<0,05, при ГП ІІ 

та ГП ІІІ ступеня – р<0,01 та від показників групи порівняння, що свідчить про 

вплив запальних процесів у тканинах пародонту, з підвищеною кровоточивістю 

ясен, на рівень цього мікроелемента у ротовій рідині. 

Встановлено, що у ротовій рідині наркозалежних хворих на гінгівіт вміст 

цинку був істотно меншим (р<0,05) від показника осіб з інтактним пародонтом і 

відрізнявся від показника групи неузалежнених хворих (0,44±0,02 мг/кг проти 

0,51±0,02 мг/кг, р<0,05). У хворих основної групи з ГП початкового-І ступеня його 

рівень у 1,6 раза був меншим відносно результату групи осіб з інтактним 

пародонтом і також стосовно групи порівняння (0,33±0,02 мг/кг відносно 0,39±0,02 

мг/кг; р<0,05). Досліджено, що подальше наростання дистрофічно-запального 

процесу в узалежнених хворих поєднувалось із ще більшим зниженням рівня 

цинку, а саме: при ГП ІІ ступеня – до 0,31±0,01 мг/кг, що у 1,7 раза відрізнявся від 

показника осіб з інтактним пародонтом (р<0,01) та у 1,3 раза від показника 

неузалежнених хворих (р<0,01) й аналогічно при ГП ІІІ ступеня – до 0,31±0,01 

мг/кг. 

Тенденцію до істотного зниження виявлено і при дослідженні мангану у 

ротовій рідині узалежнених хворих відносно показників осіб з інтактним 

пародонтом (0,047±0,002 мг/кг) та порівняно з неузалежненими хворими (окрім ГП 

ІІ ступеня). Зокрема у хворих основної групи вміст цього мікроелемента знизився 

при гінгівіті до 0,039±0,002 мг/кг, при ГП початкового-І ступеня – до 0,032±0,001 

мг/кг, при ГП ІІ ступеня – до 0,032±0,001 мг/кг та при ГП ІІІ ступеня до – 

0,030±0,001 мг/кг. Одночасно результати досліджень свідчать про те, що рівень 

заліза у ротовій рідині наркозалежних хворих суттєво не відрізнявся при різній 

активності вживання наркотиків (р>0,05). Вміст мангану та цинку був дещо 

більшим у хворих, в яких була наркотична ремісія порівняно з узалежненими і які 

й надалі продовжували вживати наркотичні речовини, а показники цих 

мікроелементів у хворих з постабстиненцією не суттєво різнилися з результатами 

активних споживачів психоактивних речовин.  

Дослідження мікроелементів у наркозалежних хворих з різною активністю 

вживання наркотичних речовин дозволило встановити нижчий їх вміст у ротовій 

рідині наркозалежних хворих, які знаходяться у наркотичній ремісії порівняно з 

хворими, які активно споживають наркотики (р<0,01) та узалежненими з 

постабстинентним синдром (р<0,01) (окрім хрому – де р>0,05). 
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Дослідження макроелементів у ротовій рідині засвідчило, що у 

наркозалежних хворих з ГП порівняно з ненаркозалежними та особами з інтактним 

пародонтом, виявлено значно більше загального кальцію, проте менше 

неорганічного фосфору. В результаті чого, встановлено, що Са/Р співвідношення у 

хворих основної групи становили: при ГП початкового-І ступеня – 0,45±0,01, при 

ГП ІІ ступеня – 0,42±0,01 та при ГП ІІІ ступеня – 0,48±0,02 та були суттєво вищими 

відносно даних хворих групи порівняння та осіб з інтактним пародонтом 

(0,28±0,01). Між основною групою та групою порівняння хворих на гінгівіт 

істотної різниці Са/Р рівноваги не було, проте відмінність виявлено при 

співставленні результатів основної групи та осіб із здоровим пародонтом. За 

результатами наших досліджень встановлено, що у наркозалежних хворих, які 

продовжували вживати наркотичні речовини й у тих, які мали постабстинентний 

синдром Са/Р рівновага не різнилася (0,44±0,01 та 0,44±0,02 відповідно), проте ці 

дані були значно вищими порівняно з узалежненими, які знаходились у стійкій 

ремісії наркоманії (0,39±0,01, при р<0,05). Виявлено зростання Са/Р 

співвідношення у наркозалежних хворих, яке корелюється із збільшенням 

тривалості вживання психоактивних субстанцій. При стажі до 5 років споживання 

показник становив 0,39±0,02 і збільшенням тривалості вживання від 6 до 10 років 

значення зросло до 0,40±0,02, зі при стажі наркоманії від 11 до 15 років – 0,43±0,02 

та від 16 до 20 років – 0,46±0,02. 

При наданні стоматологічної допомоги наркозалежним хворим встановлено 

низку організаційних, діагностичних і лікувальних труднощів у зв’язку з якими 

було розпрацьовано алгоритм стоматологічної курації наркозалежних хворих, який 

представлений на рисунку 1.  

Проведено лікування 65 наркозалежних хворих на гінгівіт, ГП початкового-

І ступеня та ГП ІІ, яких розподілили на основну групу (33 особи) та групу 

порівняння (32 особи). Узалежненим хворим, основної групи та групи порівняння 

проводили лікування відповідно до прийнятих в Україні протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю «Терапевтична стоматологія», затверджених 

МОЗ України наказом № 566 від 23.11.2004 року. Аналіз отриманих результатів 

лікування проводили через 14 діб та 6 місяців після проведеної терапії.  

Комплексне базове лікування розпочинали з навчання навичок гігієни 

порожнини рота, в подальшому проводили професійну гігієну (зняття м’яких та 

твердих назубних відкладень. Хворим основної групи призначали препарати 

«Квертин» – 1 табл. x 2 рази на добу, для посилення місцевого лікувального ефекту 

який рекомендовано інтенсивно розжовувати впродовж 1-3 хв, за 30 хв до 

вживання їжі, тривалість курсу 14 діб; препарат «Намацит» екстемпорального 

приготування– 2 табл. (саше) x 2 рази на добу, після вживання їжі, і місцево у 

вигляді 15-ти хв ополіскувань розчином з 6 табл. (саше) у 0,5 склянки води x 2 рази 

на добу після прийому їжі, зранку та у вечері, тривалість курсу 14 діб; гігієнічний 

засіб «Xeros Dentaid» – у вигляді ополіскувань тричі на день впродовж 14 діб.  

Наступний етап терапії хворих основної групи та групи порівняння – 

лікування карієсу та його ускладнень, пришліфовування гострих країв зубів, 

ортопедичних конструкцій та нависаючих країв пломб, відновлення контактних 
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пунктів, вибіркове пришліфовування та покриття твердих тканин 2% розчином 

фтористого натрію. За показаннями хворих також скеровували на ортопедичне 

лікування. 

При лікуванні ГП ІІ ступеня в основній групі та групі порівняння проводили 

закритий кюретаж. За показаннями наркозалежних хворих з ГП ІІ та ГП ІІІ ступеня 

скеровували на хірургічне лікування у відділення щелепо-лицьової хірургії. На 

етапі підтримувальної терапії через 3 місяці після початку лікування хворі основної 

групи приймали препарати «Квертин», «Намацит», «Xeros Dentaid» впродовж 14 

діб за вказаною кратністю та дозою.  

 

 

 

 

 

Перша комунікація 

стоматолога з пацієнтом 

 Співбесіда, подолання упередження, 

гарантування анонімності;  

Пояснення мети стоматологічної курації; 

Мотивація хворого до комунікації із 

стоматологом. 
    

 Визначення стадії 

наркоманії 

  

   Об’єм дій стоматолога 

 Активне регулярне 

вживання наркотику 

 Короткочасні, одномоментні лікувальні 

діагностичні й профілактичні дії у період 

«вікна можливостей» 
    

  

Постабстинентний 

синдром  

 Застосування профілактичних засобів, які 

зменшують негативний вплив седативних 

препаратів та препаратів замісної терапії 

(напр., подолання ксеростомії).  

При нагоді – надання можливого обсягу 

стоматологічної допомоги 
    

 
Ремісія (стійка ремісія)  Розширена діагностика; 

Планування етапного лікування; 

Повноцінне відновне лікування.  

 

 

Рис. 1. Алгоритм надання стоматологічної допомоги наркозалежним хворим. 

 

Клінічна оцінка ефективності запропонованого терапевтичного комплексу 

засвідчила позитивну динаміку в основній когорті. У групі порівняння проведене 

лікування не мало стійкого результату. Так, у наркозалежних хворих на гінгівіт, 

значення індексу Green-Vermillion через 6 місяців після лікування знизився у 1,9 

раза, а групі порівняння – у 1,3 раза. Індекс РМА у хворих основної групи через 6 

місяців після проведеного лікування зменшився у 1,7 раза, натомість у групі 
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порівняння – лише у 1,1 раза від початкових значень до лікування. Результат 

індексу РВІ у хворих основної групи через пів року знизився на 40 %, а у групі 

порівняння – на 33 %. Результати спостереження у віддалені терміни засвідчили, 

що через 6 місяців у хворих в основної групи РІ індекс був меншим на 38 %, тоді 

як у групі порівняння цей індекс знизився на 23 %. 

При ГП початкового – І ступеня рівень гігієни покращився у обох 

досліджуваних групах – в основній у 1,9 раза (р<0,05) і в групі порівняння – в 1,3 

(р>0,05) раза. Через 6 місяців показники індексу дещо погіршилися, проте у 

основній групі значення все ще вірогідно різнилися зі значеннями до лікування, а у 

групі порівняння суттєвої різниці вже не спостерігали. У хворих основної групи 

індекс РМА після лікування суттєво знижувався у 2,3 раза (р<0,01) і у групі 

порівняння ‒ у 1,3 раза (р<0,05). Індекс РВІ через 6 місяців після проведеної терапії 

був істотно нижчим у хворих основної групи у 1,5 раза, натомість у хворих групи 

порівняння у 1,1 раза. Значення РІ у хворих основної групи через 6 місяців істотно 

знизились на 34 %, а у групі порівняння – на 17 %. 

Через 6 місяців після лікування в узалежнених хворих з ГП ІІ ступеня 

основної групи показники індекс Green-Vermillion, були нижчими від показників 

до лікування на 29,6 %, а у групі порівняння – на 7,4 %. Значення індексу РМА 

через пів року зменшилися на 45 % у основній групі, а у хворих групи порівняння 

спостерігали виражену негативну динаміку на 2,8 %. Індекс кровоточивості у 

основній групі покращився на 19,2 %, а у групі порівняння на 16,1 %. 

Пародонтальний індекс РІ знизився на 43,3 % в основній групі та у групі 

порівняння на 12,8 %. 

Біохімічні показники ротової рідини наркозалежних хворих основної групи, 

також, засвідчили позитивну динаміку в результаті застосування розпрацьованого 

комплексного лікування. Дані індексу АПІ, що характеризує рівновагу окисно-

відновних процесів, у наркозалежних хворих основної групи через півроку після 

лікування зріс при гінгівіті у 1,3 раза, при ГП початкового-І ступеня  – у 2 рази, при 

ГП ІІ ступеня – у 1,9 раза. Рівень цинку у ротовій рідині наркозалежних хворих на 

гінгівіт, в основній групі через 6 місяців після лікування зріс у 1,2 раза, при ГП 

початкового-І ступеня  – у 1,5 раза, при ГП ІІ ступеня – у 1,6 раза. Вказані 

результати підтверджують ефективність застосування препаратів: антиоксидантної 

дії – «Квертин», комплексу мікроелементів – «Намацит» та гігієнічного засобу – 

«Xeros Dentaid». 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і представлено 

нове вирішення наукового завдання, що полягає у детальному вивченні клінічних 

виявів, діагностики та підвищенні ефективності терапії запальних та дистрофічно-

запальних захворювань тканин пародонту у наркозалежних хворих шляхом 

застосування препаратів, які мають антиоксидантну дію та впливають на обмінні 

процеси. 
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1. Серед оглянутих наркозалежних хворих захворювання тканин 

пародонту зустрічаються у 92,9 %. У молодих осіб (18-25 років) було 

діагностовано ГП ІІ та ІІІ ступеня на відміну від неузалежнених хворих. В 

узалежнених хворих патологічний процес у тканинах пародонту інтенсивніше 

розвивається при збільшенні тривалості та частішого вживання наркотичних 

речовин. Високі показники індексів при ГП початкового-І, ГП ІІ та ГП ІІІ 

ступеня: відповідно РМА – 50,1±1,0 %, 53,1±1,0 %, та 67,1±1,8 %; РІ – 1,43±0,07 

бала; 3,49±0,12 бала; 5,37±0,16 бала. Патогістологічні зміни у осіб,  які 

зловживали психоактивними речовинами мають більш виражений 

деструкційний характер, ніж у ненаркозалежних. Вираженість цих пошкоджень 

посилюється залежно від ступеня ГП і тривалості вживання наркотичних 

речовин.  

2. Стан системи антиоксидантно-прооксидантного захисту, 

наркозалежних хворих, виражений у критеріях індексу АПІ, які у хворих із 

гінгівітом становив 7,9±0,6, ГП початкового-І ступеня – 4,5±0,6, ГП ІІ ступеня – 

3,6±0,1 та ГП ІІІ ступеня – 3,0±0,2. Отримані дані суттєво різняться з 

показниками у здорових осіб (17,2±1,8) та з показниками неузалежнених хворих 

з аналогічними ступенями та формами захворювань пародонту, що свідчить про 

вплив наркотичних речовини на порушення рівноваги між процесами ПОЛ та 

АОЗ. Також доведено зв'язок між тривалістю та інтенсивністю вживання 

наркотичних речовин та змінами у системі антиоксидантно-прооксидантного 

захисту. 

3. В узалежнених хворих збільшені показники активності КФ (р<0,01) 

при всіх досліджуваних формах й ступенях захворювань тканин пародонту, 

відносно показників у осіб зі здоровим пародонтом, а також знижений рівень ЛФ 

(р<0,01), що свідчить про посилення резорбційних та ослаблення репараційних 

процесів. 

4. Дослідження ротової рідини наркозалежних хворих засвідчили 

зниження вмісту цинку (при гінгівіті – на 15,4 %, при ГП початкового-І ступеня 

– на 36,5 % та при ГП ІІ та ГП ІІІ ступенів – на 40 %) та мангану (при гінгівіті – 

на 17 %, при ГП початкового-І та ГП ІІ ступенів – на 32 % та при ГП ІІІ ступеня 

– на 36,2 %) і підвищення рівня заліза, стронцію, свинцю та хрому порівняно з 

показниками осіб із інтактним пародонтом. Зафіксований дисбаланс був 

пов’язаний з різною інтенсивністю вживання психоактивних препаратів. 

Рівновага Са/Р порушена у наркозалежних хворих за рахунок збільшення вмісту 

кальцію у ротовій рідині. 

5. Застосування препаратів «Намацит», «Квертин», «Xeros Dentaid» у 

загальному лікуванні наркозалежних хворих на гінгівіт, ГП початкового-І 

ступеня та ГП ІІ ступеня має виражений терапевтичний ефект, позитивно 

впливає на клінічні показники як одразу після лікування (РМА – 

21,6±1,3 %,20,7±0,6 % та 26,2±1,5 %; РІ – 0,43±0,05 бала, 0,82±0,08 бала та 

1,92±0,2 бала), так і у віддалені терміни (РМА – 21,8±1,0 %, 21,6±1,0 % та 

29,2±1,2 %; РІ – 0,45±0,04 бала, 0,96±0,07 бала та 1,98±0,2 бала). 
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6. Біохімічні дослідження ротової рідини наркозалежних хворих після 

проведеного лікування показали значно кращі результати у хворих основної 

групи відносно даних групи порівняння. Зокрема показники індексу АПІ через 

півроку позитивно різнилися від даних до лікування при при гінгівіті – у 1,8 

раза, при ГП початкового-І ступеня – у 2 раза та при ГП ІІ ступеня – у 3 раза. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Федун І. Р. Особливості клініки та лікування захворювань пародонту у 

наркозалежних хворих. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей клініки та 

лікування запальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонту у 

наркозалежних хворих.  

Згідно отриманих результатів клінічного дослідження було встановлено 

поширеність та інтенсивність запальних та дистрофічно-запальних захворювань 

пародонту у наркозалежних хворих та простежено зв’язок між їх розвитком, 

активністю та тривалістю вживання наркотичних середників. Проведено індексну 
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оцінку та порівняльний аналіз стану тканин пародонту наркозалежних та 

ненаркозалежних хворих. Патологію пародонту виявлено у 105 (92,9 %) 

наркозалежних хворих з 113 обстежених. Клінічна характеристика тканин 

пародонту при захворюванні на ГП свідчить про інтенсивній розвиток 

патологічного процесу у наркозалежних хворих, а дані індексної оцінка суттєво 

різняться з показниками неузалежнених хворих.  

Встановлено, що патоморфологічні зміни у тканинах пародонту 

наркозалежних хворих мають більш виражений деструкційний характер, ніж у 

ненаркозалежних, який посилювався залежно від тяжкості ГП. У ротовій рідині 

узалежнених хворих з запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями 

пародонту виявлено підвищений вміст продуктів ПОЛ та зниження активності 

ферментів системи АОЗ, зниження активності ЛФ та підвищення КФ, зростання 

вмісту білка. У ротовій рідині наркозалежних хворих встановлено порушення 

мікроелементного обміну, який проявився зниженням рівня цинку та мангану, 

підвищенням заліза, накопиченням у ротовій рідині хрому, стронцію та свинцю, а 

також порушенням Са/Р рівноваги порівняно з особами з інтактним пародонтом 

(р<0,01). Отримані дані хворих на наркоманію з ГП значно різнилися з 

результатами у ненаркозалежних хворих на ГП, проте не всі показники були 

відмінними у хворих на гінгівіт. Виявлені біохімічні зміни ротової рідини 

наркозалежних хворих мають, також, корелятивний зв'язок з стажем та 

інтенсивністю споживання наркотиків.  

Розпрацьована схема стоматологічної курації хворих на наркоманію і 

дотримання її етапів дозволили налагодити контакт з узалежненими хворими та 

максимально ефективно надавати стоматологічну допомогу. Ефективність 

комплексного лікування наркозалежних хворих на гінгівіт, ГП початкового-І 

ступеня та ГП ІІ ступеня оцінювали у основній групі – 33 хворих, яким поряд з 

базовою терапією, застосовували препарати «Намацит», «Квертин», «Xeros 

Dentaid» та у групі порівняння – 32 хворих, де застосовували тільки базову терапію 

захворювань тканин пародонту. Клінічна індексна оцінка наркозалежних хворих 

основної групи засвідчила позитивний ефект внаслідок застосування 

запропонованих терапевтичних засобів у загальному лікуванні. Зокрема результати 

спостереження у віддалені терміни показали, що через 6 місяців, у хворих на 

гінгівіт, основної групи індекс РІ був меншим на 38 % тоді як у групі порівняння 

цей індекс знизився  на 23 %, при ГП початкового-І ступеня значення РІ у хворих 

основної групи знизилось на 34 %, а у групі порівняння – на 17 % і при ГП ІІ 

показник індексу через пів року у основній групі знизився на 43,3 %, а у групі 

порівняння – на 12,8 %. Біохімічні показники, а саме: дані АОЗ, активність КФ та 

ЛФ, рівень білку, рівень цинку, заліза та мангану відповідали позитивній динаміці 

клінічних показників. 

Ключові слова: гінгівіт, генералізований пародонтит, наркоманія, ротова 

рідина, антиоксидантно-прооксидантний захист, мінеральний обмін, лікування. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Федун И.Р. Особенности клиники и лечения заболеваний пародонта у 

наркозависимых больных. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 - стоматология. - Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МОЗ Украины, Львов, 2019. 

Диссертационная работа посвящена исследованию особенностей клиники и 

лечения воспалительных и дистрофически-воспалительных заболеваний пародонта 

у наркозависимых больных. 

Согласно полученным результатам клинического исследования установлено 

распространенность и интенсивность воспалительных и дистрофически-

воспалительных заболеваний пародонта у наркозависимых больных, а также 

установлена связь между их развитием, активностью и продолжительностью 

употребления наркотических средств. Проведена индексная оценка и 

сравнительный анализ тканей пародонта наркозависимых и ненаркозавысимых 

больных. Патология пародонта выявлена у 105 (92,9%) наркозависимых больных 

из 113 обследованных. Клиническая характеристика тканей пародонта при ГП 

свидетельствовала об интенсивном развитии патологического процесса у 

наркозависимых больных, а данные индексной оценки существенно отличались от 

показателей ненаркозависимых больных.  

Установлено, что патморфологические изменения в тканях пародонта у 

больных, которые употребляли наркотики, имеют более выраженный 

деструктивный характер, чем у ненаркозависимых больных, который усиливается в 

зависимости от тяжести ГП. В ротовой жидкости наркозависимых больных с 

воспалительными и дистрофически-воспалительными заболеваниями пародонта 

обнаружено повышенное содержание продуктов ПОЛ и снижение активности 

ферментов системы АОЗ, снижение активности ЩФ и повышение КФ, рост 

содержания белка. В ротовой жидкости наркозависимых больных выявлены 

нарушения микроэлементного обмена в виде снижения уровня цинка и марганца, 

повышения железа, накопления в ротовой жидкости хрома, стронция и свинца, а 

также нарушения Са/Р равновесия по сравнению с лицами с интактным 

пародонтом (р<0,01). Полученные данные у наркозависимых больных с ГП 

значительно отличаются от результатов ненаркозависимых, больных с ГП, однако 

не все показатели отличаются у больных гингивитом. Обнаруженные 

биохимические изменения в ротовой жидкости наркозависимых больных имеют, 

также корреляционную связь со стажем и интенсивностью употребления 

наркотиков. 

Розработанная схема стоматологической курации наркозависимых больных и 

соблюдение ее этапов позволила наладить с ними контакт и максимально 

эффективно оказать стоматологическую помощь. Эффективность комплексного 

лечения наркозависимых больных гингивитом, ГП начальной-I степени и ГП II 

степени оценивали в основной группе – 33 больных, которым наряду с базовой 

терапией применяли препараты "Намацит", "Квертин", "Xeros Dentaid" и в группе 
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сравнения – 32 больных, где применяли только базовую терапию заболеваний 

тканей пародонта. Клиническая индексная оценка наркозависимых больных в 

основной группе, показала положительный эффект в результате применения 

предложенных терапевтических средств в общем лечении. В частности, результаты 

наблюдения в отдаленные сроки показали, что через 6 месяце, у больных 

гингивитом в основной группе индекс РІ был меньше на 38 %, тогда как в группе 

сравнения этот индекс снизился на 23 %, у больных ГП начальной-I степени 

значения РІ в основной группе снизились на 34 %, а в группе сравнения – на 17 % и 

у больных ГП ІІ степени показатель индекса через полгода в основной группе 

снизился на 43,3 %, а в группе сравнения – на 12,8 %. Биохимические показатели, а 

именно: данные АОЗ, активность КФ и ЩФ, уровень белка, уровень цинка, железа 

и марганца соответствовали положительной динамике клинических показателей. 

Ключевые слова: гингивит, генерализованный пародонтит, наркомания, 

ротовая жидкость, антиоксидантно-прооксидантная защита, минеральный обмен, 

лечение. 

 

ANNOTATION 

 
 

Fedun I.R. The pеculiarities of clinic and treatment of diseases parodontium 

in drug addicted patients. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences (doctor of 
philosophy) on specialty 14.01.22 «Dentistry» (222. Medicine). – Danylo 

Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, 2019. 
The dissertation is devoted to the study of the pеculiarities of the clinic 

and the treatment of inflammatory and degenerative-inflammatory diseases of 
the periodontium in drug addicted patients. 

Based on the results of the clinical studies, the prevalence and intensity of 

inflammatory and degenerative-inflammatory diseases of the periodontium in 
drug addicted patients was established, and the relationship between their 
development and the activity and duration of the use of drugs was established. 
An index evaluation and a comparative analysis of the state of periodontal 
tissues of drug addicts and non-addicted patients were conducted. The 
pathology of periodontium was detected in 105 (92.9%) drug addict patients 
from 113 patients. Among drug addicted patients aged 26-35 years, GP II stage was 

most often diagnosed, and in the material of not addicted patients, of the same age 

category – gingivitis. Also, among the drug addicted patients 18-25 years old, the GP II 

and the GP III stage was diagnosed, which was not typical for non-addicted patients and 

indicating the progression of the pathological process of periodontal tissues in young 

drug addicts.The сlinical characteristics of periodontal tissues in patients with GP indicat 

an intensive development of the pathological process in addicted patients, and the data 

index scores significantly different from that of non-addicted patients. In particular, the 

value of the index of PI in drug addict patients with GP initial-I stage differed by 24%, 

with GP II stage – by 40%, and with the GP III – by 18 % of the non- addicts. 
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Pathogistological changes in the gums of drug addicted patients in the GP were 

characterized by pronounced progression of the pathological process, as compared to 

non-dependent. At the GP of the initial-I stage, often observed the phenomena of 

hyperkeratosis of the stratum corneum, a significant thinning of the epithelium and a 

complete or partial absence of the granular layer and intercellular edema, acanthose of 

the multilayered flat epithelium. In specimens of gum tissue of patients with GP II stage, 

the signs of balloon and vacuated dystrophy was detection. Significant dynamics of 

destructive processes was observed in the gums of drug addicted patients with GP III 

stage. In the own plate of the mucous membrane, partially present the signs of 

deformation. The fibrous stroma of gum was destroyed in significant areas, pronounced 

spongiosis. Particular high level of cell proliferation was brightly denoted. Narrowing the 

lumen of the microvessels is observed.  

In oral fluid of drug addicted patients with inflammatory and dystrophi-

inflammatory diseases of periodontium have increase levels of LPO products and 

decreased activity of enzymes of the AOP system. Тhe API index, which was reduced in 

material taken from drug addicted patients in relation to persons with intact periodontal, 

namely: with gingivitis in 2, with the GP initial-I stage in 3 times, with the GP II and 

the GP III stage in 5. The drug addicted patients have decreased alkaline phosphatase 

activity and increased аcid phosphatase activity, increased protein content.  

The imbalance of microelements in the oral liquid of drug addicted patients with 

inflammatory and dystrophic-inflammatory periodontal disease was manifested by a 

decrease in the content of zinc and manganese and an increase of iron, chromium, 

strontium and lead, also the Сa/P balance increased too, compared with persons with 

intact periodontium (p<0,01). The received data of drug addiction patients with GP 

significantly differed with the results in non-addicted patients, but not all indicators were 

excellent in patients with gingivitis. . For example, zinc level in the oral liquid of drug 

addicted patients was lower than that of persons with intact periodontal disease, 

particularly: at gingivitis – by 13%, with GP initial-I stage – by 37%, with GP II stage 

– by 40%, and with GP III stage – by 40%. The revealed biochemical changes in the oral 

liquid of drug addiction patients, also have a correlation with the duration of usage and 

intensity of drug use. 

The scheme of dental curation for drug addicts patients has been developed and the 

observance of its stages allows us to establish contact with these patients and provide the 

most effective provision of dental care. The effectiveness of the complex treatment of 

inflammatory and dystrophi-inflammatory diseases of periodontal tissues was summed 

up in results by 65 drug addicted patients with gingivitis, GP of the initial-I stage, GP II 

stage, which were divided into two groups. The main group consisted of 33 patients, who 

along with the basic therapy used a complex of microelements - "Namacit", antioxidativ 

medicine - "Quartin" and a remedy for relieve dry mouth - "Xeros Dentaid" and 32 

patients, a comparison group, where the basic therapy of periodontal tissue diseases was 

used. The clinical index scores of drug addicts in the main group has shown a positive 

effect as a result of the use of the proposed medicines in the overall treatment.  In 

particular, the results of observation showed that during 6 months after treatment, in 

patients with gingivitis, the main group of PI index was lower by 38% while in the 
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comparison group, this index decreased by 23%, at the GP initial-І stage of PI index in 

patients with the main group decreased by 34% and in the comparison group by 17% and 

with the GP II stage РІ index in a half year after treatment in the main group decreased 

by 43,3% and in the comparison group by 12,8%. Biochemical parameters, namely: APІ 

index, catalase, alkaline phosphatase and аcid phosphatase activity, protein 

concentration, macro- and microelements content were consistent with the positive 

dynamics of clinical parameters. 

Key words: gingivitis, generalized periodontitis, drug addiction, oral fluid, 

antioxidant-prooxidant protection, metabolism of mineral, treatment. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ОДИНИЦЬ 

 

АОЗ  – антиоксидантний захист 

АПІ  – антиоксидантно-прооксидантний індекс 

OHI-S  – індекс гігієни спрощений 

PBI  − індекс кровоточивості ясен 

ГП  – генералізований пародонтит 

ГПК  – глибина пародонтальних кишень 

КФ  – кисла фосфатаза 

ЛФ  – лужна фосфатаза  

МДА  – малоновий діальдегід 

ПОЛ  – перекисне окиснення ліпідів 

РІ  ‒ пародонтальний індекс 

РМА  – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

Са/Р  – кальцій-фосфорне співвідношення 

ТБК  – тіобарбітурова кислота 
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