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АНОТАЦІЯ 

 

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

наркозалежних хворих. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 „Стоматологія” (222. Медицина). 

– Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей клініки та 

лікування запальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонту у 

наркозалежних хворих.  

Результати дослідження Державної установи „Український 

моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю МОЗ України”, 

свідчать про те, що станом на сьогодні у нашій державі зареєстровано 500 тис. 

осіб, які зловживають наркотичними речовинами [5, 42, 45, 46, 60, 76]. 

Негативні наслідки наркоманії для фізичного та психічного здоров'я – 

найрізноманітніші [25, 27, 50, 58, 63, 80, 89]. Однак, вплив психоактивних 

речовин на органи порожнини рота узалежнених осіб є не до кінця вивчений, а 

надання стоматологічної допомоги цій когорті населення має низку не 

вирішених питань. 

Мета 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. 

Були визначені наступні завдання дослідження: з’ясувати наслідки 

впливу вживання наркотичних речовин на стан тканин пародонту, дослідити 

поширеність запальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонту 

залежно від ступеня задавненості наркоманії та вивчити морфологічні зміни у 

цих тканинах у наркозалежних хворих. Дослідити антиоксидантні властивості 
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ротової рідини наркозалежних осіб. Визначити активність ЛФ та КФ ротової 

рідини наркозалежних хворих з запальними та дистрофічно-запальними 

захворюваннями тканин пародонту. Дослідити макро- та мікроелементний 

склад ротової рідини наркозалежних хворих з запальними та дистрофічно-

запальними захворюваннями тканин пародонту. Опрацювати та апробувати 

схему комплексного лікування хвороб пародонту у наркозалежних хворих, 

оцінити її ефективність у найближчі та віддалені терміни. 

Було проведено обстеження та спостереження 105 осіб із запальними та 

дистрофічно-запальними захворюваннями пародонту в анамнезі яких 

зафіксовано зловживання наркотичними речовинами. Також обстежено 65 осіб 

хворих на запальні та дистрофічно-запальні захворювання пародонту, які не 

вживали наркотики. Вік хворих обох груп коливався від 18 до 45 років. 

Клінічне обстеження включало інструментальні методи та індексну оцінку 

(OHI-S, РМА, РВІ, РІ, ГПК). Додатково проведено біохімічні дослідження 

ротової рідини (рівень МДА, активність каталази, ЛФ та КФ, концентрацію 

білка, вміст макро- та мікроелементів), патоморфологічні (дослідження 

біоптатів ясен) та статистична оцінка вірогідності одержаних результатів. 

Отримані результати дають можливість стверджувати, що у хворих 

основної групи гінгівіт виявляли суттєво рідше, ніж у групі порівняння. ГП 

початкового-І ступеню діагностували в осіб основної групи у 26,7 % та у 

хворих групи порівняння – 26,1 %, що не становило істотної різниці між 

групами. У 30,5 % наркозалежних хворих виявили ГП ІІ ступеня, при тому у 

неузалежнених ця кількість склала 18,5 % та була вірогідно нижчою. У хворих 

основної групи ГП ІІІ спостерігали суттєво частіше порівняно з хворими групи 

порівняння (27,6 % проти 15,4 %). Серед наркозалежних хворих віком 26-35 

років найчастіше діагностували ГП ІІ ступеня, порівняно з неузалежненими, які 

у цій же віковій категорії частіше хворіли на гінгівіт. Також, серед узалежнених  

віком 18-25 років діагностували ГП ІІ і ГП ІІІ ступеня, що було не характерним 

для ненаркозалежних хворих і свідчить про наростання патологічного процесу 

в тканинах пародонту серед хворих на наркоманію молодого віку. Розвиток 



4 
 

патологічних процесів у тканинах пародонту мав пропорційний зв'язок зі 

стажем вживання наркотиків, так у групі з тривалістю вживання до 5-ти років 

найбільше було виявлено гінгівіту, 6-10 років – ГП початкового-І ступеня, 11-

15 років – ГП ІІ ступеня та із стажем 16-20 років – ГП ІІІ ступеня (у даній групі 

гінгівіт не був діагностований). 

Гігієнічний індекс OHI-S був суттєво вищим у хворих основної групи, 

ніж в осіб групи порівняння при усіх формах та ступенях розвитку патології 

тканин пародонту. Індекси РМА, РВІ, РІ та ГПК не мали суттєвої різниці у 

наркозалежних та у ненаркозалежних хворих на гінгівіт, однак, при ГП – 

відмінність була суттєвою. Зокрема, значення індексу ПІ в узалежнених при ГП 

початкового-І ступеня різнилося на 24 %, при ГП ІІ ступеня – на 40 % та при 

ГП ІІІ ступеня – на 18 % від неузалежнених. 

Патогістологічні зміни в яснах наркозалежних хворих на ГП 

характеризувалися вираженим наростанням патологічного процесу порівняно з 

неузалежненими. При ГП початкового-І ступеня часто спостерігали явища 

гіперкератозу рогового шару, значне стоншення епітелію і повна або часткова 

відсутність зернистого шару та міжклітинний набряк, акантоз багатошарового 

плоского епітелію. У зразках тканин ясен хворих на ГП ІІ ступеня виявленні 

явища балонної та вакуольної дистрофії. Значну динаміку деструкційних 

процесів спостерігали у яснах узалежнених хворих на ГП ІІІ ступеня. У власній 

пластинці слизової оболонки частково були присутні явища деформації. 

Волокниста строма ясен була зруйнована на значних ділянках, спостерігали 

виражений спонгіоз, звуження просвіту мікросудин. Характерний високий 

рівень клітинного проліферату.  

Біохімічні дослідження ротової рідини наркозалежних хворих засвідчили 

зміни у системі антиоксидантно-прооксидантного захисту, внаслідок 

активування процесів ПОЛ із збільшенням рівня маркерів запалення, а саме 

МДА та зменшенням активності каталази. Отримані результати значно 

відрізнялися від показників ненаркозалежних хворих та осіб з інтактним 

пародонтом. Критерієм стану системи АОЗ слугував індекс АПІ, значення 
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якого знижувалось у наркозалежних хворих відносно осіб із інтактним 

пародонтом, а саме: при гінгівіті у 2 рази, при ГП початкового-І ступеня у 3 

рази, при ГП ІІ та ГП ІІІ ступеня у 5 разів. Також АПІ в узалежнених хворих 

різнився від неузалежнених при всіх формах та ступенях запальних та 

дистрофічно-запальних захворювань пародонту, що вказує на значне посилення 

ознак оксидативного стресу у хворих на наркоманію. 

Під час дослідження ферментів виявили підвищення активності КФ та 

вмісту білку у хворих основної групи та групи порівняння. Однак, у 

наркозалежних виявлені зміни були суттєвішими та різнилися з показниками в 

осіб з інтактним пародонтом та неузалежнених хворих. Про виснаження 

репаратційних механізмів в узалежнених хворих свідчить поступове зниження 

активності ЛФ при всіх ступенях та формах захворювання пародонту, у той час 

як у ненаркозалежних при ГП ІІ ступеня спостерігали збільшення активності 

цього ферменту та активізацію захисних процесів. 

Рівень кальцію у ротовій рідині наркозалежних хворих був збільшений, а 

рівень фосфору – знижений. Ці результати мали відображення у показнику 

Са/Р, який у наркозалежних хворих був збільшений за рахунок кальцію, 

зростання якого можна пояснити як виходом з кристалічної решітки внаслідок 

великої кількості каріозних порожнин, так і ймовірним наслідком 

нейрогуморальних порушень у слинних залозах, які викликані вживанням 

наркотиків. 

Дисбаланс мікроелементів у ротовій рідині наркозалежних осіб з 

запальною та дистрофічно-запальною патологією пародонту, виявлявся 

зниженням вмісту цинку та мангану, збільшенням заліза , хрому, стронцію та 

свинцю. Значне зниження рівня есенціальних мікроелементів цинку та мангану 

відносно показників в осіб з інтактним пародонтом прослідковувалося при всіх 

формах та ступенях захворювань пародонту. Зокрема, рівень цинку у ротовій 

рідині наркозалежних хворих був нижчим, ніж у осіб з інтактним пародонтом 

при гінгівіті – на 15 %, при ГП початкового-І ступеня – на 37 %, при ГП ІІ 

ступеня – на 40 %, та при ГП ІІІ ступеня – на 40 %. Виявлені зміни вмісту 
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есенціальних мікроелементів корелювали з наростанням патологічного процесу 

у тканинах пародонту. Слід зазначити, що при досліджені усіх мікроелементів 

залежно від стажу та активності вживання наркотичних речовин, спостерігали 

зв'язок дисбалансу з збільшенням тривалості та активності вживанням 

психоактивних речовин. Відтак, зростання у ротовій рідині наркозалежних 

хворих вмісту хрому, стронцію та свинцю можна прослідкувати у 

наркозалежних хворих, які активно споживають наркотичні речовини на 

відміну від тих, які мали ремісію та постабстинентний синдром. 

Нами розпрацьований алгоритм стоматологічної курації наркозалежних 

хворих на патологію тканин пародонту: 1. перша комунікація стоматолога з 

хворим; 2. визначення стадії наркоманії – активне регулярне вживання 

наркотику, постабстинентний синдром, ремісія наркоманії. Визначивши ці 

етапи, вибудовували подальшу схему роботи з наркозалежним хворим. 

Ефективність комплексного лікування запальних та дистрофічно-

запальних захворювань тканин пародонту оцінювали за результатами у 65 

наркозалежних хворих на гінгівіт, ГП початкового-І ступеня та ГП ІІ ступеня., 

яких було поділено на дві групи. Основну групу складали 33 хворих, яким 

поряд з базовою терапією застосовували комплекс мікроелементів – „Намацит”, 

антиоксидантний препарат – „Квертин” та засіб для усунення сухості у 

порожнині рота – „Xeros Dentaid”, а також 32 хворих – групу порівняння, яким 

застосовували базову терапію захворювань тканин пародонту. Результати 

комплексного лікування оцінювали через 14 діб після лікування та через 6 

місяців. 

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 ПІ був меншим на 38 % (р<0,05), тоді як у групі 

порівняння цей індекс знизився на 23 %; при ГП початкового-І ступеня через 6 

місяців значення після лікування у хворих основної групи ПІ знизилось на 34 % 
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(р<0,01), а у групі порівняння на 17 % і при ГП ІІ показник індексу знизився на 

43 % (р<0,01), у основній групі, а у групі порівняння на 13 %. Спосіб лікування 

наркозалежних хворих на запальні та дистрофічно-запальні захворювання 

пародонту з застосуванням запропонованих препаратів дозволив отримати 

тривалий позитивний результат. Дотримання етапів схеми стоматологічної 

курації цієї когорти хворих дозволило налагодити контакт з узалежненими 

хворими та максимально ефективно надати стоматологічну допомогу. 

Біохімічні показники, а саме: індекс АПІ, активність каталази, 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. 

 

 

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 results of the study by the State Institution „Мedical and Monitoring 

Center responcible for Alcohol and Drugs Ministry of Health of Ukraine” indicate 

that up till now, there are 500,000 registered drug addicts in our state 

[5, 42, 45, 46, 60, 76]. The negative effects of drug addiction on physical and mental 

health are the most diverse [25, 27, 50, 58, 63, 80, 89]. However, the influence of 

psychoactive substances in the organs of the oral cavity of drug addicted people is not 

fully studied, and the provision of dental care to this groops of the population has a 

huge number of unresolved issues. 

The aim of the study. Efficiency improvement of the of diagnosis, treatment of 

periodontal diseases of drug addicted patients on the basis of the study of clinical 
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manifestations, taking into account  the pathogenesis of inflammatory and dystrophic-

inflammatory diseases of periodontal tissues. 

Оbjectives of the study: to find out the consequences of the influence of the use 

of drugs on the state of periodontal tissues, to investigate the prevalence of 

inflammatory and dystrophic-inflammatory diseases of the periodontal, depending on 

the experience of drug addiction and to study the morphological changes in these 

tissues in drug addicted patients. To investigate the antioxidant properties of oral 

liquid of drug addicted patients. Determine the activity of alkaline phosphatase and 

аcid phosphatase of oral fluid in drug addicts with inflammatory and dystrophi-

inflammatory diseases of periodontal tissues. To study the macro- and 

microelemental composition of oral liquid of drug addicted patients with 

inflammatory and dystrophic-inflammatory diseases of periodontal tissues. To work 

up and implement the scheme of complex treatment of periodontal diseases of drug 

addicted patients, to evaluate its efficiency in the nearest and distant terms. 

Clinical examination, treatment and observation of 105 persons of 18-45 year 

old who used drug, with inflammatory and degenerative-inflammatory diseases of the 

periodontal disease were carried out, among them 65 persons who did not use drugs, 

were diagnosed inflammatory and degenerative-inflammatory periodontal disease. 

Clinical examination included instrumental methods and index evaluation (OHI-S, 

PMA, RVI, PI, DPP). Biochemical studies of oral liquid (MDA level, catalase, 

alkaline phosphatase and аcid phosphatase activity, protein concentration, macro- and 

microelements content), pathomorphological (gum biopsy research) and statistical 

estimate of the probability of the results obtained were additionally conducted.  

The obtained results make it possible to assert that in material collected from  

patients with the main group, gingivitis was found to be significantly less frequent 

than in the comparator group. GP initial-I stage were diagnosed in 26,7% of the main 

group and 26,1% in the comparison group, which did not represent a significant 

difference between the groups. In 30,5% of drug addicted patients, the chronic 

generalized periodontitis (GP) of II stage was detected, and in the material of not 

drug addicted patients, this quantity was 18,5% and was probably lower. Іn the 
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material of patients in the main group, GP III stage was diagnosed more significantly 

than in the comparison group (27.6% vs. 15.4%). 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 development 

of pathological processes in periodontal tissues had a proportional relationship with 

the experience of drug use. So in the group with the duration of usage up to 5 years 

the most was found out gingivitis, 6-10 years – the GP initial-I stage and the GP II 

stage, and 11-15 years – the GP II stage and with experience of 16-20 years – the GP 

III stage (in the last group gingivitis was not diagnosed). 

The OHI-S hygienic index was significantly higher in the material taken from 

patients in the main group than in the patients of the comparison group, with all 

forms and stages of development of the pathology of periodontal tissues. The PMA, 

RVI, PI and DPP indexes did not have a significant difference in the material of drug 

addict patients and non-addict patients with gingivitis, but in the case of GP, the 

difference was significant. 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. 

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, 
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pronounced spongiosis. Particular high level of cell proliferation was brightly 

denoted. Narrowing the lumen of the microvessels is observed.  

Biochemical studies of oral fluid of drug addicted patients showed changes in 

the system of antioxidant-prooxidant protection, as a result of activation of the 

processes of lipid peroxidation (LPO) with an increase in the level of markers of 

inflammation, particularly MDA and decrease of catalase activity. The results 

obtained in drug addicted patients were significantly different from results those of 

non-addicted patients and those of intact periodontal. The criterion for the status of 

the AOP system was the 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. Also, API in patients who used drug varied from patients who not used 

drug in all forms and stage of inflammatory and dystrophic-inflammatory diseases of 

periodontum, indicating a significant increase in signs of oxidative stress in material 

taken from patients who are drug addicted.  

During the study of enzymes, the proportion of аcid phosphatase activity 

increased and protein content in data collected from patients of the main group and 

the comparison group. However, the changes detected in data collected from drug 

addicted patients were more significant and differed with those in intact periodontal 

persons and drug not addicted patients. As a mаtter of fact a gradual decrease of 

alkaline phosphatase activity in all stages and forms of periodontal disease testifies an 

exhaustion of reparative mechanisms in data collected from drug addicted patients 

while, in data collected from non-drug- addicted patients, with GP II stage, there is an 

increase of activity of this enzyme and activation of protective processes. 

The level of calcium in the oral liquid of drug addicted patients was increased, 

and the level of phosphorus – decreased. Тhe Сa/P balance also increased, as calcium 

increased. This may be the result of the exit of Ca from the crystalline lattice due to 

the large number of carious cavities, as well as the probable consequence of 

neurohumoral disorders in the salivary glands that are caused by the use of drugs. The 

imbalance of microelements in the oral liquid of drug addicted patients with 
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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. Significant decrease in the level of essential microelements of 

zinc and manganese in relation to indicators of persons with intact periodontal was 

observed in all forms and stage of periodontal disease. 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%. Therefore, the 

detected changes in the content of essential elements correlate with the progression of 

the pathological process in periodontal tissues. We observed the imbalance of 

microelements, depending on the increase in the duration and activity of the use of 

psychoactive substances. In particular, the increase in the oral fluids of drug addicted 

patients the chromium, strontium and lead can be traced to patients who actively use 

narcotic substances, in contrast to those who have remission and post-abstinent 

syndrome. 

We have developed an algorithm for dental control of drug addicted patients 

with periodontal tissue pathology: 1 – first communication of a dentist with a patient; 

2 – definition of the stage of drug addiction - active regular drug use, post-abstinent 

syndrome, remission of drug addiction. After defining these points, the crucial chance 

to determine a further scheme of work with drug addicted patients appears. 

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 results of complex treatment have been evaluated 14 days after treatment and 

after 6 months. The clinical index score of drug addicts patients of the main group, 

showed a positive effect as a result of the usage of suggested therapeutic complex in 
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general treatment. In particular, the results of the observation showed, that after 6 

months, in drug addicts patients of main group, with gingivitis the PI index was 

smaller by 38% (p <0.05), whereas in drug addicts patients of comparison group, this 

index decreased by 23%; in patients of main group, with GP initial-I stage – index PI 

decreased by 34% (p<0,01), after 6 months, and in the comparison group by 17%; in 

patients of main group, with GP II – the index PI decreased by 43 % (p<0,01), and in 

the comparison group by 13 %. A method of treating drug addicts patients with 

inflammatory and dystrophi-inflammatory diseases of the periodont with the use of 

the proposed medicine demonstrated a significant positive result. Compliance with 

the stages of the algorithm for dental control  of this group of patients allowed to 

establish a connection with addicted patients and to provide dental care as efficiently 

as possible. 

Biochemical parameters, namely: APІ index, catalase, alkaline phosphatase 

and аcid phosphatase activity, protein concentration, zinc, iron and manganese level 

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. 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

Список публікацій здобувача 

 

1. Зубачик ВМ, Федун ІР. Стан органів порожнини рота в осіб, які 

зловживають наркотичними речовинами. Новини стоматології. 2015;3:71-6. 

2. Зубачик ВМ, Федун ІР. Дослідження макро- і мікроелементного 

складу слини наркозалежних пацієнтів хворих на хронічний генералізований 

пародонтит. Вісник наукових досліджень. 2017;2:148-151. 

3. Зубачик ВМ, Федун ІР. Біохімічні показники ротової рідини у 

наркозалежних хворих на хронічний генералізований пародонтит. Клінічна 

стоматологія. 2017;2:9-15.  

4. Федун ІР, Зубачик ВМ. Ефективність лікування генералізованого 

пародонтиту у наркозалежних хворих. Актуальні проблеми сучасної медицини. 

2018;2:215-7.  

5. Федун ІР, Зубачик ВМ. Структура та клінічна оцінка захворювань 

тканин пародонту у наркозалежних пацієнтів. Світ медицини та біології. 

2018;3:124-8.  

6. Федун ІР. Патоморфологічні зміни в яснах наркозалежних хворих з 

дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонту. Клінічна 

стоматологія. 2018;4:31-5. 

7. Зубачик ВМ, Федун ІР. Шкідливий вплив наркотиків на стан органів 

порожнини рота. Український стоматологічний альманах. 2010;2:122. 

8. Федун ІР. Захворювання порожнини рота у опіоїдних наркоманів. 

Матеріали ІІ Слобожанського стомат. форуму. Мультидисциплінарний підхід у 

стоматологі; 2012 лист. 22-24; Харків; 2012, с. 123-5.  

9. Федун ІР, Фурдичко АІ, Ільчишин МП. Особливості пародонто-

логічного статусу у споживачів метамфетаміну. В: Рябоконь ЄМ, редактор. 

Матеріали наук.-прак. конф. з міжнародною участю «Гофунговські читання»; 

2016 жов. 6-7; Харків. Харків:ХНМУ; 2012, с. 229–231.  

10. Федун ІР, Дульчак ВБ. Влияние наркотических веществ на 

стоматологический статус зависимых. In: Tirdea TN, editor. The survival strategy 



14 
 

in terms of bioethics philosophy and medicine; 2016; Chisinau. Chisinau: CEP 

«Medicina»; 2016, р. 234–7.  

11. Федун ІР. Стан антиоксидантної системи ротової рідини 

наркозалежних хворих на генералізований пародонтит. Матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування 

захворювань тканин пародонту і слизової оболонки порожнини рота; 2018 квіт. 

19-21; Тернопіль. Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига; 2018, с. 83–4.  

12. Fedun I. Characteristic of oral fluid in drug addicts patients with GP. In: 

Borowich J, editor. Proceedings of the IV International dental conference. Between 

function and aesthetic; 2018 Apr 20-21; Lublin. Lublin: And. Dr. i Rek.; 2018, р. 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

ЗМІСТ 

      Стор. 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ .................................................................. 17 

ВСТУП .................................................................................................................... 18 

РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ НАРКОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА РОЗВИТОК 

ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) ............. 24 

1.1. Поширення захворювання на наркоманію в Україні та світі ......... 24 

1.2. Характеристика наркотичних речовин та їхній вплив на організм 

людини .......................................................................................................... 29 

1.3. Стоматологічний статус та особливість патогенезу, клініки та 

лікування захворювань тканин пародонту у хворих на наркоманію ..... 35 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  ................................... 44 

2.1. Характеристика об’єктів і методів клінічного спостереження ....... 44 

2.2.  Опис матеріалів та методів біохімічних досліджень ....................... 50 

2.3. Методи патогістологічного дослідження .......................................... 54 

2.4. Методи статистичного опрацювання результатів дослідження ..... 55 

РОЗДІЛ 3.РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО  

СТАТУСУ ХВОРИХ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ .......... 56 

3.1. Поширеність запальних та дистрофічно-запальних захворювань 

пародонту у хворих на наркоманію ........................................................... 56 

3.2. Клінічна характеристика обстежених ............................................... 64 

3.3. Індексна оцінка стану тканин пародонту у наркозалежних хворих ... 70 

3.4. Патоморфологічні зміни тканин пародонту  

у наркозалежних хворих ............................................................................. 75 

РОЗДІЛ 4. БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ РОТОВОЇ РІДИНИ НАРКОЗАЛЕЖНИХ 

ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ТКАНИН ПАРОДОНТУ ...................................... 84 

4.1. Стан системи антиоксидантного захисту ротової рідини у 

наркозалежних хворих із патологією тканин пародонту ........................ 84 

4.2. Результати дослідження активності ферментів ротової рідини у 

наркозалежних хворих з захворюванням пародонту ............................... 90 



16 
 

4.3. Мікроелементний та макроелементний склад ротової рідини 

наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту ......................... 93 

РОЗДІЛ 5. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН 

ПАРОДОНТУ У НАРКОЗАЛЕЖНИХ ХВОРИХ .............................................. 106 

5.1. Особливості стоматологічної курації наркозалежних хворих  ....... 106 

5.2. Клінічні результати комплексного лікування хворих на гінгівіт та 

генералізований пародонтит на тлі наркоманії ........................................ 112 

5.3. Вплив запропонованого комплексу лікарських засобів  

на показники системи антиоксидантного захисту ротової рідини 

наркозалежних хворих на гінгівіт та генералізований пародонтит  ...... 122 

5.4. Оцінка ефективності застосування запропонованих лікарських 

засобів у терапії гінгівіту та генералізованого пародонтиту 

наркозалежних хворих за результатами досліджень мікроелементного 

складу ротової рідини ................................................................................. 127 

5.5. Вплив запропонованих лікарських засобів на активність  

ферментів ротової рідини у наркозалежних хворих з патологією  

тканин пародонту ......................................................................................... 133 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  ........................ 137 

ВИСНОВКИ ........................................................................................................... 149 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  ............................................................. 152 

ДОДАТКИ  ............................................................................................................. 174 

 

  



17 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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ВСТУП 

 

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 [42, 46]. 

Зростаюче різноманіття психоактивних субстанцій, присутні у них домішки, 

невідоме походження й умови приготування – є факторами руйнівного впливу 

на організм людини, яка призвичаїлась до наркотиків [10].  

Значну увагу при дослідженні наркоманії приділяють її ускладненням та 

патологіям, що розвиваються на тлі зловживання наркотичними речовинами 

[27, 69, 76]. 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 [181, 192, 207]. Ця дія може залежати від багатьох 

чинників: способу, тривалості, інтенсивності й регулярності зловживання 

психоактивними субстанціями [48]. Запальні та дистрофічно-запальні 

захворювання тканин пародонту і надалі залишаються актуальними у 

стоматології, мультифакторність у розвитку цих процесів спонукає до їх 

глибшого вивчення [18, 26, 29, 112, 162]. 

Одним з важливих патогенетичних ланок у виникненні захворювань 

тканин пародонту є розвиток оксидантного стресу, що впливає на систему АОЗ 
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[44, 51]. 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 [77, 154]. 

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 

розпрацювання ефективної схеми лікування захворювань пародонту в цієї 

когорти хворих [20, 32, 57, 148, 156, 161]. 

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.   

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. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні завдання:  

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 ротовій рідини 

наркозалежних хворих. 

3. Визначити активність ЛФ та КФ ротової рідини наркозалежних 

хворих з запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин 

пародонту. 
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4. Дослідити макро- та мікроелементний склад ротової рідини 

наркозалежних хворих з 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 рідини; патоморфологічні – для вияву змін в 

слизовій оболонці ясен; статистичні методи дослідження – для визначення 

вірогідності отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних 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 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 
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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.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею здобувача. Внесок автора в її виконання полягає у здійснені патентно-

інформаційного пошуку та аналізі наукової літератури, визначення 

актуальності, постановці мети й завдання, виборі об’єкту та методів 

дослідження. Дисертант провела підбір, клінічний огляд та оцінила результати 

дослідження 105 наркозалежних хворих та 65 осіб, які в анамнезі не вживали 

наркотичні речовини; організовувала забір матеріалу для біохімічного 

дослідження (ротову рідину). Проведено комплексне лікування 65 

наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту. Спільно з науковим 

керівником доктором медичних наук, професором Зубачиком В.М., 

сформульовано мету, напрямки клінічних та лабораторних досліджень, оцінено 

отримані результати, підготовлено публікації та доповіді, оформлено 

дисертацію. 

Біохімічні дослідження здійснено на базі Інституту біології тварин НААН 

(директор інституту проф., д.вет.н. акад. Влізло  В. В.), морфологічні 

дослідження – на кафедрі патологічної анатомії та судової медицини 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

зав. кафедри ‒ д.м.н. проф. Ю.О. Поспішіль). 

У друкованих роботах разом із співавторами, участь дисертанта є 

визначальною, матеріали і висновки належать здобувачеві. 

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-практичної конференції 

„Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики в терапевтичній 

стоматології” (Полтава, 2010); ІІ Слобожанському стоматологічному форумі 
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„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). 

Структура та обсяг дисертації. Отримані результати викладені на 183 

сторінках друкованого тексту. Робота складається із вступу, огляду літератури, 

розділу „Матеріали і методи дослідження”, трьох розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, додатків. Перелік 

використаної літератури містить 218 літературних найменувань, з них 160 – 

кирилицею та 58 – латиницею. Роботу проілюстровано 26 рисунками та 25 

таблицями. 

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

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. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження 

взаємозв'язку стажу та інтенсивності вживання наркотичних речовин з 

прогресуванням та поширенням запальних та дистрофічно-запальних 

захворювань тканин пародонту є важливими в організації стоматологічної 

допомоги наркозалежним хворим. Запропонований оптимальний комплекс 

загального та місцевого лікування гінгівіту і ГП у хворих, що вживають 

наркотичні середники, яка включає наступні препарати: комплекс 

мікроелементів – „Намацит”, антиоксидантний препарат – „Квертин” та засіб 

для усунення сухості у ротовій порожнині – „Xeros Dentaid”.  
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Результати, що отримали під час досліджень, використовуються у 

навчальних матеріалах: на кафедрі терапевтичної стоматології ФПДО 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; 

на  кафедрі терапевтичної стоматології Тернопільського державного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського; на кафедрі терапевтичної стоматології 

Української медичної стоматологічної академії; на 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: Комунальному некомерційному підприємстві 

„Стоматологічна поліклініка № 4”, м. Львів; Комунальному некомерційному 

підприємстві „Стоматологічна поліклініка № 1”, м. Львів; Стоматологічному 

медичному центрі Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького; Стрийській міській стоматологічній поліклініці, м. Стрий; 

Стоматологічній поліклініці м. Сколе; Районній стоматологічній поліклініці м. 

Золочів.  

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ВПЛИВ НАРКОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА РОЗВИТОК ЗАХВОРЮВАНЬ 

ТКАНИН ПАРОДОНТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Поширення захворювання на наркоманію в Україні та світі 

 

Поширеність захворювань на наркоманію у сучасному суспільстві сягає 

швидких темпів і великих масштабів. Встановити точну кількість хворих 

становить труднощі, адже цю проблему важко облікувати та контролювати у 

зв’язку з латентністю захворювання [76, 116]. Негативний вплив наркотиків на 

розвиток і функціонування соціальних відносин здатний поставити під загрозу 

існування будь-якого суспільства, оскільки наркотичний засіб впливає на його 

основний предмет – психічне та соматичне здоров’я людини. 

Світова ситуація зі зловживанням наркотиків має своє відображення і в 

Україні [45, 46, 60]. За оціночними даними сектора замісної підтримувальної 

терапії Центру громадського здоров’я МОЗ України на 2018 рік осіб, які 

вживають наркотичні речовини ін’єкційно налічується 346 тис. За результатами 

досліджень проведених Державною установою „Український моніторинговий 

та медичний центр з наркотиків та алкоголю МОЗ України” на сьогодні в нашій 

державі виявлено 500 тис. осіб, які зловживають наркотиками. Дане медико-

демографічне обстеження засвідчило, що кількість наркозалежних чоловічої 

статі переважає над особами жіночої – у 4,1 раза [46]. Середньостатистичний 

вік узалежнених, які неін'єкційно вживають наркотики, становить 16,4 роки, а 

для ін’єкційних наркоманів – 19,8 років. Найбільш чисельна вікова група 

наркозалежних осіб знаходиться у віковому інтервалі від 25 до 35 і більше 

років. У цій віковій категорії проблему становить первинна діагностика 

наркозалежності [45].  

Дитячій та молодіжній наркоманії належить одне з головних місць серед 

загальної маси узалежнених [147]. Кількість учнів, які мають практику 

вживання наркотиків, змінилася з 2007 по 2011 рік з показника в 13,6 % до 
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25,4 % (33,6 % хлопців і 18,8 % дівчат), упродовж останніх років такого 

опитування не проводили [45]. Найбільш „небезпечним” віком першої спроби 

вживання наркотичної  речовини вважають 15 років. Проте, інші дослідження 

свідчать, що 2,1 % учнів перший раз вжили наркотик у 13 років і раніше 

(останні показники зафіксовані у 2011 році). Наймолодший наркозалежний, 

який зафіксований в світовій практиці, має вік 6 років [133]. Якщо знайомство з 

наркотичними речовинами відбулося у підлітковому періоді, то найчастіше це 

вік – 19 років [45]. Початок вживання наркотичного засобу діти пояснюють 

різними причинами, такими як цікавість, бажання отримати нові приємні 

відчуття, нудьга. За результатами дослідження Інституту охорони здоров’я 

дітей та підлітків НАМН України, рівень психічних порушень у молоді 

старших класів має тенденцію до зростання [65]. У підлітків із невротичними 

розладами спостерігають найбільш поширені види девіантної поведінки: 

комунікативна девіація, патохарактерологічні реакції, агресія, що провокує 

вживання наркотичного засобу [65]. Ці всі зміни відбуваються на тлі 

гормонального дисбалансу, росту та розвитку молодого організму [14]. 

Зловживання наркотиками у ранньому віці призводить до змін в організмі, який 

проходить етапи формування та росту, ушкоджуючи при цьому і зубо-

щелепову систему та спричиняє порушення процесів розвитку усіх тканин, у 

тому числі пародонту [65, 192, 212].  

За даними досліджень, проведених державною установою „Український 

моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю МОЗ України”, 

найбільша кількість осіб, які вживають наркотичні речовини з немедичною 

метою (поширеності зловживання наркотичними речовинами на 100 тис. 

населення), виявлена у південно-східних регіонах країни: Запорізька область 

(364 наркозалежних), м. Київ (291 осіб), Кіровоградська (251 осіб), Одеська 

(232 осіб), Миколаївська (206 осіб) області. У той час, як у середньому, по 

Україні на кожні 100 тис. населення припадає 141 наркозалежний громадянин 

[46]. 
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Відповідно до результатів досліджень стану здоров’я населення Львова та 

Львівської області, зумовленого зловживанням психоактивними речовинами,  

яке проводилося у 2016 році, спостерігається зростання поширеності розладів 

психіки та поведінки як в абсолютних, так і у відносних показниках [76]. 

Станом на 2017 рік у Львівській області на диспансерному обліку перебувало 

1460 наркозалежних осіб, на профілактичному – 116 осіб [42, 76]. Серед 

населення м. Львова прослідковується стрімке збільшення поширеності 

психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних 

речовин і становить в середньому чверть від усієї кількості осіб, які 

перебувають на диспансерному обліку з метою лікування цих хвороб [42]. 

Найбільш тяжкою формою залежності є опійна наркоманія, а найбільш 

вживаним наркотиком – ацетильований або екстракційний опій („ширка”). 

Однак, в останні роки набирають популярності інші наркотичні речовини, 

зокрема стимулятори [45, 46]. У 2016 році Департаментом протидії 

наркозлочинності Національної поліції України було вилучено 2 167 000 г 

прекурсорів, наркотичних і психотропних речовин, з яких перше місце займає 

марихуана, друге місце посідає макова соломка, на третьому місці – опій, і на 

останній позиції – синтетичні препарати [46]. Занепокоєння викликає і те, що в 

останні роки узалежнені віддають перевагу комбінованому вживанню кількох 

наpкотиків одночасно (полінаркоманія), що призводить до непередбачуваних 

наслідків для здоров’я та швидкої смерті. З цієї причини дуже важко 

відслідкувати віддалені наслідки вживання якоїсь однієї наркотичної речовини 

[159]. Окрім того, велика кількість узалежнених поєднують зловживання 

наркотиків з алкоголем [10]. Проте, згідно з даними Державної служби 

статистики України, у 2010 році зареєстровано 166 випадків смерті осіб з 

психічними розладами, які вживали наркотичні речовини [45]. Інформація 

щодо летальних випадків станом на 2018 рік цей показник сягає 237 випадків 

[46]. 

Сьогодні в Україні зареєстровано 115 170 осіб, яким вперше поставлено 

діагноз розладів психіки у зв’язку з вживанням психоактивних речовин і 
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встановлено диспансерний нагляд за 694 928 особами. Із узалежнених цієї 

категорії 51030 осіб (7,3 % від виявлених) вживають наркотик парентерально 

[46]. 

При тривалому вживанні психоактивних середників у людини 

формується специфічний психологічний статус наркомана [47, 76]. Як 

наслідок, для них притаманні часті депресії, знижена самооцінка, брак 

мотивації, нехтування гігієною, байдужість до власного здоров’я [5, 116]. 

Навіть при нетривалому анамнезі наркоманії суттєво змінюється сприйняття 

больових подразників та поведінка спрямована на усунення болю. Зокрема, 

при доступності наркотиків та їх регулярному вживанні притуплюється поріг 

больової чутливості [133]. Появу будь-якого болю узалежнені особи 

трактують як початок абстинентного синдрому та схильні позбутися його 

радше черговим прийманням наркотику, аніж відвідуванням лікаря [130]. 

Натомість, в період відміни наркотичних препаратів на тлі інших симптомів 

абстиненції (тривога, депресія, страх та ін.) різко зростає поріг больової 

чутливості [133].  

Узалежнені зазнають істотних психологічних та соціальних змін і 

навпаки є особи, які призвичаюються до наркотиків з метою подолати 

різноманітні психологічні проблеми. Наприклад, вживають кокаїн для 

подолання депресії, підвищення самооцінки, боротьби зі стресом [23, 113, 167]. 

У таких випадках захворювання, яке вже існувало досі, замість полегшення – 

загострюється і відміна наркотика спричиняє відновлення психічного 

захворювання [23, 58]. Головна небезпека полягає в тому, що особа, яка вперше 

спробувала наркотик впевнена в тому, що в будь-який момент зможе 

самотужки припинити вживати цю речовину, однак відчуття ейфорії та 

задоволення стимулює повторне введення наркотичної речовини. Хоча 

інтенсивність розвитку синдрому залежить від насиченості стану ейфорії після 

перших прийомів наркотичного засобу [8]. Наркозалежні хворі перебувають у 

стані хронічного потрясіння, тому до них можна застосувати концепцію 

адаптаційного синдрому H. Selye, за якою роль стресу є ведучою у виникненні 
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та розвитку захворювань в організмі людини і яка має відображення у теорії 

виникнення і перебігу захворювань тканин пародонту [3, 30, 47, 81, 

82, 105, 152]. 

Токсичний вплив психоактивних субстанцій і домішок, дія препаратів, що 

наркозалежні використовують для самолікування гострих станів пов’язаних з 

наркоманією, супутні інфекційні, загальносоматичні та психічні захворювання, 

зміна трибу харчування аж до голодування, у підсумку спричиняють зміну 

потреб та перебудову функціонування усіх систем організму людини, 

вибудовуючи новий тип життєдіяльності [16, 27, 63, 155]. 

У формуванні практично всіх видів наркоманії можна умовно виділити 

три стадії: перша стадія (початкова) – стадія психічного потягу до наркотику 

або стадія адаптації, яка триває від 2 до 6 місяців; друга стадія (хронічна) – 

завершення формування синдрому фізичної залежності (в разі припинення 

вживання наркотику розвивається абстиненція); третя стадія (пізня)  

виснаження всіх систем організму, розвивається соматична патологія, 

виникають стійкі розлади психіки і поведінки [8, 25, 70, 80]. 

Стереотип, який існував ще 20-30 років тому, що наркозалежними є 

тільки малоосвічені, з низьким соціально-економічним статусом особи, які 

нехтують правилами особистої гігієни і якісним харчуванням, відвідують 

медичні установи, в тому числі і стоматологічні, тільки для того, щоб мати 

доступ до медичних препаратів, які відпускають тільки по рецепту, сьогодні 

значно застарів [47]. Хоча для більшості узалежнених притаманний саме такий 

спосіб життя, особливо тих, які вживають наркотики парентерально й тепер, 

щоразу частіше наркозалежними стають представники середнього класу і 

вищих соціальних верств [27]. Однак, багатьох осіб, які захоплюються 

наркотиком, особливо групи канабіноїдів, важко візуально відрізнити від не 

наркозалежних і можна спостерігати поширення зловживання серед усіх 

соціальних верств населення, але у цієї когорти осіб великий ризик виникнення 

психічних розладів [58]. 
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Отже, соціально-медичні наслідки наркоманії в Україні пов’язані із 

залученням молодих вікових груп, зростанням числа осіб, які зловживають 

психоактивними речовинами становлять сьогодні безпосередню загрозу 

національній безпеці нашої держави. 

Відтак, пошук методів своєчасної діагностики, профілактики та лікування 

ускладнень наркоманії, а також розпрацювання ефективних підходів до 

подолання її наслідків і реабілітації є надзвичайно актуальним науковим і 

практичним завданням у багатьох царинах медицини, зокрема, у стоматології і 

пародонтології.  

Отже, захворювання на наркоманію у нашій державі одна з гострих 

проблем у багатьох сферах, а особливо – сфері охорони здоров’я, оскільки 

існують прогалини у первинній діагностиці, недостатня обізнаність хворих у 

схемі надання допомоги та упереджене ставлення до цієї когорти осіб. Також 

система надання і стоматологічної допомоги наркозалежним є не повною мірою 

налагодженою і вимагає доопрацювання. 

 

1.2. Характеристика наркотичних речовин та їхній вплив на організм 

людини 

 

За даними державної установи „Український моніторинговий та 

медичний центр з наркотиків та алкоголю МОЗ України”, основна маса 

сучасних наркотичних та психотропних речовин, які потрапляють в Україну, 

виробляється на території Китаю та Індії, а для їх передачі використовують 

навіть поштову службу міжнародного відправлення [46]. При цьому Україна 

використовується як транзитний коридор для ввезення наркотиків в Західну та 

Центральну Європу [45, 46, 60]. 

Незважаючи на велику кількість і різноманітні комбінації вживаних 

наркотичних речовин, існують основні групи наркотиків з певними 

властивостями, із власною хімічною будовою, основними напрямами  

метаболізму, концентраційним рівнем в різних системах організму, клінічними 
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виявами та ін. [8, 185]. Споживання „кустарно” виготовлених наркотиків 

спричиняє виражений поліморфізм ознак наркоманії і залишається однією з 

найактуальніших проблем у медицині, вимагаючи щораз нових досліджень 

даного захворювання [45, 46, 60]. 

Опіати – речовини, які виділяють з опію (засохлого молочка незрілої 

коробочки опійного маку), серед яких найважливішими є морфін, кодеїн, 

папаверин і тебаїн. Опій є складною сумішшю цукрів, білків, ліпідів, смол, 

восків, пігментів, вод та ін. Від його загальної маси 10-20 % складають близько 

50 активних алкалоїдів. Їх кількість залежить від території та умов 

вирощування, сорту та віку рослини тощо [8]. Основними виробниками опію є 

Індія (найбільший легальний виробник), Австралія, Китай, Корея, Японія, 

країни Середнього Сходу, Південно-Східна Азія, Мексика, середньоазійські 

країни пострадянського простору [8]. Існують також речовини, які за своєю 

структурою відрізняються від морфіну, але через певні фізіологічні рецептори 

мають схожий механізм дії, тому їх відносять до опіоїдів. З цими рецепторами 

також контактують такі пептиди як енкефаліни, ендорфіни та динорфіни без 

яких неможливе функціонування організму [48]. 

Морфін є найпоширеніший з опійних алкалоїдів, а його частка становить 

від 4 % до 21 %. Існують різні його види: морфін-сирець, очищений морфін і 

морфін медичний, який відрізняється як за кількістю активного компонента, так 

і за наявністю різноманітних домішок. Найбільш небезпечний наркотик –

героїн, який виробляють з морфіну, зокрема – морфіну-сирця. У 1897 році 

фармацевтична фірма Байєр вперше випустила героїн, як більш досконалий 

аналог морфіну. Вживають даний наркотик так, як і всі інші опіати [8]. 

Тільки четвертина всього об’єму опію, який вирощується – 

використовується за медичними показаннями, а саме: метадон (дозволений для 

замісної терапії при лікуванні опійної наркоманії), петидин (також, як 

знеболювальний засіб), діонин (5 % розчин використовують окулісти для 

зняття болю та розсмоктування ексудату), кодеїн (застосовуються в медицині 

для полегшення сухого кашлю) [48, 113, 133]. 
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Морфін найчастіше вживають у вигляді „солей”. Для найбільш швидкого 

та вираженого ефекту морфін вводять парентерально, але поряд з тим можливі 

оральний, інтраназальний спосіб введення та куріння [8]. Анальгетичний ефект 

під дією даної речовини триває 4-6 год у зв’язку з швидкою біотрансформацією 

в тканинах печінки та нирок, виведення її з організму [48, 132]. Опійне 

сп’яніння характеризується ейфорією, розслабленням, відчуттям спокою, які 

змінюються різким пожвавленням міміки, жестикуляції та мови. Однією з 

основних діагностичних ознак зловживання опіатами є різке звуження зіниць, 

також узалежнені відрізняються різким виснаженням, жовтушністю шкірних 

покривів, рубцями та пігментними плямами на ліктьових згинах [48, 70]. 

Велику групу наркотиків становлять речовини – стимулятори центральної 

нервової системи (ЦНС), які мають здатність активувати психічну діяльність, 

ліквідовувати психічну та фізичну втому [48]. До них відносяться: похідні 

пурину та фенілалкіламіну, а також препарати інших хімічних груп, які 

застосовують в медицині для лікування депресивних станів, нарколепсії, 

контролювання ваги, гіперкінезії у дітей [48, 113]. До стимуляторів, якими 

найчастіше зловживають наркозалежні, належить кокаїн, амфетамін, 

метамфетамін, ефедрон [48]. Діючи на організм людини стимулятори 

підвищують фізичну та розумову активність, знижують апетит, сонливість, 

поліпшують настрій. Разом з тим спостерігають роздратованість, безсоння, 

відчуття неспокою та неадекватну поведінку. Характерною ознакою 

зловживання стимуляторами є розширення зіниць. При вживанні великої дози 

цих речовин виникає періодичний скрегіт зубів, хибні тактильні відчуття, 

поколювання на шкірі обличчя. Тривалість та сила вираженості симптомів 

корелює з дозою препарату [155].  

Найбільш поширений шлях введення стимуляторів – оральний (у формі 

таблеток амфетаміну), окрім того паління, але якщо речовина у вигляді 

порошку – то вдихають через ніс або розчиняють та вводять внутрішньовенно. 

Для амфетамінів характерна „циклічна” форма застосування, тобто введення 

наркотику кожні 50-60 хв впродовж 2-3 діб після чого настає час відмови, який 
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триває 6-10 год і сон періодом 1-2 доби [23]. Тому, у період відмови існує 

найбільша ймовірність звертання наркозалежного пацієнта до лікарняних 

закладів для надання невідкладної медичної допомоги, в тому числі і до 

стоматолога, для усунення гострого болю [184]. 

Канабіноїди – речовини, вихідною сировиною для яких є дикоростуча 

конопля. З канабісу отримують марихуану, гашиш, гашишну олію. Ці 

наркотики мають як стимулювальну, так і седативну дію на організм людини, у 

великих дозах – галюциногенний ефект. У США та Німеччині препарати на 

основі психоактивного компоненту марихуани – дельта-9-тетрагідроканнабінол 

(ТГК) застосовують для лікування глаукоми та токсикозу онкохворих після 

хіміотерапії [8, 23, 205]. 

Емоційне розслаблення, відчуття ейфорії, безтурботність різко 

змінюється безпричинною тривогою, мовним пожвавленням. Особи, які 

страждають залежністю від канабіноїдів мають фізіологічні відхилення: 

припухлість повік, підвищення кров’яного тиску, посилення серцебиття, 

коливання температури тіла, головний біль, нудоту, відчуття голоду, 

порушення координації рухів. А також нервово-психічні: порушення 

короткотривалої пам’яті, спотворене сприйняття простору та часу, галюцинації, 

підвищена тактильна чутливість, зниження больового бар’єру [8]. 

Найпоширеніший спосіб вживання канабіноїдів – паління, можливий також 

оральний спосіб, рідко внутрішньовенне введення [193]. 

Галюциногени – речовини, які порушують сприйняття реального світу, 

особливо світлових та звукових сигналів, запаху та смаку, а також сприйняття 

простору та часу. В одних випадках вони призводять до збудження ЦНС та 

виникнення ейфорії, в інших – до депресії та агресії, їх вживання найчастіше є 

причиною суїциду. Дані речовини прийнято класифікувати за способом дії: 

серотонергічні, дисоціативні. До найбільш відомих та вживаних галюциногенів 

відносять: диетиламід лізергінової кислоти (Lysergic acid diethylamide (ЛСД)), 

мескалін, псилоцибін і псилоцин грибів, фенциклідин, метоксипохідні 

амфетаміну [48]. 
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В осіб, які вживають галюциногени, можна спостерігати такі фізіологічні 

симптоми: розширення зіниць, підвищення температури тіла та кров’яного 

тиску, підвищене потовиділення, нудота, тремор. Разом з тим виявляли психічні 

розлади, такі, як параноя збудження, втрата самоконтролю, психоз. 

Найпоширеніший спосіб вживання наркотику – оральний, речовина надходить 

у вигляді таблеток, капсул, порошку. Також можливий інгаляційний метод чи 

внутрішньовенний метод введення речовини [113]. 

Уведений наркотик накопичується у різних тканинах та біологічних 

рідинах, не є винятком і слина, де він визначається через 2-5 хв і знаходиться 

там впродовж від 60 хв до 8 год залежно від виявленого метаболіту [8].  

Зловживання наркотичними середниками тісно пов’язане з виникненням і 

розвитком захворювань багатьох систем та органів. Про найяскравіші зміни у 

ЦНС було зазначено вище. Найбільш відчутно від прийому наркотичних 

речовин, зокрема таких, як опіати, страждає печінка, оскільки в цьому органі 

відбувається метаболізм морфіну та героїну [8, 27, 127]. Токсичний вплив 

наркотиків на гепато-біліарну систему виявляється порушенням процесів 

метаболізму та засвоєння поживних речовин. Зокрема спостерігається дефіцит 

цілої низки вітамінів (А, B2, B6, B12, C і D), фолієвої кислоти, заліза та цинку. Ці 

порушення мають значний вплив на виникнення патологічних змін тканин 

пародонту та слизової оболонки порожнини рота [6, 30]. 

Серед досліджень, пов’язаних з вивченням ускладнень наркоманії, є дані 

про виникнення патологій органів легеневої системи, зокрема, бронхоспазм, 

набряк легень. Окрім того, висока частота розвитку швидко наростаючих 

пневмонії та туберкульозу з розвитком легеневої недостатності 

[27, 63, 155, 192]. 

Існує велика кількість досліджень, пов’язаних з патологією серцево-

судинної системи. Зокрема інфекційний ендокардит є частим супутником 

наркоманії, виникнення та розвиток якого пов’язують з парентеральним 

введенням наркотику забрудненими голками, а також кардіотоксичною дією 

наркотика [27, 63]. Бактеріємію пов’язують з такими патогенними 



34 
 

мікроорганізмами, як Neisseria mucosus, Escherichia coli, Klebsiella aerobacter, 

Pseudomonas aeruginosa і декількома різновидами грибкової інфекції [16, 27]. 

Окрім інфекційного ендокардиту наркозалежні часто страждають іншими 

видами серцевих розладів зокрема стенокардією та інфарктом міокарда [155]. 

При передозуванні високотоксичного препарату можлива раптова зупинка 

серця [63, 127]. При дослідженні периферійної крові хворих на наркоманію 

спостерігається анемія, лейкоцитоз, збільшення ШОЕ [27]. 

Парентеральні споживачі наркотичних речовин є загальновідомою 

групою ризику щодо трансмісійних і вірусних інфекцій (вірусами гепатиту А 

(HAV), гепатиту B (HBV) і гепатиту C (HCV), вірусом імунодефіциту людини 

(ВІЛ)) які також мають своє відображення у порожнині рота [136]. Джерелом 

інфікування організму узалежненого може бути: нестерильні засоби для 

введення речовини, речовини для розчинення наркотику (сахароза, харчова 

сода, крохмаль, тальк, хінін, сухе молоко). При зверненні до стоматолога ці 

особи намагаються приховати свій наркологічний та інфекційний статус, 

наражаючи медичний персонал на ризик зараження під час виконання ним 

професійних обов’язків [136]. За таких обставин єдиною запорукою безпечної 

праці стоматологів є їх добра обізнаність зі специфічними ознаками 

наркоманії у порожнині рота та загальносоматичними розладами 

характерними для цього захворювання і зазначених інфекцій. Відтак, на 

підставі активного виявлення цих симптомів при первинному огляді 

порожнини рота, хворого слід розглядати як потенційного носія інфекції, при 

цьому повинні бути вжиті додаткові засоби захисту медичних працівників 

[27, 46, 136]. 

Існує велика ймовірність виникнення інфекційних хвороб шкіри, 

підшкірної клітковини та фасцій (особливо небезпечний інфекційний фасціїт) у 

місці ін’єкцій з розвитком гнійно-септичних процесів [16, 27, 50]. Нерідко у 

наркозалежних осіб розвивається нефропатія, яка пов’язана як з токсичною 

дією наркотику на тканин, так і з приєднанням бактерійної інфекції [63, 155]. 
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Описані захворювання систем, органів та інфекційна патологія, пов’язані 

зі змінами неспецифічної резистентності організму і те, що вони розвиваються 

у хворих на наркоманію, свідчить про порушення у них імунної системи 

[58, 136, 146, 198].  

Отже, токсичний вплив наркотичних речовин має вияви у всіх органах та 

системах, що може мати опосередкований зв'язок чи безпосередній ефект на 

органи порожнини рота. Лікарі-стоматологи, зазвичай, не завжди є 

підготовленими до роботи з хворими на наркоманію.  

 

1.3. Стоматологічний статус та особливість патогенезу, клініки та 

лікування захворювань тканин пародонту у хворих на наркоманію 

  

Аналізуючи результати досліджень, які пов’язані із стоматологічним 

статусом у наркозалежних, можна відмітити кореляційну залежність між 

патологічними змінами в тканинах порожнини рота та конкретною групою 

наркотичних речовин [59, 163, 180, 204, 213]. Однак, зростання 

„полінаркоманії” вимагає вивчення стану органів та систем організму, зокрема 

порожнини рота в узалежнених, які вживають наркотики, що належать до 

різних груп. При цьому зазначають, що карієс займає перше місце серед 

стоматологічних патологій (100 %), а його ускладнення мають безсимптомний 

перебіг і пацієнти, як правило, не мають скарг, характерних для даних 

стоматологічних хвороб [56, 165, 174, 183, 194, 195, 205, 206]. Таку особливість 

можна пов'язати із знеболювальним ефектом наркотиків (опіатів) на опіатні 

рецептори у центральній та периферійній нервовій системі наркозалежних 

[213]. Окрім цього, у наркозалежних хворих існує тенденція до утворення 

каріозних порожнин у карієс-резистентних зонах, також характерним є 

генералізоване поширення гострого перебігу процесу з високим ступенем 

демінералізації, що також можна пояснити і різкою зміною рН та мікробного 

статусу [56, 213]. 
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Хворі на наркоманію вживають велику кількість солодких газованих 

напоїв, не спроможні контролювати свій раціон, надаючи перевагу продуктам 

харчування, що багаті на вуглеводи, і є найсприятливішим середовищем для 

росту і розмноження патогенної мікрофлори у порожнині рота, яка займає 

провідне місце у виникненні та розвитку захворювань твердих тканин зуба 

[177, 180, 181, 197, 209, 210]. Також вони використовують цукровий сироп для 

розчинення наркотичних речовин (такий спосіб характерний для вживання 

метадону), утримуючи суміш протягом певного часу в порожнині рота для 

подовження періоду засвоєння не відчуваючи болю, викликаного дією 

солодкого на зуби, уражених каріозним процесом [56, 172, 180, 182, 184, 196]. 

Серед патології твердих тканин зуба в узалежнених великий відсоток 

займає патологічна стертість, яка є наслідком не тільки рухомості зубів, що 

пов’язана з хворобами пародонту, але й бруксизму, на який наркозалежні хворі 

часто страждають [56, 194]. Також спостерігався розвиток в пришийкових 

ділянках клиноподібних дефектів та ерозії є ознакою характерною для цієї 

групи пацієнтів [171, 180, 184, 213]. 

У літературних джерелах описані ураження слизової оболонки 

порожнини рота притаманні хворим на наркоманію, які практикують куріння 

наркотичної речовини або втирають її у слизову оболонку, а саме: лейкоплакія, 

глосити (чорний „волосатий” язик) [88, 169, 176, 201, 202]. Також у таких 

хворих існує великий ризик виникнення та розвитку кандидозів [135]. 

Необхідно також брати до уваги й те, що пошкодження слизової оболонки у 

наркозалежних осіб може бути додатково спровоковане палінням тютюну та 

вживанням алкоголю. Дослідниками виявлено, що для наркозалежних хворих, 

які хворіють на гепатит С, характерним є виникнення гландулярного та 

ексфоліативного хейліту, десквамативного глоситу [131]. Також є відомості про 

часте виникнення, наростання та складнощі у лікуванні остеомієлітів у цієї 

групи хворих [79, 89, 117, 134, 135, 136].  

Аналіз проведених досліджень, вказує на те, що у наркозалежних серед 

патологічних процесів у ротовій порожнині, хвороби пародонту становлять 67-
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100 %, особливо притаманні некротичні, гіпертрофічні процеси, а також наявні 

атрофічні зміни слизової оболонки [140, 141, 188, 217]. Однак, поширеність та 

структура запальних захворювань пародонту у хворих на наркоманію 

залишається не до кінця з’ясованою та висвітленою [69, 141, 174, 179, 187, 189].  

Захворювання тканин пародонту, які виявляються наростаючим 

перебігом, резорбцією кістки, втратою зубів і, як наслідок, порушенням 

функціонування зубо-щелепової системи, залишається актуальною проблемою 

сучасної стоматології [19, 22, 29, 30, 37, 49, 90, 95, 151, 161, 162, 164,211 216]. 

На сьогодні серед основних причин розвитку цієї патології, виділяють три 

основних чинники, а саме: процеси у зубній бляшці, агенти порожнини рота, 

які впливають на мікробний статус та системні фактори 

[11, 30, 31, 94, 111, 126, 153, 157, 183, 200, 218]. Загальні або системні чинники 

створюють основу для формування різних механізмів патології тканин 

пародонту, таких як імунна, судинно-біохімічна, цитокінова, перекисного 

окислення ліпідів (ПОЛ), гормональна, пов'язана зі стресом і дефіцитом 

вітамінів [17, 41, 44, 53, 82, 93, 108, 120, 125, 151, 153]. Системні фактори 

можна трактувати і як сукупність зовнішніх і внутрішніх чинників, від 

комбінації, тривалості та інтенсивності впливу яких залежить розвиток та 

характер перебігу  захворювань   тканин   пародонту  [7, 31, 35, 40, 91, 145, 150,  

164, 183, 203, 217, 218]. Як вагомий екзогенний агент у розвитку патологій 

тканин пародонту виступають наркотичні речовини, які формують специфіку 

проявів та підходів до лікування цих захворювань [54, 55, 84]. 

Видова специфічність мікрофлори назубної бляшки корелюється з станом 

тканин пародонту, оскільки накопичення умовно-патогенних та патогенних 

мікроорганізмів запускає механізми розвитку захворювання [29, 157]. 

Визначними умовно-патогенними мікроорганізмами у патології тканин 

пародонту є: стафілококи (S. sangvis, S. salivarius, S. mitis, S. mutans), 

ентерококи, ентеробактерії та інші [30, 31, 126, 142, 153]. Проникнення 

мікроорганізмів у тканини пародонту з наступним виділенням патогенних 

ендотоксинів і протеолітичних ферментів формує імунну відповідь [11, 26, 96]. 
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Нездатність специфічних і неспецифічних механізмів місцевого та загального 

захисту впоратись з патогенним компонентом призводить до виникнення та 

розвитку патологічного процесу у тканинах пародонту [30]. 

На склад мікрофлори безпосередньо впливають чинники, які присутні в 

порожнині рота [11]. Погана гігієна, каріозні порожнини, зуби, які підлягають 

видаленню, неякісні реставрації та ортопедичні конструкції, ксеростомія, 

аномалії прикусу та прикріплення вуздечок та тяжів слизової оболонки 

присінку рота, механічна та термічна травми – всі ці фактори здатні місцево 

спровокувати патологію пародонту [10, 13, 78, 122, 199]. У дослідженнях, де 

описаний стоматологічний статус наркозалежних хворих, вказано про дуже 

низький рівень гігієни порожнини рота [132, 187, 191, 199]. Причиною такого 

стану є, як зазначалося, погана особиста гігієна наркозалежних хворих, 

специфічні харчові звички, брак мотивації, нехтування санацією [174, 187, 207]. 

Тому ризик виникнення захворювання тканин пародонту у цієї когорти 

пацієнтів дуже високий. 

Важливу роль у підтриманні гомеостазу у тканинах пародонту 

наркозалежних хворих відіграє слина, оскільки, має прямий і опосередкований 

вплив на цей тканинний комплекс [61, 87, 97, 101, 103, 158, 160, 171, 213, 215]. 

Наркотичні речовини, токсичні домішки, які знаходяться у них, стиль життя та 

перебування наркозалежних осіб у хронічному стресі можуть впливати на всі 

критерії цієї біологічної рідини [14, 131, 133, 203]. Було встановлено, що у 

наркозалежних хворих молодого віку, які вживали героїн, простежували зміни 

кількісного та якісного складу слини, однак у даних дослідженнях не 

вказувалось чи ці особи приймали препарати для лікування наркоманії під час 

дослідження, багато з яких можуть впливати на секрецію слини [14]. Існують 

дослідження хворих на алкоголізм в період абстиненції, які вказують на 

зниження салівації [70, 100, 199]. Однозначного свідчення про прямий зв'язок 

виникнення та розвиток гіпосалівації під впливом наркотичних речовин в 

узалежнених пацієнтів немає, проте відомо, що дані середники знижують 

рівень секреції шлунку та підшлункової залози [92, 131]. Зважаючи на те, 
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ротова рідина є однією з найінформативніших середовищ, а отримання її для 

дослідження – процедура малоінвазивна та атравматична. Також слину разом з 

іншими біологічними рідинами широко використовують для експрес-тестів, 

щоб виявити присутність наркотиків в організмі, оскільки метаболіти в ній 

з'являються дуже швидко [8]. Саме тому вивчення її стану є важливим та 

інформаційним дослідженням у даної когорти хворих.  

До загальних факторів, які впливають на здатність комплексу тканин 

пародонту формувати відповідь на дію патогенних агентів належать генетичні, 

імунні, неврологічні, судинні, ендокринні, обмінні порушення, а наркотичні 

речовини впливають на всі перелічені зміни [7, 17, 69, 115, 118]. Особливо 

цікавим у дослідженні патогенезу захворювань тканин пародонту є порушення 

механізмів неспецифічної резистентності організму на молекулярно-

клітинному рівні у відповідь на дію екзогенних чинників [11, 12, 96, 152]. 

Порушення мембран клітин є одним з найважливіших механізмів розвитку 

запальних захворювань пародонту, а наркотичні середники володіють 

потужним цитотоксичним впливом [51, 52]. Існують дослідження, де 

описується пошкодження ліпідів плазматичних мембран лімфоцитів, які 

викликані вживанням опію, обробленого оцтовим ангідридом [131]. 

Насамперед, на дію радикалів реагують ліпіди біомембран, продукти 

перекисного окиснення яких ведуть до порушення структури та функцій клітин 

[120]. Збільшення вмісту продуктів ПОЛ, зокрема малонового діальдегіду, 

спричиняє послаблення антиоксидантного захисту, який здійснюється шляхом 

деактивації ферментів та впливу на швидкість обміну фосфоліпідів і зменшення 

в тканинах пародонту ліпопротеїдів внаслідок чого відбувається порушення 

білкового обміну [44, 83, 156]. Розвиток цих процесів формує замкнене коло, 

яке виявляється у наростанні патологічного процесу в пародонті [28, 52, 54, 95]. 

Зважаючи на цитотоксичний вплив наркотичних речовин на різні органи 

та системи з наступною активацією вільно радикального окиснення ліпідів 

мембран, ймовірно такий самий ефект наркотики чинять і на тканини 

пародонту, і що є підґрунтям до застосовування препаратів антиоксидантної 
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терапії в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонту у 

наркозалежних осіб [20, 64, 156]. Експериментальні дослідження, у яких 

з'ясували вплив морфійної інтоксикації на організм щурів із змодельованим 

пародонтитом свідчать, про збільшення ТБК-активних продуктів та зниження 

активності каталази через 40 хв після активації ПОЛ порівняно із тваринами у 

яких пародонтит був відсутній [43]  

Розпрацьовано велику кількість препаратів та лікарських форм, які 

використовуються у пародонтології для нормалізації процесів ПОЛ, серед яких 

є антиоксиданти природнього та синтетичного походження, для місцевого та 

загального застосування [64, 143]. Препарати природнього походження частіше 

вживані оскільки мають менше протипоказань та реакції ускладнень. До цих 

засобів відносяться відвари, настої та олії лікарських трав: ромашки, звіробою, 

шавлії, обліпихи [98]. Також широко застосовуються засоби, які містять 

природні вітаміни, наприклад: „Коензим Q10”, „Тріовіт”, „Віталонг” 

[84, 85, 98]. Результатом застосування антиоксидантних препаратів цієї групи є 

вплив на метаболічні процеси, зменшення утворення токсинів у клітинах та 

чутливості тканин до гіпоксії [106]. 

Дослідження проведені в останні роки свідчать про високі позитивні 

результати в застосуванні препаратів на основі кверцетину (сировиною для 

виготовлення кверцетину-субстанції може бути флавоноїдний глікозид рутин 

або рослинна сировина, а саме пуп’янки софори японської, трава гречки 

посівної тощо). До відомих властивостей кверцетину належить мембрано 

стимулююча, цитопротекторна дія, пригнічення ферментів, які провокують 

розвиток запалення [144, 148]. Цей біофлавоноїд має широкий спектр 

застосування, а саме в кардіології, при кардіоміопатіях та інфаркті міокарда, 

патології шлунково-кишкового тракту, захворюваннях печінки, атеросклерозі 

[99, 119] 

Вперше дію кверцетину на показники перекисного окислення ліпідів у 

хворих з хронічним перебігом ГП дослідив проф. А.В. Борисенко [18]. В 

Україні кверцетино-вмісні препарати випускаються у багатьох лікарських 
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формах, зокрема „Корвітин” для парентерального введення, гель „Квертулін”, у 

склад, якого входять кверцетин, інулін і цитрат кальцію, гель „Квертулідон” – 

поєднює „Квертулин” і „Імудон” [62, 74, 138]. Препарати у формі гелю широко 

застосовуються у стоматології для місцевого лікування ГП [123, 148]. 

За даними низки авторів, про інтенсивність запальних процесів у 

порожнині рота можна робити висновки також із активності протеаз, лужної та 

кислої фосфатаз, які свідчать про стан метаболічних процесів у кістковій 

тканині та інформують про ступінь тяжкості захворювання тканин пародонту 

[2].  

Зростання співвідношення кальцію та фосфору в крові хворих на запальні 

захворювання пародонту є показником резорбційних процесів, дослідження 

слини на вміст цих макроелементів може нести інформацію про дані процеси у 

кістці та твердих тканинах, а вивчення активності лужної фосфатази у крові дає 

інформацію про порушення рівноваги між кальцієм та фосфором [2, 95].  

Елементний статус організму людини є важливим оскільки він є одним із 

складових, який забезпечує підтримання гомеостазу [4, 38, 71, 87, 137, 149]. 

Мікроелементи беруть участь у багатьох біохімічних реакціях організму, 

зокрема, ферментативних процесах [6, 57, 78, 190]. Особливе місце серед 

ускладнень наркоманії належить порушенню обміну речовин, яке викликає 

дисбаланс макро- і мікроелементів наслідком чого є відхилення у мінералізації 

кісткової тканини і живленні тканин пародонту [55, 57, 163]. Дослідження 

крові експериментальних тварин засвідчило зв'язок між підвищенням рівня 

кадмію, міді та активності ЛФ і КФ на тлі зниження вмісту кальцію, заліза, 

мангану, цинку [154]. Концентрація заліза, кальцію та магнію має вплив на 

інвазію та колонізацію деяких патогенних мікроорганізмів [124]. Окрім цього, 

важко відслідкувати, які домішки присутні у наркотичних речовинах, ймовірно 

серед додатків можуть траплятися і токсичні мікроелементи [87, 102, 115]. 

Тому у лікуванні захворювань тканин пародонту доцільно включати препарати, 

які впливають на відновлення макро- та мікроелементної рівноваги [33, 39]. До 

цієї групи медикаментів відносяться мікроелементи мінерального походження, 
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а саме полімінерол, бішофіт. Проте особливо ефективними є препарати, які 

добре засвоюються, із природними носіями мікроелементів. У якості 

біолігандів можуть бути гормони, білки, вітаміни, ферменти, амінокислоти. Є 

повідомлення про позитивні результати застосування препаратів „Береш плюс”, 

„Спіруліна”, „Віта”, „Космол” [98]. Застосування саме цієї групи є важливим 

оскільки у хворих на наркоманію є порушення процесів засвоєння, а також 

надходження потрібних макро- та мікроелементів з їжею є дуже недостатнім 

[75]. 

Принцип лікування захворювань тканин пародонту полягає у 

комплексному підході [1, 9, 15, 32, 33, 34, 36, 68, 104, 107, 214]. Не можна 

досягнути позитивного результату проводячи монолікування. Окрім 

консервативного, хірургічного, ортопедичного, фізіотерапевтичного методів, 

лікування потрібно проводити зважаючи на індивідуальні особливості 

організму хворого [24, 39, 68, 109, 110, 114, 121, 160, 162, 173, 208]. Окрім 

цього, до основного принципу лікування захворювань тканин пародонту 

включений пункт про обов’язкову співпрацю між лікарем та пацієнтом, а при 

терапії наркозалежних, цього важко досягти [23, 175, 178]. У зв’язку з цим 

потрібно розробити загальне лікування, яке б зменшило кількість відвідувань 

пацієнта з захворюваннями тканин пародонту у хворого на наркоманію до 

лікаря-стоматолога. Тому такий комплексний підхід особливо важливий при 

терапії захворювань тканин пародонту у хворих на наркоманію 

[104, 107, 139, 168, 175, 179]. 

Проведення комплексного лікування запальних і дистрофічно-запальних 

захворювань пародонту наркозалежних хворих – складне завдання. Потрібно 

брати до уваги багато супутніх факторів які будуть впливати як на сам робочий 

процес, так і на результат лікування [84, 178]. Особливість роботи полягає 

насамперед у налагодженні контакту з особою, яка має психологічні проблеми, 

переконанні її у доцільності лікування, а також скоротити кількість втручань і 

маніпуляцій на тканинах пародонту. Зважаючи на це, у виборі препаратів для 

консервативної терапії, варто надавати перевагу засобам для загального 
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застосування. Враховуючи наведені особливості психосоматичного стану 

наркозалежних хворих на запальні та запально-дистрофічні захворювання 

пародонту і властивість антиоксидантів до прямої і опосередкованої дії 

доцільно застосовувати препарати у таблетованій формі [85, 106].  

Таким чином, наркоманія – це захворювання, перебіг якого відбувається  

тривалий період часу, а зазвичай все життя з періодами ремісії та абстиненції. З 

огляду на це токсичний вплив наркотиків на всі органи та тканини присутній 

постійно, ведучи до остаточного порушення функції, що згубно впливає на 

організм людини в цілому, а у частих випадках веде до летального наслідку. 

Проводячи лікування різноманітних захворювань у наркозалежних хворих, 

потрібно пам’ятати про те, що не можна бути впевненим у тому, що дана особа 

припинила вживання наркотику на час проведення призначеної терапії, що буде 

впливати на результат лікування. Лікування та профілактика запальних 

захворювань пародонту у хворих на наркоманію мають мати безперервний 

характер і включати препарати, які мають місцеву та загальну дію на тканини 

пародонту. 

Матеріали, що викладені у розділі, висвітлено у публікаціях [56] списку 

використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі нами були 

проведені клінічні та лабораторні дослідження. 

Хворі на наркоманію перебували на реабілітації у реабілітаційному 

центрі „Перспектива” (директор центру – Михайлів С.В.) та на лікуванні у 

Комунальній 8-й міській клінічній лікарні м. Львова.  

Хворі, які в анамнезі не вживали наркотичних речовин та особи з 

інтактним пародонтом перебували на обстеженні та лікуванні у клініці кафедри 

терапевтичної стоматології (зав. кафедри ‒ д. мед.н., проф. В.М. Зубачик) та 

Стоматологічного медичного центру (директор ‒ кан. мед. н., доц. 

В.Я. Шибінський) Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького. Біохімічні дослідження здійснювали на базі Інституту 

біології тварин НААН (директор інституту – д.вет.н., проф. акад. НААН 

Влізло В.В.). Гістологічні дослідження здійснювали на кафедрі патологічної 

анатомії та судової медицини (зав. кафедри ‒ д.м.н. проф. Ю.О. Поспішіль). Усі 

хворі дали письмову згоду на обстеження відповідно до протоколу клінічного 

дослідження, схваленого комісією з питань біоетики Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 2 від 21 лютого 

2011; протокол № 4 від 23 квітня 2018 р.). Дослідження здійснювали згідно із 

основними стандартами GCP (1996 р.), Європейської конвенції із прав людини 

та біомедицини від 04.04.1997, Хельсінської декларації Всесвітньої медичної 

асоціації із етичних принципів наукових медичних досліджень із залученням 

людей (1964-2008 р.р.), наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. та за 

інформованої згоди хворих. 
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2.1. Характеристика об’єктів і методів клінічного спостереження 

 

В основу дисертаційної роботи покладено аналіз власних напрацювань, 

отриманих у результаті комплексного обстеження, лікування та спостереження 

за хворими у віці від 18 до 45 років. Для отримання достовірних клінічних 

результатів у групу дослідження переважно увійшли хворі, в яких у минулому 

не було втручань на пародонті та вираженої патології прикусу, які мали більше 

20 збережених зубів, не були обтяжені соматичною патологією, тільки 

виявлено хронічні шлунково-кишкові захворюванням у стадії ремісії (11,4 %), 

чи з субклінічним перебігом (5,7 %), що не впливало на результати проведених 

нами досліджень.  

Клінічний матеріал складався з основної групи дослідження – 105 хворих 

на наркоманію з захворюванням пародонту, групи порівняння - 65 хворих з 

патологією тканин пародонту, в анамнезі яких не було зловживання 

наркотиками та групи з 10 осіб з інтактним пародонтом. Показники, які були 

встановлені у групі осіб з інтактним пародонтом брали за умовну норму. Усіх 

хворих розділили на групи за віком та статтю згідно з рекомендаціями ВООЗ 

[72, 129]. 

Послідовно і детально вивчали наркологічний анамнез, тривалість та 

інтенсивність вживання наркотиків.  

Огляд хворих традиційно починали з ретельного збору анамнезу. 

Детально вивчали результати опитування хворих з захворюваннями пародонту, 

які зловживали наркотичними препаратами. Уважно досліджували дані 

обстеження, які стосувалися перебігу та тривалості запальних та дистрофічно-

запальних хвороб пародонту, а також частоти періодів загострення. Також 

брали до уваги результати попереднього обстеження та лікування, якщо таке 

було. При зовнішньо-ротовому огляді звертали увагу на колір та стан шкірних 

покривів, виразність носо-губних та підборідної складок, червону облямівку 

губ, симетричність та пропорційність обличчя. Проводили пальпацію кісток 
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лицьового скелету та м’яких тканин, лімфатичних вузлів, точок виходу 

трійчастого нерву, скронево-нижньощелепового суглобу. 

Внутрішньо-ротовий огляд, зокрема стан зубів, зубних рядів, пародонту 

та слизової оболонки проводили згідно загальноприйнятої методики ВООЗ 

[72, 129].  

Огляд порожнини рота розділили на три частини: огляд присінка рота, 

зубних рядів і власне порожнини рота. При об’єктивному дослідженні 

вестибулярної частини порожнини рота оцінювали стан виходу протоки 

привушної слинної залози, рівень прикріплення вуздечок верхньої та нижньої 

губ, глибину присінка, стан слизової оболонки щік. 

Обстежуючи зубні ряди вивчали їх укомплектованість, дефекти та 

заміщення цих дефектів протезами. Визначали тип прикусу. Також окремо 

оцінювали стан ортопедичних конструкцій: тривалість використання, вид, 

співвідношення з ясенним краєм та шийкою зуба, наявність механічних 

пошкоджень, гігієнічний стан.  

Проводили зондування твердих тканин зубів для виявлення каріозних й 

некаріозних дефектів та перкусію. Інструментально оцінювали стан тканин 

пародонту: рухомість зубів (за шкалою Ентіна), присутність твердих та м’яких 

зубних відкладень. Стан зубо-ясенного прикріплення перевіряли градуйованим 

ґудзиковим пародонтальним зондом вводячи його без тиску в ясенну чи 

пародонтальну кишеню у шести точках навколо зуба: медіально-орально, 

латерально-орально, медіально-вестибулярно, латерально-вестибулярно та 

центрально-орально, центрально-вестибулярно. 

Оцінювали стан тканин пародонту допомогою індексів, які багаторазово 

використовувались та їх інформативність цілковито доведена [72, 129]: індекс 

гігієни OHI-S (Green J.C., Vermillion J.K., 1964), індекс інтенсивності та 

поширення деструкційних змін у тканинах пародонту – індекс Russel (РІ), 

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

пародонтальної кишені, ступінь кровоточивості ясен (Mühlemann i Son S., 1971) 

в модифікації Коуел (Cowell C.R. et al., 1975), рухомість зубів за Ентіном. 
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Дослідження стану тканин пародонту починали з оцінки гігієнічного 

статусу порожнини рота, використовуючи індекс гігієни OHI-S, без 

застосування барвника. Проводили дослідження 6 зубів за допомогою зонда: 

вестибулярні поверхні – 16, 11, 26, 31 та язикові поверхні – 36, 46. Присутність 

назубних відкладень та назубного каменю оцінювали за трьохбальною 

системою: 1 бал – 1/3 поверхні покрито нальотом - каменем, 2 бали – 1/2 

поверхні, 3 бали – 2/3 поверхні. Суму значень, що характеризують м'які 

відкладення ділили на кількість поверхонь, таку ж дію виконували зі 

значеннями каменя та плюсували ці дві величини. 

Результати сумарного індексу 0 – 0,6 свідчили про добру гігієну 

порожнини рота, показники у межах 0,7 – 1,8 – про задовільну гігієну, значення 

1,9 – 3,0 були критеріями незадовільної гігієни.  

Запальні зміни в тканинах пародонту визначали за допомогою папілярно-

маргінально-альвеолярного ( РМА) індексу, в модифікації Parma (1960 р.). РМА 

– показники запалення ясен всіх наявних зубів: 1 – запалення слизової 

міжзубного сосочка (Р); 2 – запалення маргінальної частини ясен (М); 3 – 

запалення слизової альвеолярного відростка (А) сумували та ділили на кількість 

зубів помножену на 3. Отриманий результат множили на 100 %. Отриманий 

результат міг коливатися від 0% – нормального до 100 % – критично-

негативного рівня.  

Показники РМА 25 % та менше свідчили про легкий ступінь запалення, 

значення 26-50 % – визначали середній ступінь запалення, а при результатах 

РМА більше 50 % - як тяжкий ступінь. 

Для вивчення інтенсивності та поширення деструкційних змін у тканинах 

пародонту використовували індекс Russel (РІ). Оглядали стан тканин пародонту 

біля кожного зуба окрім останніх третіх молярів, оцінюючи його стан від 0 до 

8: 0 – без запалення; 1 – незначне запалення; 2 – гінгівіт без пошкодження зубо-

ясенного прикріплення; 6 – утворення пародонтальної кишені; 8 – деструкція 

тканин пародонту з рухомістю зуба. Склавши оцінки, суму ділили на кількість 

зубів. Результат оцінювали наступним чином: 0,1-1,0 – незначний гінгівіт; 0,5-
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1,9 – початкова-І ступінь парадонтиту; 1,5-4,0 – ІІ ступінь пародонтиту; 4,0-8,0 

– ІІІ ступінь пародонтиту. 

Ступінь кровоточивості ясен РВІ (Mühlemann) визначали шляхом 

зондування пародонтологічним зондом ясенних кишень з вестибулярної 

сторони 16, 12, 24, 32, 36, 44 зубів. Оцінку індексу проводили через 30 с після 

зондування. Застосовували такі критерії оцінки: 0 ступінь – кровоточивість 

відсутня; 1 ступінь – поява окремих точкових кровотеч; 2 ступінь – наявність 

багаточисленних точкових кровотеч або лінійна кровотеча; 3 ступінь – 

заповнення кров’ю міжзубних ясенних трикутників; 4 ступінь – інтенсивна 

кровотеча по поверхні ясен чи зубів без зондування. Під час підрахунку індексу 

суму усіх значень ділять на кількість обстежених зубів. 

Для оцінки стану кісткової тканини коміркового відростка та уточнення 

клінічної картини проводили рентгенологічне дослідження, зокрема 

ортопантомографію. Під час аналізу рентгенограм визначали ступінь 

мінералізації губчастої речовини кістки альвеолярного відростка, цілісність 

кортикальної пластинки та розміри періодонтальної щілини. Оцінювали тип і 

рівень резорбції міжальвеолярних перетинок.  

Діагноз захворювань пародонту встановлювали на підставі класифікації, 

запропонованої М.Ф. Данилевським [37]. 

Проведено лікування 65 наркозалежних хворих на гінгівіт, ГП 

початкового-І ступеня й ГП ІІ, яких поділили 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”.  

Початковим етапом було навчання навичок гігієни порожнини рота 

рекомендованих ВООЗ [72, 129]. Для щоденного використання рекомендували 

зубну пасту „Parodontax” (GSK, Великобританія), індивідуально підбирали 

зубну щітку. 
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Наступний етап базової терапії передбачав проведення професійної 

гігієни, яку розпочинали з антисептичної обробки порожнини рота, з окремою 

обробкою ясенного краю 3 % розчином перекису водню. Зняття м’яких та 

твердих назубних відкладень здійснювали за допомогою методики ручного 

видалення та апарату „UDS-A” („Woodpecker”, Китай), антисептичну обробку 

ясенних та пародонтальних кишень 0,05 % розчином хлоргексидину 

біглюконату, полірування пришийкових поверхонь зубів за допомогою пасти 

„Detartrin” (ф-ми Septodont), у подальшому призначали гель „Метрогіл дента” 2 

рази на добу впродовж 7 діб.  

На цьому етапі хворим основної групи призначали препарати „Квертин”, 

виробництва Борщагівського ХФЗ (затверджено МОЗ України від 2013-07-26 р. 

№ 649. Р.п. № UA/0119/02/01), 1 таблетка якого містить кверцетин (у 

перерахунку на 100 % суху речовину) – 40 мг. Доза та кратність прийому 

препарату – 1 таблетка x 2 рази на добу, інтенсивно розжовувати впродовж 1-3 

хв, за 30 хв до вживання їжі, тривалість курсу 14 діб. Препарат „Намацит” 

екстемпорального виготовлення (натрію гідрокарбонату, натрію цитрату, 

магнію сульфату, марганцю сірчанокислого, цинку сірчанокислого) 

застосовували як загально по 2 таблетки (саше) x 2 рази на добу, після 

вживання їжі, так і місцево у вигляді 15 хв ополіскувань розчином з 6 таблеток 

(саше) у 0,5 склянки води x 2 рази на добу після прийому їжі, зранку та ввечері. 

Курс – 14 діб. Гігієнічний засіб „Xeros Dentaid” виробництва Dentaid SL, Іспанія 

(бетаїн 1,0 %, фторид натрію 0,0033 %, ксиліт 10,0 %, алоє вера 0,05 %) у 

вигляді ополіскувань тричі на день впродовж 14 діб, а після закінчення курсу – 

за потребою.  

Використання препарату „Квертин” попереджує процеси ПОЛ, а відтак 

впливає на стабілізацію мембран клітин. Препарат „Намацит” відновлює баланс 

мікроелементів в організмі, впливаючи на обмінні процеси й має 

антиоксидантну дію. Для усунення сухості порожнини рота застосовували 

„Xeros Dentaid”. 
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Форма випуску цих препаратів є зручною для використання 

наркозалежними пацієнтами, оскільки дозволяє застосовувати препарат не 

перебуваючи на прийомі у лікаря і є важливим у лікуванні даної когорти 

хворих.  

Наступний етап терапії хворих основної групи та групи порівняння 

полягав в усуненні місцевих етіологічних факторів шляхом лікування карієсу та 

його ускладнень, пришліфовування гострих країв зубів, ортопедичних 

конструкцій та нависаючих країв пломб, відновлення контактних пунктів, 

вибіркове пришліфовування та покриття твердих тканин 2 % розчином 

фтористого натрію.  

Хворих скеровували на ортопедичне лікування (раціональне 

протезування та шинування рухомих зубів у ортопедичне відділення). 

При лікуванні ГП ІІ ступеня в основній групі та групі порівняння 

проводили закритий кюретаж, якщо глибина пародонтальної кишені становила 

від 3,0 мм до 4,0 мм. Призначали антибактеріальний препарат метронідазол, 

(500 мг x 2 рази на добу, 7діб) та протизапальний засіб німесулід, фірми 

Дарниця (100 мг x 2 рази на добу, 5 діб). 

За показаннями (ГП ІІ та ГП ІІІ ступеня при пародонтальних кишенях 

понад 4,0 мм) та згодою наркозалежних хворих скеровували на подальше 

хірургічне лікування (пародонтальну хірургію у вигляді відкритого кюретажу 

та клаптевої операції у відділення щелепо-лицевої хірургії). Однак, результати 

цих хворих не були враховані, оскільки вони не дотримались рекомендацій та 

не завершили хірургічне лікування.  

На етапі підтримувальної терапії через 3 місяці після початку лікування, 

хворі основної групи приймали препарати „Квертин”, „Намацит”, „Xeros 

Dentaid” впродовж 14 діб за вказаною вище кратністю та дозою.  

Аналіз отриманих результатів проводили до лікування, через 14 діб та 6 

місяців після проведеного лікування. 
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Наркозалежні хворі групи порівняння отримували тільки базову терапію 

(згідно описаних етапів), без включення препаратів „Квертин”, „Намацит”, 

„Xeros Dentaid”. 

 

2.2. Опис матеріалів та методів біохімічних досліджень 

 

Для біохімічних досліджень використовували нестимульовану змішану 

слину хворих на запальні та дистрофічно-запальні захворювання пародонту, які 

вживали наркотичні середники, хворих на запальні та дистрофічно-запальні 

захворювання пародонту, які не вживали наркотичних речовин та осіб з 

інтактним пародонтом.  

У біохімічних дослідженнях використовували методики визначення 

вмісту білка, активності каталази, кислої та лужної фосфатаз, рівень ТБК-

активних продуктів (МДА), стан балансу антиоксидантно-прооксидантної 

системи за індексом АПІ, вміст макроелементів (кальцію, фосфору) та 

мікроелементів (залізо, цинк, манган, хром, свинець, стронцій). 

Забір змішаної слини проводили натщесерце, зранку, без стимуляції, 

після ополіскування ротової порожнини дистильованою водою. Впродовж 20 

(5-15) хв пацієнти спльовували слину у чисті стерильні центрифужні 

градуйовані пробірки.  

Отримані зразки слини центрифугували при 2500 об/хв. за температури 

+4 °С впродовж 10 хв. Надосадову рідину відбирали у чисті пробірки і 

зберігали у холодильній камері при -20 °С до початку проведення біохімічних 

досліджень [73]. 

Вміст білка визначали методом Лоурі, що поєднує реакцію на пептидні 

зв’язки та реакцію Фоліна на тирозин і триптофан. Концентрацію білка 

вимірювали в мг/мл [21]. Визначення розпочинали з того, що розчин зразка, що 

містить 10-100 мкг білка доводили до 0,4 мл дистильованою водою. Отриманий 

зразок змішували з 2 мл реактиву, який складається з 1 мл суміші – 2 % 

карбонату натрію, який приготовлений на 0,1 М розчині гідроокису натрію та 
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50 мл реактиву – 0,5 % сірчанокисла мідь на 1 % цитрату натрію. Через 10 

хвилин після змішування додавали 2 мл реактиву Фоліна-Чокальтеу, старанно 

перемішували та через 40 хв вимірювали величину оптичної густини при 

750 нм за допомогою спектрофотометра. Для побудови калібрувального 

графіку використовують 6 пробірок з розчином (0,04; 0,08; 0,10; 0,24; 0,32; 0,40 

мл) альбуміну, що містить 0,25 г білка в 1 мл і дистильованою водою доводили 

до 0,40 мл. Далі опрацьовували, як досліджуваний зразок.  

Для визначення активності лужної фосфатази у ротовій рідині 

використовували набори ТОВ НВП „Філісіт-Діагностика” (Дніпропетровськ).  

Лужна фосфатаза бере участь у відщепленні залишку фосфорної кислоти 

від її органічних ефірних сполук. Як субстрат використовували 

дінатрійфенілфосфат, а буферний розчин, рН 10,0 складався з карбонату 

натрію, бікарбонату натрію та 4-амінофеназону. Окислювачем служив перйодат 

натрію, калібрувальною речовиною – 2,5 ммоль/л розчин фенолу. 

Принцип методу полягає у тому, що лужна фосфатаза розщеплює феніл 

фосфат з утворенням фенолу. Окисне сполучення фенолу з 4-амінофеназоном 

утворює червоний барвник, інтенсивність забарвлення якого визначається 

фотометрично. Активність ферменту пропорційна оптичній щільності розчину.  

Метод визначення активності кислої фосфатази ґрунтується на здатності 

цього ферменту гідролізувати ефірний зв'язок у паранітрофонілфосфаті [21]. 

Дослідження проводили у такій послідовності: субстратно-буферний розчин 

підігрітий до 37°С вносили по 5 мл у дві колби ємністю 50 мл. У контрольну 

пробу додали 1 мл води, а у дослідну – 0,1 мл ротової рідини і інкубували 30 хв 

у термостаті при температурі 37°С. Після закінчення інкубації у колби додавали 

по 5 мл 0,1 ммоль/л розчину гідроксиду натрію та фотометрували при довжині 

хвилі 420 нм у кюветі товщиною 10 мм проти 0,02 моль/л розчину гідроксиду 

натрію. Активність ферментів виражали у Од/л. 

Активність каталази визначали методом Королюк М.А. у модифікації 

Левицького А.П. [66, 73]. Принцип методу полягає у здатності пероксиду 

водню утворювати з солями молібдену стійкий забарвлений комплекс, 
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інтенсивність забарвлення якого вимірюють за допомогою спектрофотометра 

при довжині хвилі 410 нм. Активність ферменту виражали у мкат/л.  

На початку дослідження в пробірки наливають по 2 мл 0,03 % перекису 

водню та додають 0,1 мл ротової рідини. У контрольну пробу замість ротової 

рідини вносили 0,1 мл дистильованої води. Реакцію зупиняли додаючи 1 мл 4 % 

розчину молібдата амонію через 10 хв. Інтенсивність забарвлення визначали 

при довжині хвилі 410 нм за допомогою спектрофотометра На кожну 

досліджувану пробу ставили контроль на забарвлення. 

Вміст ТБК-активних продуктів (МДА) визначали методом Стальная І.Д. у 

модифікації Левицького А. П. [73, 128]. В основі методу визначення є реакція 

між малоновим діальдегідом (МДА) та тіобарбітуровою кислотою (ТБК), яка 

при високій температурі та кислому середовищі протікає з утворенням 

триметинового комплексу, що містить одну молекулу МДА та дві молекули 

ТБК. 

У центрифужні пробірки вносили по 0,5 мл відцентрифугованої ротової 

рідини і осаджували білок додаванням 1,5 мл 17 % розчину трихлороцтової 

кислоти. Додавали 1,5 мл 0,75 % 2-тіобарбітурової кислоти. Проби 30 хв 

кип’ятили на водяній бані, після чого охолоджували і відцентрифуговували при 

3000 об/хв. 15 хв. Для контролю використовували проби, які замість ротової 

рідини містили 0,5 мл води. У центрифугаті вимірювали оптичну густину на 

спектрофотометрі при довжині хвилі 532 проти контрольної проби. 

Виражали вміст МДА у мкмоль/л.  

Стан антиоксидантної системи визначали, як за рівнем активності 

каталази так і за антиоксидантно-прооксидантним індексом АПІ, який 

розраховували за формулою:  

 

АПІ =  (активність каталази (мкат/л) )/(рівень МДА (мкмоль/л))  ×100 
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Макроелементний склад ротової рідини, а саме: концентрацію кальцію і 

фосфору визначали за допомогою біохімічного аналізатора „Humalyzer 2000” 

(Німеччина) з використанням набору для кальцію за кольоровою реакцією з 

орто-крезолфталеїнкомплексоном, а для фосфору – за відновленням фосфорно-

молібденової кислоти. 

Мікроелементи залізо, цинк, манган, стронцій, хром, свинець визначали у 

зразках слини, які попередньо мінералізували методом сухої мінералізації, яку 

проводили наступним чином: хімічно чисті тиглі 2 год прожарювали у 

муфельній печі за температури 500°С, а потім охолоджували до кімнатної 

температури. Ротову рідину об’ємом 10 мл вносили у фарфоровий тигель і 

висушували в сушильній шафі 2 год за температури 70-80°С, а потім піднімали 

температуру до 150°С і ще залишали на 3 год. Зразок переносили у муфельну 

піч на 10-15 год. за температури 450°С до повного його озолення. Розчинення 

проводили у невеликій кількості 3 н. соляної кислоти, потім фільтрували зразок 

у мірну пробірку об’ємом 10 мл, після чого 2-3 рази промивали тигель соляною 

кислотою та промивали фільтр і об’єм пробірки доводили до мітки (3 н. HCl). 

Визначали зазначені елементи за допомогою атомно-абсорбційного 

спектрофотометра С-115 ПК (Україна), дотримуючись стандартної методики, 

яка описана у заводській інструкції з експлуатації (Технічний опис і інструкції 

по експлуатації 2.851.045.ТО.1995р.).  

 

2.3. Методи патогістологічного 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. 

Біопсійний матеріал забирали під час видалення зубів при ортодонтичних, 

ортопедичних показаннях. Досліджувані тканини після забору, промивали у 

фізіологічному розчині та фіксували у 10 % р-ні формаліну впродовж 1 доби. 

Після чого промивали водою, а потім 20 год зневоднювали спиртом зростаючої 
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концентрації. Усунення спирту проводили органічними розчинниками. 

Впродовж 2 годин просочували тканини у парафіні (56 °С), після чого готували 

парафінові блоки, з яких робили зрізи. Отримані зрізи забарвлювали 

гематоксилін-еозином. Зразок промивали дистильованою водою, занурювали у 

розчин гематоксиліну на 10-20 хв з наступним диференціюванням у 

солянокислому спирті, промивали у аміачній воді, у проточній 5-10 хв і 

дистильованій воді, далі занурювали у розчин еозину на 10 с -2 хв та обробляли 

96 % спиртом. Перегляд мікропрепаратів зроблений за допомогою мікроскопу 

Sunny із збільшенням x 100, x 200, x 400. Фото зроблені з використанням 

мікроскопа Nikon Е 200 з фотокамерою Nikon D  5000 із збільшенням на фото 

10x10=100, 40x10=400. 

 

2.4. Статистичні методи обробки результатів 

 

Статистичну обробку результатів власних досліджень здійснювали за 

допомогою комп’ютерної програми для варіаційно-статистичного аналізу даних 

медико-біологічних досліджень „GraphPad Prism 5”, яка дозволяє вводити, 

систематизувати та зберігати значення цифрових показників отриманих під час 

дослідження, здійснювати визначення середніх показників у групах, розрахунок 

похибки та середньоквадратичного відхилення. 

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. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ХВОРИХ, 

ЯКІ ВЖИВАЮТЬ НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ 

 

3.1. Загальна характеристика обстежених хворих 

 

Під час обстеження наркозалежних хворих виникала проблема, яка 

полягала у відсутності комунікації між цією групою осіб та лікарем. Для 

наркозалежних хворих характерний страх до стоматологічного втручання. 

Перед початком огляду та лікувальних маніпуляцій, обов’язково слід було 

проводити роз’яснювальні бесіди, щодо необхідності даних заходів. Будь які дії 

лікаря-стоматолога в узалежнених були причиною занепокоєння та надмірної 

тривоги. 

Хворі на наркоманію, які висловлювали скарги, перебували у стані 

стійкої ремісії та прискіпливіше ставились до стану власного здоров'я, хоча 

погоджувалися на огляд неохоче. Висловлені скарги були характерними для 

захворювань твердих тканин та ендодонту, а притаманні захворюванням тканин 

пародонту – відсутні. У 37,1 % (39 осіб) узалежнених спостерігали ерозію емалі 

та у 10,5 % (11 осіб) клиноподібні дефекти, при зондуванні яких у хворих 

виникав різкий біль. Характерним для даних хворих є патологічна стертість 

зубів, яка зустрічалася у 29,5 % (31 осіб). Властивим для даної когорти осіб 

було наявність множинних каріозних порожнин, ускладнень каріозного 

процесу та вторинної адентії. Каріозний процес окрім типових локалізацій, 

розвивався і у карієсрезистентних зонах. У наркозалежних хворих, які 

викурювали канабіс, поверхні коронок зубів буди вкриті коричневими 

„маслянистими” відкладеннями, які важко знімалися. У 11,4 % (12 осіб) 

виявили лейкоплакію слизової оболонки порожнини рота. Окрім того, у 

наркозалежних хворих, які були на реабілітації та хворих, які не припинили 
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вживати наркотичні речовини, спостерігали сухість слизової оболонки 

порожнини рота, червоної облямівки губ та шкірних покривів. 

До обстеження були залучені 113 осіб, в анамнезі яких зафіксовано 

зловживання наркотичними речовинами, з яких у 105 (основна група) 

діагностовано запальні та дистрофічно-запальні захворювання пародонту, що 

становить 92,9 % від загальної кількості оглянутих наркозалежних, результати 

дослідження наведено у табл. 3.1. Також обстежено 92 особи, які не вживали 

наркотики, серед яких 65 (група порівняння) – із запальними та дистрофічно-

запальними захворюваннями пародонту, які становлять 70,7 %.  

 

Таблиця 3.1 – Поширеність запальних та дистрофічно-запальних захворювань 

пародонту серед наркозалежних хворих, які брали участь у дослідженні 

 

Стан 

тканин пародонту 

Основна група 

(n=113) 

абс. % 

Запальні та дистрофічно-запальні 

захворювання пародонту 
105 92,9 

Інтактні тканини пародонту 8 7,1 

 

Розподіл хворих на запальні та дистрофічно-запальні захворювання 

пародонту за віком і статтю наведено у табл. 3.2. Результати засвідчили значно 

більшу кількість чоловіків (93 особи – 88,6 %) відносно жінок (12 осіб – 

11,4 %), що становило на 77,2 % більше в основній групі та на 10,8 % у групі 

порівняння. Кількість наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту у 

віковій категорії 18-25 років становила 25,7 %, а у цій же групі неузалежнених – 

26,1 % осіб. Найчисельнішою була група хворих у віці 26 – 35 років і складала у 

основній групі 50 осіб (47,6 %), а у групі порівняння – 28 осіб (43,1 %), 
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натомість у віковій категорії більше 36-45 років наркозалежних осіб було 

менше – 26,7 %, ніж ненаркоманів – 30,8 %. 

 

Таблиця 3.2  – Розподіл хворих на запальні та дистрофічно-запальні 

захворювання пародонту за віком і статтю 

 

Вік (роки) 

Основна група 

(n=105) 

Група порівняння 

(n=65) 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

абс. 

к-ть 
% абс. 

к-ть 
% абс. 

к-ть 
% 

абс. 

к-ть 
% 

18-25 років 21 20,0 6 5,7 9 13,8 8 12,3 

26-35 років 46 43,8 4 3,8 15 23,1 13 20,0 

36-45 років 26 24,8 2 1,9 12 18,5 8 12,3 

Загалом 93 88,6 12 11,4 36 55,4 29 44,6 

 

За даними опитування початок вживання наркотичного засобу відбувався 

у 15-19 років. Середньостатистичний показник віку першої спроби вживання 

наркотичних речовин складав 16,7±0,27 років та у 86,6 % це було викурювання 

марихуани. 

Структура виявлених запальних та дистрофічно-запальних захворювань 

пародонту у хворих досліджуваних груп висвітлена у табл. 3.3. Згідно поданих 

результатів у хворих основної групи гінгівіт виявляли суттєво рідше (х
2
=13,23; 

р<0,001), ніж у групі порівняння, ГП початкового-І ступеню діагностували в 

осіб основної групи у 26,7 % і хворих групи порівняння – 26,1 %, що не 

становило істотної різниці між групами (х
2
=0,0054; р>0,05). У 30,5 % 

наркозалежних хворих виявили ГП ІІ ступеня, при тому у неузалежнених ця 

кількість склала 18,5 % та була вірогідно нижчою (х
2
=3,021; р<0,05). У хворих 

основної групи ГП ІІІ спостерігали суттєво частіше (х
2
=3,399; р<0,05) 

порівняно з хворими групи порівняння (27,6 % проти 15,4 %). 
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Отже, наведені дані свідчать про активний розвиток дистрофічно-

запальних змін у тканинах пародонту у наркоманів. 

 

Таблиця 3.3 – Структура запальних та дистрофічно-запальних  

захворювань пародонту у хворих досліджуваних груп 

 

Захворювання 

тканин пародонту 

Основна група 

(n=105) 

Група порівняння 

(n=65) 

абс. % абс. % 

Гінгівіт 16 15,2 26 40,0 

ГП поч.-І ступеня 28 26,7 17 26,1 

ГП ІІ ступеня 32 30,5 12 18,5 

ГП ІІІ ступеня 29 27,6 10 15,4 

 

Отже, серед обстежених гінгівіт частіше діагностували у групі 

порівняння, ніж у основній групі (40,0 % проти 15,2 %), ГП початкового-І 

ступеня у рівній кількості виявляли в узалежнених та неузалежнених (26,7 % 

проти 26,1 %), натомість у наркозалежних хворих значно переважав ГП ІІ та ГП 

ІІІ ступеня. 

Аналіз поширення запальних та дистрофічно-запальних захворювань 

пародонту у різних вікових групах засвідчив (табл. 3.4), що в категорії 18-25 

років у хворих на наркоманію гінгівіт діагностували у 9,5 %, в неузалежнених 

частота цього захворювання становила 15,4 %. У віковій категорії 24-35 років 

5,7 % осіб основної групи хворіли на гінгівіт, а у групі порівняння – 18,5 %. В 

узалежнених хворих віком 36-45 років гінгівіт не виявляли, порівняно з 

неузалежненими, в яких цю патологію зустрічали у 6,2 % осіб. 

У віковому проміжку 18-25 років ГП початкового-І ступеня діагностували 

у хворих основної групи у 1,9 раза частіше ніж у групі порівняння (8,6 % проти 

4,6 %). У віці 26-35 років, хворих на ГП початкового-І ступеня у групі 
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порівняння було 12,3 %, і в основній групі – 13,3 %, а віковій категорії 36-45 

років ця ступінь пародонтиту переважала у групі порівняння (4,8 % проти 9,2 %). 

 

Таблиця 3.4 – Поширеність запальних та дистрофічно-запальних 

захворювань пародонту серед хворих різних вікових категорій 

 

Вік Групи Кількість Гінгівіт ГП поч.-І 

ступеня 

ГП ІІ 

ступеня 

ГП ІІІ 

ступеня 

18-25  

років 

основна  

(n=27) 

абс. к-ть 10 9 5 3 

% 9,5 8,6 4,8 2,9 

порівняння 

(n=13) 

абс. к-ть 10 3 0 0 

% 15,4 4,6 0 0 

26-35  

років 

основна  

(n=50) 

абс. к-ть 6 14 19 11 

% 5,7 13,3 18,1 10,5 

порівняння 

(n=26) 

абс. к-ть 12 8 4 2 

% 18,5 12,3 6,2 3,1 

36-45 

років 

основна  

(n=28) 

абс. к-ть 0 5 8 15 

% 0 4,8 7,6 14,3 

порівняння 

(n=26) 

абс. к-ть 4 6 8 8 

% 6,2 9,2 12,3 12,3 

 

Частота виявлення ГП ІІ ступеня в основній групі у віці 18-25 років була 

вищою відносно групи порівняння. У віковій категорії 26-35 років різниця 

кількості наркозалежних хворих з ГП ІІ ступеня була у 2,9 раза вищою від 

неузалежнених хворих (відповідно 18,1 % та 6,2 %). Хворих на ГП ІІ ступеня у 

36-45 річному віці в основній групі було 7,6 %, а у групі порівняння – 12,3 %. 

Поширеність ГП ІІІ ступеня серед хворих на наркоманію віком 18-25 

років становила 2,9 %, і була вищою від показника у ненаркозалежних, який 

відповідав значенню – 0 %. У віці 26-35 років, ГП ІІІ ступеня серед хворих 

основної групи виявили у 10,5 % осіб, що у 3,2 раза було більшим за дані групи 
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порівняння, значення яких становило 3,1%. Частіше ГП ІІІ ступеня в 

узалежнених зустрічався у віковій категорії – 36-45 років, а саме у 14,3 % 

обстежених, а у неузалежнених хворих – 12,3 %. 

Отже, серед хворих досліджуваних вікових категорій з патологією 

пародонту найчисельнішою була когорта хворих у віці 26-35 років. У 

наркозалежних цієї вікової категорії найчастіше діагностували ГП ІІ ступеня, 

порівняно з неузалежненими, які у цій же віковій категорії частіше хворіли на 

ГП І ступеня та гінгівіт, а захворювання на ГП ІІІ ступеня – поодинокі випадки. 

Також, доволі високий відсоток діагностованих ГП ІІ і ГП ІІІ ступеня серед 

осіб, основної групи віком 18-25 років проти групи порівняння, де хворі з цими 

ступенями тяжкості ГП були відсутні, що свідчить про наростання 

патологічного процесу в тканинах пародонту серед хворих на наркоманію 

молодого віку. 

Для аналізу впливу тривалості вживання наркотиків на розвиток 

захворювань тканин пародонту, наркозалежні хворі були поділені на групи 

залежно до стажу наркоманії (табл. 3.5). Результати засвідчили, що 

найчисельнішою групою (6,67 %), у якій спостерігали гінгівіт, були 

наркозалежні особи зі стажем наркоманії 6-10 років, а найменшою – узалежнені 

з терміном зловживання 16-20 років, де гінгівіту не виявляли. У групі із стажем 

до 5 років, гінгівіт становив 5,71 %, а у наркозалежних хворих, які вживали 

наркотичні речовини 11-15 років – 2,86 %.  

Діагноз ГП початкового-І ступеня у групі зі стажем наркоманії до 5 років 

становив 3,81 % та був найнижчим. Кількість наркозалежних хворих з ГП 

початкового-І ступеня у категорії 6-10 років стажу становила 9,52 %, та була 

вищою від хворих у групі з терміном зловживання 11-15 років (8,57 %) та від 

узалежнених зі стажем 16-20 років (4,76 %). 

Найбільшою за кількістю (14,29 %) була когорта хворих на ГП ІІ ступеня 

стаж наркотизації яких сягав 11-15 років і була більшою від групи до 5 років у 

4,5 раза, від групи 6-10 років у 2,5 раза та групи 16-20 років – у 1,9 раза. 

Поширеність ГП ІІІ ступеня серед узалежнених зростала відповідно до стажу 
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наркоманії: до 5 років – 0,95 %, 6-10 років – 4,76 %, 11-15 років – 8,57 % та 

найбільший показник у групі 16-20 років – 13,31 %. 

 

Таблиця 3.5 – Розподіл запальних та дистрофічно-запальних  

захворювань пародонту у групах залежно від стажу наркоманії 

 

 

Захворювання 

пародонту 

Стаж наркоманії 

до 5 років 6-10 років 11-15 років 16-20 років 

абс. 

к-ть  

% абс. 

к-ть  

% абс.  

к-ть 

% абс. 

к-ть 

% 

Гінгівіт 6 5,71 7 6,67 3 2,86 - 0 

ГП поч.- І 

ступеня 
4 3.81 10 9,52 9 8,57 5 4,76 

ГП ІІ  

ступеня 
3 2,86 6 5,71 15 14,29 8 7,62 

ГП ІІІ ступеня 1 0,95 5 4,76 9 8,57 14 13,33 

 

Аналіз поширення та розвитку запальних та дистрофічно-запальних 

захворювань тканин пародонту серед наркозалежних із різним стажем 

зловживання наркотиків дозволяє стверджувати, що тривалість часу вживання 

наркотичних речовин впливає на прогресування патологічного процесу. 

Важливим у розвитку захворювань тканин пародонту хворих на 

наркоманію відіграє активність вживання наркотиків, результати дослідження 

наведені у табл. 3.6. Встановлено, що із загальної кількості оглянутих, у 41,0 % 

наркозалежних хворих спостерігали наркотичну ремісію (утримання від 

вживання наркотиків від 6 місяців до 1 року). Продовжували вживали 

наркотичні речовини – 59,05 % (62 особи), у тому числі 18,10 % (19 осіб) 

активно споживали та 41,0 % (43 осіб) – хворі з постабстинентним синдромом.  
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Таблиця 3.6 – Активність вживання наркотику хворими основної групи 

 

Групи хворих 
Гінгівіт 

ГП поч.-І 

ступеня 

ГП IІ  

ступеня 

ГП ІІІ 

ступеня 
Загалом 

абс. % абс. % абс.  % абс.  % абс. % 

Активні спожи-

вачі наркотиків 
2 1,9 4 3,8 4 3,8 9 8,6 19 18,1 

Постабстинент-

ний синдром  
4 3,8 10 9,5 17 16,2 12 11,4 43 41,0 

Ремісія 10 9,5 14 13,3 11 10,5 8 7,6 43 41,0 

  

В узалежнених осіб зі стійкою ремісією найчастіше виявляли ГП 

початкового-І ступеня (13,3 %) і найрідше – ГП ІІІ ступеня (7,6 %). У 

наркозалежних хворих з постабстинентним синдромом частіше діагностували 

ГП ІІ ступеня (16,2 %) як ї велику частку ГП ІІІ ступеня (11,4 %). У 

наркозалежних осіб, які активно продовжували вживати наркотики, ГП ІІІ 

ступеня фіксували у більшості випадків (8,6 %).  

Отже, у хворих основної групи молодого віку, зокрема 18-25 років та 26-35 

років спостерігали високий ступінь розвитку дистрофічно-запальних захворювань 

(див. табл. 3.4) у той час, як у хворих групи порівняння у цих вікових періодах 

переважали запальні процеси. Також серед наркозалежних, запальні захворювання 

тканин пародонту були характерними для осіб, чий стаж наркотизації не 

перевищував 5 років (див. табл. 3.5). Окрім того, аналізуючи результати, 

висвітлені у табл. 3.6, спостерігаємо тенденцію до наростання патологічного 

процесу у тканинах пародонту серед хворих з постабстинентним синдромом, 

порівняно з хворими, які припинили вживати наркотики тривалий час. У 

наркозалежних, які не припинили вживати наркотичні речовини, спостерігали 

високий відсоток розвитку ГП ІІІ ступеня. Ймовірно, що припинення вживання 
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наркотичних речовин впливає на відновлення рівноваги у комплексі тканин 

пародонту, що зумовлює сповільнення розвитку патологічного процесу.  

 

3.2. Клінічна характеристика обстежених 

 

На початку нашого дослідження ми проводили збір скарг, анамнезу 

захворювання та життя, у тому числі наркологічного. Під час збору 

анамнестичних даних, при опитуванні наркозалежних хворих особливістю була 

відсутність скарг, проте при об'єктивному обстеженні відстежували 

невідповідність між скаргами хворих (радше їх відсутність) та виявленими 

значними клінічними змінами органів і тканин порожнини рота.  

Об’єктивний огляд наркозалежних хворих на хронічний катаральний 

гінгівіт засвідчив стан ясен, які були ціанотичного відтінку з явищами застійної 

гіперемії. Слизова оболонка втрачала вигляд „апельсинової кірки” та мала 

валикоподібне потовщення (рис. 3.1). Під час зондування спостерігали ясенні 

кишені зі збереженим зубо-ясенним з'єднанням, які легко кровоточать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Наркозалежний хворий К., 19 років; в анамнезі зловживання  

2 роки марихуаною та субітексом. Д-з: хронічний катаральний гінгівіт 
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У 3,8% (4 осіб) наркозалежних діагностовано хронічний гіпертрофічний 

гінгівіт, у 2,9% (3 особи) – виразковий. Однак, скарги, які характерні для цих 

патологічних процесів в ясна, у наркозалежних хворих були відсутні. 

Хворі, які вживали наркотичні речовини і у яких діагностовано ГП 

початкового-І ступеня не висловлювали скарг. Об'єктивно спостерігали явища 

симптоматичного катарального гінгівіту з набряком та застійними явищами у 

ділянці міжзубних сосочків та маргінального краю ясен (рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Наркозалежний хворий М., 26 років; тривалість 

наркоманії 5 років. Д-з: ГП початкового-І ступеня.  

 

Глибина пародонтальних кишень коливалася в межах 1,5 – 3,5 мм. На 

ретгенограмах спостерігали явища незначного остеопорозу губчастої кістки із 

руйнуванням кортикальної пластини на верхівках міжзубних перегородок, 

висота яких знижувалася до 1/3 довжини коренів (рис. 3.3).  
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Рисунок 3.3  –  Рентгенограма наркозалежного хворого М., 26 років; 

Тривалість наркоманії 5 років.. Д-з: ГП початкового-І ступеня. 

 

Хворі на наркоманію з ГП ІІ ступеня скарг також не висловлювали. 

Об'єктивно визначали симптоматичний катаральний гінгівіт, для якого 

характерним була атрофія міжзубних ясенних сосочків та утворення на їхньому 

місці проміжків. Властивим для цього ступеня патологічного процесу було 

виникнення рухомості зубів ІІ ступеня з формуванням діастем і трем (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4  –  Наркозалежний хворий Р., 28 років;  

тривалість наркоманії 6 років. Д-з: ГП-ІІ ступеня 
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Глибина пародонтальних кишень становила від 4 мм до  5 мм та була не 

однозначною вздовж всього зубного ряду. За рахунок оголення коренів зубів 

збільшувалась висота коронок. Рентгенологічно спостерігали резорбцію 

кортикальної пластинки та зниження висоти міжзубних перегородок до 1/2 

довжини коренів, явища остеопорозу та розширення періодонтальної щілини 

(рис. 3.5).  

 

 

 

Рисунок 3.5 – Рентгенограма хворого Р., 21 рік;  

тривалість наркоманії – 5 років.  Д-з: ГП-ІІ ступеня 

 

 

Розвиток ГП ІІІ ступеня у наркозалежних хворих зазвичай не 

супроводжувався скаргами. Об'єктивно визначали симптоматичний гінгівіт, 

який характеризувався набряком ясен, високим ступенем кровоточивості і 

яскравою гіперемією в одних та явищами стазу, ціанотичним відтінком 

слизової – у інших (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6  –  Наркозалежний хворий П., 35 років;  

тривалість наркоманії – 13 років. Д-з: ГП ІІІ ступеня 

 

Рухомість зубів у окремих випадках сягала ІІІ ступеня, з віялоподібним 

розміщенням зубів у зубному ряді. Глибина пародонтальних кишень становила 

від 5,5 мм до 7 мм. Рентгенологічне дослідження (рис. 3.7) засвідчувало 

резорбцію кістки альвеолярного відростка до 2/3 довжини коренів, відсутність 

кортикальної пластинки, остеопороз кісткової тканини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Рентгенограма наркозалежного хворого П., 35 років,  

тривалість наркоманії – 13 років. Д-з: ГП ІІІ ступеня 
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Зміни в альвеолярній кістці, які характерні для остеомієліту, відзначені у 

2 наркозалежних хворих, яких було скеровано у відділення щелепно-лицьової 

хірургії. 

Наркозалежні хворі мали незадовільну гігієну, масивні тверді та м’які 

назубні відкладення, про що свідчить індексна оцінка за Green – Vermillion. 

Частина узалежнених хворих визнали, що гігієну проводили рідше аніж раз на 

тиждень. Незадовільний гігієнічний стан порожнини рота особливо 

притаманним був для наркозалежних хворих з постабстинентним синдромом та 

хворих, які не припиняли вживати наркотики. Для споживачів канабісу 

характерним було покриття поверхні коронок зубів „маслянистим” темно-

коричневим нальотом, який важко піддавався видаленню. 

В узалежнених хворих спостерігали ксеростомію, яка була наслідком 

гіпосалівації, викликаної як вживанням лікарських препаратів, у хворих з 

постабстинентним синдромом, так і дією наркотичних речовин, у тих хто 

активно споживав наркотики. Наркозалежні особи, які перебували у стані 

ремісії більше 1-го року, відмічали зменшення сухості слизової оболонки 

порожнини рота. 

У молодих осіб з незначним стажем наркотизації розвивався гінгівіт, 

проте у цієї когорти наркозалежних хворих, також діагностували велику 

кількість ГП, порівняно з неузалежненими.  

Отже, отримані результати клінічного дослідження, які висвітлені у 

цьому розділі, дають підстави стверджувати, що наркотичні речовини і також 

термін їх дії на організм мають беззаперечний негативний вплив та підвищують 

ризик розвитку запальних та дистрофічно-запальних процесів у тканинах 

пародонту. Вживання наркотиків, частий розвиток абстинентного синдрому, 

засоби для подолання синдрому відміни, сприяють поширенню патологічних 

процесів у пародонті. І навпаки, відмова узалежнених від прийому наркотиків 

та перебування у стадії стійкої ремісії призводять до уповільнення розвитку 

захворювань тканин пародонту. 
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3.3. Індексна оцінка стану тканин пародонту у наркозалежних хворих 

 

Індексну оцінку стану тканин пародонту проводили з метою оцінки 

поширення та інтенсивності патологічних процесів у хворих на наркоманію 

[78]. У табл. 3.7 наведено показники індексів у хворих на гінгівіт та ГП 

початкового-І ступенів. Отримані результати засвідчили, 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.  

 

Таблиця 3.7 – Показники індексної оцінки тканин пародонту хворих  

на гінгівіт та ГП початкового-І ступеня 

 

Індекси  

Гінгівіт ГП поч.- І ступеня 

Основна 

група (n=16) 

Порівняння 

група (n=26) 

Основна  

група (n=28) 

Порівняння  

Група (n=17) 

РМА, % 40,9±1,0 37,3±2,0 50,1±1,0* 45,9±1,1 

ОНІ-S, бали 1,96±0,2* 1,34±0,1 2,17±0,1* 1,62±0,2 

РВІ, бали 1,38±0,1 1,33±0,1 1,85±0,1** 1,36±0,1 

РІ, бали 0,73±0,07 0,55±0,08 1,43±0,1* 1,08±0,1 

ГПК, мм – – 3,27±0,08** 2,71±0,12 

Примітка: * – вірогідність різниці між показниками основної групи та групи 

порівняння в межах одного захворювання при р<0,05; ** – р<0,01  

 

Відтак, дані цього індексу у наркозалежних хворих були більшими у 1,5 

раза при гінгівіті (р<0,05), у 1,3 раза – при ГП початкового-І ступеня (р<0,05), у 

1,3 раза – при ГП ІІ ступеня (р<0,05) та у 1,4 раза вищим при ГП ІІІ ступеня 

(р<0,01), порівняно з аналогічними захворюваннями тканин пародонту у 

неузалежнених хворих. 

Аналізуючи отримані результати індексу РМА можемо зазначити, що не 

було істотної різниці між показниками наркозалежних та неузалежнених 
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хворих на гінгівіт (р>0,05). Натомість спостерігали вірогідну відмінність 

(р<0,05) між показниками індексу РМА в осіб основної групи хворих на ГП 

початкового-І ступеня та групи порівняння. Також зафіксована суттєва різниця 

(р<0,05) між значеннями у групах узалежнених та неузалежнених хворих на ГП 

ІІ ступеня, та між показниками індексу РМА у хворих на ГП ІІІ ступеня 

основної групи та групи порівняння (67,1±1,8 % відповідно 54,3±1,1 %, при 

р<0,05) (табл. 3.8). 

Пародонтальний індекс РІ у наркозалежних хворих на гінгівіт суттєво не 

різнився від показника ненаркозалежних. В узалежнених хворих на ГП 

початкового-І ступеня РІ становив 1,43±0,1 бала і був більшим від значення 

неузалежнених хворих (р<0,05). При ГП ІІ ступеня значення РІ у основній групі 

становило 3,49±0,1 бала і у 1,7 раза перевищувало результати у хворих групи 

порівняння (2,09±0,1 бала, р<0,01) (табл. 3.8). Суттєву різницю між значеннями 

індексу РІ спостерігали, також, між хворими на ГП ІІІ ступеня основної і 

порівняльної груп (5,37±0,2 бала проти 4,40±0,1 бала відповідно; р<0,01). 

Отримані дані свідчать про більшу інтенсивність патологічних змін у тканинах 

пародонту у наркозалежних, порівняно з хворими, які не вживали наркотичних 

речовин. 

Значення показника РВІ (табл. 3.7) у хворих на гінгівіт основної групи та 

групи порівняння суттєво не відрізнялися (р>0,05). Однак, в узалежнених 

хворих на ГП початкового-І ступеня значення цього індексу дорівнювало 

1,85±0,1 бала, а у групі порівняння – 1,36±0,1 бала, тобто відрізнялося у 1,4 раза 

(р<0,01). У хворих з ГП ІІ ступеня спостерігали різницю в 1,5 раза між 

величинами індексу РВІ у наркозалежних хворих та неузалежнених 

(1,50±0,1 бала відповідно 2,27±0,1 бала, р<0,01). У 1,3 раза більшим був 

показник цього індексу в осіб основної групи відносно хворих на ГП ІІІ ступеня 

групи порівняння (2,71±0,1 бала проти 2,03±0,2 бала, при р<0,01). 
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Таблиця 3.8 – Показники індексної оцінки тканин пародонту хворих 

на ГП ІІ та ГП ІІІ ступеня 

 

Індекси 

ГП ІІ ступеня ГП ІІІ ступеня 

Основна 

група (n=32) 

Порівняння 

група (n=12) 

Основна 

група (n=29) 

Порівняння 

група (n=10) 

РМА, % 53,1±1,0* 49,5±1,0 67,1±1,8** 54,3±1,1 

ОНІ-S, бали 2,39±0,1* 1,81±0,2 2,74±0,1** 1,95±0,2 

РВІ, бали 2,27±0,1** 1,50±0,1 2,71±0,1** 2,03±0,2 

РІ, бали 3,49±0,1** 2,09±0,1 5,37±0,2** 4,40±0,1 

ГПК, мм 4,29±0,04* 3,97±0,14 6,22±0,10* 5,57±0,22 

Примітка: * – вірогідність різниці між показниками основної групи та групи 

порівняння в межах одного захворювання при р<0,05; ** – р<0,01 

 

Показники ГПК у наркозалежних хворих на ГП початкового-І ступеня 

становила в середньому 3,27±0,08 мм та істотно різнилися від неузалежнених 

хворих (2,71±0,12 мм, р<0,01). В основній групі показники ГПК хворих на ГП ІІ 

ступеня також відрізнялися від показників групи порівняння (4,29±0,04 мм 

відповідно 3,97±0,14 мм, при р<0,05). Цей критерій також був значно більший у 

наркозалежних хворих на ГП ІІІ ступеня порівняно з неузалежненими хворими 

(6,22±0,10 мм відносно 5,57±0,22 мм, при р<0,05). 

Результати індексної оцінки стану тканин пародонту у наркозалежних 

хворих залежно від активності вживання наркотиків вказують на те, що істотної 

різниці між наведеними клінічними показниками в осіб, які активно вживають 

наркотичні речовини та узалежнених, які мають постабстинентний синдром, 

немає (р>0,05) (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 - Індексна характеристика тканин пародонту наркозалежних 

залежно від активності вживання наркотику 

 

Індекси 

Активне 

споживання  

(n=19) 

Постабстинентний 

синдромом 

(n=43) 

Ремісія 

(n=43) 

РМА, % 57,3±2,3* 56,3±1,6
#
 51,3±1,6 

ОНІ-S, бали 2,52±0,14* 2,48±0,12
#
 2,13±0,11 

РВІ, бали 2,48±0,08** 2,36±0,08
##

 1,79±0,09 

РІ, бали 4,06±0,46** 3,56±0,26
##

 2,02±0,23 

ГПК,мм 5,32±0,33** 4,72±0,18
#
 4,09±0,21 

Примітка: * – вірогідна різниця між показниками групи активних споживачів та 

групи із ремісією, при р<0,05, ** – при р<0,01; # – між показниками групи з 

постабстинентним синдромом та групи із ремісією, при р<0,05, ## – при р<0,01;  

 

Показники у цих групах свідчать про наростання патологічного процесу 

(РМА 57,3±2,3 % відповідно 56,3±1,6 %, РВІ – 2,48±0,08 бала та 2,36±0,08 бала, 

РІ – 4,06±0,46 бала та 3,56±0,26 бала, ГПК – 5,32±0,33 мм та 4,72±0,18 мм) і є 

притаманними для ГП ІІ та ГП ІІІ. Однак, у хворих, які припинили вживання 

наркотичних речовин та знаходилися у стадії стійкої ремісії тривалий час, 

показники індексної оцінки вірогідно відрізнялися (РМА – р<0,05, ГПК – 

р<0,01, РВІ – р<0,01, РІ – р<0,01, ОНІ-S – р<0,05) від даних у осіб, які 

продовжували вживати наркотики і також від осіб, які мають постабстинентний 

синдром. У цих хворих інтенсивність розвитку патологій тканин пародонту 

менша, проте і надалі залишається на високому рівні (РМА – 51,31±1,6 %, ОНІ-

S –2,13±0,11бала, РВІ – 1,79±0,09 бала, РІ – 2,02±02 бала, ГПК – 4,09±0,21мм). 

Наведені результати дають підстави стверджувати, що поширення 

патологічних процесів у тканинах пародонту у хворих, які зловживають 
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наркотиками має корелятивний зв'язок з активністю вживання наркотиків і при 

стійкій ремісії розвиток захворювань цього комплексу тканин сповільнюється. 

Одним із визначальних факторів, що впливає на розвиток патології 

тканин пародонту, є тривалість вживання наркотичних речовин. У табл. 3.10, 

наведено результати індексного дослідження стану тканин пародонту у 

наркозалежних хворих, які вживали наркотики різний період часу.  

 

Таблиця 3.10 – Показники індексної оцінки тканин пародонту наркозалежних 

хворих з різним стажем вживання наркотиків 

 

Індекси  До 5 років 

(n=14) 

6-10 років 

(n=28) 

11-15 років 

(n=36) 

16-20 років 

(n=27) 

РМА, % 44,8±1,8 49,3±1,2 56,7±1,7 62,09±2,0 

ОНІ-S, бали 1,46±0,12 1,93±0,11 2,52±0,06 3,01±0,11 

РВІ, бали 1,38±0,17 1,90±0,10 2,22±0,07 2,69±0,05 

РІ, бали 1,49±0,33 2,25±0,31 3,22±0,27 4,49±0,32 

ГПК,мм 3,58±0,33 4,04±0,27 4,59±0,18 5,25±0,26 

 

Результати вивчення РМА у наркозалежних хворих за різної тривалості 

вживання наркотичних речовин свідчать, що у групах із терміном залежності до 

5-ти та 6-10 років є ознаки середнього ступеня запалення. Для узалежнених, які 

вживали наркотики 11-15 та 16-20 років. цей індекс вказував на тяжку ступінь 

запального процесу.  

У наркозалежних осіб, які мали стаж вживання наркотичними 

речовинами до 5-ти років значення гігієнічного індексу OHI-S (1,46±0,12 бала) 

свідчило про задовільний стан гігієни порожнини рота. Показники цього 

індексу у хворих груп зі стажем 6-10 і 11-15 років вживання вказували на 

низький рівень гігієни. Гігієнічний показник (3,01±0,11 бала) для групи 

узалежнених хворих, які вживали наркотики 16-20 років, засвідчував дуже 
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погану гігієну порожнини рота. Частина наркозалежних хворих стверджували, 

що не проводили особисту гігієну порожнини рота тривалий час. 

Показники РВІ наростали залежно від тривалості вживання наркотиків: з 

найнижчого значення у групі зі стажем менше 5 років, до найвищого – у групі 

16-20 років.  

Значення РІ у когорти осіб до 5-ти років (1,49±0,33 бала) свідчили про 

зміни тканин пародонту, що характерні для ГП початкового-І ступеня. У 

наркозалежних хворих групи стажу 6-10 та 11-15 років, показники цього 

індексу (2,25±0,31 бала та відповідно 3,22±0,27 бала) є властивими для ГП ІІ 

ступеня. Результат РІ у групі з терміном вживання наркотиків 16-20 років 

(4,49±0,32 бала) вказував на зміни притаманні ГП ІІІ ступеню.  

Результати дослідження ГПК у наркозалежних мали тенденцію до 

збільшення пропорційно до тривалості зловживання. Так, у хворих зі стажем 

наркотизації до 5-ти років ГПК мала значення, яке характеризує ГП 

початкового-І ступеня (3,58±0,3 мм), у хворих груп із терміном 6-10 та 11-15 

років – ГП ІІ ступеня (4,04±0,3 мм та 4,59±0,2 мм відповідно), і в когорті осіб, 

які зловживали 16-20 років – ГП ІІІ ступеня (5,25±0,3 мм). 

 Отримані результати, наведені у табл. 3.10 засвідчують, що наростання 

патологічних процесів корелює із тривалістю вживання наркотичних речовин. 

Водночас, слід враховувати, що невеликий стаж зловживання відзначається у 

молодших пацієнтів, організм яких окрім цього має кращу здатність до 

відновлення. 

 

3.4. Патоморфологічні зміни тканин пародонту у наркозалежних хворих 

 

При світлооптичному дослідженні зафарбовуваних гематоксиліном та 

еозином препаратів зразків тканин ясен пацієнтів з клінічно інтактним 

пародонтом (рис. 3.8) спостерігали загальноприйняті гістологічні складові: 

тонкий шар зроговілих клітин і багатошаровий епітелій доволі великої товщини 

(базальний, остистий шари та шар пласких клітин). Сосочки власне слизової 
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пластинки слизової оболонки ясен доволі довгі і проникають до половини 

багатошарового плаского епітелію. У сосочковому шарі виявляли дрібні 

артерії, артеріоли, вени та капілярну сітку. Нижче розташована 

сполучнотканинна основа також добре васкуляризована. У петлях волокнистої 

строми, які здебільшого утворені колагеновими волокнами, розташовані 

клітинні елементи, серед них зустрічаються фібробласти, фіброцити, 

гістіоцити, плазматичні, лімфоїдні, адвентиціальні клітини та лейкоцити. 

 

 

 

Рисунок 3.8 − Слизова оболонка ясен людини в нормі. 1 ‒ багатошаровий  

плаский зроговілий епітелій; 2 ‒ власна пластинка слизової оболонки; 3 ‒ 

підслизова основа. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 100 

 

Патологічні мікроскопічні зміни в досліджуваній тканині ясен 

наркозалежних і ненаркозалежних хворих при патологічних процесах 

спостерігали як вогнищево, так і дифузно в усіх шарах слизової оболонки. 

Процеси запалення у вигляді альтерації та ексудації були представлені різною 

мірою в епітелії та власне пластинці, що віддзеркалювало тяжкість стану 

хвороби. 

1 

2 

3 
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Серед порушень зроговіння епітеліального пласта у ненаркозалежних 

хворих на ГП початкового-І ступеня (рис. 3.9) найчастіше спостерігали неповне 

зроговіння, що спричинене втратою здатності клітин епітелію виробляти 

кератогіалін, що ймовірно впливає на формування міжклітинних контактів. 

 

 

 

Рисунок 3.9 − Ділянка слизової оболонки ясен хворого на ГП  початкового –  

І  ступеня. Паракератоз поверхневого шару епітелію (1), міжклітинний набряк 

багатошарового плаского епітелію (2), виражене повнокров’я судин 

мікроциркуляторного русла (3) слизової оболонки. Забарвлення гематоксиліном 

та еозином. Зб. х 400 

 

Тільки незначна кількість клітин містила ядра кератогіаліну. Виявляли 

дистрофічні та запальні процеси як епітелію, так і власне сполучно-тканинного 

шару. Базальні клітини епітеліального покриву були дещо збільшеними у 

розмірі із набряклою цитоплазмою і нечіткими контурами. Ядра цих клітин в 

одних випадках були збільшеними, а в інших спостерігали незначне їх 

зменшення у розмірах. У судин сполучнотканинної основи відзначали значний 

набряк, потовщення стінок артеріол, здебільшого просвіт судин розширений та 

1 

2 3 
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виповнений форменими елементами крові, периваскулярна тканина суттєво 

інфільтрована. 

При запальному процесі у слизовій оболонці наркозалежних хворих на 

ГП початкового-І ступеня (рис. 3.10) багатошаровий плаский епітелій ясен був 

дещо тоншим, ніж у пацієнтів із клінічно інтактним пародонтом. При цьому 

зернистий шар відсутній повністю або частково. Явища гіперкератозу – 

надмірного потовщення рогового шару епітелію спостерігали у вигляді 

осередків. 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Гістологічна картина ясен наркозалежного хворого на ГП 

початкового-І ступеня. Гіперкератоз рогового шару (1), стоншення (2) та 

міжклітинний набряк, акантоз багатошарового плаского епітелію (3). 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 400 

 

Клітини цього шару містили ядра паличкоподібної форми, що клінічно 

може виявлятися тьмяністю слизової оболонки ясен. Відзначали локальне 

вростання сосочкового шару із коротшими та стоншеними сосочками. Часто 

спостерігали явища акантозу. Збільшена кількість клітин остистого шару 

занурювалась у власне сполучнотканинну основу, утворюючи епітеліальні тяжі, 

1 

2 

3 
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які складались із клітин із ознаками набряку або пікнозу. У наркозалежних 

хворих з ГП початкового-І ступеня відзначали помірне кровонаповнення судин 

сполучнотканинної основи. 

Для неузалежнених хворих на ГП ІІ ступеня (рис. 3.11) розвиток 

дистрофічного процесу супроводжувався явищами гіперкератозу, а також 

акантозу – потовщенням та ущільненням епітелію, слизової оболонки ясен, яка 

є результатом надмірної проліферації клітин базального та шипуватого шарів. 

Спостерігали майже всюди набряк та розпушення базальної мембрани, її 

розволокнення та розростання колагенових волокон в адвентиційному шарі, що 

спричинило її структурне порушення. У сполучнотканинному шарі 

діагностували обмежені, а нерідко дифузні інфільтрати з переважною 

більшістю плазматичних клітин. В усіх компонентах власне слизової оболонки 

епітелію виявляли також стовщення, набряк та розпушенням стінок дрібних 

судин.  

 

 

 

Рисунок 3.11 − Фрагмент ясен неузалежненого хворого на ГП ІІ ступеня. 

Виражений набряк багатошарового плаского епітелію з явищами акантозу та 

папіломатозу (1), виражене повнокров’я судин (2) та набряк власної слизової 

оболонки (3). Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 100 

1 

2 

3 
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У наркозалежних хворих на ГП ІІ ступеня в епітелії відзначали виражені 

явища гіперкератозу та акантозу (3.12). Відзначали також приєднання інших 

патогістологічних зміни, а саме вакуольну та балонну дистрофії. У клітин 

шипуватого та базального шарів спостерігали нагромадженням рідини у 

вигляді вакуоль в цитоплазмі, ексцентрично розташовані ядра, подекуди 

зміненої форми чи повністю зруйновані з утворенням одноклітинної 

порожнини. Ці зміни свідчили про динаміку дистрофічного процесу.  

 

 

 

Рисунок 3.12 − Ділянка ясен наркозалежного хворого на ГП ІІ ступеня. 

Нагромадження рідини з утворенням порожнин (1).  

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 400 

 

Також в узалежнених хворих на ГП ІІ ступеня спостерігали поліморфно-

клітинну інфільтрацію серед клітин епітеліального пласта та у глибших шарах, 

у тому числі серед волокон сполучної тканини. Стінки значної кількості судин 

патологічно змінені зі зменшенням просвіту капілярів та артеріол.  

При патоморфологічному досліджені ясен неузалежнених хворих на ГП 

ІІІ ступеня виявили незначні ексудативні зміни у вигляді периваскулярних 

інфільтратів, що складалися зі середніх та дрібних лімфоцитів, а по периферії 

1 
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переважали гістіоцитарні та плазматичні клітини (рис. 3.13) Виявляли також у 

товщі шару клітини Ерліха, частина з яких знаходилась на стадії дегрануляції, 

гістіоцити, фібробласти та лімфоїдні клітини. Ознаки акантозу мали виражений 

характер. Присутні явища балонної дистрофії. Порушення контакту між 

клітинами. Значних змін зазнавали волокнисті структури власне слизової 

оболонки ясен. Судини не кровонаповненні зі звуженим просвітом. 

 

 

 

Рисунок 3.13 − Гістологічні зміни ясен неузалежненого хворого на ГП ІІІ 

ступеня. Потовщення власної пластинки (1), периваскулярні інфільтрати (2), 

збільшена кількість основної аморфної речовини (3). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб. х 400 

 

У наркозалежних хворих на ГП ІІІ ступеня спостерігали виражене 

поєднання запальних процесів із деструктивними. У власній пластинці слизової 

оболонки частково були присутні явища деформації внаслідок локального 

розростання сформованої грубоволокнистої сполучної тканини з хаотично 

розташованими волокнами та несформованої грануляційної тканини з тонкими 

ніжними волокнами та новоутвореними судинами (рис. 3.14). Волокниста 

строма ясен була деструктивно змінена та зруйнована на значних ділянках. 

2 

1 
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Виражений спонгіоз засвідчував тяжкість патологічних змін у слизовій 

оболонці. Характерний високий рівень клітинного проліферату, проте дифузна 

інфільтрація фібробластами переважала інфільтрацію фіброцитами. Клітини 

макрофагально-гістіоцитарного ряду частіше були представлені лімфоцитами, 

плазмоцидами й сегментоядерними нейтрофільними лейкоцитами, що свідчило 

про періодичне загострення процесу.  

 

 

 

Рисунок 3.14 − Гістологічна картина ясен наркозалежного хворого на ГП ІІІ 

ступеня. Стоншення епітеліального шару (1), розростання грубоволокнистої 

сполучної тканини та її деструкційні зміни (2), звуження просвіту  

мікросудин (3). Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 100 

 

У хворих на наркоманію з ГП ІІІ ступеня унаслідок збільшення 

проникності стінок судин кровонаповнення у них зменшувалося, подекуди 

спостерігали діапедез еритроцитів за межі стінок судин, звуження та спадіння 

їх просвіту. Це призводило, як правило, до склерозу та порушення трофіки 

тканин пародонту. 

Отже, патогістологічні зміни у наркозалежних хворих мали більш 

виражений деструкційні зміни, ніж у ненаркозалежних. Це свідчить про 
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2 
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стадійність перебігу і періодичне загострення хронічного патологічного 

процесу, який виявляється багатогранністю морфологічних змін. Характер і 

вираженість цих пошкоджень посилювався залежно від тяжкості ГП і 

тривалості вживання наркотичних речовин. 

Аналізуючи результати досліджень цього розділу можна стверджувати, 

що у осіб, які вживають наркотичні речовини, розвиток запальних та 

дистрофічно-запальних захворювань пародонту відбувається вже у молодому 

віці, вони мають активний перебіг та яскраво виражену клінічну картину, що 

підтверджується показниками індексної оцінки стану тканин пародонту та його 

патоморфологією. Також на прогресування патологічного процесу у цих 

тканинах впливає тривале й активне вживання психоактивних середників. 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [140, 141] списку 

використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 4 

БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ РОТОВОЇ РІДИНИ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ХВОРИХ З 

ПАТОЛОГІЄЮ ТКАНИН ПАРОДОНТУ 

 

 

4.1. Стан системи антиоксидантного захисту ротової рідини у 

наркозалежних хворих із патологією тканин пародонту 

 

Виникнення та розвиток захворювань тканин пародонту тісно пов’язане зі 

впливом місцевих і загальних чинників на організм, які спричиняють зміну 

факторів місцевого захисту [95]. Наркотичні речовини є потужними 

екзогенними патогенними агентами, які призводять до виснаження систем 

організму людини, впливають на трофічні процеси та метаболізм клітин, 

запускаючи каскад вільнорадикальних процесів, які є одними з визначальних у 

розвитку захворювань тканин пародонту [51, 156]. Стан пероксидного 

окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантної системи (АОС) при 

захворюваннях тканин пародонту вивчали у різних середовищах [101]. Однак, 

емоційно-поведінкова особливість наркозалежних хворих і метаболічні 

процеси, що відбуваються під дією наркотичних речовин, були підставою для 

дослідження прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, зокрема у ротовій 

рідині. В узалежнених хворих дослідження рівня маркерів АОС проводилось 

недостатньо, що спонукало до вивчення окисно-відновних процесів у даної 

когорти хворих з патологією тканин пародонту. Отримані під час дослідження 

результати враховували при подальшому напрацюванні лікувально-

профілактичних заходів у комплексному підході до терапії захворювань тканин 

пародонту у наркозалежних хворих. 

Одним з найінформативніших показників стану антиоксидантно-

прооксидантного захисту у ротовій рідині є індекс АПІ, значення якого 

визначається як рівнем активності каталази, яка характеризує АОС, так і рівнем 

МДА, що є одним із ТБК реагуючих продуктів ПОЛ [101]. Результати 
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дослідження цих показників у ротовій рідині хворих основної групи і групи 

порівняння, а також осіб з інтактним пародонтом наведено у табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 - Активність каталази та рівень МДА у ротовій рідині 

наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту 

 

Захворю-

вання 

пародонту 

Групи 

дослідження 

Каталаза, 

мкатал/л 

МДА, 

мкмоль/л 
АПІ 

інтактний 

пародонт 

(n=10) 

0,29±0,02 0,18±0,01 17,2±1,8 

Гінгівіт 

oсновна 

(n=16) 
0,19±0,02** 0,25±0,01**# 7,9±0,6**# 

порівняння 

(n=10) 
0,24±0,02 0,22±0,01 11,5±1,5 

ГП 

поч.-І 

ступеня 

основна 

(n=28) 
0,14±0,02**# 0,31±0,02**## 4,5±0,6**# 

порівняння 

(n=10) 
0,20±0,02 0,23±0,01 7,7±1,3 

ГП 

ІІ ступеня 

основна 

(n=21) 
0,12±0,01**## 0,35±0,01**## 3,6±0,1**## 

порівняння 

(n=12) 
0,17±0,01 0,27±0,01 6,9±0,4 

ГП 

ІІІ ступеня 

основна 

(n=12) 
0,12±0,01**# 0,40±0,02**# 3,0±0,3**## 

порівняння 

(n=10) 
0,16±0,01 0,35±0,01 5,0±0,4 

Примітка: * – вірогідна різниця між показниками основної групи та осіб з 

інтактним пародонтом при р<0,05; ** – при р<0,01; # – вірогідна різниця між 

показниками основної та порівняльної груп при р<0,05; ## – при р<0,01. 

 

Результати дослідження засвідчили, що активність каталази у 

наркозалежних хворих на гінгівіт становила 0,19±0,02 мкатал/л та суттєво 

різнилася (р<0,01) з показниками в осіб групи з інтактним пародонтом 

(0,29±0,02 мкатал/л) проте не мала істотної різниці (р>0,05) з неузалежненими 

хворими  (0,24±0,02 мкатал/л). В основній групі рівень МДА у ротовій рідині 
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хворих на гінгівіт був вищим від показника групи осіб із інтактними тканинами 

пародонту (0,25±0,01 мкмоль/л проти 0,18±0,01 мкмоль/л, при р<0,01) та від 

групи порівняння (0,25±0,01 мкмоль/л проти 0,22±0,01 мкмоль/л, при р<0,05). 

Результатом співвідношення активності каталази та рівня МДА є індекс 

АПІ, який свідчить про прооксидантно-антиоксидантну рівновагу та у хворих 

на гінгівіт, які вживали наркотики він вірогідно відрізнявся від обстежених зі 

інтактними тканинами пародонту (7,9±0,6 проти 17,2±1,8; р<0,01) та мав 

різницю з показником групи хворих, з цією формою захворювання пародонту, 

які не вживали наркотичні препарати (7,9±0,6 проти 11,5±1,5; р<0,05). 

Отримані результати вказують на те, що активність каталази у наркозалежних 

хворих на гінгівіт все ще на високому рівні, однак рівень МДА є доволі 

значним. Ймовірно, це пояснюється тим, що наркозалежні хворі у яких 

діагностували гінгівіт, були здебільшого молоді люди з невеликим стажем 

вживання наркотичних середників та ще збереженим високим рівнем 

протекторних ресурсів органів та систем. Проте навіть початкові патологічні 

зміни тканин пародонту у наркоманів відбуваються на тлі порушень системи 

прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, характерних для запальної патології 

і вказана система зазнає негативної дії наркотичних речовин. 

У хворих на наркоманію з діагнозом ГП початкового-І ступеня активність 

каталази ротової рідини була знижена у 2,1 раза порівняно з цим показником в 

осіб з інтактним пародонтом і у 1,4 раза – відносно неузалежнених хворих з 

ідентичним ступенем ушкодження тканин пародонту. Рівень МДА у хворих 

основної групи (ГП початкового-І ступеня) становив 0,31±0,02 мкмоль/л та був 

вірогідно вищим від показника у хворих з інтактним пародонтом, що відповідав 

– 0,18±0,01 мкмоль/л (р<0,01) та групи порівняння – 0,23±0,01 мкмоль/л 

(р<0,01). Отже, індекс АПІ у наркозалежних хворих на ГП початкового-І 

ступеня у 3,2 раза був меншим від показника осіб із інтактним пародонтом 

(4,5±0,6 проти 17,3±1,8 при р<0,01), та у 1,7 раза – від неузалежнених (4,5±0,6 

проти 7,7±1,3 при р<0,05). 
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Активність каталази у хворих на ГП ІІ ступеня, які вживали наркотичні 

речовини (0,12±0,01 мкатал/л) була нижчою у 2,4 раза від її рівня у групі осіб із 

здоровим пародонтом (0,29±0,02 мкатал/л) і у 1,4 раза від значення у групі 

ненаркозалежних хворих (0,17±0,01 мкатал/л). Значення МДА у ротовій рідині 

хворих основної групи з ГП ІІ ступеня перевищував показники осіб з 

інтактними тканинами пародонту у 1,9 раза (0,35±0,01 мкмоль/л проти 

0,18±0,01 мкмоль/л), та у 1,3 раза – пацієнтів групи порівняння (0,35±0,01 

мкмоль/л проти 0,27±0,01 мкмоль/л) з цим же ступенем ГП. Отже, показник 

АПІ у наркозалежних хворих з ГП ІІ ступеня (3,6±0,1) вірогідно був нижчим 

(р<0,01) від значення у осіб із здоровим пародонтом (17,2±1,8) і також – від 

неузалежнених хворих (6,9±0,4; р<0,01). Збільшення рівня МДА у ротовій 

рідині наркозалежних хворих свідчить про підвищення інтенсивності 

вільнорадикальних процесів. 

У хворих на ГП ІІІ ступеня, які вживали наркотики, активність каталази 

становила 0,12±0,01 мкатал/л і була меншою у 2,4 раза від показника осіб з 

інтактними тканинами (0,29±0,02 мкатал/л), а у 1,3 раза – в неузалежнених 

хворих (0,16±0,01 мкатал/л), що свідчило про високу ступінь виснаження 

ферментної активності у системі антиоксидантного захисту в наркозалежних 

хворих. Рівень МДА у ротовій рідині хворих на ГП ІІІ ступеня основної групи 

становив 0,40±0,02 мкмоль/л та був вищим у 2,4 раза від показника групи з 

інтактним пародонтом (0,18±0,01 мкмоль/л) і у 1,2 раза – групи порівняння 

(0,35±0,01 мкмоль/л). Отже, значення АПІ індексу у наркозалежних хворих на 

ГП ІІІ ступеня був знижений до 3,0±0,02 та істотно відрізнявся (р<0,01) від 

значення індексу в осіб із інтактними тканинами пародонту (17,2±1,8), а також 

вірогідно різнився від результату групи хворих, які не вживали наркотиків 

(5,0±0,4, р<0,01). Високий рівень кінцевого продукту ПОЛ, зокрема МДА та 

зниження активності ферменту АОС – каталази у наркозалежних хворих на ГП 

ІІІ ступеня свідчить про зростання дисбалансу у прооксидантно-

антиоксидантній системі захисту організму даних осіб, який ймовірно 
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пов'язаний із впливом наркотичних речовин, оскільки істотно різниться з 

результатами групи ненаркозалежних хворих на ГП ІІІ ступеня (р<0,01). 

Отже, результати досліджень ротової рідини, свідчать про виснаження 

протекторних механізмів організму, а саме, істотне порушення у системі 

антиоксидантного захисту у хворих на наркоманію під впливом наркотичних 

речовин, що транслюється на стан тканин пародонту з наступним наростанням 

патологічних процесів у цих тканинах. 

Дослідження змін АПІ у хворих, що вживають наркотичні речовини 

залежно від стажу вживання наркотиків представлено на рис. 4.1. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Залежність антиоксидантно-прооксидантного рівноваги у 

наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту від тривалості 

захворювання на наркоманію 

 

Результати свідчать, що значення індексу антиоксидантного захисту було 

вищим (7,1±0,8) у наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту, які 

вживали наркотичні середники до 5 років. В узалежнених зі стажем вживання 

6–10 років показник даного індексу АПІ знижений до 4,8±0,4. У хворих, які 

приймали наркотик 11–15 років АПІ складав 3,5±0,3, натомість найнижчим цей 
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індекс був у наркозалежних із терміном зловживання 16–20 років (3,2±0,3). 

Отже, тривала інтоксикація наркотичними речовинами призводить до 

вираженого зниження антиоксидантних захисних реакцій. 

Величина АПІ у наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту 

залежали також і від інтенсивності вживання наркотиків (рис. 4.2).  

 

 

 

Рисунок 4.2 – Залежність антиоксидантно-прооксидантного балансу у 

наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту від інтенсивності 

вживання наркотиків 

 

В узалежнених хворих, які припинили вживати наркотичні речовини та 

мали наркотичну ремісію, значення антиоксидантно-прооксидантного індексу 

було найвищим (5,5±0,5). У хворих на наркоманію, які продовжували вживати 

наркотики та у тих, які мали постабстинентний синдром, показник АПІ суттєво 

не відрізнявся (р>0,05). Спостерігали вірогідну різницю між значенням цього 

індексу у наркозалежних хворих з ремісією та тими, які залишались активними 
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споживачами (5,5±0,5 проти 3,5±0,3; р<0,01) і тими, які мали постабстинентний 

синдром (5,5±0,5 проти 3,9±0,3; р<0,05).  

Отже, вживання наркотичних речовин має негативний вплив на систему 

антиоксидантного захисту, що призводить до зниження місцевих захисних 

механізмів, які є одними з основних факторів у підтриманні гомеостазу в 

тканинах пародонту, ці реакції відбуваються на тлі активації ПОЛ. Вказані 

процеси створюють умови для поглибленого розвитку патологічного процесу у 

тканинах пародонта. Також простежується закономірне зниження показників 

прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у ротовій рідині у наркозалежних 

хворих з патологією пародонту, які тривалий час вживали наркотики. Проте, 

припинення процесу наркотизації має позитивний ефект на відновлення 

системи антиоксидантного захисту, що беззаперечно впливає на репараційні 

властивості тканин пародонту цієї когорти хворих. 

 

4.2 Дослідження активності ферментів ротової рідини наркозалежних 

хворих із захворюваннями пародонту 

 

Активність КФ та ЛФ безпосередньо пов’язані з процесами мінералізації 

кістки. До мембранозв'язних ферментів відносять ЛФ, оскільки вона є зв’язана з 

плазматичними мембранами клітин. Значна кількість ізоферментів ЛФ 

локалізується у кістковій тканині та є показником активації остеобластів, 

особливо при патологічних процесах [105]. Однак існують дослідження, які 

вказують на те, що при розвитку захворювань тканин пародонту, активність 

цього ферменту є зниженою [105]. Функціональну здатність остеокластів 

засвідчує активність КФ [97]. 

Вплив вживання наркотичних речовин на активність ЛФ та КФ ротової 

рідини у хворих з патологією пародонту висвітлені у таблиці 4.2 та 4.3. 

Показники активності цих ферментів є важливим критерієм у визначені 

розвитку патологічних процесів у тканинах пародонту, пов’язаних з 

мінералізацією та організацією матриксу кісткової тканини. 
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Результати наведені у таблиці 4.2 свідчать, що у хворих основної групи з 

гінгівітом спостерігали зниження рівня активності ЛФ порівняно з показниками 

групи осіб з інтактним пародонтом (46,4±0,9 Од/л проти 55,6±1,2 Од/л, при 

р<0,01) і також відносно хворих групи порівняння (46,4±0,9 Од/л проти 

53,6±1,0 Од/л при р<0,05). Натомість зафіксовано зростання активності КФ у 

ротовій рідині хворих основної групи відносно показників осіб з інтактним 

пародонтом (23,4±0,7 Од/л проти 19,5±0,9 Од/л, при р<0,01) і відносно групи 

неузалезнених хворих (23,4±0,7 Од/л проти 20,4±0,9 Од/л, при р<0,05).  

 

Таблиця 4.2 – Показники активності ЛФ, КФ та білку у ротовій рідині 

наркозалежних хворих на гінгівіт та ГП початкового-І ступеня 

 

Показники 

Інтактний 

пародонт 

(n=10) 

Гінгівіт  ГП поч. – І ступеня 

основна 

група 

(n=16) 

група 

порівнян

ня (n=10) 

основна 

група  

(n=28) 

група 

порівнян

ня (n=10) 

ЛФ, Од/л 55,6±1,2 46,4±0,9**## 53,6±1,0 42,6±0,6**# 47,1±1,5 

КФ, Од/л 19,5±0,9 23,4±0,7**# 20,4±0,9 25,0±0,5**# 22,5±0,9 

Білок, мг/мл 1,34±0,08 1,81±0,09** 1,62±0,09 2,64±0,09**# 2,31±0,10 

Примітка: * – вірогідна різниця між показниками основної групи та групи з 

інтактним пародонтом при р<0,05; ** – при р<0,01; # – вірогідна різниця між 

показниками основної та порівняльної груп при р<0,05; ## – при р<0,01 

 

Рівень білка у ротовій рідині наркозалежних хворих на гінгівіт (1,81±0,09 

мг/мл) у 1,4 раза перевищував показник в осіб з інтактним пародонтом 

(1,34±0,08 мг/мл) та не суттєво був вищим від результату неузалежнених 

хворих (1,62±0,09 мг/мл). 

Рівень активності ЛФ в узалежнених хворих на ГП початкового та І 

ступеня був нижчим порівняно з показником у групі з інтактним пародонтом 

(42,6±0,6 Од/л відносно 55,6±1,2 Од/л, при р<0,01) та неузалежнених хворих 
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(42,6±0,6 Од/л відносно 47,1±1,5 Од/л, при р<0,05). Активність КФ у хворих 

основної групи зросла до 25,0±0,5 Од/л та вірогідно відрізнялася від значення у 

групі з інтактним пародонтом (р<0,01) та від показника у групі порівняння, 

який становив 22,5±0,9 Од/л ( р<0,05). 

Білок у ротовій рідині наркозалежних хворих на ГП початкового та І 

ступеня становив 2,64±0,09 мг/мл та був суттєво вищим за показники осіб зі 

здоровим пародонтом (р<0,01) та ненаркозалежних хворих (р<0,05). 

Результати дослідження активності ЛФ у наркозалежних хворих на ГП ІІ 

ступеня (табл. 4.3) засвідчили у 1,3 раза нижчий результат відносно інтактного 

пародонту (р<0,01) та у 1,2 раза відносно неузалежнених хворих (р<0,01).  

 

Таблиця 4.3 – Показники активності ЛФ, КФ та білку ротової рідини у 

наркозалежних хворих на ГП ІІ та ГП ІІІ ступеня 

 

Показники 
Інтактний 

пародонт, 

(n=10) 

ГП ІІ ступеня ГП ІІІ ступеня 

основна 

група 

(n=21) 

група 

порівняння 

(n=12) 

основна 

група 

(n=12) 

група 

порівняння 

(n=10) 

ЛФ, Од/л 55,6±1,2 42,0±0,5**## 50,5±1,0 39,4±0,7**## 47,6±1,8 

КФ, Од/л 19,5±0,9 27,6±0,4**## 25,2±0,6 35,0±0,6**# 31,3±1,5 

Білок, мг/мл 1,34±0,08 2,70±0,07**# 2,36±0,12 2,79±0,07**# 2,50±0,08 

Примітка: * – вірогідна різниця між показниками основної групи та групи з 

інтактним пародонтом при р<0,05; ** – при р<0,01; # – вірогідна різниця між 

показниками основної та порівняльної груп при р<0,05; ## – при р<0,01. 

 

Рівень активності КФ зріс порівняно зі значенням у групі з інтактним 

пародонтом (27,6±0,4 Од/л проти 19,5±0,9 Од/л, при р<0,01) і також порівняно з 

рівнем у групі неузалежнених хворих (27,6±0,4 Од/л проти 25,2±0,6 Од/л, при 

р<0,01). Рівень білка у ротовій рідині хворих основної групи сягнув 2,70±0,07 
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мг/мл та вірогідно відрізнявся від показника осіб з інтактним пародонтом 

(р<0,01) та показника неузалежнених хворих на ГП ІІ ступеня (р<0,05). 

Рівень активності ЛФ у хворих на наркоманію з ГП ІІІ ступеня знизився 

до 39,4±0,7 Од/л відносно показника групи осіб з інтактним пародонтом  

(55,6±1,2 Од/л, при р<0,01) і також істотно різнився з результатами у групі 

порівняння (47,6±1,8 Од/л, при р<0,01), а активність КФ підвищилася до 

35,0±0,6 Од/л й вірогідно різнилася з показником осіб з інтактним пародонтом 

(19,5±0,9 Од/л, р<0,01) та була вищою порівняно з показниками неузалежнених 

хворих (35,0±0,6 Од/л проти 31,3±1,5 Од/л, при р<0,05). 

Білок у ротовій рідині хворих із цим ступенем патологічного процесу у 

тканинах пародонту зріс до рівня 2,79±0,07 мг/мл та суттєво різнився (р<0,01) з 

показником групи контролю і групи неузалежнених хворих (р<0,05). 

Таким чином, отримані результати зниження активності ЛФ та 

підвищення активності КФ свідчать про розвиток резорбційних процесів та 

зниження механізмів формування кісткової тканини. 

 

4.3. Мікроелементний та макроелементний склад ротової рідини 

наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту 

 

Значення мікроелементного складу у розвитку патологічних процесів 

тканин пародонту описаний у низці досліджень [4, 6, 38, 39, 57, 137]. Відомо, 

що мікроелемент марганець є активним центром багатьох ферментів, зокрема 

фосфатаз, впливаючи тим самим на кісткотворення, та каталази – беручи участь 

у окисно-відновних процесах. Каталаза також має відношення і до залізо-

порфіринових сполук [137]. Значна частина цинку накопичується у складі 

металопротеїнів, які мають властивість інактивувати вільні радикали, таким 

чином беручи участь у процесах антиоксидантного захисту. Окрім цього, цей 

мікроелемент відіграє важливу роль у каталітичній активності багатьох 

ферментів (фосфатаза, супероксиддисмутаза, алкогольдегідрогеназа) [6, 190]. 

Дефіцит мікроелементів в організмі людини може бути зумовлений як 
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неповноцінним надходженням з продуктами харчування, так і порушенням їх 

засвоєння. Саме наркозалежні особи є групою ризику розвитку їх недостачі. 

Хворі на наркоманію змінюють харчовий триб, часто пропускаючи прийом їжі, 

що може призвести до дисбалансу мікроелементів.  

Вплив наркотичних речовин на мікроелементний статус хворих на 

патологію тканин пародонту висвітлений у таблиці 4.4.  

 

Таблиця 4.4 – Вміст мікроелементів заліза, цинку, мангану у ротовій  

рідині наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту 

 

Захворювання 

пародонту 

Групи Залізо, мг/кг Цинк, мг/кг Манган, мг/кг 

інтактний 

пародонт 

(n=10) 

0,475±0,019 0,52±0,03   0,047±0,002 

Гінгівіт 

oсновна 

(n=16) 
0,512±0,017  

0,44±0,02 

*# 

0,039±0,002 

*# 

порівняння 

(n=10) 
0,491±0,03 0,51±0,02 0,046±0,002 

ГП поч.-І  

ступеня 

основна 

(n=28) 

0,531±0,007 

*# 

0,33±0,02 

**# 

0,032±0,001 

** 

порівняння 

(n=10) 
0,509±0,006 0,39±0,02  0,034±0,002 

ГП ІІ 

ступеня 

основна 

(n=21) 

0,561±0,011 

**## 

0,31±0,01 

**## 

0,032±0,001 

**## 

порівняння 

(n=12) 
0,503±0,013 0,41±0,02 0,36±0,001 

ГП ІІІ 

ступеня 

основна 

(n=12) 

0,568±0,016 

**# 

0,31±0,02 

**## 

0,030±0,001 

**## 

порівняння 

(n=10) 
0,500±0,018 0,40±0,02  0,035±0,001 

Примітка: * – вірогідна різниця між показниками основної групи дослідження 

та групи з інтактним пародонтом при р<0,05; ** – при р<0,01; # – вірогідна 

різниця між показниками основної та порівняльної груп при р<0,05; ## – при 

р<0,01 
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Рівень заліза у ротовій рідині наркозалежних хворих зростав відповідно 

до наростання запальних та дистрофічно-запальних процесів у пародонті на 

відміну від ротової рідини ненаркозалежних, де його кількість коливалася при 

різних ступенях тяжкості. Так, при гінгівіті кількість цього мікроелемента в 

узалежнених хворих становила 0,512±0,017 мг/кг і хоча була вищою, проте 

вірогідно не відрізнялася від показника у осіб з інтактним пародонтом 

(0,475±0,019 мг/кг; р>0,05) та показника неузалежнених хворих (0,491±0,03 

мг/кг; р>0,05). При ГП початкового-І ступеня рівень заліза у ротовій рідині 

хворих основної групи був 0,531±0,007 мг/кг і відрізнявся від показника осіб з 

інтактним пародонтом (0,475±0,019 мг/кг; р<0,05) та показника групи 

порівняння (0,509±0,006 мг/кг; р<0,05). При ГП ІІ ступеня у наркозалежних 

хворих (0,561±0,011 мг/кг) рівень цього мікроелементу різнився від показника 

осіб з інтактним пародонтом (р<0,01) і від групи порівняння (0,503±0,013 мг/кг; 

р<0,01). При ГП ІІІ показник основної групи сягав позначки 0,568±0,016 мг/кг і 

вірогідно відрізнявся від рівня мікроелементу у ротовій рідині осіб з інтактним 

пародонтом (р<0,01) та осіб групи порівняння (0,500±0,018 мг/кг, р<0,05). На 

зростання кількості цього мікроелемента у ротовій рідині ймовірно мають 

вплив запальні процеси у тканинах пародонту, які супроводжуються 

кровоточивістю ясен. 

У наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту зафіксовано 

зниження рівня цинку у ротовій рідині. У хворих на гінгівіт, які зловживали 

наркотиками, вміст цього есенціального мікроелементу становив 0,44±0,02 

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

і від показника групи неузалежнених хворих (0,51±0,02 мг/кг, р<0,05). 

Результати дослідження вмісту цинку у хворих основної групи з ГП 

початкового-І ступеня засвідчили зменшення його рівня у 1,6 раза відносно 

результату групи осіб з інтактним пародонтом (0,33±0,02 мг/кг відносно 

0,52±0,03 мг/кг; р<0,01), а також зменшення стосовно групи порівняння 

(0,33±0,02 мг/кг відносно 0,39±0,02 мг/кг; р<0,05). В узалежнених хворих ГП ІІ 

ступеня розвивався на тлі зниження рівня цинку у ротовій рідині до 0,31±0,01 
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мг/кг, що у 1,7 раза менше від показника осіб з інтактним пародонтом (р<0,01) 

та у 1,3 раза від показника неузалежнених хворих (0,41±0,02 мг/кг; р<0,01). 

Вміст цього мікроелемента у наркозалежних осіб також був меншим і при ГП 

ІІІ ступеня та становив 0,31±0,02 мг/кг, що вірогідно відрізнялося від показника 

в осіб з інтактним пародонтом (р<0,01) та в осіб, які не вживали наркотичні 

середники (0,40±0,02 мг/кг; р<0,01). 

Рівень мангану в узалежнених хворих мав тенденцію до зниження при 

розвитку патології пародонту. Так, у наркозалежних хворих на гінгівіт кількість 

цього мікроелемента становила 0,039±0,002 мг/кг, що у 1,2 раза нижче від 

показників осіб з інтактним пародонтом та у 1,2 раза – від значення 

неузалежнених хворих. При розвитку ГП початкового-І ступеня вміст мангану 

у ротовій рідині у хворих основної групи становив 0,032±0,001 мг/кг і вірогідно 

різнився від показника групи осіб з інтактним пародонтом (0,047±0,002 мг/кг, 

при р<0,01), однак з результатом групи порівняння вагомої різниці не мав 

(0,034±0,001 мг/кг, при р>0,05). Висліди дослідження цього мікроелемента у 

ротовій рідині в узалежнених хворих з ГП ІІ вказують на зменшення його рівня 

порівняно з неузалежненими хворими (0,032±0,001 мг/кг проти 0,036±0,001 

мг/кг, при р<0,01) та особами із інтактним пародонтом (0,032±0,001 мг/кг проти 

0,047±0,002 мг/кг; р<0,01). Зафіксовано вірогідну різницю між показниками 

рівня мангану у ротовій рідині хворих основної групи та групи порівняння 

(0,030±0,001 мг/кг проти 0,035±0,001 мг/кг, при р<0,01) з ГП ІІІ ступеня, а 

також між результатами хворих основної групи та значенням осіб з інтактним 

пародонтом (р<0,01). 

Важливим у дослідженні наркозалежних хворих з патологією тканин 

пародонту є аналіз взаємозв’язку інтенсивності наркотизації та вмісту 

мікроелементів у ротовій рідині, результати якого наведені на рис. 4.3. 

Вміст мікроелементів у ротовій рідині наркозалежних хворих з 

захворюванням тканин пародонту залежав від інтенсивності вживання 

наркотичних речовин. Зокрема, в узалежнених хворих, які продовжували 

вживати наркотичні речовини, рівень цинку був нижчим порівняно із 
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показниками у хворих з постабстинентним синдромом (0,31±0,02 мг/кг проти 

0,32±0,02 мг/кг; р>0,05), однак вірогідної різниці між цими показниками не 

було. 

 

 

Рисунок 4.3 – Залежність вмісту мікроелементів цинку, заліза, мангана у 

ротовій рідині наркозалежних пацієнтів від інтенсивності наркотизації (мг/кг) 

 

Результати наркозалежних хворих, які активно споживали наркотики, 

різнилися зі значеннями хворих з наркотичною ремісією (0,31±0,02 мг/кг проти 

0,37±0,02 мг/кг, р<0,05). Між показниками наркозалежних у період наркотичної 

ремісії та узалежнених з постабстинентним синдромом вірогідної різниці не 

було (р>0,05). 

Дослідження вмісту заліза у ротовій рідині узалежнених хворих засвідчує 

високий рівень цього мікроелемента у хворих, які продовжували споживати 

наркотичні середники (0,57±0,02 мг/кг) та тих, які мали постабстинентний 

синдром (0,55±0,01 мг/кг) і значної різниці між цими показниками не було 

(р>0,05). У наркозалежних осіб з наркотичною ремісією рівень заліза був 

несуттєво нижчим (0,53±0,01 мг/кг) від значень хворих, які і далі вживали 

наркотики (р>0,05). 

0,31 0,32 
0,37 

0,57 0,55 0,53 

0,031 0,031 0,036 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Активно вживають Постабстиненція Ремісія 

Цинк Залізо  Манган  



98 
 

Вміст мангану у ротовій рідині був низьким у хворих, які активно 

споживали наркотики (0,031±0,001 мг/кг) та не відрізнявся від показника у 

хворих з постабстинентним синдромом (0,031±0,001 мг/кг; р>0,05). 

Концентрація цього мікроелемента у наркозалежних осіб, які мали наркотичну 

ремісію (0,036±0,001 мг/кг, р<0,01) різнилася від даних узалежнених хворих, 

які не припинили вживати наркотики та з результатом хворих із 

постабстинентним синдромом.  

Отже, вживання наркотичних речовин, яке супроводжується зниженням 

якості життя, порушенням трофічних процесів, має наслідки у дисбалансі 

есенціальних мікроелементів. Це спричиняє зменшення рівня мікроелементів, 

які беруть участь у процесах антиоксидантного захисту, мінералізації, у зв’язку 

з чим патологічний процес у тканинах пародонту у наркозалежних хворих 

прогресує. Також слід зазначити, що у хворих, які припинили вживати 

наркотики та відновили нормальний харчовий режим, дещо зменшився дефіцит 

цих елементів, однак, все ще їх рівень суттєво різнився з показниками осіб з 

інтактними пародонтом.  

Наркотичні речовини є ймовірними джерелом свинцю, стронцію, які 

впливають на функціонування всіх органів та систем організму людини, 

включаючи тканини пародонту. Небезпека цих мікроелементів полягає в тому, 

що вони повільно виводяться з організму та накопичуються у значній кількості, 

а це призводить до порушення обмінних процесів у кістковій тканині 

[33, 38, 39, 77].  

Хром у кількості, що не перевищує норми виконує роль есенціального 

мікроелементу, проте отримані результати засвідчують збільшення кількості 

хрому у досліджуваному матеріалі хворих на наркоманію, тому цей 

мікроелемент може мати несприятливий вплив на організм узалежнених та на 

тканини пародонту зокрема [77]. 

Надмірне надходження свинцю в організм провокує порушення обмінних 

процесів у тканинах, оскільки цей важкий метал відіграє роль блокатора 

ферментів та знижує рівень імуноглобулінів [77, 115].  
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На рис. 4.4 представлені результати аналізу вмісту токсичних 

мікроелементів у ротовій рідині наркозалежних хворих з патологією тканин 

пародонту залежно від інтенсивності вживання наркотичних речовин. 

 

 

Рисунок 4.4 – Залежність вмісту мікроелементів хрому, стронцію, свинцю у 

ротовій рідині наркозалежних пацієнтів від інтенсивності наркотизації (мг/кг) 

 

Вміст мікроелементу хром у ротовій рідині наркозалежних хворих на 

патологію тканин пародонту був найменшим у хворих із ремісією та вірогідно 

відрізнявся від показника хворих, які продовжували вживати наркотики 

(0,072±0,002 мг/кг проти 0,081±0,002 мг/кг, при р<0,01); натомість з 

результатами узалежнених із постабстинентним синдромом (0,073±0,002 мг/кг) 

вірогідної різниці не було (р>0,05).  

Дослідження вмісту свинцю у ротовій рідині хворих на наркоманію із 

патологією тканин пародонту засвідчило значну різницю між хворими, які не 

припинили вживати наркотичні речовини та хворими з наркотичною ремісією 
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(0,043±0,001 мг/кг проти 0,037±0,001 мг/кг; р<0,01) та узалежнених з 

абстиненцією порівняно із особами в наркотичній ремісії (0,042±0,001 мг/кг 

проти 0,037±0,001 мг/кг; р<0,01), між групами активних споживачів та 

узалежнених у постабстинентному синдромі – різниці не було (р>0,05). 

Кількість стронцію у наркозалежних хворих на захворювання тканин 

пародонту була найменшою у хворих з наркотичною ремісією 

(0,059±0,001 мг/кг) та вірогідно відрізнялася від показника осіб з 

постабстинентним синдромом (0,062±0,001 мг/кг, при р<0,05) і узалежнених, 

які й далі вживали наркотики (0,064±0,001 мг/кг, при р<0,01). 

Отримані результати засвідчили, що вміст хрому, свинцю та стронцію був 

меншим у наркозалежних хворих з наркотичною ремісією. Тоді, як вірогідну 

різницю між наркозалежними особами, які активно вживають наркотики та 

тими, які мали постабстинентний синдром спостерігали не завжди. Висліди 

дослідження вказують на те, що ці мікроелементи ймовірно надходять в 

організм хворих на наркоманію з наркотиками, походження та місце 

виготовлення яких є часто невідомим й припинення вживання цих 

психотропних речовин призводить до зменшення їх концентрації у ротовій 

рідині, що ймовірно має вплив на тканини пародонту. Окрім того, зростання 

вмісту мікроелементів стронцію та свинцю у ротовій рідині наркозалежних, яке 

виявлено у наших дослідженнях, можливо пояснюється тим, що їх 

концентрація збільшується за рахунок елімінації з кісткової тканини, що мало 

негативний вплив на пародонт. Слід зауважити, що у наркозалежних хворих 

захворювання пародонту поєднуються з захворюваннями твердих тканин зубів 

(множинний карієс, патологічна стертість, ерозії). Тому фактори, що впливали 

на дисбаланс мікроелементів в ротовій рідині цієї когорти хворих не є чітко 

визначеними. З літературних джерел відомо, що у змішаній слині із 

нелікованим карієсом зменшується концентрація хрому та збільшується – 

стронцію і свинцю, а при хронічному періодонтиті рівень хрому збільшується, а 

свинцю знижується [77].  
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Роль макроелементного обміну у розвитку патологічних процесів тканин 

пародонту описаний у низці досліджень [57, 71]. У таблиці 4.5 наведено 

результати вивчення макроелементів ротової рідини наркозалежних хворих з 

захворюваннями пародонту. 

 

Таблиця 4.5 – Показники вмісту кальцію та фосфору у ротовій рідині 

наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту 

 

Захворю-

вання 

паро-

донту 

Групи 
Кальцій, 

ммоль/л 

Фосфор, 

ммоль/л 
Са/Р 

інтактний 

пародонт, n=10 
1,62±0,05 5,59±0,07 0,28±0,01 

Гінгівіт 

основна, n=16 1,70±0,03 5,40±0,07 0,32±0,01* 

порівняння, n=10 1,64±0,05 5,42±0,10 0,30±0,01 

ГП поч.-І 

ступінь 

основна, n=28 2,11±0,03**## 4,69±0,05**## 0,45±0,01**## 

порівняння n=10 1,71±0,09 5,21±0,07 0,33±0,02 

ГП ІІ 

ступінь 

основна, n=21 1,96±0,04**## 4,73±0,08**## 0,42±0,01**## 

порівняння, n=12 1,61±0,04 5,26±0,15 0,31±0,01 

ГП ІІІ 

ступінь 

основна, n=12 2,21±0,06**## 4,63±0,06**## 0,48±0,02**## 

порівняння, n=10 1,62±0,04 5,24±0,13 0,31±0,01 

Примітка: * – вірогідна різниця між показниками основної групи та групи осіб 

із інтактним пародонтом при р<0,05; ** – при р<0,01; # – вірогідна різниця між 

показниками основної та порівняльної груп при р<0,05; ## – при р<0,01;  

 

Рівень кальцію в узалежнених хворих на гінгівіт становив 1,70±0,03 

ммоль/л, однак вірогідної різниці з показниками осіб з інтактним пародонтом  

та неузалежнених хворих – не спостерігали (р>0,05). В основній групі у хворих 

на ГП початкового-І ступеня вміст вказаного макроелемента перевищував 

норму у 1,3 раза (р<0,01) та у 1,2 раза – показник групи порівняння (р<0,01). 

При захворюванні на ГП ІІ ступеня у ротовій рідині наркозалежних хворих 



102 
 

вміст кальцію становив 1,96±0,04 ммоль/л та вірогідно був вищим у 1,2 раза від 

показника осіб з інтактним пародонтом (1,62±0,05 ммоль/л, при р<0,01) та 

показника неузалежнених хворих (1,61±0,04 ммоль/л, при р<0,01). При 

захворюванні на ГП ІІІ ступеня кількість цього макроелемента у ротовій рідині 

наркозалежних хворих перевищувала показник осіб з інтактним пародонтом у 

1,4 раза і також у 1,4 рази він вірогідно був вищим від даних неузалежнених 

хворих (2,21±0,06 ммоль/л проти 1,62±0,04 ммоль/л, при р<0,01). 

Кількість фосфору у ротовій рідині наркозалежних хворих на гінгівіт не 

відрізнялася від показника ненаркозалежних хворих та не мала вірогідної 

різниці (р>0,05) порівняно з особами із інтактним пародонтом. Таким чином, 

значення кальцієво-фосфорної рівноваги в узалежнених хворих з цією формою 

патології тканин пародонту не мало суттєвої різниці з неузалежненими, однак з 

показниками осіб з інтактним пародонтом відмінність була (р<0,05).  

При ГП початкового-І ступеня у хворих на наркоманію рівень фосфору 

знизився до 4,69±0,05 ммоль/л та вірогідно відрізнявся (р<0,01) від рівня 

ненаркозалежних (5,21±0,07 ммоль/л) та від даних осіб з інтактними тканинами 

пародонту (р<0,01). Отже, співвідношення кальцію та фосфору у основній групі 

та групі порівняння різнилися у 1,4 раза при р<0,01 і становило 0,45±0,01 та 

0,33±0,01 відповідно. 

У ротовій рідині хворих основної групи з ГП ІІ ступеня вміст фосфору 

становив 4,73±0,08 ммоль/л і суттєво відрізнявся від результату у групі 

порівняння (5,26±0,15 ммоль/л; р<0,01) та показника у групі осіб з інтактним 

пародонтом (5,59±0,07 ммоль/л; р<0,01). Кальцієво-фосфорне співвідношення у 

наркозалежних хворих з вказаною патологією тканин пародонту був вірогідно 

вищим від показника групи неузалежнених осіб у 1,4 раза (0,42±0,01 проти 

0,31±0,01, при р<0,01), а також у 1,4 раза від показника осіб з інтактним 

пародонтом (при р<0,01). 

Низький рівень фосфору в ротовій рідині спостерігали і при ГП ІІІ 

ступеня у хворих на наркоманію (4,63±0,06 ммоль/л), також цей показник був 

вірогідно нижчим від показника неузалежнених хворих (5,24±0,13 ммоль/л; 
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р<0,01), та осіб із інтактними тканинами пародонту (5,59±0,07 ммоль/л; р<0,01). 

У хворих основної групи показник співвідношення кальцію та фосфору 

становив 0,48±0,02 та у 1,5 раза був вищим (р<0,01) від значення у осіб групи 

порівняння (0,31±0,01) та у 1,7 раза (р<0,01) від показника осіб зі інтактними 

тканинами пародонту. 

Отримані результати вмісту макроелементів кальцію та фосфору у 

ротовій рідині наркозалежних хворих дають змогу дослідити залежність 

рівноваги цих макроелементів від активності вживання наркотиків (рис. 4.5). 

  

 

Рисунок 4.5 – Вплив активності наркотизації  

на співвідношення кальцію та фосфору 

 

Показники кальцієво-фосфорної рівноваги у наркозалежних хворих, які 

мали постабстинентний синдром (0,44±0,02) суттєво не відрізнялися від 

показників узалежнених, які продовжували вживати наркотики під час 

дослідження (0,44±0,01). Результати дослідження хворих з ремісією наркоманії 

свідчили про зниження величини співвідношення цих макроелементів 

(0,39±0,01). 
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На підставі досліджень вмісту кальцію та фосфору у ротовій рідині, 

провели аналіз залежності показника Са/Р від тривалості вживання 

наркотичних речовин (рис. 4.6) 

 

 

 

Рисунок 4. 6 – Відхилення кальцій-фосфорного (Са/Р) співвідношення  

залежно від тривалості вживання наркотичних речовин 

 

Зафіксовано корелятивний зв'язок стажу вживання наркотичних речовин 

та стану кальцій-фосфорної рівноваги. Незначні зміни Са/Р співвідношення 

(при нормі 0,28±0,01), ми спостерігали в узалежнених хворих зі стажем до 5 

років (0,39±0,02) та фіксували збільшення показника залежно від тривалості 

вживання (від 6 до 10 років – 0,40±0,02, від 11 до 15 років – 0,43±0,02 та від 16 

до 20 років – 0,46±0,02). 

Дослідження вмісту кальцію та фосфору у ротовій рідині при різних 

захворюваннях органів порожнини рота проводили низка авторів [33, 62]. 

Зменшення рівня цих макроелементів у ротовій рідині свідчить про 

переважання процесів демінералізації над ремінералізацією [101].  
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Зростання рівня кальцію, зменшення фосфору та збільшення активності 

ЛФ спостерігали у ротовій рідині при декомпенсованих формах карієсу [61].  

Значна кількість клінічних даних свідчить про те, що кількість та склад 

слини залежить від нейро-гуморальних чинників [103]. Також низка досліджень 

вказує на те, що виявлені рецептори наркотичних речовин і у клітинах слинних 

залоз [67, 167, 186]. Так, встановлено, що у клітинах підщелепної слинної 

залози щурів присутні функціонально активні канабіноїдні рецептори типу 

GPR55. Зміна концентрації електролітів у слині при активації канабіноїдного 

рецептора GPR55 лізофосфатидилінозитолом свідчить про здатність впливати 

на молекулярному рівні на процеси секреції слини ацинарними клітинами 

слинної залози [67, 167]. 

У дослідженнях присвячених змінам функції слиновиділення і складу 

секрету привушних слинних залоз у наркозалежних хворих, які вживали 

амфетаміни та марихуану встановлено зменшення загального білка, 

концентрації фосфатів і рН та збільшення концентрації кальцію. Такі зміни 

пов'язують з впливом наркотичних речовин на кровопостачання та інервацію 

цих залоз [171]. 

Таким чином, одержанні нами результати досліджень зростання вмісту 

кальцію та зниження вмісту фосфору у ротовій рідині наркозалежних хворих до 

певної міри узгоджується з даними літератури. Збільшення Са/Р рівноваги у 

цієї когорти хворих було наслідком високого рівня кальцію та низького рівня 

фосфору. 

Вживання наркотичних речовин впливає на важливі ланки патогенезу 

запальної та дистрофічно-запальної патології тканин пародонту, зокрема, 

процеси ПОЛ та АОЗ, активність КФ та ЛФ, баланс макро- та мікроелементів. 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [54, 55] списку 

використаних джерел. 

  



106 
 

РОЗДІЛ 5  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ 

ТКАНИН ПАРОДОНТУ У НАРКОЗАЛЕЖНИХ ХВОРИХ 

 

5.1. Особливості стоматологічної курації наркозалежних хворих 

 

Надання стоматологічної допомоги наркозалежним хворим 

супроводжується низкою організаційних, діагностичних і лікувальних 

труднощів.  

Ці особливості випливають із змін психіки та поведінки, викликаних 

зловживанням наркотиків і навіть, відрізняються на різних стадіях наркоманії. 

Труднощі комунікації між лікарем-стоматологом та наркозалежним хворим 

полягають у різному сприйнятті мети стоматологічних маніпуляцій. 

З точки зору стоматолога вона полягає у виявленні факторів ризику, 

гігієнічних звичок, маніфестації клінічних виявів патології органів порожнини 

рота, супутніх соматичних захворювань, прогнозування подальшого перебігу й 

наростання стоматологічної патології, виявлення ключових проблем, які 

підлягають негайному вирішенню та складання плану відновного лікування. 

З точки зору пацієнта мета стоматологічного лікування оцінювалася по 

різному і залежала від стадії наркоманії. Найефективнішою була комунікація із 

хворими, які знаходилися у стадії стійкої ремісії наркозалежності. Зазвичай, ця 

категорія хворих мали на меті повернутися до здорового способу життя та 

усунути усі наслідки зловживання наркотиками. У плані комплексної 

реабілітації наркозалежних стоматологічна допомога має бути невід’ємною 

складовою. 

Натомість, хворі, які активно споживали наркотики, трактували огляд 

стоматолога як метод додаткового „контролю” над свободою їхніх дій щодо 

продовження вживання і загрозу виявлення факту наркозалежності. Особливо 

намагалися уникнути огляду особи із нетривалим анамнезом наркоманії, які не 
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вважали себе наркозалежними, однак побоювалися, що про цей факт їхнього 

життя можуть дізнатися сторонні особи, у т.ч., медичний персонал. Тому під 

різними приводами намагалися відмовитися від огляду, приховувати або 

спотворювати скарги й анамнез.  

Для подолання зазначених комунікативних проблем у цих хворих слід 

було проводити додаткову психологічну підготовку для створення довірливої 

атмосфери і гарантування повної анонімності.   

Частина хворих цієї групи навпаки, використовувала контакт із медичним 

працівником для агравації скарг, спрямованих на забезпечення безперебійного 

отримання наркотиків або замісної терапії. Дуже часто представники даної 

когорти хворих намагалися „виторгувати” свою згоду на обстеження чи 

стоматологічні маніпуляції в обмін на «свободу дій» щодо продовження 

вживання наркотиків.   

У даної когорти хворих підставою для встановлення комунікації із 

хворим була теза про відсутність для пацієнта загрози з боку стоматолога щодо 

зазначеної „свободи дій” та гарантування повної анонімності. У цієї групи 

відзначено існування своєрідного „вікна можливостей» – короткочасного 

проміжку часу між регулярними прийманнями наркотиків, коли хворі, 

перебуваючи у стані психологічної і фізичної стабільності, дозволяли огляд та 

сприймали рекомендації стоматолога. У кожному клінічному випадку цей 

оптимальний період необхідно було визначати індивідуально, спираючись на 

знання конфіденційної інформації від пацієнта про час останнього вживання та 

регулярності прийому наркотику.  

У цей проміжок часу зазвичай вдавалося спланувати та здійснити 

короткотривалі діагностично-лікувальні заходи: клінічний огляд, індексну 

оцінку, забір матеріалу, додаткові методи дослідження, проведення професійної 

гігієни порожнини рота, лікування некаріозних та каріозних процесів, 

захворювань тканин ендодонту, закритий кюретаж. Водночас, вкрай складно 

було планувати довготривале та інвазійне лікування.  
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Частина хворих у даній стадії отримували препарати замісної терапії у 

пероральній формі відповідно до програми зменшення шкоди ін’єкційної 

наркоманії. Переважно використовувався сироп із вмістом метадону, який 

зменшуючи загальну шкоду на організм від вживання ін’єкційних опіоїдів, має 

виражений побічний вплив на органи порожнини рота. Тому хворі даної 

категорії, які залучаються до замісної терапії, обов’язково потребують 

залучення стоматолога для складання плану профілактичних заходів 

спрямованих на зменшення побічної дії на органи порожнини рота препаратів 

замісної терапії. 

Особливістю стоматологічної комунікації із хворими у стадії абстиненції 

або виходу з неї полягали у нашаруванні клінічних симптомів та наркоманії, 

притаманної для основного захворювання. Домінування загально соматичних 

розладів та специфічний нестабільний психологічний фон у цей період часу 

роблять цю групу хворих непридатною для негайної повноцінної реалізації 

діагностично-лікувальних стоматологічних завдань. Водночас, відмовлятися від 

стоматологічної курації даної когорти хворих не варто, оскільки після 

успішного виходу із абстиненції під наглядом нарколога ці пацієнти переходять 

у категорію найбільш сприятливої групи наркозалежних щодо стоматологічної 

реабілітації.  

На підставі отриманих даних ми розробили алгоритм стоматологічної 

курації наркозалежних хворих (рис. 5.1). 

Добра комунікація між стоматологом і пацієнтом важлива не лише у 

лікуванні наркозалежних хворих. Аналогічна співпраця потрібна для 

досягнення максимально позитивного результату у лікуванні 

пародонтологічного хворого, інакше надання допомоги не буде мати 

позитивного результату, особливо у віддалені терміни, а тільки усуне симптоми 

хвороби [98, 178].  
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 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 

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.  

 

 

 

Рисунок 5.1 – Алгоритм стоматологічної курації наркозалежних хворих 
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Робота з хворими на наркоманію в масштабах комплексного надання 

стоматологічної допомоги значно відрізняється від звичних умов праці 

стоматолога та вимагає від лікаря особливого підходу як до діагностики, так і 

до вибору лікувальних та профілактичних засобів та методів, зокрема 

захворювань тканин пародонту.  

Наркозалежні хворі часто нездатні дотримуватися елементарних 

гігієнічних норм та рекомендацій лікаря під час терапії захворювань органів 

порожнини рота. Хворі на наркоманію не надають значення ознакам, які є 

характерні для захворювань пародонту та вважають недоцільним проведення 

відповідного лікування, а особливо хірургічного втручання, відчуваючи страх 

перед маніпуляціями. Значні труднощі під час роботи з узалежненими хворими 

виникають уже на етапі діагностики, оскільки для цих хворих властиво 

спотворювати та приховувати скарги, які є дуже важливими при постановці 

діагнозу захворювань тканин пародонту. Під час тривалого об’єктивного 

обстеження органів порожнини рота, особливо при досліджені 

пародонтологічного статусу, ця когорта пацієнтів поводить себе нетерпляче та 

часто перериває процедуру огляду. Рентгенологічне дослідження у 

наркозалежних хворих є значною проблемою, оскільки для його проведення 

спеціальне устаткування повинно бути наявним у реабілітаційному центрі або 

лікувальних закладах, що не завжди є можливим.   

Згідно результатів спостережень, у 18,1 % узалежнених хворих із 

захворюванням тканин пародонту рівень наркотичної інтоксикації продовжував 

залишатися на високому рівні, оскільки вони продовжували вживати 

наркотичні середники під час проведення терапії. З огляду на це, що прийняти 

рішення про припинення вживання наркотичних речовин та дотримуватися 

лікувального режиму може тільки сам хворий на наркоманію (згідно з Хартією 

про права людини), не всі узалежнені хворі завершили призначений курс 

лікування. Зв'язок з наркозалежними хворими, які перебували у лікарняних 

закладах з метою лікування ускладнень наркоманії, переривався у різні терміни, 

залежно від завершення надання допомоги чи самовільного покидання лікарні. 
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У реабілітаційних центрах узалежнені хворі перебували від 14 до 21 доби 

або швидше самовільно залишали заклад. Цей період був оптимальним для 

проведення лікування стоматологічної патології, зокрема терапії захворювань 

тканин пародонту. Проте, слід враховувати, що ці хворі приймають препарати 

для подолання абстинентного синдрому. Найбільш відповідальними були хворі 

на наркоманію з наркотичною ремісією. Однак необхідно брати до уваги, що 

хворі, які знаходяться у реабілітаційному центрі, прагнуть подолати 

наркотичну залежність, тому робота з ними повинна бути максимально 

коректна, без тиску до прийняття рішення відносно додаткової діагностики та 

терапії стоматологічної патології. Психоемоційний статус у таких хворих є 

нестабільний, тому надто наполегливі втручання можуть зруйнувати результат 

досягнений у лікуванні основного захворювання, а саме наркоманії. Проте 

надання стоматологічної допомоги є найбільш реальною у цих двох групах 

узалежнених, тому саме у реабілітаційних центрах потрібно створювати умови 

для лікування стоматологічної патології.  

Прослідкувати та оцінити віддалений результат (через 12, 18, 24 місяці) 

ефективності терапії патології тканин пародонту у наркозалежних хворих було 

складно, оскільки окрім того, що вони не з'являлися на призначений повторний 

огляд, значна їх кількість були приїжджими з інших віддалених міст та сіл і 

після закінчення реабілітації чи лікування наркоманії ці хворі поверталися до 

дому. 

Результати проведеної терапії ми оцінювали у групах наркозалежних 

хворих на гінгівіт, ГП початкового-І та ГП ІІ ступеня, оскільки лікування 

вказаних захворювань передбачає насамперед терапевтичний підхід, а також у 

хворих на ГП ІІ ступеня з глибиною пародонтальних кишень до 4,5 мм, які дали 

згоду на застосування методу закритого кюретажу. Наркозалежних хворих з ГП 

ІІІ ступеня, глибина пародонтальних кишень яких становила 4,5-8 мм і для 

лікування яких необхідно було застосувати відкритий кюретаж та клаптеві 

операції, скеровували у хірургічне відділення, однак значна частина цих хворих 

від хірургічного методу терапії відмовлялися.  
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Усі ці фактори необхідно враховувати при організації надання 

стоматологічної допомоги наркозалежним хворим. 

 

5.2. Клінічні результати комплексного лікування хворих на гінгівіт та 

генералізований пародонтит на тлі наркоманії 

 

Для дослідження ефективності комплексного лікування запальних та 

дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонту оцінювали результати у 

65 наркозалежних хворих на гінгівіт, ГП початкового-І ступеня та ГП ІІ 

ступеня. Залежно від застосованої терапії узалежнених хворих розподілили на 

дві групи. Основну групу склали 33 особи, яким застосовували запропоновані 

нами препарати, та 32 особи групи порівняння, де застосовували базову 

загальноприйняту терапію захворювань тканин пародонту. Результати 

комплексного лікування оцінювали через 14 діб після лікування та через 6 

місяців. До основної групи увійшли – 8 наркозалежних хворих на гінгівіт, 14 

узалежнених хворих на ГП початкового-І ступеня та 11 хворих на ГП ІІ 

ступеня. Групу порівняння формували 8 наркозалежних хворих на гінгівіт, 14 

хворих із ГП початкового-І ступеня та 10 узалежнених хворих на ГП ІІ ступеня.  

Позитивну динаміку спостерігали в обох когортах, проте у групі 

порівняння – вона була сповільнена та нестійка у віддалені терміни (6 місяців) 

після лікування.  

Проведено аналіз результатів клінічних індексів в узалежнених хворих на 

гінгівіт (табл. 5.1), які свідчать про покращення гігієнічного індексу ОНІ-S, а 

саме в осіб основної групи у 2 рази (з 1,96±0,3 бала до 0,98±0,1 бала, при 

(р<0,01)) одразу після лікування та через 6 місяців він становив 1,04±0,1 бала й 

хоча показник зріс, проте все ще різнився (р<0,05) від даних до лікування у 

1,9 раза. У хворих групи порівняння також спостерігали зниження значення 

індексу з 1,95±0,2 бала до 1,30±0,1 бала (р<0,05), однак через пів року показник 

зріс до 1,5±0,2 бала та суттєво не різнився від результатів до лікування (р>0,05). 
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Таблиця 5.1 – Результати індексної оцінки тканин пародонту 

у наркозалежних хворих на гінгівіт до та після лікування 

 

Індекси Терміни 

спостереження 

Основна група, 

(n=8) 

Група порівняння, 

(n=8) 

ОНІ-S, 

бали 

 

до лікування  1,96±0,3 1,95±0,2 

після лікування  0,98±0,1** 1,30±0,1* 

через 6 місяців  1,04±0,1* 1,5±0,2 

РВІ, 

бали 

до лікування  1,39±0,2 1,38±0,2 

після лікування  0,73±0,1* 0,85±0,1* 

через 6 місяців  0,83±0,1* 0,92±0,1 

РМА, 

% 

до лікування  41,0±1,3 40,6±1,2 

після лікування  21,6±1,3** 30,5±1,3** 

через 6 місяців  21,8±1,0** 35,8±2,3 

РІ, 

бали 

до лікування  0,73±0,1 0,73±0,1 

після лікування  0,43±0,05* 0,48±0,5* 

через 6 місяців  0,45±0,04* 0,56±0,08 

Примітка. * – показник вірогідності різниці порівняно з показниками до 

лікування при р˂0,05; ** ‒ р<0,01 

 

Ступінь кровоточивості у наркозалежних хворих на гінгівіт основної 

групи після лікування знижувався на 47,5 % (з 1,39±0,2 бала до 0,73±0,1 бала, 

при р<0,05) та через 6 місяців все ще був суттєво меншим на 40,3  % від 

показника до лікування (р<0,05). Показник хворих групи порівняння одразу 

після лікування також різнився на 38,4 % (з 1,38±0,2 бала до 0,85±0,2 бала, при 

р<0,05), проте, через 6 місяців збільшився до 0,92±0,2 бала та вірогідно не 

різнився від значення до лікування (р>0,05). 

Результати визначення інтенсивності та розповсюдженості запального 

процесу в тканинах пародонту засвідчив індекс РМА, який у наркозалежних 

хворих на гінгівіт основної групи через 14 діб після проведеної терапії знизився 
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у 1,9 раза (з 41,0±1,3 % до 21,6±1,3 %, при р<0,01) та залишався сталим через 6 

місяців після лікування (21,8±1,3 %, при р<0,01). Одразу після лікування в 

узалежнених хворих групи порівняння значення РМА суттєво зменшилось у 1,3 

раза (з 40,6±1,2 % до 30,5±1,3 %, при р<0,01), однак результат не залишився 

сталим та через 6 місяців піднявся до 35,8±2,3 % та не різнився з даними до 

лікування (р>0,05). Отримані результати свідчать про виражений 

пролонгований терапевтичний ефект застосованих препаратів у лікуванні 

захворювань пародонту в основній групі. 

Одразу після лікування у наркозалежних хворих основної групи значення 

індексу РІ було меншим у 1,7 раза від показника до лікування (0,43±0,05 бала 

проти 0,73±0,1 бала, р<0,05) та через 6 місяців становив 0,45±0,04 бала і 

вірогідно різнився (р<0,05) від результату до лікування у 1,6 раза. В 

узалежнених хворих групи порівняння через 14 діб, також, встановлено 

позитивний результат від лікування – значення індексу РІ, знижувалось у 1,5 

раза (з 0,73±0,1 бала до 0,48±0,5 бала, при р<0,05) проте через 6 місяців після 

терапії, зафіксувати тривалий результат не вдалося і показник збільшився до 

0,56±0,08 бала та істотно не різнився від даних до лікування (р>0,05).  

У хворих основної групи спостерігали відсутність неприємного запаху з 

порожнини рота, слизова оболонка ясен відновлювала блідо-рожеве 

забарвлення, ущільнювалась, покращувалось крайове прилягання до шийки 

зубів, зменшувалась кровоточивість (рис. 5.2). 

Проведена терапія ГП початкового-І ступеня у наркозалежних хворих 

основної групи через 14 діб після лікування спричинила вірогідне (р<0,01) 

зменшення у 1,9 раза рівня гігієнічного індексу ОНІ-S з 2,21±0,2 бала до 

1,19±0,1 бала. 
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Рис. 5.2. Наркозалежний хворий К., 19 років, в анамнезі зловживання 2 

роки марихуаною та субітексом. Д-з: хронічний катаральний гінгівіт.  

Наведений стан – 6 місяців після лікування. 

 

У групі порівняння показники до лікування  та після лікування  також 

різнилися (2,08±0,2 бала проти 1,55±0,2 бала, при р<0,05 ). Через 6 місяців 

показники ОНІ-S у основній групі, хоча і підросли, проте, істотно відрізнялись 

(р<0,05) від результату до лікування, на відміну показників у групі порівняння, 

які через 6 місяців не відрізнялись від значення до лікування (1,93±0,2 бала, при 

р>0,05) (табл. 5.2).  

При ГП початкового-І ступеня до лікування в узалежнених хворих 

основної групи, індекс РВІ становив 1,82±0,02 бала, а у групі порівняння – 

1,86±0,1 бала. Одразу після проведеної терапії, показник цього індексу у хворих 

основної групи знизився у 1,5 раза (1,18±0,1 бала при р<0,01), а у хворих групи 

порівняння – у 1,2 раза (1,54±0,1 бала при р<0,05) відповідно. Однак через 6 

місяців після лікування позитивний ефект від терапії зберігся тільки у хворих 

основної групи, про що засвідчили дані індексу РВІ (1,21±0,1 бала,при р<0,01), 

а у хворих групи порівняння спостерігали збільшення показника (1,65±0,1 

бала). 
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Таблиця 5.2 – Результати індексної оцінки тканин пародонту  

у наркозалежних хворих на ГП початкового-І ступеня до та після лікування 

 

Індекси 
Терміни 

спостереження 

Основна,  

(n=14) 

Порівняння, 

(n=14) 

ОНІ-S, 

бали 

 

до лікування 2,21±0,2 2,08±0,2 

після лікування 1,19±0,1** 1,55±0,2* 

через 6 місяців 1,45±0,2* 1,93±0,2 

РВІ, 

бали 

 

до лікування 1,82±0,1 1,86±0,1 

після лікування 1,18±0,1** 1,54±0,1* 

через 6 місяців 1,21±0,1** 1,65±0,1 

РМА, 

% 

 

до лікування 50,0±0,8 50,3±1,0 

після лікування 20,7±0,6** 30,1±1,7** 

через 6 місяців 21,6±1,0** 45,4±1,5* 

РІ, 

бали 

до лікування 1,45±0,08 1,40±0,08 

після лікування 0,82±0,08** 1,08±0,09* 

через 6 місяців 0,96±0,07** 1,16±0,10 

Примітка. * – показник вірогідності різниці порівняно з  показниками до 

лікування при р˂0,05; ** ‒ р<0,01 

 

Показник РМА при ГП початкового-І ступеня через 14 діб після 

лікування зменшувався в основній групі у 2,4 раза (з 50,0±0,8 % до 20,7±0,6 %, 

при р<0,01) та в групі порівняння у 2,1 раза (з 50,3±1,0 % до 29,3±1,8 %, при 

р<0,01). Через 6 місяців у наркозалежних хворих основної групи значення 

цього індексу склало 21,6±1,0 % та залишалось меншим від значення до 

лікування у 2,3 раза (р<0,01), у групі порівняння він збільшився до 45,4±1,5 % і 

також все ще різнився від даних до лікування (р<0,05). 

Про високий рівень дистрофічно-запальних змін у тканинах пародонту 

при ГП початкового-І ступеня у наркозалежних хворих свідчить показник 

індексу РІ, який після лікування у хворих основної групи вірогідно знижується 

на 43,4 % (з 1,45±0,08 бала до 0,82±0,08 бала, при р<0,01), а у групи порівняння 

– на 22,6 % (з 1,40±0,08 бала до 1,08±0,09 бала при р<0,05). Через 6 місяців 
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після лікування рівень РІ у хворих основної групи незначно зріс, проте все ще 

різнився з показником до лікування (р<0,01), що доводить ефективність 

застосованої патогенетичної терапії. У хворих групи порівняння різниці зі 

значенням до лікування не було (р>0,05).  

Наркозалежні хворі обох груп після проведеного лікування скарг не 

висловлювали. В узалежнених хворих основної групи при об’єктивному огляді 

через 6 місяців після лікування ясна мали блідо-рожевий колір, щільну 

консистенцію, під час зондування кровоточивості не спостерігали (рис. 5.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3.  Наркозалежний хворий 26 років, М. тривалість наркоманії 5 

років. Д-з: ГП початкового-І ступеня. Стан – 6 місяців після лікування 

 

На рентгенограми хворих на наркоманію з ГП початкового-І ступеня, 

виявляли ущільнення кісткової тканини міжальвеолярних перетинок, розмір 

періодонтальних кишень без змін (рис.5.4).  
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Рис 5.4. Рентгенограма наркозалежного хворого 26 років, М.,  

тривалість наркоманії 5 років. Д-з: ГП початкового-І ступеня.  

Стан – 6 місяців після лікування. 

 

Отримані об’єктивні дані підтверджені результатами індексної оцінки 

пародонту у наркозалежних хворих основної групи з ГП початкового-І ступеня 

та свідчать про стабілізацію дистрофічно-запального процесу у цьому 

комплексу тканин. 

У результаті проведеної індексної оцінки тканин пародонту (табл. 5.3) 

нами встановлено, що у наркозалежних хворих на ГП ІІ ступеня основної групи 

після лікування гігієнічний індекс ОНІ-S зменшився стосовно даних до 

лікування у 1,5 раза (з 2,26±0,2 бала до 1,56±0,1 бала, при р<0,01). Рівночасно 

спостерігали позитивну динаміку і в хворих групи порівняння, проте їхній 

результат був менше виражений (з 2,44±0,1 бала до 1,89±0,2 бала, при р<0,05). 

Через 6 місяців після лікування показник цього індексу дещо зріс у хворих 

основної групи до 1,59±0,1 бала, проте залишався меншим від значення до 

лікування (р<0,01) на противагу результату у хворих групи порівняння, який 

зріс (до 2,26±0,2 бала, при р>0,05) та суттєво не різнився з показником до 

лікування. Отримані результати можуть свідчити про те, що наркозалежні хворі 

після терапії та перебування під наглядом потрапляючи у звичне середовище 



119 
 

втрачають ті гігієнічні навички, яким їх навчали. Однак, після застосування 

препаратів „Намацит”, „Квертин”, „Xeros Dentaid”, позитивний ефект 

проведеного лікування був тривалішим навіть при вживанні хворими 

наркотичних речовин. 

 

Таблиця 5.3 – Результати індексної оцінки тканин пародонту  

у наркозалежних хворих на ГП ІІ ступеня до та після лікування 

 

Індекси 
Терміни 

спостереження 

Основна, 

(n=11) 

Порівняння, 

(n=10) 

ОНІ-S, 

бали 

 

до лікування 2,26±0,2 2,44±0,1 

після лікування 1,56±0,2** 1,89±0,2* 

через 6 місяців 1,59±0,1** 2,26±0,1 

РВІ, 

бали 

 

до лікування 2,19±0,1 2,24±0,14 

після лікування 1,49±0,1** 1,85±0,12* 

через 6 місяців 1,77±0,1* 1,88±0,12 

РМА, 

% 

 

до лікування 53,1±1,1 53,4±1,2 

після лікування 26,6±1,5** 49,0±1,5* 

через 6 місяців 29,2±1,2** 51,9±1,3 

ПІ, 

бали 

до лікування 3,49±0,2 3,45±0,2 

після лікування 1,92±0,2** 2,88±0,2* 

через 6 місяців 1,98±0,2** 3,01±0,2 

Примітка. * – показник вірогідності різниці порівняно з показниками до 

лікування при р˂0,05; ** ‒ р<0,01 

Зниження кровоточивості ясен безпосередньо після проведеного 

лікування засвідчували результати індексу РВІ, які були позитивними в обох 

групах, однак, в основній зменшення цього показника було суттєвішим 

(2,19±0,1 бала до 1,49±0,1бала р<0,01) порівняно з даними групи порівняння 

(2,24±0,1бала до 1,85±0,1бала, р<0,05). Також через 6 місяців після проведеної 

терапії в основній групі ефект зберігався та показник різнився від значень до 
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лікування (р<0,05). У групі порівняння теж спостерігали тенденцію до 

збільшення, проте істотної різниці (р>0,05) з даними до лікування не було.  

Активний розвиток запального процесу у тканинах пародонту 

наркозалежних хворих на ГП ІІ ступеня засвідчують високі показники 

індексної оцінки РМА, однак, після застосування запропонованих нами 

лікувальних засобів у хворих основної групи вдалося досягнути зниження 

значення цього індексу у 2 рази (з 53,1±1,1 % до 26,6±1,5 %, при р<0,01). У 

групі порівняння спостерігали менш істотне зниження даних цього індексу (з 

53,4±1,0 % до 49,0±1,5 %, при р<0,05). Через 6 місяців позитивний результат 

проведеного лікування залишався у хворих основної групи (29,2±1,2 %, при 

р<0,01), порівняно з показником до лікування, а у групі порівняння рівень 

індексу РМА зріс до 51,9±1,3 % та наближувався до значення до лікування 

(р>0,05). Отримані результати ще раз підтверджують ефективність 

застосованих препаратів „Квертин” та „Намацит” та „Xeros Dentaid” у 

комплексній терапії ГП у хворих на наркоманію.  

Індекс РІ у наркозалежних хворих на ГП ІІ ступеня після проведеного 

лікування був вірогідно меншим від вихідного рівня, однак у хворих основної 

групи результат знизився у 1,8 раза (з 3,49±0,2 бала до 1,92±0,2 бала, при 

р<0,01), а у групи порівняння – у 1,2 раза (з 3,49±0,2 бала до 2,88±0,2 бала, при 

р<0,05). Через 6 місяців після лікування величина індексу РІ була істотно 

нижчою (1,98±0,2 бала, р<0,01) у хворих основної групи, ніж у хворих групи 

порівняння (3,01±0,2 бала, р>0,05).  

Через 6 місяців, позитивний ефект від проведених терапевтичних 

заходів у осіб основної групи клінічно виявлявся відсутністю кровоточивості 

під час механічного подразнення, блідо-рожевим кольором та щільною 

структурою ясен, відсутністю неприємного запаху з порожнини рота (рис. 

5.5). 
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Рис. 5.5.Наркозалежний хворий Р., 21 рік; тривалість наркоманії – 5 років. 

Д-з ГП-ІІ ступеня. Стан – 6 місяців після лікування. 

 

На рентгенограмах наркозалежних хворих основної групи з ГП ІІ 

ступеня, які зроблені через 6 місяців після проведеної терапії, прогресування 

деструкції кісткової тканини відсутнє, розміри періодонтальних щілин без 

змін (рис. 5.6).  

 

 

Рис. 5.6. Рентгенограма наркозалежного хворого Р., 21 рік; тривалість 

наркоманії – 5 років.  Д-з ГП-ІІ ступеня. Стан – 6 місяців після лікування. 
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Стабільного позитивного результату після лікування захворювань тканин 

пародонту у хворих, які зловживають наркотичними речовинами, досягнути 

важко, оскільки наркотичні речовини, абстиненція та детоксикаційна терапія 

зменшують резистентність організму цих осіб. Тому застосування виключно 

базових заходів та засобів є недостатнім. Доцільно додатково впливати на різні 

ланки патогенезу розвитку захворювань тканин пародонту, які зазнають 

негативного впливу від наркотичних речовин, що дозволяє стабілізувати 

патологічний процес у цих тканинах та зупинити його наростання.  

 

5.3. Вплив запропонованого комплексу лікарських засобів на показники 

системи антиоксидантного захисту ротової рідини наркозалежних хворих на 

гінгівіт та генералізований пародонтит  

 

Результат проведеного дослідження системи прооксидантно-

антиоксидантного захисту засвідчив, що проведена терапія захворювань тканин 

пародонту зі застосуванням запропонованих лікарських засобів значно знижує 

інтенсивність ПОЛ у наркозалежних хворих. Так, рівень МДА в узалежнених 

осіб хворих на гінгівіт (табл. 5.4) безпосередньо після лікування зменшився – в 

основній групі, на 20 % та на 12 % – у групі порівняння при зіставленні 

результатів у хворих аналогічних груп до лікування, однак через 6 місяців – 

результат різнився на 24 % та 4 %, відповідно.  

В осіб основної групи, з цією ж формою захворювання пародонту, 

активність каталази після терапії зросла на 23 %, а в осіб групи порівняння – на 

9,5 %. Також спостерігали підвищення активності цього ферменту через 6 

місяців після лікування – на 25,9 % у хворих основної групи та дещо нижчий 

результат у групі порівняння –  на 5 %. 

Показник індексу АПІ, що характеризує рівновагу окисно-відновних 

процесів у наркозалежних хворих на гінгівіт, після лікування у осіб основної 

групи зріс у 1,7 раза і через півроку відрізнявся від даних до лікування у 1,3 
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раза та в осіб групи порівняння – у 1,2 раза через 14 діб і у 1,1 раза – через 6 

місяців.  

 

Таблиця 5.4 – Показники стану антиоксидантно-прооксидантної системи  

у наркозалежних хворих на гінгівіт до та після лікування 

 

Термін 

обстеження 

Групи МДА, 

мкмоль/л 

Каталаза, 

мкат/л 

АПІ 

 

з інтактним 

пародонтом 

(n=10) 

0,18±0,01 0,29±0,02 17,2±1,8 

До 

лікування 

основна 

(n=8) 
0,25±0,01## 0,20±0,02## 7,8±0,9## 

порівняння 

(n=8) 
0,24±0,01## 0,19±0,02## 7,97±1,0## 

Після 

лікування 

основна 

(n=8) 
0,20±0,01** 0,26±0,01** 13,3±1,2** 

порівняння 

(n=8) 
0,21±0,01#* 0,21±0,01## 9,9±0,6## 

Через 6 

місяців 

основна 

(n=7) 
0,19±0,01** 0,27±0,01** 14,0±1,4** 

порівняння 

(n=7) 
0,23±0,01## 0,20±0,01## 8,8±0,6## 

Примітка. * – показник вірогідності різниці порівняно з показниками до 

лікування при р˂0,05; ** ‒ при р˂0,01; # – показник вірогідності різниці 

порівняно з показниками осіб з інтактним пародонтом при р˂0,05; ## ‒ при 

р˂0,01. 

 

Отримані дані засвідчили позитивний та тривалий результат лікування 

хворих на гінгівіт основної групи запропонованим комплексом препаратів, які 

мають антиоксидантну дію.  

У наркозалежних хворих на ГП початкового-І ступеня основної групи 

після лікування відзначалось помірне підвищення значення АПІ індексу у 1,6 

раза, що залежало від маркерів АОС і ПОЛ, а саме зменшення рівня МДА 

(0,31±0,02 мкмоль/л до 0,24±0,01 мкмоль/л, р<0,01) та зростання активності 
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каталази (0,15±0,01 мкат/л до 0,20±0,01 мкат/л, р<0,01) відносно результатів до 

лікування (табл. 5.5).  

 

Таблиця 5.5 – Показники стану антиоксидантно-прооксидантної системи  

у наркозалежних хворих на ГП початкового-І ступеня 

 

Терміни 

спостереження 

Групи МДА 

мкмоль/л 

Каталаза 

мкат/л 

АПІ 
 

з інтактним 

пародонтом 

 (n=10) 

0,18±0,01 0,29±0,02 14,3±2,02 

До 

лікування 

основна 

(n=14) 
0,31±0,01## 0,15±0,01## 5,1±0,6## 

порівняння 

(n=14) 
0,31±0,02## 0,13±0,02## 4,4±0,6## 

Після 

лікування 

основна 

(n=14) 
0,24±0,01**## 0,20±0,01**## 8,2±0,7**# 

порівняння 

(n=14) 
0,28±0,02## 0,16±0,01## 5,6±0,5## 

Через 6 місяців 

основна 

(n=12) 
0,20±0,01** 0,25±0,01** 10,9±0,9** 

порівняння 

(n=12) 
0,29±0,01## 0,15±0,01## 5,4±0,5## 

Примітка. * – показник вірогідності різниці порівняно з показниками до 

лікування при р˂0,05; ** ‒ при р˂0,01; # – показник вірогідності різниці 

порівняно з показниками осіб з інтактним пародонтом при р˂0,05; ## ‒ при 

р˂0,01. 

 

Через 6 місяців після застосування запропонованих лікарських засобів у 

хворих основної групи спостерігали подальше зниження МДА (0,020±0,01 

мкмоль/л) та підвищення активності каталази (0,25±0,01 мкат/л), що мало своє 

відображення у збільшенні значення АПІ у 2 рази, у цій когорті осіб. Зміни 

показників ПОЛ та АОС, які виявили безпосередньо після лікування та у 

віддалені терміни, засвідчили доцільність застосування запропонованих нами 

медикаментних засобів. 
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Натомість у наркозалежних хворих групи порівняння з ГП початкового-І 

ступеня, безпосередньо після лікування спостерігали у ротовій рідині неістотне 

зниження рівня МДА в (0,31±0,02 мкмоль/л до 028±0,01 мкмоль/л р>0,05) та 

несуттєве збільшення активності каталази (0,13±0,02 мкат/л до 0,16±0,01 

мкат/л, р>0,05) стосовно даних до лікування. Значення індексу антиоксидантно-

прооксидантої рівноваги у цих хворих невірогідно відрізнялося безпосередньо 

після лікування та через півроку (р>0,05).   

Висліди індексної оцінки стану тканин пародонту у наркозалежних 

хворих на ГП ІІ ступеня до та після лікування наведено у табл. 5.6. 

Результати дослідження рівня МДА у наркозалежних хворих на ГП ІІ 

ступеня основної групи до та безпосередньо після лікування засвідчили його 

зниження у 1,5 раза відповідно з 0,35±0,01 мкмоль/л до 0,24±0,02 мкмоль/л 

(р<0,01), а через 6 місяців до 0,20±0,01 мкмоль/л (р<0,01). Активність каталази 

у цієї когорти осіб зросла після лікування у 1,5 раза відносно показника до 

лікування (0,13±0,01 мкат/л до 0,23±0,02 мкат/л; р<0,01), а через 6 місяців 

становила – 0,25±0,01 мкат/л  (р<0,01). 

У хворих групи порівняння, яким діагностували ГП ІІ ступеня, каталазна 

активність у ротовій рідині, одразу після проведеного лікування, зросла у 1,1 

раза, а рівень МДА знизився – у 1,1 раза. Через півроку показник активності 

каталази зафіксовано на позначці 0,13±0,01 мкат/л що відповідало її рівню до 

лікування, а значення МДА становило – 0,32±0,02 мкмоль/л проти 0,34±0,01 

мкмоль/л (р>0,05). 

Відповідно до отриманих результатів дослідження показників 

прооксидантно-антиоксидантного захисту значення індексу АПІ у хворих на 

ГП ІІ ступеня основної групи безпосередньо після лікування було вищим у 2,7 

раза за результат до лікування (3,7±0,2 проти 10,1±1,2) та через 6 місяців – у 1,9 

раза (11,4±1,1), проте все ще відрізнялося від даних осіб зі здоровим 

пародонтом. 
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Таблиця 5.6 – Показники стану антиоксидантно-прооксидантної системи  

у наркозалежних хворих на ГП ІІ ступеня до та після лікування 

 

Термін 

спостереження 

Групи МДА 

мкмоль/л 

Каталаза 

мкат/л 

АПІ 

 

з інтактним 

пародонтом 

 (n=10) 

0,18±0,01 0,29±0,02 17,2±1,8 

До 

лікування 

основна 

(n=11) 
0,35±0,01## 0,13±0,01## 3,7±0,2## 

порівняння 

(n=10) 
0,34±0,01## 0,12±0,01## 3,5±0,2## 

Після 

лікування 

основна 

(n=11) 
0,24±0,02**# 0,23±0,02**# 10,1±1,2**## 

порівняння 

(n=10) 
0,31±0,02## 0,13±0,01## 4,7±0,6## 

Через 6 

місяців 

основна 

(n=10) 
0,20±0,01** 0,25±0,01** 11,4±1,1**## 

порівняння 

(n=10) 
0,32±0,02## 0,13±0,01## 4,3±0,4## 

Примітка. * – показник вірогідності різниці порівняно з показниками до 

лікування при р˂0,05; ** ‒ при р˂0,01; # – показник вірогідності різниці 

порівняно з показниками осіб з інтактним пародонтом при р˂0,05; ## ‒ при 

р˂0,01. 

 

У хворих групи порівняння АПІ до лікування становив 3,5±0,2, а через 14 

діб після лікування зріс у 1,3 раза (до 4,7±0,6),  однак все ще суттєво відрізнявся 

від показника в осіб з інтактним пародонтом (р<0,05), а через 6 місяців 

знизився до величини 4,3±0,4. У цієї групи результат індексу АПІ не різнився 

від даних до лікування ні через 14 діб, ні через 6 місяців після лікування.  

Відтак, у наркозалежних хворих основної групи АПІ хоч і відрізнявся від 

осіб з інтактним пародонтом проте суттєво зріс від значеннь до лікування. 

Нестабільний позитивний результат у віддалені терміни у наркозалежних 

хворих очевидно пояснюється тим, що значна кількість узалежнених хворих, 

повернувшись до повсякденного життя, продовжували вживати наркотичні 
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середники та впродовж цього терміну декілька разів лікували абстиненцію, що 

позначалось на системі АОЗ й без застосування відповідних засобів відновити 

рівновагу не вдалося.  

Як свідчать результати наших досліджень застосування тільки засобів та 

методів базового лікування захворювань тканин пародонту у наркозалежних 

хворих не може забезпечити позитивний тривалий ефект для відновлення 

прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі, яка відіграє провідну 

роль у патогенезі виникнення даних захворювань, тому необхідно 

застосовувати препарати антиоксидантної дії для подолання негативних 

наслідків, спричинених вживанням наркотичних речовин. Включення у 

комплексну терапію запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин 

пародонту в узалежнених осіб антиоксидантного препарату „Квертин”, 

мікроелементного комплексу „Намацит” та препарату для усунення сухості у 

порожнині рота „Dentaid Xeros”, зумовило зниження рівня МДА та підвищення 

активності каталази забезпечуючи зменшення негативного ефекту від вільно-

радикальних реакцій та покращення репараційних процесів у тканинах 

пародонту, що підтверджувалось позитивною динамікою. Застосовані лікарські 

засоби мали тривалий терапевтичний ефект впродовж 6 місяців на тканини 

пародонту у хворих на наркоманію.  

 

5.4. Оцінка ефективності застосування запропонованих лікарських засобів 

у терапії гінгівіту та генералізованого пародонтиту наркозалежних хворих за 

результатами досліджень мікроелементного складу ротової рідини  

 

Значення дисбалансу мікроелементів у порушенні гомеостазу в усіх 

органах та системах передбачає використання засобів для його корекції [40, 41]. 

В осіб, які вживають наркотичні речовини, нестача певних есенціальних 

мікроелементів є доволі вираженою враховуючи вплив наркотиків на обмінні 

процеси та стиль життя наркозалежних. Тому, включення у терапію 
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захворювань тканин пародонту препаратів, які містять ці сполуки є 

обґрунтованим. 

В узалежнених хворих на гінгівіт вміст заліза у ротовій рідині до 

лікування не мав суттєвої різниці (р>0,05) від показників здорових осіб (див. 

табл. 4.4.), також не було суттєвої різниці у рівні цього мікроелемента між 

показниками до та після лікування.  

Результати мікроелементного стану ротової рідини наркозалежних 

хворих на гінгівіт при застосуванні запропонованих лікарських засобів 

наведений у табл. 5.7.  

 

Таблиця 5.7 - Вміст мікроелементів заліза, цинку, мангану у ротовій рідині 

наркозалежних хворих на гінгівіт після проведеного лікування 

 

Терміни 

спостереження 

Групи 
Залізо 

мг/кг 

Цинк 

мг/кг 

Манган 

мг/кг 

з інтактним 

пародонтом 

 (n=10) 

0,48±0,02 0,52±0,03 0,047±0,004 

До 

лікування 

основна (n=8) 0,52±0,02 0,45±0,02## 0,039±0,003## 

порівняння 

(n=8) 
0,51±0,02 0,44±0,03## 0,039±0,003## 

Після 

лікування 

основна (n=8) 0,51±0,03 0,51±0,02* 0,047±0,002* 

порівняння 

(n=8) 
0,50±0,02 0,45±0,02# 0,040±0,003# 

Через 6 

місяців 

основна (n=7) 0,49±0,03 0,52±0,02* 0,047±0,002* 

порівняння 

(n=7) 
0,49±0,02 0,45±0,03# 0,040±0,002# 

Примітка. * – показник вірогідності різниці порівняно з показниками до 

лікування при р˂0,05; ** ‒ при р˂0,01; # – показник вірогідності різниці 

порівняно з показниками у осіб з інтактним пародонтом при р˂0,05; ## ‒ при 

р˂0,01 

 

Рівень цинку у ротовій рідині наркозалежних хворих на гінгівіт в 

основній групі одразу після лікування зріс та суттєво різнився від показника до 
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лікування (0,45±0,02 мг/кг до 0,51±0,02 мг/кг; р<0,05) і через 6 місяців 

залишався у межах значення у осіб із інтактним пародонтом (0,52±0,02 мг/кг). 

Лікування, передбачене для хворих групи порівняння (базова терапія), 

позитивному ефекту не сприяло ні через 14 діб (до 0,44±0,03 мг/кг після 

0,45±0,02 мг/кг, р>0,05), ні через 6 місяців (0,45±0,03 мг/кг). 

У наркозалежних хворих на гінгівіт основної групи вміст мангану зріс 

через 14 діб після лікування (з 0,039±0,003 мг/кг до 0,047±0,003 мг/кг, р<0,05 ) і 

через 6 місяців – залишався на тому ж рівні. В осіб групи порівняння з 

аналогічним захворюванням тканин пародонту рівень цього есенціального 

мікроелемента не мав суттєвого приросту одразу після лікування (до 

0,039±0,03мг/кг після 0,040±0,03 мг/кг, р>0,05) і також залишався на цій же 

позиції через пів року (0,040±0,02 мг/кг). 

Отримані результати свідчать про високу ефективність застосування у 

наркозалежних хворих на гінгівіт розпрацьованого нами лікувально-

профілактичного комплексу, одним із компонентів якого є мікроелементний 

препарат „Намацит”, що містить цинк та манган.  

Результат дослідження вмісту заліза у ротовій рідині наркозалежних 

хворих на ГП початкового-І ступеня основної групи (табл. 5.8) засвідчив 

суттєве зниження вмісту цього мікроелементу одразу після лікування (з 

0,53±0,02 мг/кг до 0,48±0,01 мг/кг, при р<0,01), рівень якого і через 6 місяців 

також становив 0,48±0,01 мг/кг. 

В узалежнених осіб групи порівняння хворих на ГП початкового-І 

ступеня вміст заліза після проведеної базової терапії невірогідно знизився (з 

0,53±0,01 мг/кг до 0,52±0,01 мг/кг, р>0,05) та не мав суттєвої різниці з 

показником до лікування і через 6 місяців (0,52±0,01 мг/кг, р>0,05).  

В узалежнених хворих на ГП початкового-І ступеня основної групи 

кількість цинку зросла безпосередньо після лікування у 1,5 раза (з 0,33±0,02 

мг/кг до 0,49±0,02 мг/кг, р<0,01) та через 6 місяців становила 0,51±0,02 мг/кг 

при р<0,01. У наркозалежних хворих групи порівняння зафіксоване несуттєве 

зростання цього мікроелементу у ротовій рідині (з 0,32±0,03мг/кг до 38±0,02 
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мг/кг, р>0,05), одразу після лікування і через 6 місяців змін не спостерігали 

(0,38±0,03 мг/кг). 

 

Таблиця 5.8 – Вміст мікроелементів заліза, цинку, мангану у ротовій  

рідині наркозалежних хворих на ГП початкового - І ступеня  

після проведеного лікування 

 

Термін 

спостереження 

Групи 
Залізо 

мг/кг 

Цинк 

мг/кг 

Манган 

мг/кг 

з інтактним 

пародонтом 

 (n=10) 

0,48±0,02 0,52±0,03 0,047±0,004 

До 

лікування 

основна 

(n=14) 
0,53±0,01# 0,33±0,02## 0,032±0,001## 

порівняння 

(n=14) 
0,53±0,01# 0,32±0,03## 0,031±0,002## 

Після 

лікування 

основна 

(n=14) 
0,48±0,01** 0,49±0,02** 0,042±0,002** 

порівняння 

(n=14) 
0,52±0,01# 0,38±0,02## 0,035±0,001# 

Через 6 

місяців 

основна 

(n=12) 
0,48±0,01** 0,51±0,02** 0,043±0,002** 

порівняння 

(n=12) 
0,52±0,01# 0,38±0,02## 0,035±0,001# 

Примітка. * – показник вірогідності різниці порівняно з показниками до 

лікування при р˂0,05; ** ‒ при р˂0,01; # – показник вірогідності різниці 

порівняно з показниками у осіб з інтактним пародонтом при р˂0,05; ## ‒ при 

р˂0,01 

 

В осіб основної групи хворих на ГП початкового-І ступеня, які 

зловживали наркотичними речовинами, через 14 діб після лікування рівень 

мангану зріс відносно значень до лікування (з 0,032±0,001 мг/кг до 

0,042±0,002 мг/кг, р<0,01) і через 6 місяців продовжував зростати – до 

0,043±0,002 мг/кг. 
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Через 14 діб після лікування вміст мангану у ротовій рідині 

наркозалежних хворих на ГП початкового-І ступеня групи порівняння 

невірогідно зріс з 0,031±0,002 мг/кг до 0,035±0,001 мг/кг (р>0,05) і через 

півроку рівень цього мікроелемента не змінився (0,035±0,001 мг/кг). 

В узалежнених осіб основної групи хворих на ГП ІІ ступеня показник 

заліза у ротовій рідині одразу після лікування знизився і вірогідно відрізнявся 

від даних до лікування (0,56±0,03 мг/кг до 0,48±0,03 мг/кг, р<0,05) та 

наблизився до показника осіб з інтактним пародонтом (0,48±0,04 мг/кг) 

(табл.5.9).  

 

Таблиця 5.9 – Вміст мікроелементів заліза, цинку, мангану у ротовій рідині 

наркозалежних хворих на ГП ІІ ступеня після проведеного лікування 

 

Терміни 

спостереження 

Групи 
Залізо, 

мг/кг 

Цинк, 

мг/кг 

Манган, 

мг/кг 

з інтактним 

пародонтом 

 (n=10) 

0,48±0,02 0,52±0,03 0,047±0,004 

До 

лікування 

основна 

(n=11) 
0,56±0,02# 0,31±0,02## 0,033±0,001## 

порівняння 

(n=10) 
0,57±0,03# 0,31±0,01## 0,033±0,002## 

Після 

лікування 

основна 

(n=11) 
0,48±0,03* 0,49±0,03** 0,041±0,002** 

порівняння 

(n=10) 
0,55±0,02# 0,37±0,03## 0,036±0,002# 

Через 6 

місяців 

основна 

(n=10) 
0,49±0,02* 0,49±0,03** 0,042±0,002** 

порівняння 

(n=10) 
0,55±0,02# 0,35±0,03## 0,035±0,001# 

Примітка. * – показник вірогідності різниці порівняно з показниками до 

лікування при р˂0,05; ** ‒ при р˂0,01; # – показник вірогідності різниці 

порівняно з показниками у осіб з інтактним пародонтом при р˂0,05; ## ‒ при 

р˂0,01 
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Через 6 місяців вміст цього мікроелементу у хворих основної групи дещо 

зріс, однак все ще вірогідно різнився з даними до лікування (0,49±0,02 мг/кг 

проти 0,56±0,02 мг/кг; р˂0,05).  

У наркозалежних хворих групи порівняння з ГП ІІ ступеня рівень заліза 

після лікування суттєво не різнився з показником до лікування (з 0,57±0,03 

мг/кг до 0,55±0,02 мг/кг, при р>0,05) та через 6 місяців (0,55±0,02 мг/кг, при 

р>0,05). 

Застосування у комплексному лікуванні препаратів „Квартин”, 

„Намацит” та „Xeros Dentaid” у наркозалежних хворих на ГП ІІ ступеня 

позитивно впливає на вміст цинку у ротовій рідині через 14 діб (зростає з 

0,31±0,02 мг/кг до 0,49±0,03 мг/кг; р˂0,01) і через 6 місяців – результат 

залишається на цьому ж рівні – 0,49±0,03 мг/кг.  

В узалежнених хворих на ГП ІІ ступеня групи порівняння у результаті 

застосування базової терапії у лікуванні генералізованого пародонтиту 

відзначали невірогідне збільшення рівня цинку відносно результатів до 

лікування. Внаслідок проведеного лікування, через 6 місяців кількість цього 

есенціального мікроелементу у ротовій рідині осіб групи порівняння 

зменшилася до 0,35±0,03 мг/кг та суттєво відрізнялася від показника в осіб із 

інтактним пародонтом (0,52±0,08 мг/кг; р˂0,05).  

Цей мікроелемент може конкурувати з кальцієм за місце у кристалічній 

решітці, його недостача впливає на активність ЛФ, яка пов’язана з активністю 

остеобластів [137]. Значна роль відведена цинку і в стабілізації мембран клітин 

та участі в процесах АОЗ [6]. Тому відновлення балансу цього мікроелемента 

впливає на репараційних процесів у тканинах пародонту. 

Проведене лікування ГП ІІ ступеня у хворих, які зловживали 

наркотичними речовинами, із застосуванням запропонованих нами лікувальних 

засобів дозволило усунути дефіцит мангану (з 0,033±0,001 мг/кг до 0,041±0,002 

мг/кг; р˂0,01) та подальше його зростання через 6 місяців (0,042±0,002 мг/кг). 

У наркозалежних хворих на ГП ІІ ступеня групи порівняння, 

безпосередньо після лікування, вміст мангану залишався низьким та не 
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відрізнявся від даних до лікування (0,033±0,002 мг/кг до 0,036±0,002 мг/кг, 

р>0,05). Через 6 місяців після лікування спостерігали негативну динаміку рівня 

цього мікроелемента (0,035±0,001 мг/кг). 

Таким чином, очевидно, що організм наркозалежних хворих потерпає від 

дефіциту есенціальних мікроелементів, що впливає і на функціонування тканин 

пародонту. Тому застосування препаратів „Квартин”, „Намацит” та „Xeros 

Dentaid” у терапії захворювань тканин пародонту наркозалежних хворих 

засвідчує суттєво кращі результати після проведеного лікувальних заходів, які 

включають ці препарати. 

 

5.5. Вплив запропонованих лікарських засобів на активність ферментів 

ротової рідини у наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту 

 

Активність ЛФ та КФ свідчать про стан процесів кісткотворення та 

резорбції. У табл. 5.10 висвітлена динаміка активності ЛФ та КФ у ротовій 

рідині наркозалежних хворих основної та порівняльної груп при гінгівіті, ГП 

початкового-І ступеня, ГП ІІ ступеня під час лікування. Так, при гінгівіті рівень 

активності КФ у ротовій рідині узалежнених хворих основної групи знизився з 

23,5±1,1 ОД/л до 19,9±0,6 Од/л, р<0,05 наблизившись до показників в осіб з 

інтактними пародонтом після лікування. Однак, через 6 місяців після 

проведеної терапії зафіксували незначне зростання показника до 20,4±1,0 Од/л, 

що було вірогідно ще нижчим (р<0,05) від значення до лікування. Активність 

ЛФ у цій групі хворих зросла з 46,6±1,3 Од/л до 53,9±2,1 Од/л при р<0,05 і 

через пів року після лікування становила 53,3±1,0 Од/л при р<0,05 і істотно не 

різнилася з групою осіб із інтактним пародонтом. 

У наркозалежних хворих на гінгівіт групи порівняння зменшення 

активності КФ безпосередньо після лікування була несуттєвим (з 23,3±1,0 Од/л 

до 22,2±0,7 Од/л, при р>0,05) і через 6 місяців після проведеної базової терапії 

також становила – 22,3±0,8 Од/л (при р>0,05 з групою осіб з інтактним 

пародонтом). Також, у цій групі зафіксоване незначне зростання активності ЛФ 
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після лікування (46,1±1,3 Од/л до 47,8±1,3 Од/л, р>0,05) й через 6 місяців після 

терапії показник залишався на рівні 47,4±1,4 Од/л. 

 

Таблиця 5.10 – Показники активності ЛФ та КФ після лікування наркозалежних 

хворих з гінгівітом, ГП початкового-І та ГП ІІ ступенів 

 

Захворю

вання 

Термін 

спостереження 

КФ, 

ОД/л 

ЛФ, 

ОД/л 

основна порівняння основна порівняння 

Гінгівіт 

до лікування 23,5±1,1# 23,3±1,0# 46,6±1,3## 46,1±1,3## 

після лікування 19,9±0,6* 22,2±0,7# 53,9±2,1** 47,8±1,3## 

через 6 місяців 20,4±1,0* 22,3±0,8# 53,2±1,0** 47,3±1,3## 

ГП 

поч.-І 

ступеня 

до лікування 25,1±0,8# 24,9±0,6## 42,2±0,9## 42,9±0,9## 

після лікування 20,4±0,6** 24,9±0,6## 52,5±1,6** 43,8±0,9## 

через 6 місяців 20,7±0,5** 23,5±0,6## 52,3±1,3** 43,6±1,1## 

ГП ІІ 

ступеня 

до лікування 27,2±0,6## 27,9±0,5## 41,2±0,5## 42,8±0,9## 

після лікування 20,8±0,5** 27,1±0,5## 52,2±0,7** 44,0±1,1## 

через 6 місяців 21,6±0,5** 27,4±0,5## 51,3±1,3**# 43,7±0,8## 

 з інтактним 

пародонтом 
19,5±1,0 55,6±1,2 

Примітка. * – показник вірогідності різниці порівняно з показниками до 

лікування при р˂0,05; ** ‒ при р˂0,01; # – показник вірогідності різниці 

порівняно з показниками здорових осіб при р˂0,05; ## ‒ при р˂0,01. 

 

Через 14 діб після лікування у ротовій рідині наркозалежних хворих на 

ГП початкового-І ступеня основної групи спостерігали зменшення активності 

КФ на 18,7 % (з 25,1±0,8 Од/л до 20,4±0,6 Од/л, при р<0,01). Через 6 місяців 

активність цього ферменту була меншою від значення до лікування на 17,5 % 

(20,7 Од/л, р<0,01). У цій же групі після застосування лікувальних та 

профілактичних засобів у поєднанні з базовою терапією зафіксували зростання 
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активності ЛФ на 24,4 % (з 42,2±0,9 Од/л до 52,5±1,4 Од/л, при р<0,01), та на 

24,2 % – через 6 місяців після лікування, що наближувало результати цієї групи 

до показника осіб з інтактним пародонтом (р>0,05). 

У групі порівняння наркозалежних хворих на ГП початкового-І ступеня, 

після лікування позитивна динаміка у результатах дослідження КФ та ЛФ була 

присутня, проте вона була несуттєвою. Зокрема, через 14 діб після лікування 

активність КФ знизилась на 6,4 % від показника до терапії (з 24,9±0,6 Од/л до 

23,3±0,5 Од/л, при р>0,05) та через 6 місяців становила 23,5±0,6 Од/л, що лише 

на 6,0 % менше рівня до лікування. Рівень активності ЛФ у цієї когорти хворих, 

також не мав суттєвої позитивної динаміки, відносно показника до лікування (з 

42,9±0,9 Од/л до 43,3±0,8 Од/л, при р>0,05) і такий же результат відзначали і 

через 6 місяців (43,6±1,1 Од/л). 

У наркозалежних хворих на ГП ІІ ступеня основної групи через 14 діб 

після лікування рівень активності КФ ротової рідини був на 23,5 % нижчим від 

значення до лікування (з 27,2±0,6 Од/л до 20,8±0,5 Од/л, р<0,01). Через 6 

місяців відзначали незначне збільшення активності цього ферменту – до 

21,6±0,9 Од/л, що було на 20,6 % меншим від даних до проведення терапії 

(р<0,01). Водночас у хворих цієї ж групи після лікування спостерігали 

збільшення активності ЛФ у ротовій рідині на 26,5 % (з 41,2±0,5 Од/л до 

52,2±0,7 Од/л, р<0,01) відносно показника до лікування. Через 6 місяців 

активність ЛФ у цій групі становила 51,3±1,3 Од/л і все ще суттєво відрізнялась 

від значення до лікування. 

Результати дослідження активності КФ в узалежнених хворих на ГП ІІ 

ступеня групи порівняння засвідчили, що вірогідної різниці між показниками 

до лікування та через 14 діб після лікування не було (27,9±0,7 Од/л проти 

27,1±0, Од/л, р>0,05), як і між значенням до лікування та через 6 місяців після 

терапії. Значення рівня активності ЛФ у ротовій рідині хворих цієї групи одразу 

після застосування базової терапії та через півроку, також вірогідно не 

різнилося відносно даних до лікування (р>0,05). 
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Існують дослідження, які свідчать про збільшення активності ЛФ у 

відповідь на зростання активності КФ, як реакція відповіді на резорбційні 

процеси у кістковій тканині [105]. Проведені нами дослідження ротової рідини 

у наркозалежних хворих з патологією тканин пародонту засвідчили зниження 

активності ЛФ та збільшення активності КФ. Подібні зміни були описані у 

роботі [57, 105]. Ці зміни, можуть бути пов’язані з вмістом у ротовій рідині 

наркозалежних хворих мікроелементів стронцію та свинцю, які впливають на 

процеси кісткотворення [137]. Також ймовірний вплив на порушення рівноваги 

між КФ та ЛФ має виявлене нами зниження рівня цинку у ротовій рідині 

наркозалежних хворих.  

Тому застосування запропонованих лікувальних засобів, які містять цинк, 

манган є доцільним та сприяє відновленню балансу між резорбційними та 

формуючими процесами. 

Результати отримані під час та після комплексного лікування запальних 

та дистрофічно-запальних захворювань пародонту у наркозалежних хворих 

вказують на те, що дотримання розпрацьованої схеми надання стоматологічної 

допомоги узалежненим та застосування препаратів „Намацит”, „Квертин”, 

„Xeros Dentaid” сприяє позитивному, тривалому ефекту від проведеної терапії. 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікації [139] списку 

використаних джерел. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Тенденція до активного зростання захворюваності на наркоманію ставить 

під загрозу існування суспільства у будь-якій країні. В Україні ситуація із 

збільшенням розповсюдження наркотичних речовин та активним вживанням їх 

стоїть дуже гостро. Неконтрольовані східні кордони та політична ситуація у 

південно-східних регіонах роблять нашу державу особливо вразливою у даній 

проблемі. Зросла кількість нових синтетичних препаратів, які доволі легко 

можна придбати через інтернет та у місцях відпочинку для молоді, а часом і у 

школах [42, 45, 46, 60, 159].  

Діючі речовини та домішки у наркотиках і вплив який вони чинять на 

організм узалежнених залишаються не до кінця відомим. Існує низка 

досліджень, де вивчали наслідки, спричинені вживанням наркотичних 

середників, серед яких інфекційний ендокардит, психічні розлади, патологія 

гепато-біліарної системи, виникнення та розвиток трансмісійних інфекцій, 

хірургічні ускладнення, особливо ін’єкційної наркоманії та ін. 

[16, 27, 50, 58 , 63, 155, 176]. Проте стоматологічний статус хворих на 

наркоманію описаний мало. Стан тканин пародонту наркозалежних хворих має 

багато невирішених питань [69]. Цей комплекс тканин залежить від багатьох 

загальних та місцевих факторів, які вливають на нього, як опосередковано так і 

безпосередньо. Наркотичні речовини є потужним чинником та провокують 

дисбаланс всіх систем організму, впливаючи зокрема і на тканини пародонту 

[25, 170, 171, 181].  

При дослідженні змін, які відбуваються в організмі під впливом 

наркотиків, значну увагу акцентують на порушеннях обмінних процесів. Тому 

визначення стану антиоксидантно-прооксидантного рівноваги в організмі 

наркозалежних хворих є важливим завданням, з огляду на те, що процеси АОЗ і 

ПОЛ відіграють суттєву роль у розвитку патології тканин пародонту 

[41, 44, 52, 118].  
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Стиль життя узалежнених хворих має свої негативні особливості, зокрема 

формування специфічного харчового трибу, який передбачає надмірне 

вживання їжі багатої вуглеводами, солодких газованих напоїв, поряд зі 

зменшенням кількості харчових продуктів, багатих мікро- та макроелементами, 

вітамінами. Встановлений режим харчування у цієї когорти осіб, спричиняє 

дисбаланс есенціальних мікроелементів (манган, цинк, залізо, марганець), які є 

активними центрами ферментів і виконують активуючу, регулюючу і 

структурно-стабілізуючу функції в організмі, що, зокрема, має вплив на стан 

тканин пародонту. Тому відновлення мікро та макроелементного гомеостазу є 

важливим завданням у лікуванні запальних та дистрофічно-запальних 

захворювань пародонту [6, 33, 87]. Необхідно забезпечити надходження 

достатньої кількості цих елементів для відновлення функцій тканин пародонту 

в узалежнених хворих. Вказані зміни в організмі наркозалежних хворих стали 

підґрунтям для детального вивчення стану тканин пародонту у цієї когорти 

осіб, а враховуючи результати дослідження, застосувати препарати з 

антиоксидантними властивостями та збагачені мікроелементами [43, 64, 75]. 

Метою дослідження було – підвищення ефективності діагностики та 

лікування захворювань пародонту у наркозалежних хворих на підставі 

вивчення клінічних виявів, з урахуванням окремих ланок патогенезу запальних 

та дистрофічно-запальних хвороб тканин пародонту.  

Для вирішення поставленого завдання нами було обстежено 113 

наркозалежних осіб, з яких захворювання пародонту діагностували у 105 осіб 

(основна група) та 92 – неузалежнених, з яких захворювання пародонту 

діагностували у 65 осіб (група порівняння). Окрім того, результати 10 осіб 

(група контролю) з інтактними тканинами пародонту, ми використовували в 

якості умовної норми. Вік обстежуваних – від 18 до 45 років. Хворі на 

наркоманію перебували на реабілітації у реабілітаційному центрі 

„Перспектива” (директор центру Михайлів С. В.) та на лікуванні у Комунальній 

8-й міській клінічній лікарні м. Львова.  
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Діагноз захворювань пародонту встановлювали на підставі класифікації 

запропонованої М.Ф. Данилевським. Стан тканин пародонту оцінювали з 

допомогою індексів: індекс гігієни OHI-S, індекс Russel (РІ), РМА, глибину 

пародонтальної кишені, ступінь кровоточивості ясен (Mühlemann i Son S.,1971) 

в модифікації Коуел (Cowell C.R. et al., 1975). 

Для з'ясування особливості розвитку захворювань тканин пародонту у 

наркозалежних хворих, обґрунтованого застосування комплексу лікарських 

засобів і протоколу ведення наркозалежних хворих ми провели оцінку 

патогенетичних ланок, використовуючи біохімічні та морфологічні 

дослідження. Серед яких визначали активність каталази, ЛФ та КФ, вміст 

маркерів запалення – МДА, вміст білка, мікро- та макроелементний склад 

ротової рідини. 

Дослідження поширення та структури захворювань тканин пародонту у 

наркозалежних засвідчив, що у хворих основної групи гінгівіт виявляли суттєво 

рідше (х
2
=13,23; р<0,001), ніж у групі порівняння. Початковий та І ступінь 

пародонтиту діагностували в осіб основної групи у 26,7 % і у дещо більшої 

кількості хворих групи порівняння – 26,1 %, що не становило різниці 

(х
2
=0,0054; р>0,05). У 30,5 % наркозалежних хворих виявили ГП ІІ ступеня, при 

тому у неузалежнених ця кількість склала 18,5 % та була вірогідно нижчою 

(х
2
=3,021; р<0,05). У хворих основної групи, ГП ІІІ спостерігали суттєво 

частіше (х
2
=3,399; р<0,05) порівняно з хворими групи порівняння (27,6 % проти 

15,4 %). 

Аналіз поширення запальних та дистрофічно-запальних захворювань 

пародонту у різних вікових групах засвідчив, що в категорії 18-25 років у 

хворих на наркоманію найчастіше виявляли гінгівіт (9,5 %) так, як і у групі 

ненаркозалежних хворих. Також у цій віковій когорті кількість хворих на ГП 

початкового-І у основній групі (8,6 %) була значною і перевищувала кількість 

осіб у групі неузалежнених хворих на ГП початкового-І (4,6 %). Особливим є 

те, що у наймолодшій віковій когорті, ГП ІІ та ІІІ ступенів діагностували лише 

у наркозалежних хворих. У віковій групі 26-35 років у неузалежнених хворих, 
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частка гінгівіту була найбільшою – 18,5 % у той час як у наркозалежних хворих 

– переважав ГП ІІ ступеня (18,1 %). У хворих основної групи, вік яких був 36-

45 років, суттєво, переважав ГП ІІІ ступеня (14,3 %), натомість у групі 

порівняння на ГП ІІІ ступеня хворіли 12,3 %. Отримані результати свідчать про 

розвиток дистрофічних процесів у тканинах пародонту серед хворих на 

наркоманію у молодшому віці. 

Розвиток патологічних процесів у тканинах пародонту мав пропорційний 

зв'язок зі стажем вживання наркотиків. Так, у групі з тривалістю вживання до 5-

ти років найбільше було виявлено гінгівіту, 6-10 років – ГП початкового-І 

ступеня, 11-15 років – ГП ІІ ступеня та із стажем 16-20 років – ГП ІІІ ступеня (у 

даній групі гінгівіту не було діагностовано). 

Проведені дослідження зв’язку інтенсивності вживання наркотичних 

речовин та ступеню патологічного процесу у тканинах пародонту які показали, 

що серед узалежнених, що мали стійку ремісію наркоманії, кількість 

захворювань на ГП початкового-І ступеня є найбільшою (13,3 %). У 

наркозалежних хворих, які мали постабстинентний синдром найбільше 

діагностовано ГП ІІ ступеня (16,2 %). В узалежнених хворих, які залишалися 

активними споживачами наркотичних речовин, найчастіше виявляли ГП ІІІ 

ступеня (8,6 %). Отримані дані вказують на те, що активне вживання 

наркотиків і розвиток абстинентного синдрому, створює стресові умови для 

органів та систем організму наркозалежних хворих, що у свою чергу 

виявляється інтенсивним розвитком патологічних процесів у тканинах 

пародонту.  

Клінічна робота з наркозалежними хворими мала певні особливості 

оскільки ця когорта осіб немотивована до співпраці зі стоматологом, неохоче  

відповідає на запитання, які стосуються огляду. Значна частина узалежнених не 

сприймають захворювання органів порожнини рота як такі, що потрібно 

лікувати. 

Клінічні дослідження стану тканин пародонту засвідчили, що у хворих 

основної групи та групи порівняння значення індексів РМА, РІ та РВІ при 
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гінгівіті статистично не різнилися. Однак індекс гігієни ОНІ-S у наркозалежних 

хворих, був більшим у 1,5 раза (р<0,05) від показника неузалежнених осіб. 

При ГП початкового-І, ГП ІІ та ГП ІІІ ступеня зафіксовано вірогідна 

різниця між показниками індексної оцінки хворих основної групи та групи 

порівняння. Також результати хворих основної групи та осіб із інтактним 

пародонтом суттєво різнилися.  

Високі значення РМА індексу у групі наркозалежних зі стажем 

зловживання 16-20 років (62,09±2,0 %) та у групі з тривалістю 11-15 років 

(56,7±2,0 %) – відповідали тяжкому ступеню запального процесу. У 

наркозалежних, які вживали наркотики 6-10 років та до 5-ти років, показники 

РМА свідчили про запальний процес середнього ступеня.  

Для наркозалежних хворих, які вживали наркотичні речовини менше 5-ти 

років,  показники РІ (1,49±0,17 бала) вказували на переважання ГП 

початкового-І ступеня. При збільшенні тривалості вживання наркотичних 

речовин до 6-10 років значення індексу відповідало ГП початкового-І ступеня 

(2,25±0,31 бала), а із підвищенням стажу до 11-15 років індекс РІ (3,22±0,27 

бала) свідчив про розвиток дистрофічно-запальних процесів, характерних для 

ГП ІІ ступеня. Показник цього індексу в узалежнених зі стажем зловживання 

16-20 років був найвищим та відповідав ГП ІІІ ступеня. 

Гігієнічний індекс мав високі показники у наркозалежних хворих, які 

зловживали наркотиками тривалий час, а саме у групі 6-10 років він становив 

1,93±0,11 бала та у групі зі стажем 11-15 років – 2,52±0,06 бала. У хворих, в 

яких залежність тривала 16-20 років цей індекс становив 3,01±0,11 бала і 

свідчив про дуже низький рівень гігієни. 

Корелятивний зв'язок розвитку дистрофічно-запальних процесів та 

тривалості зловживання наркотичними речовинами виявлявся також при 

вимірювані ГПК. Значення цього індексу був найменшим у осіб зі стажем до 5 

років зловживання (3,58±0,33 мм), а найбільшим – у хворих, які вживали 

наркотики 16-20 років (5,25±0,26 мм). 
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Результати клінічних індексів у хворих, які не припиняли вживати 

наркотичні речовини, та тих, які мали постабстинентний синдром, вказували на 

високий ступінь розвитку дистрофічно-запальних процесів. У наркозалежних, 

які не вживали наркотики тривалий час, показники були високими, проте 

суттєво відрізнялися від значень осіб з постабстиненцією та активних 

споживачів наркотичних речовин. 

Наркозалежні хворі при огляді не висловлювали скарг, які характерні для 

захворювань пародонту, особи, які приймали препарати для подолання 

абстиненції, були млявими. Частина хворих, які вживали наркотичні речовини, 

були збудженими та багатослівними, а частина – пригніченими. Однак, всі вони 

неохоче відповідали на поставлені запитання що стосувалися стану 

стоматологічного здоров'я. Узалежнені з стійкою ремісією були найбільш 

контактною когортою, хоча і вони у більшості випадків не мали скарг. 

Отже, з’ясовано суттєві відмінності показників клінічних індексів у 

наркозалежних хворих на дистрофічно-запальні захворювання тканин 

пародонту від показників неузалежнених хворих та осіб з інтактним 

пародонтом. Також отримані результати дослідження вказали на залежність 

тривалості та інтенсивність наркоманії на розвиток патологічних процесів у 

тканинах пародонту хворих, які вживають наркотики. 

При патоморфологічному досліджені ясен наркозалежних хворих з 

запальною та дистрофічно-запальною патологією тканин пародонту  

спостерігали як вогнищеві, так і дифузні патологічні зміни залежно від 

розвитку процесу. Відзначали порушення в епітеліальному пласті – 

паракератоз. Зменшення або відсутність зернистого шару та потовщення 

рогового. Розвиток ексудативних процесів засвідчували вакуольна дистрофія 

(спостерігали частіше осередковано), рідше – балонна дистрофія. Відзначене 

наростання переваскулярного та інтерстеційного набряку, що свідчить про 

дистрофію волокон сполучної тканини. Судинні зміни при хронічному перебігу 

виражені менше, з переважанням нагромадження сполучнотканинних 

клітинних елементів. 
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У результаті проведених біохімічних досліджень ротової рідини 

встановлено, що у наркозалежних хворих при всіх ступенях та формах 

патології тканин пародонту, рівень МДА суттєво відрізнявся від показників у 

осіб з інтактним пародонтом (р<0,01). При ГП початкового-І та ІІ ступенів цей 

критерій в узалежнених хворих також мав вірогідну різницю з значеннями 

неузалежнених хворих (р<0,01), а при гінгівіті та ГП ІІІ ступеня – відмінність 

була при р<0,05. Активність каталази у наркозалежних хворих також істотно 

відрізнялася від результату в осіб з інтактними тканинами (при р<0,01). Проте, 

вірогідну різницю між значеннями узалежнених та неузалежнених осіб 

спостерігали не завжди, зокрема, при гінгівіті відмінності не було. Показники 

АПІ у наркозалежних хворих при всіх ступенях і формах патології тканин 

пародонту вірогідно різнилися з показником у осіб з інтактним пародонтом 

(при р<0,01). З показниками неузалежнених хворих була зафіксована різниця, а 

саме: при гінгівіті та ГП початкового-І – при р<0,05, а ГП ІІ та ГП ІІІ ступеня – 

при р<0,01. Отримані результати слугували критерієм у підборі препаратів для 

загальної терапії запальних та дистрофічно-запальних процесів у тканинах 

пародонту. 

Дослідження ферментів, які впливають на процеси репарації кістки у 

наркозалежних хворих засвідчило зростання активності КФ при усіх формах та 

ступенях захворювань тканин пародонту у наркозалежних і ненаркозалежних 

хворих. Активність ЛФ в ротовій рідині наркозалежних хворих суттєво 

знижувалась, а у неузалежнених хворих спостерігали стрибок активності цього 

ферменту при ГП ІІ ступеня, що свідчить про активування захисних механізмів, 

яке відсутнє в узалежнених хворих. Так, у наркозалежних хворих ЛФ 

знижувалась: при гінгівіті становила 46,4±0,9 Од/л, при ГП початкового-

першого ступеня – 42,6±0,6 Од/л, при ГП ІІ ступеня – 42,0±0,5 Од/л та при ГП 

ІІІ ступеня – 39,4±0,7 Од/л. Це свідчить про нездатність захисних механізмів 

організму хворих на наркоманію компенсувати резорбційні процеси у кістці.  

Співвідношення кальцію та фосфору у ротовій рідині наркозалежних 

хворих було істотно вищим від значення осіб із здоровим пародонтом та 
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показників неузалежнених хворих за рахунок збільшення вмісту кальцію та 

суттєво меншого вмісту фосфору. Однак, ці зміни не стосувалися 

наркозалежних хворих на гінгівіт. У них значення Са/Р становило 0,32±0,01 і 

суттєво не різнилося із показниками хворих групи порівняння (0,30±0,01). Це 

засвідчує менш виражені зміни у організмі наркозалежних хворих на гінгівіт, 

які у переважній більшості є молодими особами з невеликим стажем прийому 

наркотичних речовин.  

Дослідження вмісту деяких мікроелементів в організмі наркозалежних 

хворих засвідчив значні відхилення від показників осіб з інтактним 

пародонтом, наприклад рівень цинку вірогідно різнився при гінгівіті на 15 % 

(р<0,05), при ГП початкового-І ступеня на 37 % (р<0,01), при ГП ІІ ступеня, як і 

при ГП ІІІ  ступеня на 40 % (р<0,01). 

Вміст мангану в узалежнених також був нижчим відносно показника в 

осіб з інтактним пародонтом (0,047±0,002 мг/кг) залежно до розвитку патології 

тканин пародонту: при гінгівіті до 0,039±0,002 мг/кг (р<0,05), при ГП 

початкового-І ступеня до 0,032±0,001 мг/кг (р<0,01), при ГП ІІ ступеня – 

0,032±0,001 мг/кг (р<0,01) та при ГП ІІІ ступеня до 0,030±0,001 мг/кг (при 

р<0,01). Мікроелементи цинк та манган відіграють значну роль в обмінних 

механізмах, забезпечують антиоксиданту рівновагу оскільки є активними 

центрами багатьох ферментів і їхня недостача свідчить про збій у цих процесах. 

У хворих на наркоманію зафіксоване зростання вмісту заліза у ротовій 

рідині, що ймовірно свідчить про загострення запальних процесів у тканинах 

пародонту та підвищену кровоточивість.  

Слід зазначити, що у наркозалежних хворих, які припинили вживати 

наркотичні речовини та знаходяться у стадії стійкої ремісії, рівень цинку 

(0,37±0,02 мг/кг) та мангану (0,036±0,01 мг/кг) у ротовій рідині був вищим та 

вірогідно різнився (р<0,05) з показниками хворих, які продовжували активно 

вживати (цинк – 0,31±0,02 мг/кг та манган – 0,031±0,01 мг/кг) та від показників 

осіб, які мали постабстинентний синдром (цинк – 0,32±0,02 мг/кг та манган – 

0,031±0,02 мг/кг). Отримані результати вказують на те, що рівень есенціальних 
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мікроелементів дещо відновлюється у випадку припинення вживання 

наркотичних речовин та відновлення нормального способу життя, однак 

дефіцит цих елементів залишається значним. 

Висліди дослідження ротової рідини на вміст хрому, стронцію та свинцю 

засвідчив збільшення їх концентрації у наркозалежних хворих, порівняно з 

результатами неузалежнених і показниками осіб з інтактним пародонтом. При 

аналізі зв’язку інтенсивності вживання наркотичних речовин та концентрації 

цих елементів, спостерігали їх істотно меншу кількість у хворих, які 

знаходилися у стадії стійкої ремісії порівняно з узалежненими, які активно 

споживали наркотичні середники (хром становив 0,072±0,002 мг/кг проти 

0,081±0,002 мг/кг при р<0,05, свинець – 0,037±0,001 мг/кг проти 0,043 ±0,001 

мг/кг, при р<0,05 та стронцій – 0,059±0,001 мг/кг проти 0,064±0,001 мг/кг, при 

р<0,01). Аналіз результатів свідчить про зв’язок вмісту цих мікроелементів з 

наркотичними речовинами, які вводять наркозалежні хворі. 

Отримані дані лабораторних та клінічних досліджень були 

визначальними фактором у підборі препаратів для лікування запальних та 

дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонту у наркозалежних 

хворих.  

Було проведено лікування 65 узалежнених хворих на гінгівіт, ГП 

початкового-І ступеня та ГП ІІ ступеня, яких поділили на дві групи: основну 

групу (33 особи) –в якій окрім базової терапії застосовували лікарські засоби, 

зокрема препарати „Квертин”, „Намацит” та „Xeros Dentaid” та групу 

порівняння (32 особи) – у якій застосовували тільки базову терапію. Результати 

проведеного лікування оцінювали через 14 діб та при наступному відвідуванні 

через 6 місяців. 

Стан системи АОЗ у наркозалежних хворих на гінгівіт покращився у 1,7 

раза через 14 діб після лікування та у 1,8 раза через 6 місяців, порівняно з 

показниками до лікування. При ГП початкового-І ступеня зразу після лікування 

показник АПІ зріс у 1,6 раза, а через 6 місяців – у 2,1 раза. Значення АПІ при 

ГП ІІ ступеня після проведеної терапії зросло у 2,7 раза, а через 6 місяців 
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відрізнялось від початкових даних у 3,1 раза. Слід зазначити, що при 

співставленні результатів після лікування основної та групи порівняння, у 

першій групі були кращі дані, при всіх формах та ступенях захворювань тканин 

пародонту. 

Активність КФ та ЛФ, після лікування з застосуванням зазначених 

препаратів у основній групі наблизились до показників норми, та вірогідно 

різнилася з результатами до лікування та показників групи порівняння після 

лікування. 

Вміст цинку у ротовій рідині наркозалежних хворих з гінгівітом основної 

групи через 6 місяців після лікування зріс у 1,2 раза, при ГП початкового-І 

ступеня концентрація цього мікроелемента після лікування в основній групі 

зросла у 1,5 раз, а при ГП ІІ ступеня – у 1,6 раза. Всі результати у цій групі 

вірогідно різнилися з даними до лікування. Аналогічну динаміку спостерігали у 

результатах вмісту мангану у ротовій рідині наркозалежних хворих основної 

групи через 6 місяців після лікування: при гінгівіті – зростання у 1,2 раза, при 

ГП початкового-І ступеня – у 1,3 раза та при ГП ІІ ступеня – 1,3 раза. На 

відміну від основної групи наслідки лікування у групі порівняння суттєво не 

різнилися від значень після лікування, а через 6 місяців після лікування 

спостерігали негативну динаміку. Отримані результати свідчать про 

ефективність застосування у комплексній терапії запальних та дистрофічно-

запальних захворювань тканин пародонту в узалежнених хворих препаратів, що 

містять цинк і манган. 

Рівень заліза, після проведеної терапії, в узалежнених основної групи 

хворих на ГП початкового-І та ГП ІІ ступенів наближався до показника осіб з 

інтактним пародонтом та вірогідно різнився з даними до лікування. У групі 

порівняння позитивні зміни результатів хоча й були після проведеної терапії, 

проте не мали суттєвої різниці з показниками до лікування 

Клінічна індексна оцінка наркозалежних хворих основної групи 

засвідчила позитивний ефект внаслідок застосування запропонованих 

лікувальних засобів. Проведена терапія, пацієнтам основної групи, дозволила 
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утримати досягнений позитивний результат лікування у віддалені терміни (6 

місяців), у той час, як у хворих групи порівняння, клінічні показники 

поверталися і відповідали результатам до лікування. Так, у наркозалежних 

хворих на гінгівіт значення ОНІ-S через 6 місяців після лікування покращалось 

у 1,9 раза, а у групі порівняння – 1,3 раза відповідно. Індекс РМА у хворих 

основної групи через 14 діб після проведеного лікування зменшувався у 1,9 

раза та залишався таким через 6 місяців, натомість у групі порівняння одразу 

після лікування він був нижчим у 1,3 раза, а через 6 місяців відрізнявся у 1,1 

раза від значення після лікування. При аналізі результатів індексу РВІ у хворих 

основної групи цей показник через півроку знизився з 1,39±0,2 бала до 0,83±0,1 

бала (р<0,05), а у групі порівняння – з 1,38±0,2 бала до 0,92±0,1 бала (р>0,05). 

Результати спостереження у віддалені терміни показали, що через 6 місяців у 

хворих основної групи показники РІ становили 0,45±0,04 бала і був меншими 

від значень до лікування у 1,6 раза (0,73±0,1 бала), тоді як у групі порівняння 

величина індексу знизилась у 1,3 раза (від 0,73±0,1 бала до 0,56±0,08 бала). 

При ГП початкового-І ступеня рівень гігієни покращав ся в обох 

досліджуваних групах: в основній у 1,9 раза (при р<0,01), а у групі порівняння – 

у 1,3 раза (при р<0,05). Однак через 6 місяців показник індексу дещо 

погіршився, проте в основній групі все ще вірогідно різнився (р<0,05) зі 

значенням до лікування, а у групі порівняння суттєвої різниці вже не 

спостерігали. У хворих основної групи індекс РМА після лікування суттєво 

знижувався до 20,7±0,6 % (р<0,01), а у групі порівняння ‒ до 30,1±1,7 % 

(р<0,01). Через 6 місяців у основній групі результат різнився з показником до 

лікування у 2,3 раза, у той час як у групі порівняння відзначалася регресія та 

суттєвої різниці із значенням до лікування не було. Індекс РВІ через 6 місяців 

після проведеної терапії у хворих основної групи становив 1,21±0,1 

бала,р<0,01, натомість у хворих групи порівняння – 1,65±0,1 бала, р>0,05. 

Значення РІ істотніше знизилось через 6 місяців у хворих основної групи 

(0,96±0,07 бала), аніж у групі порівняння (1,16±0,10 бала). 
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При аналізі отриманих даних, в узалежнених хворих з ГП ІІ ступеня 

основної групи спостерігаємо суттєву позитивну динаміку показників індексів 

ОНІ-S, РВІ, РІ, РМА після проведеного лікування та збереження результату 

через 6 місяців, на відміну від динаміки цих індексів хворих групи порівняння, 

у яких через півроку спостерігали регресію. 

Отримані результати, після проведеного лікування запальних та 

дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонту у наркозалежних 

хворих з застосуванням запропонованих лікувальних засобів, що містили 

препарати антиоксидантної дії, мікроелементи та профілактичний засіб для 

зволоження слизової оболонки ротової порожнини, свідчать про позитивну 

динаміку та утримання досягнутого результату триваліший час, на відміну від 

узалежнених хворих, які отримували тільки базову терапію. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і представлено 

нове вирішення наукового завдання, що полягає в удосконаленні вивчення 

клінічних проявів, 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. 

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 
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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). 

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 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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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. З метою покращення якості та ефективності надання стоматологічної 

допомоги доцільно дотримуватись розпрацьованого алгоритму 

лікування захворювань тканин пародонту у наркозалежних хворих. 

2.  Для підвищення ефективності комплексного лікування запальних та 

дистрофічно-запальних хвороб пародонту у наркозалежних хворих 

рекомендовано використовувати препарати антиоксидантної дії 

„Квертин”, та комплекс мікроелементів „Намацит”, що дозволяє 

стабілізувати патологічний процес у тканинах пародонту у цієї 

когорти осіб. 

3.   З метою покращити стан гігієни ротової порожнини у наркозалежних 

хворих рекомендовано використовувати ополіскувач „Xeros Dentaid”. 
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