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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Серед пріоритетних напрямків розвитку стоматології 

одне з провідних місць посідає проблема оптимізації комплексного лікування 

запальних і дистрофічно-запальних хвороб пародонту (Білоклицька Г. Ф.,  

2015; Заболотний Т. Д., 2016; Лучинський М. А., 2016; Борисенко А. В., 2017; 

Безвушко Е. В., 2018). Захворювання тканин пародонту значно поширені у всіх 

вікових групах і уражають більше 75,0 % населення у всьому світі (Авдєєв О. В., 

2015; Смоляр Н. І., 2016; Безвушко Е. В., 2017; Годована О. І., 2017;  

Зубачик В. М., 2018). Останніми роками в Україні відзначено помітну тенденцію 

зростання частоти ураження пародонту генералізованим пародонтитом (ГП), яка 

сягає 90,0 % (Петрушанко Т. О., 2014; Чумакова Ю. Г., Деньга О. В., 2015; 

Куцевляк В. Ф., 2016; Заболотний Т. Д., 2017). 

Однією з найактуальніших проблем сучасності є тютюнопаління, під час 

якого виділяється більше 4.000 шкідливих хімічних компонентів (Балакірєва О.М.,  

Боднар Т. В., 2015; Пікас О. Б., 2016; Норина А. Л., 2017) та є причиною 

підвищеного ризику виникнення багатьох тяжких захворювань (Солдатова Ю. О., 

2012; Токмакова С. І., 2014; Цимбалістов А. В., Шторина Г. Б., 2015;  

Янушевич О. О., 2017). 

  Статистичні дані останніх років свідчать про збільшення кількості курців, 

у тому числі жінок, молоді, підлітків. Багаточисельними дослідженнями 

встановлено, що вдихання забрудненого тютюновим димом повітря (пасивне або 

вимушене паління) сприяє розвитку у некурців захворювань, притаманних 

курцям, що дозволяє трактувати боротьбу з тютюнопалінням як важливу медико-

соціальну проблему (Бабанов С. А., 2016; Ганцева Х. Х., 2016; Abduleah A. S., 

2017; Gilmaz S., 2017). 

У сучасній стоматології є значна кількість невивчених проблем, пов’язаних 

зі згубним впливом тютюнового диму на порожнину рота. Спостерігається зв’язок 

паління з відкладенням зубної бляшки, а також недостатнім гігієнічним доглядом 

курців за порожниною рота, порівняно з некурцями (Кавчук О. М., 2015; 

Косоверов Ю. Є., 2015; Sutton G. D., 2016; Arora M., Schazz E., 2017). Хімічна 

травма слизової оболонки та інших тканин порожнини рота виникає не лише при 

палінні, але і при жуванні, нюханні тютюну та тютюновмісних сумішей (наса, 

бетеля, біді, хуккана та ін.), а також в умовах тютюнового виробництва (Норина 

А. Л., 2016; Арутюнян А. В., 2017; Габитова Д. М., 2017; Кравчук О. М., 2017).  

Разом з тим, питання стану тканин пародонту, у контексті основних 

патогенетичних механізмів, особливостей клінічного перебігу, розробки лікування 

дистрофічно-запальних змін зубоутримуючих тканин у курців вивчені 

недостатньо, що і обумовило актуальність даного дослідження.   

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної роботи кафедри терапевтичної 

стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького: „Клінічно-експериментальне обґрунтування застосування засобів і 

розпрацювання методів профілактики, терапії та реабілітації хворих з ендо- і 
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пародонтальною патологією” (державна реєстрація № 0105U007858) та 

„Обґрунтування застосування лікарських засобів і розпрацювання оптимальних 

методів для профілактики, лікування та реабілітації хворих з 

одонтопародонтальною патологією” (державна реєстрація № 0110U002154). 

Автор є виконавцем фрагментів зазначеної науково-дослідної роботи. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – підвищити якість 

лікування захворювань тканин пародонту у курців шляхом розпрацювання 

ефективного лікувального комплексу на підставі клінічно-лабораторних і 

експериментальних досліджень.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

1. Вивчити поширеність, інтенсивність та особливості клінічного перебігу 

захворювань тканин пародонту у курців. 

2. Дослідити фізико-хімічні властивості ротової рідини у курців із 

захворюваннями тканин пародонту залежно від тривалості тютюнопаління. 

3. Оцінити інтегральні показники гіпоксії у крові курців, хворих на 

генералізований пародонтит. 

4. Дослідити морфологічні зміни у біоптатах ясен курців із дистрофічно-

запальними захворюваннями тканин пародонту. 

 5. Визначити, в експериментальному дослідженні, ефективність 

розпрацьованого лікувального комплексу за умов модельованого пародонтиту на 

тлі впливу екстрагованих компонентів тютюнового диму, за даними 

морфометричних досліджень альвеолярних відростків щелеп, біохімічних 

маркерів сироватки крові та гомогенатів ясен піддослідних тварин. 

6. Обґрунтувати та оцінити клінічну ефективність запропонованого 

лікувального комплексу у курців із захворюваннями тканин пародонту. 

Об’єкт дослідження – запальні та дистрофічно-запальні процеси в тканинах 

пародонту курців та експериментальних тварин з модельованим тютюнопалінням. 

Предмет дослідження – тканини пародонту хворих та піддослідних тварин; 

ротова рідина, кров, біоптати ясен досліджуваних осіб; кров, гомогенати ясен, 

кістка альвеолярного відростка експериментальних щурів. 

Методи дослідження. У роботі використано клінічно-рентгенологічні 

методи – для оцінки стану тканин пародонту і ефективності запропонованого 

лікування; біохімічні – для уточнення механізмів впливу тютюнопаління різної 

тривалості дії на інтегральні показники гіпоксії у крові (парціальне напруження 

кисню (РО2), насичення гемоглобіну киснем крові (SO2), частота серцевих 

скорочень (ЧСС)); морфологічні – для визначення структурних змін у біоптатах 

ясен у осіб, що палять; фізико-хімічні – для вивчення параметрів ротової рідини 

(швидкість секреції, в’язкість, ph) у курців; експериментальні – для оцінки 

біохімічних характеристик крові, гомогенатів ясен та морфометричних параметрів 

кісткової тканини альвеолярних відростків піддослідних тварин при 

модельованому пародонтиті із застосуванням екстрагованих компонентів 

тютюнового диму.   
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Наукова новизна одержаних результатів. Уточнено наукові дані щодо 

поширеності запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонту  

у курців. Уперше, створена модель експериментального пародонтиту на тлі 

тютюнопаління із застосуванням екстрагованих компонентів тютюнового диму, 

що підтверджено патентом України № u 201212647. Уперше, на моделі 

тютюнозалежного пародонтиту у піддослідних тварин, на основі морфометричних 

досліджень альвеолярного відростка, біохімічних досліджень сироватки крові та 

гомогенатів ясен, обґрунтовано ефективність застосування озонованої обліпихової 

олії. Доповнені та уточнені наукові дані про фізико-хімічний стан ротової рідини, 

морфологічні особливості біоптатів ясен у курців з дистрофічно-запальними 

захворюваннями тканин пародонту. Науково обґрунтовані основні покази щодо 

лікування курців, хворих на запальні та дистрофічно-запальні ураження тканин 

пародонту за допомогою озонованої обліпихової олії, з урахуванням клінічних 

проявів і фізико-хімічних властивостей ротової рідини з позитивними 

віддаленими результатами.   

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

вивчення поширеності та інтенсивності захворювань тканин пародонту у курців 

можуть бути використані при плануванні стоматологічної допомоги в 

амбулаторно-поліклінічних умовах. Визначені показники ротової рідини та 

сироватки крові запропоновані до використання при виборі тактики та оцінці 

ефективності лікувальних заходів при лікуванні хвороб пародонту у осіб, що 

палять. 

Запропонована модель експериментального пародонтиту (патент України  

№ u 201212647) дає змогу вивчати не тільки зміни у тканинах пародонту, а й 

оцінювати ефективність нових лікувальних засобів. 

На підставі отриманих результатів клінічних, лабораторних і 

експериментальних досліджень опрацьована лікарська форма озонованої 

обліпихової олії, ефективність якої підтверджена у ході досліджень, що дозволяє 

рекомендувати її для практичного застосування. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний та лікувальний 

процеси на кафедрі терапевтичної стоматології ФПДО Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького; Ужгородському національному 

університеті на кафедрі терапевтичної стоматології; Львівському медичному 

інституті на кафедрі терапевтичної стоматології; Тернопільському державному 

медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського на кафедрі терапевтичної 

стоматології; Львівському національному медичному університеті ім. Данила 

Галицького на кафедрі токсикологічної та аналітичної хімії; 

Інституті стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти  

ім. П. Л. Шупика на кафедрі терапевтичної стоматології (у навчальний); 

Комунальному некомерційному підприємстві „Стоматологічна поліклініка № 4” 

(у стоматологічну практику);  у стоматологічну практику в Комунальному 

некомерційному підприємстві „Стоматологічна поліклініка № 1”; 

Стоматологічному медичному центрі Львівського національного медичного 
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університету ім. Д. Галицького; Стрийській міській стоматологічній поліклініці, 

що підтверджено актами проваджень. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

завершеним науковим дослідженням автора і внеском здобувача в опрацюванні 

актуальної теми оптимізації комплексного лікування захворювань тканин 

пародонту у курців. Автор особисто зробила інформаційно-патентний пошук, 

аналіз літератури за темою дисертації, провела клінічно-лабораторні дослідження 

у хворих, здійснила статистичне обчислення, аналіз і узагальнення отриманих 

результатів. Експериментальні дослідження проводилися разом із 

співробітниками віварію Державного науково-дослідного контрольного інституту 

ветеринарних препаратів та кормових добавок; разом з біохіміками провела 

лабораторні дослідження по екстрагуванню компонентів тютюнового диму та 

вивченню їх впливу на тканини пародонту піддослідних тварин. За 

консультативної допомоги  наукового керівника, визначила мету та завдання 

дослідження, сформулювала основні висновки та практичні рекомендації, 

підготувала до друку наукові статті і тези доповідей, оформила дисертацію. У 

друкованих працях разом із співавторами, участь дисертанта є визначальною, 

матеріали і висновки належать здобувачеві.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи викладено та обговорено на засіданні кафедри терапевтичної стоматології 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(протокол № 2 від 20 вересня 2018 року); на міжнародній науково-практичній 

конференції „Strategia supravietuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei si medicine”, 

(Chisinau, 2012); І Міжнародній науково-практичній конференції „Химия, био- и 

нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической 

промышленности”, (Щёлкино, 2013 р.); XI Всеукраїнській конференції молодих 

вчених та студентів з актуальних питань хімії, (Харків, 2014 р.); республіканській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій 25-річчю 

заснування Гомельського державного медичного університету, (Гомель, 2015 р.); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю „Інноваційні технології в 

сучасній стоматології”, (Івано-Франківськ, 2015 р.); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю „Актуальні питання медичної теорії та 

практики”, (Дніпро, 2016 р.)  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, із 

них – 7 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 6 – у збірниках 

матеріалів наукових конференцій, із них 1 публікація у закордонному виданні; 

отримано 1 патент України на корисну модель.   

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 206 сторінках 

друкованого тексту, з яких 122 сторінки основного тексту. Робота складається із 

вступу, огляду літератури, розділу „Матеріали і методи дослідження”, 4 розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, додатків. Перелік використаної літератури містить 220 
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літературних найменувань, з яких – 87 зарубіжні джерела. Роботу проілюстровано 

34 рисунками та 32 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених мети та 

завдань на базі „Стоматологічного центру” Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького було проведено обстеження 321 особи 

віком від 18 до 55 років. При обстеженні хворих нами були збережені усі заходи 

стосовно безпеки для здоров’я людей, дотримання прав, людської гідності та 

морально-етичних норм у відповідності до принципів Гельсінської декларації, 

конвенції ради Європи про права людини і біомедицину та відповідних законів 

України. Оглянуті особи були поділені на ІІ групи: основну, 216 людей з 

захворюваннями тканин пародонту, що палили та порівняльну – 105 осіб-некурців 

з відповідними захворюваннями тканин пародонту, без соматичних захворювань в 

анамнезі. 

Стан тканин пародонту хворих оцінювали за загальноприйнятими 

критеріями стоматологічного обстеження. Діагноз встановлювався за 

класифікацією захворювань тканин пародонту М. Ф. Данилевського (1994); стан 

тканин пародонту об’єктивізували пародонтальними індексами ПІ (A. Russel, 

1956), PMA (M. Massler, 1949), діагноз уточнювали за допомогою прицільної та 

панорамної рентгенографії. Визначали індекс потреби у лікуванні захворювань 

пародонту СРІTN (ВООЗ, 1991). При обстеженні хворих проводили кількісну й 

якісну оцінку стану гігієни порожнини рота за індексом Гріна-Вермільйона 

 (OHI–S, 1964). 

Для з’ясування патогенетичних особливостей перебігу захворювань тканин 

пародонту за впливу тютюнопаління у 51 хворого основної та 44 осіб 

порівняльної груп провели комплекс функціональних, фізико-хімічних, 

біохімічних, морфологічних досліджень. З метою уточнення гемодинамічних 

процесів у тканинах пародонту проводили пробу за В. І. Кулаженко (1960). 

Фізико-хімічні властивості ротової рідини визначали за швидкістю виділення 

нестимульованої змішаної слини (у мл/сек.); в’язкість ротової рідини – за 

допомогою віскозиметра Оствальда; вимірювання ph ротової рідини проводили з 

допомогою електричного pH-метру. Для визначення парціального напруження 

кисню (РО2), насичення гемоглобіну киснем (SaO2) у зразках венозної крові 

використовували цифровий газовий аналізатор рН і газів крові типу ІІ 1306 

(США). Патоморфологічні дослідження біоптатів слизової оболонки ясен 

проводили стандартною методикою з допомогою мікроскопа „Биолам” („Ломо”, 

Росія) при збільшенні х 20; х 400; х 900. 

 Комплексне лікування захворювань тканин пародонту провели хворим, 

поділеним на дві групи: у основній групі (51 особа) застосовували озоновану 

обліпихову олію, яку отримували шляхом насичення озонокисневою сумішшю у 

медичному, озонованому генераторі „Bozon” (Україна). Лікування хворих 

контрольної групи (44 особи) включало проведення лікування захворювань 
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тканин пародонту загальноприйнятими засобами та методами. Ефективність 

терапії хворих обох груп оцінювали на підставі клінічних досліджень 

безпосередньо після лікування та у віддалені терміни – 6–12 місяців. 

Усі експериментальні дослідження з тваринами проводилися з дотриманням 

вимог „Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які 

використовуються для експериментальних та наукових цілей” (Страсбург, 1985), 

ухвали Першого національного конгресу з біоетики (Київ, 2001) та у відповідності 

з етичним кодексом Ради міжнародних медичних організацій „Міжнародні 

рекомендації для проведення медико-біологічних досліджень із застосуванням 

тварин”. 

Впливу тютюнопаління при моделюванні патологічного процесу в тканинах 

пародонту експериментально вивчено на 64 щурах лінії Вістар, стадного 

розведення, самицях (віком 1,5 місяця, середня вага – 52±3 г) з природною 

віковою атрофією альвеолярного відростка щелеп. Тварини були розподілені на 

п’ять груп: І група – інтактні тварини; у ІІ групі моделювали „перекисну” модель 

пародонтиту; ІІІ група – пародонтопатогенна дієта з одномоментним орошенням 

порожнини рота щура екстрагованими компонентами тютюнового диму; у IV 

групі – тютюнозалежне моделювання пародонтиту та профілактичне застосування 

озонованої обліпихової олії аплікаційно; V група – моделювання пародонтиту, як 

у ІІІ групі, та після його виникнення щоденне місцеве лікування озонованою 

обліпиховою олією. Після евтаназії щурів шляхом декапітації на тлі наркозу 

диетиловим ефіром, досліджували сироватку крові, у якій з’ясовували наступні 

параметри: рівень гемоглобіну (Hb), гематокриту (HCT), наявність 

метгемоглобіну (MetHb) за допомогою автоматичного гематологічного 

аналізатора „System KX-21” фірми „Roche”, за допомогою комерційного набору 

реактивів фірми „Roche” (Німеччина). У сироватці крові піддослідних тварин 

досліджували вміст малонового діальдегіду (МДА) спектрофотометрично за 

реакцією з тіобарбітуратовою кислотою; активність каталази (КА) – за методом  

М. А. Королюка. У гомогенатах ясен експериментальних тварин визначали 

активність лужної фосфатази (ЛФ) по гідролізу нітрофенол фосфату з утворенням 

нітрофенолу, який фарбується у лужному середовищі у жовтий колір та кислої 

фосфатази (КФ) за методом Кінга-Амстронга (1986). Вміст Са у крові вивчали 

колометрично в лужному середовищі, з утворенням О-крезолфталеїном. 

Концентрацію фосфору у крові встановлювали УФ-тестом з молібдатом амонію. 

У виділених блоках щелеп із зубами оцінювали ступінь атрофії альвеолярного 

відростка за методом А. В. Ніколаєвої (1969). 

Статистичне опрацювання матеріалів проводили за допомогою 

комп’ютерної програми „Statistica 6.0” i „Microsoft Office Excel 2007”. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Згідно з даними клінічного обстеження 216 людей-курців, середнє значення 

розповсюдженості запальних захворювань пародонту (гінгівіт, локалізований 

пародонтит) становили 17,13±2,56 %, а у осіб без шкідливої звички − у 2,2 рази 

більше (38,4±4,85 %, р<0,05). В той же час поширеність генералізованого 

пародонтиту (ГП) у курців була у 1,3 рази вищою (82,87±2,56 %, р<0,05), відносно 
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осіб групи порівняння – 61,88±4,74 %. Особливо це торкалось розвинутих форм 

ГП: ГП ІІ ступеня діагностувався в курців у 24,54±2,93 % випадках на відміну від 

15,23±3,51 % у осіб порівняльної групи (р<0,05) та ГП ІІІ ступеня − 23,15±2,87 % 

осіб основної групи, на відміну від 10,47±2,99 % хворих групи порівняння 

(р<0,01). 

Аналіз діагностичної структури захворювань пародонту у віковому аспекті 

показав, що частота поширеності гінгівіту у осіб основної групи з віком 

зменшувалась та була вірогідно нижче, ніж у досліджуваних групи порівняння, 

р<0,05. При цьому у хворих-курців частота початкових і розвинутих форм ГП 

збільшувалась з віком, а їх поширеність домінувала над відповідними значеннями 

у групі порівняння, р<0,05. 

Аналіз розповсюдженості захворювань тканин пародонту у осіб основної 

групи залежно від тривалості шкідливої звички показав, що при тривалості 

тютюнопаління до 1 року гінгівіт виявили у 17,0±2,95 % хворих та 3,03±1,36 % 

осіб з тривалістю тютюнопаління 6–10 років. Частота випадків локалізованого 

пародонтиту була максимальною зі значенням 37,03±3,28 % у курців зі стажем 

тютюнопаління 1–5 років при відсутності даної нозологічної одиниці у осіб зі 

шкідливою звичкою понад 10 років. У осіб з тривалістю тютюнопаління до 1 року 

ГП не виявлено; у пацієнтів з тривалістю тютюнопаління від 1 до 5 років – у   

3,70±1,28 % хворих діагностували ГП І ступеня, при відсутності ГП ІІ–ІІІ 

ступенів. У курців з тривалістю тютюнопаління 6 і більше років ГП ІІ ступеня 

виявлявся у 1,3 рази, а ГП ІІІ ступеня – у 2,0 рази частіше відносно аналогічних 

даних у осіб з тривалістю тютюнопаління від 1 до 5 років, р<0,01. Таким чином, 

збільшення тривалості періоду тютюнопаління супроводжувалось збільшенням 

частоти захворювань тканин пародонту та ступеня їх важкості. 

Усі обстежені пацієнти основної групи скаржились на дискомфорт, сухість у 

порожнині рота, свербіж та парестезію ясен, наявність зубних відкладень темно-

коричневого кольору, печію язика, при стоматологічному дослідженні часто 

виявляли гіперкератоз слизової оболонки щік та губ. 

Збільшення поширеності захворювань тканин пародонту з віком та 

тривалістю тютюнопаління відповідало зростанню інтенсивності патологічного 

процесу у пародонті за показниками індексних оцінок. 

У середньому, в основній групі значення пародонтального індексу (ПІ) 

дорівнювало 2,98±0,57 бали проти 1,62±0,46 бали у групі порівняння (р<0,01) та 

характеризувалось більш динамічним зростанням у всіх вікових категоріях. Так, 

значення індексу ПІ у 18–24-річних обстежених становило: 1,72±0,17 бали у 

основній та 0,63±0,23 бали у порівняльній групі та збільшувалось до 4,49±0,57 

бали у групі курців та до 2,79±0,46 бали у осіб без шкідливої звички 

тютюнопаління у старшій віковій групі (45–55 років), р<0,01. Дослідження 

динаміки значень індексу ПІ залежно від тривалості шкідливої звички показало 

зростання даних індексу ПІ: від 1,08±0,41 бали при тривалості тютюнопаління до 

1 року до 4,97±1,63 бали при тривалості шкідливої звички понад 10 років, р<0,01.  

Нами встановлено зростання значень папілярно-маргінально-альвеолярного 

індексу (РМА) у осіб груп дослідження залежно від віку: від 20,35±4,87 % у віці 
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18–24 років до 70,21±4,26 % у віковій групі 44–55 років у основній групі, р<0,01 та 

від 13,82±5,03 % у молодшій віковій групі, р1<0,05 до 53,20±5,03 % у 

досліджуваних старшої вікової групи, що не палили, р<0,01; р1<0,05. Аналіз даних 

індексу РМА залежно від тривалості тютюнопаління довів, що тільки у курців з 

тривалістю паління до 1 року значення РМА (19,13±4,26 %) відповідали 

запальним явищам легкого ступеня. При тривалості нікотинової залежності від  

1–5 років та 6–10 років, значення РМА 51,12±4,48 % та 64,04±3,82%, р<0,01 

надавали підстави оцінювати стан пародонту як запальний процес середнього 

ступеня, а при тривалості тютюнопаління понад 10 років – як важкого  

(70,11±4,23 %) ступеня, р<0,01. 

В основній групі, за даними індексу СРІTN, визначали 5,06±1,44 уражені 

секстанти на одного обстеженого, що було вірогідно вище відносно 3,43±1,21 

секстантів у групі порівняння, р<0,05. Серед хворих основної групи, залежно від 

віку, гігієнічне навчання визначали як необхідне у 18,18±5,81 % осіб віком 18–24 

роки та 8,86±3,19 % у віці 35– 44 роки. Комплексного лікування потребувало 

15,38±7,07 % хворих віком 25–34 роки та 88,06±3,96 % у віці 45–55 років. У групі 

порівняння, за аналогічних вікових інтервалів, необхідність гігієнічного навчання 

визначали у 63,16±11,07 % та 7,69±3,22 %. Комплексне лікування було необхідне 

хворим у віці 25–34 років – 5,71±3,92 %, а у 45–55 років – 65,38±9,33 % випадків.  

Аналіз гігієнічного стану порожнини рота за даними індексу OHI–S у групах 

дослідження, залежно від віку, показав недостатній рівень гігієни у всіх вікових 

інтервалах. Однак, у хворих-курців дані OHI–S були у 1,3 рази вищими 

(2,62±0,14%) на відміну від аналогічних значень у групі порівняння – 2,07±0,10 %, 

р<0,01. У осіб основної групи зі збільшенням тривалості тютюнопаління 

встановлено зростання значень індексу OHI–S від 1,24±0,08 бали при впливі 

нікотину до 1 року до 3,72±0,19 бали при тривалості тютюнопаління більше 10 

років, р<0,01. 

Отже¸ аналіз даних пародонтальних та гігієнічного індексів довів, що 

інтенсивність та важкість перебігу захворювань тканин пародонту у курців 

корелює не тільки з віком (r=0,72), але і з тривалістю дії небезпечних компонентів 

тютюну на органи та тканини порожнини рота (r=0,78). 

За методом визначення стійкості капілярів досліджено зменшення часу 

утворення гематоми у осіб основної групи стосовно даних у досліджуваних 

порівняльної групи: у фронтальній ділянці – у 1,4 рази (37,5±0,70 секунд проти 

52,1±0,55 секунд, р, р1<0,01) та у боковій ділянці – у 1,6 рази (87,1±0,60 секунд 

проти 13,89±0,35 секунд, р1<0,01). При цьому, дані проби стійкості капілярів у 

хворих основної і порівняльних груп були вірогідно нижче стосовно відповідних 

даних у осіб без наявності пародонтологічних захворювань та шкідливої звички 

тютюнопаління, р<0,01, що свідчить про зміни судин, внутрішньо-судинні 

порушення мікроциркуляторного русла, а також позасудинні зміни.          

У ході експериментальних досліджень встановлено, що поєднане 

моделювання патології пародонту з екстрагованими продуктами неповного 

згорання тютюнового диму, без адекватної корекції, призводило до значних змін 

біохімічних показників у крові та гомогенатах ясен лабораторних щурів. Так, 
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ступінь атрофії  альвеолярного відростка у тварин з „перекисною” моделлю 

пародонтиту (ІІ група) становила 45,9±0,95 %, а у щурів ІІІ групи („перекисна” 

модель пародонтиту + екстраговані компоненти тютюнового диму) – 46,2±0,92 %. 

Після застосування озонованої обліпихової олії у тварин IV групи спостерігали 

зниження ступеня атрофії альвеолярного відростка на 8,57 %, стосовно даних у 

щурів ІІІ групи, р<0,05. У щурів V групи атрофія альвеолярного відростка 

знижувалась на 13,5 % стосовно значень у тварин ІІ групи, р<0,05. При 

застосуванні озонованої обліпихової олії спостерігали зниження вмісту МДА у 

крові піддослідних тварин: у IV групі – до 2,08±0,10 мкмоль/мл та у V групі – до 

1,96±0,11 мкмоль/мл стосовно значень у ІІІ групі тварин – 3,60±0,12 мкмоль/мл, 

р<0,05. Активність каталази при цьому у IV та V групах зростала на 16,60 % та на 

20,0 % відносно даних щурів ІІІ групи, р<0,05, р<0,01. Застосування озонованої 

обліпихової олії сприяло покращанню гематологічних показників у 

експериментальних тварин: спостерігали збільшення вмісту Hb на 8,33 % та на 

11,67 % у щурів IV та V груп, р<0,05. Виявлено зниження Hct – на 4,26 % у IV 

групі та на 8,51 % у V групі стосовно даних у тварин ІІІ групи, р<0,05. Вміст 

MetHb у крові щурів IV та V груп, у результаті застосування озонованої 

обліпихової олії знижувався на 25,51 % та на 46,17 % стосовно даних у щурів ІІІ 

групи, р<0,01. При використанні озонованої обліпихової олії визначали 

зменшення активності ЛФ і КФ у гомогенатах ясен: у IV групі – на 30,40 %, 

р<0,01 та на 6,64 %, р>0,05; у  V групі – на 33,95 % та на 31,25 %, р<0,01, 

відповідно, стосовно даних у тварин ІІІ групи. При цьому, спостерігали зростання 

вмісту Са у сироватці крові тварин IV групи на 35,29 % та на 41,18 % у V групі, 

р<0,01. Покращання значень біохімічних показників у крові і гомогенатах ясен у 

піддослідних тварин з „перекисною моделлю” пародонтиту у поєднанні з 

навантаженням екстрагованого тютюнового диму, переконливо підкреслює 

пародонтопротекторну дію озонованої обліпихової олії.  

У результаті проведення фізико-хімічних досліджень ротової рідини у 

хворих основної групи встановлено, що зі збільшенням тривалості тютюнопаління 

у осіб основної групи значно погіршувались фізико-хімічні властивості ротової 

рідини: найнижча швидкість слиновиділення (0,37±0,02) мл/хв зафіксована у осіб 

з тривалістю тютюнопаління більше 10 років, що було на 45,59 % нижче відносно 

значень осіб з тривалістю тютюнопаління до 1 року (р1<0,01) і на 49,32 % менше 

відносно даних групи порівняння (р<0,01). Зі зростанням тривалості 

тютюнопаління, у хворих основної групи зафіксовано прогресуюче підвищення 

в’язкості ротової рідини − 2,18±0,03 мПа/с у осіб з тривалістю тютюнопаління 

понад 10 років, що було на 60,29 % вище відносно даних хворих, які палили до 1 

року, р1<0,05 та на 62,68 % вище значень групи порівняння (р<0,05). Зі 

збільшенням тривалості тютюнопаління досліджували збільшення рН ротової 

рідини, що свідчить про підвищення мінералізуючих властивостей слини 

внаслідок збільшення ступеня перенасиченості гідроксиапатитом, та може 

спричинити масивне утворення зубного каменю, який є травмуючим чинником та 

додатковим джерелом мікробної інвазії, що інтенсифікує перебіг захворювань 

тканин пародонту у курців. 
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Враховуючи негативний вплив тютюнопаління, вважали за доцільне 

з’ясувати кількісні показники гіпоксії у співставленні з пародонтальним статусом 

хворих груп дослідження. У результаті проведених досліджень встановлено, що у 

хворих на ГП, що палили (основна група) парціальне напруження кисню у крові 

(РО2) було на 15,56 % нижче, ніж у хворих на ГП, без шкідливої звички 

(порівняльна група), р1>0,05 та на 24,4 % менше, ніж у досліджуваних без 

захворювань тканин пародонту, що не палили (контрольна група), р<0,05. 

Значення насичення гемоглобіну киснем крові (SaO2) було найнижчим у осіб 

основної групи, яке було на 8,3 %, р1>0,05 та на 18,6 %, р<0,01 нижче стосовно 

даних у осіб порівняльної та контрольної груп, відповідно. Частота серцевих 

скорочень (ЧСС) у хворих, що палили, була вірогідно вище, ніж у осіб 

порівняльної та контрольних груп, р<0,05. Звертало увагу, що у досліджуваних 

порівняльної групи ЧСС дорівнювала даним у обстежених контрольної групи, 

р>0,05. Подальше дослідження зміни інтегральних показників гіпоксії у осіб, що 

палили проводились у динаміці: залежно від часу дії нікотину та ступеня важкості 

генералізованого пародонтиту. Так, до паління, у хворих з ГП І ступеня 

інтегральні показники гіпоксії фактично дорівнювали даним осіб з інтактним 

пародонтом, що не палили. Через 10 хвилин після паління РО2 знижувався на  

9,26 %, SaO2 – на 11,7 %, р<0,05 та ЧСС збільшувалась на 7,5 %, р<0,01. Через 60 

хвилин після паління у хворих з ГП І ступеня досліджували нормалізацію усіх 

згаданих показників до вихідного рівня, який за даними SaO2 та ЧСС були 

вірогідно вище, ніж через 10 хв після тютюнопаління, р1<0,05. У хворих-курців з 

ГП ІІ ступеня вже до паління визначався кисневий дефіцит, що проявлявся 

зниженням показників РО2 та SaO2 на 21,4 % та 14,8 %, відповідно, та 

збільшенням ЧСС на 9,3 % проти показників осіб контрольної групи. Через 10 

хвилин після паління простежувалось подальше зниження РО2 на 18,1 %, р<0,01 та 

SaO2 на 11,7 %, р<0,05 та збільшення ЧСС на 7,3 %, р<0,01 відносно даних 

показників „до паління”. Через 60 хв був зафіксований феномен: відбувалось 

збільшення показників РО2 та SaO2 як „до паління”, так і через 10 хвилин після 

паління: по РО2 – на 11,4 %, р<0,05 та на 36,1 %, р<0,01, відповідно; по SaO2 – на 

1,92 %, р>0,05 та на 15,4 %, р<0,01, відповідно. У той же час, у хворих з ГП ІІ 

ступеня через 60 хвилин після паління відзначали брадікардію: ЧСС зменшилось 

на 14,6 % проти даних „до паління”, р<0,01 та на 20,5 % відносно показника „10 

хвилин після паління”, р<0,01. У хворих-курців з ГП ІІІ ступеня простежувалась 

закономірна тенденція зниження показників РО2 та SaO2 як до паління (на 13,3 % 

та на 17,5 %, р<0,01) відповідно, проти даних осіб контрольної групи та 

збільшення показника ЧСС на 7,5 %, р<0,01. Через 10 хвилин після паління 

відбувалось подальше зменшення даних РО2 та SaO2 при збільшенні частоти 

серцевих скорочень, р<0,01. Через 60 хвилин після паління показники РО2 та SaO2 

знижувались на 20,5 %, SaO2 – на 13,4 %, а ЧСС збільшувалась на 4,5 % відносно 

вихідних даних, р<0,01. 

При морфологічних дослідженнях біоптатів ясен курців, хворих на ГП І 

ступеня гістологічні зміни полягали у вакуалізації, койлоцитозі, нерівномірно 
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вираженому паракератозі. У курців, хворих на ГП ІІ ступеня досліджували 

дистрофічні та запальні зміни всіх структурних елементів тканин пародонту. В 

окремих шарах епітелію переважали процеси пошкодження, а зокрема: шипуватий 

шар – каріорексис, каріолізіс з утворенням клітинного детриту; базальний шар – 

проліферація клітин, акантоз, неоангіогенез. У курців, хворих на ГП ІІІ ступеня 

простежували виразкування епітеліального шару, у дні дефектів виявляли 

коагуляційний некроз, клітинний детрит та лейкоцитарні інфільтрати різного 

ступеня вираженості. 

Враховуючи дані клінічних, експериментальних, лабораторних досліджень, 

нами була запропонована та опрацьована схема комплексного лікування 

захворювань тканин пародонту у людей-курців, яка представлена у таблиці 1. 

Лікування хворих контрольної групи проводили у відповідності з 

прийнятими в Україні протоколами надання медичної допомоги за спеціальністю 

„Терапевтична стоматологія”, затверджених МОЗ України наказом № 566 від 

23.11.2004 року. 

Через 12 місяців спостережень в основній групі у 11 хворих з хронічним 

катаральним гінгівітом (ХКГ) нормалізація стану тканин пародонту відзначалась у 

10 осіб (90,9 %), без змін – 1 особа (9,09 %), у якої відзначали погану гігієну 

порожнини рота. Середня кількість відвідувань складала 1,5±0,21 діб. У групі 

контролю (10 хворих) через 12 місяців, при застосуванні традиційного лікування 

нормалізація стану тканин пародонту спостерігалась у 4-ох пролікованих (40,0 %); 

у 2-х пролікованих визначали покращення стану тканин пародонту (20,0 %) і у  

4-х (40,0 %) хворих лікування виявилось неефективним, а середня кількість 

відвідувань склала 3,4±0,26 діб. 

Через 12 місяців спостережень, при лікуванні генералізованого пародонтиту 

за опрацьованою нами методикою встановлювали нормалізацію стану тканин 

пародонту у 80,0 % хворих основної групи проти 23,52 % осіб контрольної групи, 

р<0,01. Покращення стану тканин пародонту визначали у 15,0 % осіб основної та 

32,35 % пролікованих контрольної групи, р>0,05. Лікування виявилось 

неефективним у 5,0 % хворих основної та 44,11 % досліджуваних контрольної 

групи, р<0,01. Усунення клінічних ознак запалення у осіб основної групи 

спостерігали через 4,4±0,32 відвідування проти 5,7±0,32 відвідування у осіб 

контрольної групи.  

Про перевагу розпрацьованого нами лікувального комплексу свідчили 

результати значень пародонтальних і гігієнічного індексів у динаміці, які довели 

високий терапевтичний ефект озонованої обліпихової олії, як на етапі активного 

перебігу патологічного процесу в тканинах пародонту, так і у віддалені терміни 

лікування запальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонту. Що 

засвідчує пародонтопротекторні властивості обліпихової олії та бактеріологічну 

дію озону, та надає підстави позитивно оцінювати розпрацьований лікувальний 

засіб при курації хворих-курців з ГП різних ступенів важкості. 
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Таблиця 1. Схема лікування захворювань тканин пародонту у курців 

Захворювання тканин пародонту 

Запальні захворювання тканин пародонту 
Генералізований пародонтит початкового – І 

ступеня 

Генералізований пародонтит ІІ – ІІІ 

ступеня 

Професійна гігієна порожнини рота 

під антисептичною обробкою порожнини рота 0,01 р-н мірамістину, 0,02 % розчину корсодилу, 0,2 % р-н хлоргексидину за допомогою УЗ-скейлера 

та мануальних інструментів 

1 раз в 4 місяці; в подальшому 1 раз на 6 місяців 
1 раз в місяць в перші 3 місяці;  

у подальшому – 1 раз в 4 місяці 

Санація порожнини рота 

З повторним проведенням кожні 6 місяців З повторним проведенням кожні 4 місяці 

 Тимчасове шинування системою „SplintSFM” з фіксацією за допомогою „Filtek Flow” 

МІСЦЕВА ПРОТИЗАПАЛЬНА ТЕРАПІЯ 

 Полокання ротової порожнини розчинами антисептиків (0,01 % р-н мірамістину, 0,2 % р-н корсодилу, 0,2 % р-н хлоргексидину, 1-2 рази в день 

впродовж 15 днів впродовж 1 місяця впродовж 1,5 місяця 

 Полокання ротової порожнини озонованою обліпиховою олією (10 мл): 

впродовж 5 днів впродовж 7 днів; у подальшому – 5 днів кожні 4 місяці 
впродовж 10 днів; у подальшому – 7 днів 

кожні 3 місяці 

 Аплікації на ясна озонованої обліпихової олії (5 мл) експозицією 10 хв 3 рази на добу: 

впродовж 5 днів; у подальшому – 5 днів 

через 6 місяців 
впродовж 7 днів; у подальшому – 5 днів кожні 4 місяці 

впродовж 10 днів; у подальшому – 7 днів 

кожний місяць протягом 6 міс. 

Індивідуальна гігієна порожнини рота 

зубні пасти „Lacalut”, „Parodontax”, протизапальні ополіскувачі, флоси, інтердентальні щіточки. 

 протинабрякова терапія (полокання : р-н кухонної солі 100 % мл): 2 рази на добу по 10 хвилин впродовж 5-7 днів 

 ферментативна терапія (полокання ротової порожнини: 0,05 % р-н лізоциму) 

2 рази на добу впродовж 5 днів 
3 рази на добу впродовж 7 днів  

(або трипсину з 1 мл неоміцину) 

ЗАГАЛЬНА ТЕРАПІЯ: 

вітамінотерапія („Супрадин”, „Дуовіт”) 

впродовж 1 місяця впродовж 2 місяців впродовж 3 місяців  

по 1 драже 2 рази на добу по 2 драже 2 рази на добу по 1 драже 3 рази на добу 

 ● антибіотикотерапія (рондоміцин, далацин у 600 – 0,15 – 0,3 г 

по 1 таблетці 2 рази на добу впродовж 7 днів 
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Продовження таблиці 1 

 
● протикандидозна терапія (ністатин  або флуконазол):по 1 табл. 3 рази в день курс – 14 днів або 1 

капс. 1 раз на добу (1-ий курс), через 5-7 днів – 1 капс. (2-ий курс) 

 ● протизапальна терапія (німесил або еріус): 1 саше або капсула 1 раз в день впродовж 5 днів 

● для покращання гемодинаміки (пармідин): 

по 1 таблетці 1 раз на добу впродовж 14 днів по 1 таблетці 3 рази на добу впродовж 14 днів 
по 1 таблетці 3 рази на добу впродовж 1 

місяця 

 З повторним курсом що чотири місяці 

● антигіпоксичне лікування (мексидол або цинаризин): 

по 1 таблетці 1 раз на добу впродовж 7 днів 
по 1 таблетці 3 рази на добу впродовж 1 місяця з 

повторним курсом що чотири місяці 

по 1 таблетці 3 рази на добу впродовж 1 

місяця з повторним курсом що чотири 

місяці 

 ● стимуляція репаративних процесів (остеовіт ДЗ або Оссін): 

 
по 1 таблетці або 1 драже 1 раз на день, впродовж 1 

місяця з повторним курсом кожні 6 місяців 

по 1 таблетці або 1 драже 3 рази на день, 

впродовж 1 місяця з повторним курсом що 

чотири місяці 

 ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ 

 • гінгівотомія, гінгівектомія • закритий і відкритий кюретаж 

 

 

              Антибіотикотерапія 

• Вибіркове пришліфування.  

• Раціональне протезування з 

використанням постійних шин і шин 

протезів. 

●аплікації на раневу поверхню озонованої обліпихової олії. ● Ротові ванночки з озонованою обліпиховою олією. 

ПІДТРИМУЮЧА ТЕРАПІЯ 

Професійна гігієна з використанням УЗ-скейлера та мануальних інструментів 

1 раз кожні 4 місяці; у подальшому – 1 раз на 6 місяців 
1 раз в перші 3 місяці; у подальшому – 1 

раз в 4 місяці 

Індивідуальна гігієна порожнини рота 

 
за показаннями: протизапальні, антибіотики, антигістамінні, для покращання гемодинаміки, 

антигіпоксичні засоби та для оптимізації репаративних процесів 

● аплікації на раневу поверхню озонованої обліпихової олії. ● Ротові ванночки з озонованою обліпиховою олією. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення науково-практичного завдання, яке полягало у обґрунтуванні 

ефективності лікування захворювань тканин пародонту тютюнозалежних хворих 

шляхом застосування озонованої обліпихової олії. 

1. При клінічному перебігу, встановлено, що у курців частота запальних 

захворювань тканин пародонту була у 2,2 рази нижче (17,10±1,90 % від 38,10±3,8 %, 

р<0,05), а поширеність дистрофічно-запальних уражень тканин пародонту – у 1,3 

рази вище (82,90±2,72 % від 61,92±3,51 %, р<0,05), ніж у некурців. Дана тенденція 

підтверджувалась більш високими значеннями пародонтальних (р<0,05) і 

гігієнічного (р<0,01) індексів у курців. 

2.  Доведено, що збільшення тривалості тютюнопаління (> 10 років) у осіб із 

захворюваннями тканин пародонту сприяє зниженню швидкості секреції ротової 

рідини (0,37±0,02 мл/хв проти 0,68±0,02 мл/хв, р<0,01) та збільшенню її в’язкості 

(2,18±0,03 мПа/с проти 1,36±0,02мПа/с, р<0,05) та рН (7,21±0,04 проти 6,78±0,08, 

р<0,05), у порівнянні з даними у осіб з терміном тютюнопаління до 1 року з 

захворюваннями тканин пародонту.  

3. У курців із захворюваннями тканин пародонту досліджено зменшення 

парціального напруження кисню (РО2) – на 15,56 % та насичення Hb киснем крові 

(SaO2) – на 24,4 %, р<0,05, відносно даних некурців. Зі збільшенням ступеня 

важкості ГП у курців, значення інтегральних показників гіпоксії знижувались та 

вірогідно відрізнялись від даних РО2 та SaO2 як у здорових осіб так і від хворих з 

захворюваннями тканин пародонту без нікотинової залежності.  

4. Морфологічні зміни тканин пародонту у курців візуалізували виразну 

пошкоджуючу дію тютюнопаління на епітелій порожнини рота, що призводило до 

пришвидшеної загибелі та атрофії клітин його поверхневого шару, функціональної 

перебудови, послаблення гістогематичного бар’єру порожнини рота. Зміни у 

мікросудинному руслі були пов’язані з системним зниженням оксигенації та 

підвищенням вільнорадикального окиснення. 

5. У експериментальному дослідженні встановлено, що при застосуванні 

озонованої обліпихової олії для лікування тютюнозалежного пародонтиту у 

сироватці крові щурів вдалось досягнути зменшення вмісту МДА на 45,56 %, р<0,01; 

Hct на 8,51 %, р>0,05; MetHb – на 46,17 %, р<0,05 на тлі збільшення активності: 

каталази у сироватці крові на 20,0 %, ЛФ – на 33,95 % та КФ у гомогенатах ясен на 

31,25 %, р<0,01; вмісту Са у сироватці крові на 41,18 %, р<0,05, та рівня Hb на 

11,67 %, р<0,01 відповідно до значень у піддослідних тварин без лікувальної 

корекції.  

6. Ефективність розпрацьованої лікувальної схеми при захворюваннях тканин 

пародонту у курців підтверджена високими клінічними результатами (відсутність 

захворювання у 90,9 % хворих на ХКГ та 80,0 % пролікованих з ГП) та скороченням 

термінів відвідування, у середньому, на 2,95±0,32 у основній групі проти 4,6±0,31 – у 

контрольній групі. 
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Аналіз діагностичної структури захворювань пародонту у віковому аспекті 

показав, що частота поширеності катарального гінгівіту у осіб основної групи з 

віком зменшувалася та була нижчою, ніж у досліджуваних у групі порівняння, 

р<0,05. При цьому, у хворих курців частота початкових і розвинутих ступенів ГП 

збільшувалась з віком, а їх поширеність переважала над відповідними значеннями 

у групі порівняння, р<0,05. 

Встановлено, що у курців частота запальних захворювань тканин пародонту 

була у 2,2 рази нижче, а поширеність дистрофічно-запальних уражень тканин 

пародонту – у 1,3 рази вище, р<0,05, ніж у некурців. Дана тенденція підтверджувалась 

високими значеннями пародонтальних, р<0,05 та гігієнічного індексу, р<0,01. 

У експериментальному дослідженні доведено, що при застосуванні озонованої 

обліпихової олії для лікування тютюнозалежного пародонтиту у сироватці крові 

щурів вдалось досягнути зменшення вмісту малонового диальдегіду, р<0,01, відсотка 

гематокриту, р>0,05, метгемоглобіну, р<0,05 при збільшенні активності каталази, 

р<0,01 та кальцію у сироватці крові, р<0,05, та активності лужної та кислої 

фосфатази у гомогенатах ясен, р<0,01, відповідно до значень у піддослідних тварин 

без лікувальної корекції. 

Досліджено, що збільшення тривалості тютюнопаління у осіб з 

захворюваннями тканин пародонту сприяє зниженню швидкості секреції ротової 

рідини, р<0,01, збільшенню її в’язкості та рН, р<0,05, у порівнянні з даними у осіб з 

терміном тютюнопаління до 1 року з захворюваннями тканин пародонту. 

У курців з захворюваннями тканин пародонту досліджували зниження 

парціального напруження кисню та насичення гемоглобіну киснем крові, р<0,05, 

відносно відповідних даних у некурців. Зі збільшенням ступеня важкості ГП 

значення проаналізованих параметрів зменшувались. 

Морфологічні зміни тканин пародонту у курців візуалізували виразну 

пошкоджуючу дію тютюнопаління на усі структурні елементи слизової оболонки 

ясен. 

Ефективність розпрацьованої лікувальної схеми при захворюваннях тканин 

пародонту у курців підтверджена високими клінічними результатами (відсутність 

захворювання у 90,9 % хворих на ХКГ та 80,0 % пролікованих з ГП) та скороченням 

термінів відвідування, у середньому, на 2,95±0,32 у основній групі проти 4,6±0,31 – у 

контрольній групі. 

Ключові слова: захворювання тканин пародонту, гінгівіт, генералізований 

пародонтит, тютюнопаління, експериментальні тварини, ротова рідина, гіпоксія, 

обліпихова олія. 
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 Диссертация посвящена повышению эффективности лечения заболеваний 

тканей пародонта у курильщиков на основании клинико-лабораторных и 

экспериментальных исследований.  

Анализ диагностической структуры заболеваний пародонта в возрастном 

аспекте показал, что частота распространенности катарального гингивита у лиц 

основной группы по возрасту уменьшалась и была ниже, чем в исследуемых в 

группе сравнения, р <0,05. При этом у больных курильщиков частота начальных и 

развитых степеней ГП увеличивалась с возрастом, а их распространенность 

преобладала над соответствующими значениями в группе сравнения, р <0,05. 

Установлено, что у курильщиков частота воспалительных заболеваний тканей 

пародонта была в 2,2 раза ниже, а распространенность дистрофически-

воспалительных поражений тканей пародонта – в 1,3 раза выше, р<0,05, чем у 

некурящих. Данная тенденция подтверждалась более высокими значениями 

пародонтальных, р<0,05 и гигиенического индекса, р<0,01. 

В экспериментальном исследовании доказано, что при применении 

озонированного облепихового масла для лечения табакозависимого пародонтита в 

сыворотке крови крыс удалось достичь уменьшения содержания малонового 

диальдегида, р<0,01, процента гематокрита, р>0,05, метгемоглобина, р<0,05 при 

увеличении активности каталазы, р<0,01 и кальция в сыворотке крови, р<0,05, и 

активности щелочной и кислой фосфатазы в гомогенатах десен, р<0,01, 

относительно значений у испытуемых животных без лечебной коррекции. 

Исследовано, что увеличение продолжительности табакокурения у лиц с 

заболеваниями тканей пародонта способствует снижению скорости секреции ротовой 

жидкости, р<0,01, увеличению ее вязкости и рН, р<0,05, в сравнении с данными у лиц 

со сроком табакокурения до 1 года с заболеваниями тканей пародонта. 

У курильщиков с заболеваниями тканей пародонта устанавливали снижение 

парциального напряжения кислорода и насыщения гемоглобина кислородом крови, 

р<0,05, относительно соответствующих данных у некурящих. С увеличением 

степени тяжести ГП значения проанализированных параметров уменьшались. 

Морфологические изменения тканей пародонта у курильщиков 

визуализировали существенное повреждающее действие курения на все структурные 

элементы слизистой оболочки десны. 

Эффективность разработанной лечебной схемы при заболеваниях тканей 

пародонта у курильщиков подтверждена высокими клиническими результатами 

(отсутствие заболевания у 90,9 % больных ХКГ и 80,0 % пролеченных с ГП) и 

сокращением сроков посещения, в среднем на 2,95±0,32 в основной группе против 

4,6±0,31 – в контрольной группе. 

Ключевые слова: заболевания тканей пародонта, гингивит, генерализованный 

пародонтит, курение, экспериментальные животные, ротовая жидкость, гипоксия, 

облепиховое масло. 
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Thesis for a Candidate Degree in Medicine: specialty 14.01.22 – dentistry. – Danylo 

Halytsky Lviv national medical university, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to improving the efficiency of the treatment of 

periodontal tissue diseases in smokers on the basis of clinical, laboratory and experimental 

studies. 

On the clinical examination of 321 persons with periodontal tissue diseases, who 

applied for the treatment to the Dental medical center of Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University, two groups were formed: the main group – 216 persons (131 men and 

84 women) – smokers and the comparison group – 105 persons (66 men and 39 women) 

who did not smoke cigarettes, with inflammatory and dystrophic-inflammatory periodontal 

tissue diseases.  

It was found that the frequency of inflammatory diseases of periodontal tissues in 

smokers was in 2.2 times lower, and the prevalence of dystrophic and inflammatory lesions 

of periodontal tissues was in 1.3 times higher, p<0.05, than in non-smokers. This tendency 

was confirmed by higher values of periodontal, p<0.05 and hygienic index, p<0.01. 

The analysis of the age aspect of diagnostic structure of periodontal diseases 

showed that the frequency of prevalence of catarrhal gingivitis in examined of the main 

group decreased with the age and was lower than in examined of the comparison group, 

p<0.05. At the same time, in patients smokers the frequency of initial and developed 

degrees of GP increased with the age and their prevalence prevailed over the 

corresponding values in the comparison group, p<0.05. 

In smokers with a duration of smoking up to 1 year, gingivitis was revealed in 

17.0±2.95 % of patients and 3.03±1.36 % of persons with a duration of smoking 6–10 

years.  The frequency of localized periodontitis was the highest with a value of 

37.03±3.28 % in smokers with a duration of smoking 1–5 years. Generalized 

periodontitis was not revealed in persons with smoking duration up to 1 year; in patients 

with smoking duration from 1 to 5 years in 3.70±1.28 % GP of I degree was diagnosed, 

in the absence of GP of II–III degrees. In smokers with a duration of smoking 10 years 

and more, GP of II degree was revealed in 1.3 times and GP of III degree – in 2.0 times 

more often compared to the similar data in persons with a duration of smoking 6–10 

years.  

An increase of the frequency of periodontal diseases with the age and with the 

duration of smoking correlated with an increase of intensity of the pathological process in 

the periodontium in terms of index estimates. 

An experimental studies have shown that the two-month content of rats on the 

periodontal pathogen diet, in the simulation of adverse factors of smoking, caused clinical, 

biochemical and morphometric changes in the periodontal tissues of animals, blood serum 

and gum homogenates, which were corrected using the ozonized sea buckthorn oil. 

The experimental study proved that the use of ozonized sea buckthorn oil for the 

treatment of tobacco-depending periodontitis in the blood serum of rats managed to achieve 

a decrease in the content of malondialdehyde, p<0.01, percent of hematocrit, p>0.05, 

methemoglobin, p<0.05 with an increase in the activity of catalase, p<0.01 and calcium in 

the blood serum, p<0.05, and the activity of alkaline and acid phosphatase in gum 

homogenates, p<0.01, respectively, values in tested animals without medical correction. 
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It was studied that an increase in the duration of smoking in persons with periodontal 

tissue diseases contributes to a decrease in the rate of secretion of oral fluid, p<0.01, an 

increase in its viscosity and pH, p<0.05, in comparison with the data in persons with a 

period of smoking up to 1 year with periodontal tissue diseases. 

In smokers with periodontal tissue diseases, a decrease in partial oxygen tension and 

hemoglobin oxygen saturation in the blood, p<0.05, relative to the corresponding data in 

non-smokers was studied. With increasing the severity of GP the values of analyzed 

parameters decreased. 

Morphological studies of gums bioptates in patients of the main group, with GP 

proved that the inflammatory process in the tissues of gums of smokers is closely related 

to the development of a pronounced vascular reaction (swelling and edema of all its 

components, the expansion of interendothelial contacts, edema and infiltration of 

perivascular connective tissue), which in turns causes inhibition of blood stream with 

the aggregation of red blood cells and causes worsening of trophic with the development 

of tissue hypoxia.  

The advantage of our developed treatment complex was evidenced by the results of 

periodontal and hygienic indices in dynamics, which proved the high therapeutic effect of 

ozonized sea buckthorn oil.  

The efficiency of developed treatment schemes for diseases of the periodontal tissues 

in smokers confirmed the high clinical results (no disease for 90.9 % of patients with CCG 

and 80,0 % of patients treated with GP) and reducing the terms of visits on average on 

2.95±0.32 in the main group against 4.6±0.31 in the control group. 

Key words: periodontal tissue diseases, gingivitis, generalized periodontitis, tobacco 

smoking, experimental animals, oral fluid, hypoxia, ozonized sea buckthorn oil. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АОС  антиоксидантна система 

ГП  генералізований пародонтит 

ХКГ  хронічний катаральний гінгівіт 

КФ  кисла фосфатаза 

ЛФ  лужна фосфатаза 

МДА  малоновий діальдегід 

ПІ  пародонтальний індекс 

ЧСС  частота серцевих скорочень 

CPITN  комунальний індекс потреби в лікуванні хвороб пародонту 

Нb  гемоглобін 

Нct  гематокрит 

MetHb  метгемоглобін 

OHI-S  індекс гігієни (спрощений) 

РМА  папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

РО2   парціальне напруження кисню 

SaO2  насичення гемоглобіну киснем крові 
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