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АНОТАЦІЯ 

 

Ільчишин М.П.Оптимізація комплексного лікування захворювань тканин 

пародонту у курців. – 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, 2018.  

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності лікування 

захворювань тканин пародонту у курців. Отримані результати дослідження 

дозволили обґрунтувати шляхи підвищення ефективності лікування 

захворювань тканин пародонту у курців за допомогою озонованої обліпихової 

олії.  

На основі клінічного обстеження 321 особи з захворюваннями тканин 

пародонту, які звернулись з лікувальною метою у Стоматологічний медичний 

центр Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, було сформовано ІІ групи: основна – 216 осіб (131 чоловік та 84 

жінок) – курців та порівняльну – 105 (66 чоловіків та 39 жінок), які не палили 

цигарок, з запальними і дистрофічно-запальними захворюваннями тканин 

пародонту.  

За результатами досліджень встановлено, що частота запальних 

захворювань тканин пародонту (гінгівіт, локалізований пародонтит) в 

основній групі становили 17,13±2,56 %, а у порівняльній групі – у 2,2 рази 

більше (38,4±4,85 %, р<0,05). Рівночасно, поширеність генералізованого 

пародонтиту у курців була у 1,3 рази вищою (82,87±2,56 %, р<0,05), відносно 

осіб групи порівняння (61,88±4,74 %). Особливо це стосувалось розвинутих 

форм генералізованого пародонтиту: ГП ІІ ступеня діагностувався у курців 

цигарок у 24,54±2,93 % випадків, на відміну від 15,23±3,51 % у порівняльній 

групі (р<0,05) та ГП ІІІ ступеня – 23,15±2,87 % основної групи, на відміну від 

10,47±2,99 % хворих групи порівняння (р<0,01).  
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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 превалювала 

над відповідними значеннями у групі порівняння, р<0,05. 

У курців з тривалістю 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 з тривалістю тютюнопаління 1–5 років. У 

осіб з тривалістю тютюнопаління до 1 року, генералізованого пародонтиту не 

виявлено; у хворих з тривалістю тютюнопаління від 1 до 5 років, у 

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

курців з тривалістю тютюнопаління 10 і більше років, ГП ІІ ступеня виявлявся 

у 1,3 рази та ГП ІІІ ступеня – у 2,0 рази частіше відносно аналогічних даних у 

осіб з тривалістю паління 6–10 років.  

Збільшення частоти захворювань пародонту з віком та за тривалістю 

тютюнопаління корелювало із зростанням інтенсивності патологічного 

процесу у пародонті за показниками індексних оцінок. У середньому, в 

основній групі ПІ дорівнював 2,98±0,57 бали проти 1,62±0,46 бали у 

порівнянні, (р<0,01) та характеризувався більш динамічним зростанням у всіх 

вікових категоріях.  

Збільшенню тривалості тютюнопаління відповідали вищі цифрові 

значення ПІ у обстежених хворих основної групи. При тривалості 

тютюнопаління до 1 року індекс ПІ зі значенням 1,08±0,41 бали оцінювався як 

пародонтит І ступеня; від 1 до 10 років – індекс ПІ зі значеннями від 2,48±1,03 

бали до 3,39±1,42 бали, р<0,05 трактувався як пародонтит ІІ ступеня та при 

тривалості тютюнопаління понад 10 років згаданий індекс надавав підстави 

оцінювати захворювання як ГП ІІІ ступеня важкості, з показником індексу 

4,97±1,63 бали, р<0,05. 
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В обох групах порівняння значення РМА відповідали перебігу 

запального процесу середнього ступеня, але у курців показники РМА були у 

1,4 рази вищі відносно даних порівняльної групи, р<0,05. 

Аналіз даних індексу РМА довів, що тільки у курців з тривалістю 

тютюнопаління до 1 року значення РМА 19,13±4,26% відповідало запальному 

процесу легкого ступеня. При тривалості нікотинової залежності від 1 до 10 

років, значення РМА від 51,12±4,48 % до 64,04±3,82 % надавали підстави 

оцінювати стан пародонту як середній, а перебіг запального процесу при 

тривалості тютюнопаління понад 10 років – 70,11±4,23 % був інтенсивним, 

відповідно до критерію його оцінки. 

З віком, кровоточивість ясен у групах дослідження зменшувалась, що 

свідчило про інтенсифікацію глибших уражень тканин пародонту. При цьому 

середнє значення індексу РВІ у осіб основної групи було на 12,05 % менше 

відносно аналогічного показника групи порівняння (р>0,05). 

По основній групі, за індексом СРITN, визначали 5,06±1,44 уражених 

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

сектанти групи порівняння (р<0,05). При цьому, в основній групі істотно 

вищою, порівняно з контролем, була середня кількість секстантів з 

пародонтальними кишенями. 

Аналіз гігієнічного стану порожнини рота за OHI–S у групах 

дослідження, залежно від віку, показав високий рівень індексу гігієни у всіх 

вікових інтервалах. Однак, у хворих-курців середні значення OHI–S були у 1,3 

рази вищими (2,62±0,14), на відміну від аналогічного показника групи 

порівняння (2,07±0,10, р<0,01).  

Дослідження тканин пародонту за методом визначення стійкості 

капілярів ясен за В. І. Кулаженко підтвердило, що в осіб з запальними і 

дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонту, досліджували 

достовірне зниження даних проби у хворих основної та групи порівняння. При 

цьому, у хворих основної групи значення вакуумної проби були нижчі, ніж у 

осіб групи порівняння, р<0,05. 
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Упродовж лабораторних досліджень встановили, що зі зростанням 

тривалості тютюнопаління, у хворих-курців основної групи зафіксовано 

прогресуюче підвищення в’язкості ротової рідини – до 2,18±0,03 мПа/с у осіб 

з тривалістю тютюнопаління понад 10 років, що було на 60,29 % вище 

відносно даних даних осіб, які курили до 1 року (р1<0,05) та на 62,68 % вище 

показника порівняльної групи (р<0,05). Зі збільшенням тривалості 

тютюнопаління досліджували збільшення рН ротової рідини на тлі зменшення 

швидкості секреції слини, що свідчить про підвищення її мінералізуючих 

властивостей внаслідок збільшення ступеня перенасиченості 

гідроксиапатитом, що може призводити до масивного утворення зубного 

каменю. 

У курців, хворих на ГП, інтегральні показники гіпоксії відрізнялись 

відносно даних здорових осіб та досліджуваних, які не палили, а саме по РО2 – 

на 19,64 % та 13,46 % (р>0,05), по SaO2– на 15,62 % та 7,62 % (р>0,05), 

відповідно. Частота серцевих скорочень у курців з генералізованим 

пародонтитом перевищувала аналогічні показники І та ІІ групи на 6,67 % 

(р>0,05). 

Морфологічні дослідження біоптатів ясен у хворих основної групи, з ГП 

довели, що запальний процес у тканинах ясен курців тісно пов’язаний з 

розвитком вираженої судинної реакції (набухання та набряк усіх його 

компонентів, розширення міжендотеліальних контактів, набряк та 

інфільтрація периваскулярної сполучної тканини), що у свою чергу, викликає 

пригальмовування кровотоку з агрегацією еритроцитів та обумовлює 

погіршення трофіки з розвитком тканинної гіпоксії. 

Експериментальні дослідження довели, що двомісячне утримування 

щурів на пародонтопатогенній дієті, в умовах моделювання несприятливих 

чинників тютюнопаління, викликали клінічні, біохімічні та морфометричні 

зміни у тканинах пародонту тварин, сироватці крові та гомогенатах ясен, які 

корегувались при застосуванні озонованої обліпихової олії. Так, ступінь 

атрофії альвеолярного паростка у тварин з перекисною моделлю пародонтиту 
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(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 

досліджували зниження ступеня атрофії альвеолярного паростка на 8,57 %, 

стосовно даних у щурів ІІІ групи, р<0,05. У щурів V групи атрофія 

альвеолярного паростка знижувалась на 13,5 % стосовно значень у тварин ІІ 

групи, р1<0,05. 

При застосуванні озонованої обліпихової олії досліджували 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 проти 3,60±0,12 мкмоль/мл у ІІІ групі тварин, 

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

та на 20,0 % стосовно даних у щурів ІІІ групи, р<0,05, р<0,01.  

Застосування озонованої обліпихової олії сприяло покращанню 

гематологічних показників у експериментальних тварин: визначали 

збільшення вмісту гемоглобіну на 8,33 % та на 11,67 % у щурів IV та V груп, 

р<0,05, відповідно. Досліджено зниження гематокриту – на 4,26 % у IV групі 

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

метгемоглобіну у крові щурів IV та V груп, у результаті застосування 

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

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

зменшення активності лужної і кислої фосфатаз 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, 

досліджували зростання вмісту Са у крові тварин IV групи на 35,29 % та у V 

групі – на 41,18 %, р<0,01.  

Враховуючи дані клінічно-лабораторних досліджень для місцевої 

фармакотерапії у лікуванні запальних захворювань пародонту, на 1 першому 

консервативному етапі лікування рекомендували озоновану обліпихову олію у 

вигляді аплікацій по 10 хв з дворазовою заміною пов’язки щоденно, впродовж 

5 днів. Для покращення лікувального ефекту обліпиха, збагачена озоном, 
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рекомендувалась хворим для ротових ванночок вдома у концентрації 4–5 мг/л 

2 рази на день після чищення зубів, впродовж 10 хв. При чищенні зубів 

хворим рекомендувались зубні пасти з пародонтопротекторною та 

вибілюючою діями. У групі контролю для місцевої терапії використовували 

загальноприйняті фармакотерапевтичні засоби. 

При лікуванні 11 хворих на катаральний гінгівіт основної групи, 

усунення клінічних ознак запалення відзначено у 81,81 % пролікованих при 

середній кількості відвідувань 1,5±0,21. У групі контролю (10 хворих) при 

застосуванні традиційного лікування, нормалізація стану тканин пародонту 

спостерігалась після 4,8±0,32 відвідувань (9–10 день лікування) у 60 % хворих. 

Через 6 місяців після лікування у хворих основної групи стан стійкості ремісії 

спостерігався у 7-ми хворих (63,63 %), в групі порівняння – у 4-ох (40 %). 

Через 12 місяців ремісія зберігалась у 7-ми пролікованих (63,63 %), повторно 

обстежених основної групи і у 3-ох (30 %) хворих групи порівняння. 

В основній групі хворих на генералізований пародонтит усунення ознак 

запалення спостерігалось через 4,35±0,32 відвідування у 70,37 % пролікованих 

основної групи (38 осіб). У групі контролю для ліквідації гострих явищ 

запалення потрібно було, у середньому, 5,70±0,32 відвідувань; усунення 

клінічних ознак запалення відзначено у 46,15 % пролікованих (12 осіб); 

покращення без повної нормалізації стану пародонту – у 11,54 % хворих (3 

особи); лікування виявилось неефективним у 11-ти хворих (42,31 %). Через 6 

місяців після лікування стійку ремісію зафіксовано у 66,67 % хворих основної 

групи (36 осіб), водночас у 26,93 % (7 осіб) хворих порівняльної групи; через 

12–18 місяців стан ремісії зберігся у 61,11 % (33 особи) та лише у 4-ох осіб 

групи порівняння (15,38 %).  

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 пародонті, так і під час вторинної 
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профілактики запальних і дистрофічно-запальних захворювань тканин 

пародонту. 

Ключові слова: захворювання тканин пародонту, гінгівіт, 

генералізований пародонтит, тютюнопаління, експериментальні тварини, 

лікування, озонована обліпихова олія. 

 

ABSTRACT 
 

Ilchyshyn M.P. Optimization of complex treatment of diseases of periodontal 

tissues in smokers. – The qualification scientific work on the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Medicine: specialty 14.01.22 – dentistry 

(222. Medicine). – Danylo Halytsky Lviv national medical university, Lviv, 2018. 

This thesis is devoted to improving of efficiency of the treatment of 

periodontal tissue diseases in smokers. Results of the study allowed to justify ways 

to improve the treatment of periodontal tissue diseases in smokers using ozonized 

sea buckthorn oil. 

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.  

According to the research results, the frequency of inflammatory diseases of 

periodontal tissues (gingivitis, localized periodontitis) in the main group was 

17.13±2.56 % and the comparison group – in 2.2 times more (38.4±4.85 %, p<0.05). 

At the same time, the prevalence of generalized periodontitis in smokers was in 1.3 

times higher (82.87±2.56 %, p<0.05) compared to the comparison group 

(61.88±4.74 %). This was especially true for the developed forms of generalized 

periodontitis: GP of II degree was diagnosed in cigarette smokers in 24.54±2.93 % 

of cases unlike to 15.23±3.51 % in the comparison group (p<0.05) and GP of III 
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degree – 23.15±2.87 % of the main group unlike to 10.47±2.99 % of patients in the 

comparison group (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. On average, in the main 

group PI was 2.98±0.57 points against 1.62±0.46 points in comparison (p<0.01) and 

was characterized by more dynamic growth in all age categories.  

The higher digital values of PI in examined patients of the main group 

corresponded to an increase of a duration of smoking. When a duration of smoking 

for up to 1 year, the PI index with the value of 1.08±0.41 points was evaluated as 

periodontitis of I degree; from 1 to 10 years – the PI index with values from 

2.48±1.03 points to 3.39±1.42 points, p<0.05 was interpreted as periodontitis of II 

degree and with a duration of smoking for more than 10 years it provided grounds to 
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assess the disease as GP of III degree of severity, with the index value 4.97±1.63 

points, p<0.05. 

In both groups of comparison, the PMA values corresponded to the course of 

inflammatory process of medium degree, but in smokers the PMA values were in 

1.4 times higher compared to the data of the comparative group, p<0.05. 

The analysis of data of the PMA index showed that only smokers with a 

duration of smoking for up to 1 year PMA value of 19.13±4.26 % corresponded to 

the inflammatory process of easy degree. At the duration of nicotine dependence 

from 1 to 10 years, the value of PMA from 51.12±4.48 % to 64.04±3.82 % gave 

reasons to evaluate the periodontal state as average, and the course of the 

inflammatory process in a duration of smoking more than 10 years – 70.11±4.23 % 

was intense respectively to the criterion of its evaluation. 

With the age, bleeding gums in the study groups decreased, indicating an 

intensification of deep lesions of the periodontal tissues. At the same time, the 

average value of the index of bleeding of gingival papillaein persons of the main 

group was on 12.05 % less than in the comparison group (p>0.05). 

In the main group, according to the CPITN index, 5.06±1.44 affected setants 

were determined per one examined, that significantly higher relatively to 3.43±1.21 

setants of the comparison group (p<0.05). At the same time, the average number of 

sextants with periodontal pockets was significantly higher in the main group than in 

the control group. 

The analysis of hygienic state of the oral cavity according to the OHI–S index 

in the study groups depending on the age showed a high level of hygiene index in all 

age intervals. However, in patients-smokers the average values of OHI–S were in 

1.3 times higher (2.62±0.14), unlike to the same indicator of the comparison group  

(2.07±0.10, p<0.01). 

The study of periodontal tissues by the method of determining the resistance 

of gum capillaries by V.I. Kulazhenko confirmed that in persons with inflammatory 

and dystrophic-inflammatory diseases of the periodontal tissues, a significant 

decrease in these samples was studied in patients of the main and the comparison 
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group. At the same time, in patients of the main group, the value of the vacuum 

sample was lower than in the comparison group, p<0.05. 

During the laboratory studies, it was found that with an increase in a duration 

of smoking, patients-smokers of the main group fixed a progressive increase of the 

viscosity of the oral fluid – up to 2.18±0.03 mPa/s in persons with smoking duration 

of more than 10 years, which was on 60.29 % higher compared to these persons who 

smoked up to 1 year (p1<0.05) and on 62.68 % higher than this indicator in the 

comparative group (p<0.05). With an increase of smoking duration, an increase of 

the pH of the oral fluid was studied on the background of a decrease of the rate of 

saliva secretion, which indicates an increase in its mineralizing properties due to an 

increase in the degree of hydroxyapatite oversaturation, which can lead to massive 

formation of tooth calculus. 

In smokers, patients with GP, integral indicators of hypoxia differed 

respectively to the data of healthy individuals and examined, who did not smoke, 

namely, PO2 – on 19.64 % and 13.46 % (p>0.05), SaO2 – on 15.62 % and  

7.62 % (p>0.05), respectively. The heart rate in smokers with generalized 

periodontitis was on 6.67 % higher than in I and II groups (p>0.05). 

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.  

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. Thus, the degree of atrophy of alveolar sprout in 

animals with peroxide model of periodontitis (group II) was 45.9±0.95 %, and in 
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rats of group III (peroxide model of periodontitis + extracted components of tobacco 

smoke) – 46.2±0.92 %. After the use of ozonized sea buckthorn oil in animals of 

group IV, a decrease in the degree of alveolar process atrophy on 8.57 % was 

investigated, relative to the data in rats of group III, p<0.05. In rats of group V the 

atrophy of alveolar sprout decreased on 13.5 % relative to the values in animals of 

group II, p1<0.05. 

When using ozonized sea buckthorn oil, a decrease of the MDA content in the 

blood of experimental animals was studied: in group IV to 2.08±0.10 µmol/ml and 

in group V to 1.96±0.11 against 3.60±0.12 µmol/ml in group III of animals, p<0.05. 

Catalase activity, while in IV and V groups increased on 16.60 % and 20.0 % 

relative to the data in rats of group III, p<0.05, p<0.01. 

The use of ozonized sea buckthorn oil contributed to the improvement of 

hematological parameters in experimental animals: an increase of hemoglobin 

content on 8.33 % and 11.67 % in rats of groups IV and V, p<0.05, respectively was 

determined. It was investigated hematocrit reduction on 4.26 % in group IV and on 

8.51 % in group V compared to the data in group III of animals, p<0.05. The content 

of methemoglobin in the blood of rats of group IV and V, as a result of the use of sea 

buckthorn oil, decreased on 25.51 % and 46.17 % relative to the data in rats of 

group III, p<0.01. When using ozonized sea buckthorn oil, a decrease of the activity 

of alkaline and acid phosphatases in gum homogenates was determined: in group IV 

– on 30.40 %, p<0.01 and 6.64 %, p>0.05, in group V – on 33.95 % and 31.25 %, 

p<0.01, respectively, with respect to the data from group III animals. At the same 

time, investigated an increase of the content of Ca in the blood of animals of group 

IV on 35.29 % and in group V – on 41.18 %, p<0.01. 

Taking into account the data of clinical and laboratory studies for local 

pharmacotherapy in the treatment of inflammatory periodontal diseases, at the first 

conservative stage of the treatment, ozonized sea buckthorn oil was recommended 

in the form of applications for 10 minutes with double replacement of the bandage 

daily for 5 days. To improve the treatment effect of sea buckthorn enriched with 

ozone, it was recommended to patients for oral baths at home in a concentration of 
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4–5 mg / l two times a day after brushing their teeth for 10 minutes. When brushing 

teeth patients recommended toothpaste with periodontal protective and whitening 

action. In the control group, conventional pharmacotherapeutic agents were used for 

local therapy. 

In the treatment of 11 patients with catarrhal gingivitis of the main group, the 

elimination of clinical signs of inflammation was found in 81.81 % treated with an 

average number of visits of 1.5±0.21. In the control group (10 patients) with 

traditional treatment, normalization of periodontal tissues was observed after 

4.8±0.32 visits (9–10 days of treatment) in 60 % of patients. 6 months after the 

treatment in patients of the main group, the state of remission stability was observed 

in 7 patients (63.63 %), in the comparison group – in 4 patients (40 %). After 12 

months, remission was maintained in 7 treated (63.63 %), re-examined of the main 

group and 3 (30 %) patients of the comparison group. 

In the main group of patients with generalized periodontitis elimination of 

signs of inflammation was observed after 4.35±0.32 visits in 70.37 % of treated of 

the main group (38 individuals). In the control group for the elimination of acute 

inflammation it was necessary, on average, 5.70±0.32 visits; elimination of clinical 

signs of inflammation was observed in 46.15 % of treated (12 individuals); 

improvement without full normalization of periodontal state – in 11.54 % of patients 

(3 individuals); the treatment was ineffective in 11 patients (42.31 %). After 6 

months after the treatment, stable remission was in 66.67 % of patients of the main 

group (36 individuals), while 26.93 % (7 individuals) of patients of the comparative 

group; after 12–18 months, the state of remission remained in 61.11 % (33 

individuals) and only in 4 individuals of the comparison group (15.38 %). 

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, both at the stage of the active 

course of the pathological process in the periodontium, and at the secondary 

prevention of inflammatory and dystrophic-inflammatory diseases of periodontal 

tissues. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

 ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ  

 

АОС  антиоксидантна система 

ГБО  гіпербарична оксигенація 

ГІ  гігієнічний індекс 

ГП  генералізований пародонтит 

ІХС  ішемічна хвороба серця 

КГ  катаральний гінгівіт 

КФ  кисла фосфатаза 

ЛФ  лужна фосфатаза 

МДА  малоновий діальдегід 

ПІ  пародонтальний індекс 

ПНГ  переривчаста нормобарична гіпокситерапія 

ПОЛ  перекисне окиснення ліпідів 

ПТ  підтримуюча терапія 

РВІ  індекс кровоточивості ясен 

ХГП  хронічний генералізований пародонтит 

ХНЗЛ  хронічне неспецифічне запалення легень 

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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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Однією з найактуальніших проблем сучасності є 

тютюнопаління, що є причиною багатьох тяжких захворювань [19]. Щорічно 

у світі помирають від хвороб, пов'язаних із тютюнопалінням, близько 3,5-4 

млн. осіб [20, 30, 59, 132]. У країнах Європи вживання тютюну та тютюнових 

виробів призводить до 1,2 млн. смертей на рік, що складає 14% від їхньої 

сумарної кількості, а в Україні гинуть 110 тис. людей щороку [65, 195, 204, 

210]. Негативний вплив тютюнового диму на тих, хто не палить, особливо 

дітей, підвищує ризик передчасної смерті від онкологічних, серцево-

судинних, респіраторних та інших захворювань [66, 74]. З різних видів 

тютюну виділяють більше 4000 хімічних компонентів, найбільш шкідливими з 

яких є нікотин, вміст якого у листковому тютюні сягає 2-9%, піридинові 

основи, синильна кислота, окис вуглецю, феноли та низка канцерогенних 

речовин. 

Дослідження останніх років свідчать, що динаміка розповсюдженості 

паління в Україні загрозливо зростає – нині палять 62% чоловіків та 16 % 

жінок [5, 70]. За даними, випалюючи лише одну сигарету, курець вбиває іони 

кисню площею у 450 м
2
 на поверсі, де знаходиться сам, і по 150 м

2 
 поверхами 

вище та нижче [146, 158]. 

У сучасній стоматології лишається численна 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 [165, 167]. Хімічна травма слизової оболонки та інших тканин 

порожнини рота виникає не лише при палінні, але і при жуванні та нюханні 

тютюну та тютюновмісних сумішей (наса, бетеля, біді, хуккана та ін.), а також 

в умовах тютюнового виробництва [166, 173].  

Механізми впливу інгредієнтів тютюну на розвиток захворювань тканин 

пародонту остаточно не вивчено. Доведено токсичний вплив продуктів 
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тютюну на нейтрофільні лейкоцити, які мігрують в порожнину рота [11, 171]; 

підкреслена  імуно-супресорна роль паління [21, 28]. Припускають, що 

ураження пародонтального комплексу при палінні зумовлене впливом 

нікотину на судинне русло, що призводить до збільшення агрегації 

тромбоцитів і зумовлено підвищенням утворення тромбоксану в тромбоцитах 

та активацією синтезу простацикліну, що також спричиняє мікроциркуляторні 

розлади [42, 113, 114]. Тому, доповнення та уточнення даних про поширеність, 

інтенсивність та перебіг захворювань тканин пародонту, вивчення основних 

патогенетичних ланок виникнення уражень зубоутримуючих тканин, а 

основне – підвищення ефективності лікування запальних та запально-

дистрофічних захворювань тканин пародонту у курців обумовлює 

актуальність даного дослідження. 

Мета і задачі 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 потрібно було виконати такі 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. Визначити інтегральні показники гіпоксії у 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. 
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6. Обґрунтувати та оцінити клінічну ефективність запропонованого 

лікувального комплексу у курців зі захворюваннями тканин пародонту. 

Об’єкт дослідження  запальні та дистрофічно-запальні процеси в 

тканинах пародонту курців та експериментальних тварин з модельованим 

тютюнопалінням.  

Предмет дослідження  властивості і механізми впливу тютюнопаління 

на виникнення та перебіг захворювань тканин пародонту, лікувально-

профілактична ефективність та оцінка пародонторезистентності.  

Методи дослідження. Клінічно-діагностичні − для вивчення та оцінки 

стану тканин пародонту і ефективності запропонованих лікувальних і 

профілактичних заходів у курців; експериментальні – дослідження впливу 

тютюну та тютюнового диму на виникнення захворювань тканин пародонту у 

щурів;біохімічні – уточнення впливу тютюнопаління на патологічні зміни 

біохімічних аналізів ротової рідини та сироватці крові піддослідних тварин; 

морфологічні – для визначення структурних змін у біоптатах ясен у осіб, що 

палять; морфометричні – для з’ясування ступеня атрофії альвеолярного 

відростка у щурів; статистичні – для опрацювання вірогідності отриманих 

результатів.  

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 



23 

ясен у осіб з дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонту у 

курців.  

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.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням здобувача. Автор особисто зробила інформаційно-

патентний пошук, аналіз літератури по темі дисертації, самостійно 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 6на 

тканини пародонту піддослідних тварин. За консультативної допомоги 

наукового керівника, визначила мету та завдання дослідження, сформулювала 

основні висновки роботи та практичні рекомендації, підготувала до друку 

наукові статі і тези доповідей, оформила дисертацію. У друкованих працях 

разом із співавторами участь дисертанта є визначальною, матеріали та 

висновки належать здобувачеві. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи викладено та обговорено на засіданні кафедри 

терапевтичної стоматології ЛНМУ імені Данила Галицького; „Strategia 

supravieţuirii din perspectivа bioeticii, filosofiei şimedicine” (Chişinǎu, 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.); 
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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.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 206 

сторінках друкованого тексту, з яких 122 сторінки основного тексту. Робота 

складається зі 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 літературних найменувань, з 

яких – 87 зарубіжні джерела. Роботу проілюстровано 34 рисунками та 32 

таблицями. 

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 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). Здобувач є співвиконавцем цих науково-

дослідних робіт.  

Практичне значення 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 
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(№u201212647). Уперше, на моделі пародонтиту у поєднанні з екстрагованими 

компонентами тютюнового диму в 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 осіб з дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонту у 

курців. Науково обґрунтовані основні покази щодо лікування хворих-курців з 

запальними та дистрофічно-запальними ураженнями тканин пародонту, за 

допомогою озонованої обліпихової олії, з урахуванням клінічних проявів і 

фізико-хімічних властивостей ротової рідини з позитивними віддаленими 

результатами. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено на кафедрі терапевтичної 

стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету  

ім. Д. Галицького (у матеріалах лекцій та практичних занять); Ужгородському 

національному університеті, стоматологічному факультеті на кафедрі 

терапевтичної стоматології (у матеріалах лекцій та практичних занять); 

Львівському медичному інституті на кафедрі терапевтичної стоматології (у 

навчальний та лікувальний процес); Тернопільському державному медичному 

університеті ім. І. Я. Горбачевського на кафедрі терапевтичної стоматології (у 

навчальний та лікувальний процес); Львівському національному медичному 

університеті ім. Д. Галицького на кафедрі токсикологічної та аналітичної хімії 

(у навчальний процес); Інституті стоматології Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика на кафедрі терапевтичної 

стоматології (у навчальний та лікувальний процес); Комунальному 

некомерційному підприємстві „Стоматологічна поліклініка № 4” (у 

стоматологічну практику); Комунальному некомерційному підприємстві 

„Стоматологічна поліклініка № 1” (у стоматологічну практику); 

Стоматологічному медичному центрі Львівського національного медичного 

університету ім. Д. Галицького (у стоматологічну практику); Стрийській 
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міській стоматологічній поліклініці (у стоматологічну практику). На 

галузевому рівні впроваджено „Спосіб кількісного визначення компонентів 

тютюнового диму на масу тютюну з використанням насадки МарМак” шляхом 

включення означеного способу у „Перелік (науково-технічної) продукції, 

призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони 

здоров'я” (Випуск 1, том 2, 2015 р., реєстр. № 535/1/14) МОЗ України, НАМН 

України та Укрмедпатентінформ. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено у 13 

наукових працях, із них – 7 статей у наукових фахових виданнях, 

рекомендованих 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. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ ТЮТЮНОВОГО 

ДИМУ ТА ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Хімічна структура тютюну та складники тютюнового диму  

 

Механізм виникнення патологічних змін в організмі людини під 

впливом тютюнопаління пояснюється хімічною структурою тютюну та 

складом тютюнового диму. Компоненти тютюнового диму утворюються 

шляхом сублімації летких і напівлетких складових частин тютюну під дією 

високої температури. Окрім того, є нелеткі речовини, які перетворюються в 

дим без розпаду [4, 30]. Цигарковий дим є неоднорідною сумішшю – 

гетерогенним аерозолем, що утворюється внаслідок неповного згоряння 

тютюнового листка і складається з газів та неконденсованих парів із 

дьогтьовими краплями [20, 87]. Під час затягування курець інгалює основний 

потік диму, а аерозоль, що виділяється з палаючого конусу та з 

мундштукового кінця сигарети в інтервалі між затяжками, є побічним 

продуктом паління. Склад диму залежить від типу тютюну, температури 

горіння, довжини сигарети, якості цигаркового паперу, добавок та фільтру. 

Основними складовими частинами тютюнового листка є вуглеводи, нежирні 

органічні кислоти, азотовмісні сполуки та смоли [52, 86]. Температура 

запаленої сигарети змінюється у діапазоні від 30º С у мундштуковому кінці до 

900º С в палаючому конусі . Аерозоль диму – це висококонцентровані, зважені 

в повітрі рідкі частки, які входять до складу смоли. Кожна частка складається 

з великої кількості органічних і неорганічних сполук, розсіяних у 

газоподібному середовищі: азоту, кисню, водню, оксиду та діоксиду вуглецю, 

а також летких і напівлетких органічних речовин у рівновазі з фазою, яка 

містить частинки тютюнового диму (табл. 1.1). Склад аерозольного диму 

постійно змінюється [58, 116, 127].  
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Таблиця 1.1 – Газові компоненти тютюнового диму, мкг/сигарету 

 

Склад 
Кількість, 

мкг/сигарету 
Склад 

Кількість, 

мкг/сигарету 

Оксид вуглецю 13,4 Нітрозодиметиламін 108 

Диоксид вуглецю 50 
N-нітрометил 

етиламін 
0,03 

Амоній 80 Гідразин 0,03 

Ціанистий водень 240 Нітрометан 0,05 

Ізопрен 585 Нітробензол 1,1 

Ацетальдегід 770 Ацетон 578 

Акромін 84 Бензин 67 

 

Температура тютюнового диму – приблизно 40-60°С. Численні 

дослідження підтверджують, що в тютюновому димі виявлено більше 4 тис. 

різних сполук, у тому числі понад 40 канцерогенів і щонайменше 12 речовин, 

які сприяють розвитку раку, а також  коканцерогенів [108, 137, 143]. Згоряння 

сигарети можна розділити на дві фази: газову і ту, що містить тверді частки. 

До газових компонентів тютюнового диму відносять оксид і диоксид вуглецю, 

ціанистий водень, аміак, ізопрен, ацетальдегід, акролеїн, нітробензол, ацетон, 

сірководень, синильна кислота та ін. Фаза тютюнового диму, що містить 

тверді частки, включає, в основному, нікотин, воду і смолу – тютюновий 

дьоготь [139, 140].  

До складу смоли входять поліциклічні ароматичні вуглеводні, зокрема, 

нітрозоаміни, ароматичні аміни, ізопреноїд, піробензопірен, хризен, антрацен, 

флюорантен тощо, які провокують утворення ракових клітин. Смола містить 

також прості та складні феноли, крезоли, нафталени та ін. (табл. 1.2). Окрім 

речовин газової фази і специфічних компонентів, до складу тютюнового диму 

входять іони багатьох металів і радіоактивних сполук калію, свинцю, полонію, 



29 

стронцію (полоній-210, свинець-210, калій-40, стронцій-90) та інші небезпечні 

для здоров’я речовини [144, 178]. 

 

Таблиця 1.2 – Специфічні (тверді) компоненти тютюнового диму, 

мкг/сигарету 

 

Склад 
Кількість, 

мкг/сигарету 
Склад 

Кількість, 

мкг/сигарету 

Нікотин 

 

1,8 Н-метиліндол 0,42 

Фенол 86,4 Бенз(α)антрацен 0,044 

0-крезол 20,4 Бенз(α)пірен 0,025 

N-етилфенол  9 Флюрен 0,42 

Нафтиламін 0,023 Флюарантен 0,26 

Н-нітрозонорнікотин 

 

 

0,14 Хризен 0,04 

Карбазол 1 ДДЦ-інсектициди 0,77 

Н-метилкарбазол 0,23 ДДТ-інсектициди 1,75 

Індол 14 4,4-дихлоростильбен 1,73 

 

Підраховано, що в 20 цигарках міститься 100 мг нікотину, 32 мг аміаку, 

0,8 мг синильної кислоти, 0,4 мг окису вуглецю. При згорянні 1 кг тютюну 

утворюється 50 г дьогтю, тобто в середньому за рік в організм курця 

потрапляє 250 г цієї речовини [160, 163, 176]. 

У тютюні й тютюновому димі виявлено численні сполуки, що діють на 

організм людини, серед яких найважливішим компонентом є нікотин. Чим 

нижчий сорт тютюну, тим вища в ньому концентрація нікотину. Смертельна 

доза цієї речовини для людини становить приблизно 1 мг на 1 кг маси тіла. 

Тобто, випалюючи 20-25 сигарет за день, курець отримує смертельну дозу 

нікотину. Проте, цього не відбувається, оскільки цю дозу нікотину він вводить 

в себе не відразу, а поступово, впродовж дня. Окрім того, у курців 

виробляється підвищена стійкість до цієї отрути. Нікотин, потрапляючи в 

організм, частково руйнується в печінці, а інша його частина протягом 1-2 діб 
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виводиться через нирки, легені, слинні та потові залози. При викурюванні 

сигарет без фільтру курець вдихає 32 %, а з фільтром – 23 % загальної 

кількості диму. Решта розсіюється в навколишньому середовищі, де його 

вдихають так звані „пасивні”, чи „примусові” курці [4, 25, 30, 173, 177]. 

Отже, з кожною випаленою сигаретою шкідливий вплив нікотину та 

компонентів тютюнового диму на людину посилюється і врешті-решт 

призводить до виникнення патологічних змін в її органах та системах. 

 

1.2. Вплив тютюнопаління на органи і тканини організму 

 

Численні дослідження засвідчили, що тютюнопаління має 

багатофакторний вплив на організм людини, зумовлений хімічними 

канцерогенами, іонізуючою радіацією, термічною, токсичною, 

подразнювальною, а також загальнорезорбційною дією [25, 182]. 

Найбільш токсичним компонентом тютюнопаління є нікотин. Його 

частка в загальній токсичності тютюнового диму складає приблизно 28,7 % 

[59, 183]. В адсорбції нікотину велике значення має рН тютюнового диму, 

тривалість контакту диму зі слизовими оболонками, частота затяжок і глибина 

інгаляції. Нікотин, залежно від концентрації, має гангліостимулюючу або 

гангліопригнічуючу дію [186]. Більшість з його складних елементів впливу на 

організм проявляється вивільненням катехоламінів. Ці речовини, як відомо, 

прискорюють агрегацію тромбоцитів і підвищують їх здатність до 

склеювання, посилюючи схильність до тромбозу; збільшують концентрацію 

ліпідів крові, сприяючи тим самим розвитку атеросклерозу; підсилюють 

схильність до серцевої аритмії, що може спричинити раптову смерть. Отже, 

тахікардію, збільшення систолічного об'єму серця, незначну гіпертонію і 

рефлекторне збудження дихання, які часто зустрічаються у курців, можна 

пояснити вивільненням катехоламінів. У зв’язку з цим виникають гострі 

серцево-судинні реакції, які виявляються збільшенням систолічного та 

діастолічного тиску та частоти серцебиття, посиленням скорочення міокарда, 
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збільшенням споживання ним кисню, прискоренням плину крові через вінцеві 

артерії, підвищенням збудливості міокарда і спазмом периферичних судин [65, 

189]. Нікотин, збільшуючи секрецію катехоламінів, стимулює симпатичні 

ганглії, надаючи тим самим пряму міотропну судинозвужувальну дію [87, 

190]. Численні епідеміологічні та клінічні дослідження доводять зв'язок між 

тютюнопалінням і розвитком у курця стенокардії, інфаркту міокарда, 

гіпертонічної хвороби, захворювань судин головного мозку і периферичних 

судин кінцівок [205]. Так, у чоловіків-курців ризик розвитку ішемічної 

хвороби серця є на 60-70 % вищим, ніж у некурців. Раптова смерть від цієї 

недуги у них настає в 2-3 рази частіше, ніж у некурців. Жінки, які палять, 

також схильні до більшого ризику розвитку ішемічної хвороби серця та 

субарахноїдальних крововиливів, а поєднання тютюнопаління з 

використанням пероральних протизаплідних засобів збільшує цей ризик 

приблизно в 10 разів [116]. Тютюнопаління спричиняє порушення балансу між 

постачанням міокарда киснем і його потребою в ньому, знижує поріг 

шлуночкової фібриляції та збільшує агрегацію тромбоцитів. Виражений 

атеросклероз вінцевих артерій серця частіше спостерігається у курців, ніж у 

некурців. Було встановлено, що паління цигарок не є фактором ризику 

розвитку гіпертонічної хвороби, проте курці з підвищеним артеріальним 

тиском схильні до вищого ризику розвитку у них злоякісної форми 

захворювання. Дослідження засвідчили, що у курців тютюну відзначають вищі 

показники артеріального тиску – як систолічного, так і діастолічного, а також 

підвищений ризик розвитку серцево-судинних кризів [40, 211]. 

Тютюнопаління зменшує надходження крові до головного мозку, що, 

очевидно, збільшує ризик розвитку ішемічної хвороби мозку.  

Водночас, він підвищує тонус гладкої мускулатури артеріол, що 

призводить до їх спазму. Було також доведено, що нікотин збільшує 

концентрацію глюкози, кортизолу, антидіуретичного гормону, вільних 

жирних кислот у сироватці крові. Збільшення останніх може спричиняти 
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розвиток атеросклерозу. Нікотин відіграє важливу, але не виняткову роль у 

підтримці звички до тютюнопаління [41, 123, 216]. 

Окрім нікотину, токсичний вплив на організм людини чинять й інші 

речовини. Наприклад, окис вуглецю перетворює гемоглобін крові в 

карбоксигемоглобін, викликаючи розвиток циркуляторної гіпоксії [61]. В 

експерименті на тваринах було встановлено шкідливу дію компонентів 

тютюнового диму на ендотелій судин із подальшим розвитком фіброзу та 

ендокардіального фіброеластозу. Наведені дані свідчать про те, що 

тютюнопаління є провідним чинником ризику виникнення серцево-судинних 

захворювань [67, 90, 123]. 

Ступінь ризику розвитку захворювання, зумовленого тютюнопалінням, 

дуже сильно варіює у різних людей. До числа факторів, що впливають на 

нього, належать тривалість паління цигарок, інтенсивність впливу і тип 

тютюнового диму, генетично зумовлена чутливість організму курця до 

тютюну, професійні шкідливості, вплив навколишнього середовища тощо [92]. 

Паління цигарок є основною причиною розвитку хронічних 

неспецифічних легеневих захворювань – хронічного бронхіту та емфіземи 

легень, захворюваність і смертність від яких у курців знаходиться у прямій 

залежності від тривалості та інтенсивності тютюнопаління. Встановлено, що 

емфізема легень зустрічається у 12,9 раза частіше у курців, ніж у некурців, а у 

82 % випадків хронічного бронхіту головним етіологічним чинником є 

тютюнопаління [11, 21, 88]. Залежно від ступеня впливу тютюнового диму, 

курці-чоловіки помирають від хронічного неспецифічного запалення легень у 

4-25 разів частіше, ніж некурці. У курців частіше виявляють також відхилення 

від норми у функціональних легеневих тестах, включаючи тести на 

еластичність легеневої тканини, прохідність великих і дрібних повітреносних 

шляхів і здатність до дифузії. Слабо виражену обструкцію дрібних дихальних 

шляхів відзначають навіть у підлітків-курців. Дослідження патогенезу 

емфіземи легень дозволяють припустити, що тютюнопаління призводить до 

надлишку в легенях протеаз, здатних викликати пошкодження легеневої 
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тканини. Це пошкодження супроводжується вивільненням еластази зі 

збільшеного числа легеневих лейкоцитів, а також шляхом інактивації в 

легенях антипротеаз оксидантами, які входять до складу тютюнового диму 

[28, 103]. Тютюнопаління спричиняє підвищення частоти розвитку 

респіраторних інфекційних захворювань і збільшення смертності курців від 

пневмонії та грипу. Хронічний ларингіт і трахеобронхіт у них розвивається 

частіше, ніж у некурців [104]. 

Відомо, що виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки удвічі 

частіше розвивається у курців, порівняно з некурцями [77]. Останні дані 

вказують на те, що тютюнопаління змінює баланс між кислою та лужною 

секрецією, порушує пілоричну активність, сприяючи тим самим розвитку 

дуоденально-шлункового рефлюксу [77, 100]. Це виникає через вміст нікотину 

в тютюновому димі. Проведені дослідження засвідчили збільшення у 3-4 рази 

смертності серед курців тютюну від виразкової хвороби шлунка і 

дванадцятипалої кишки. Встановлено, що тютюнопаління підвищує 

ймовірність рецидивування виразок, запобігає пригнічувальній дії антагоністів 

гістамін-2-рецепторів на нічну секрецію шлункового соку, знижує секрецію 

бікарбонату підшлунковою залозою, зменшує силу тиску сфінктерів 

стравоходу і воротаря шлунка, а також перешкоджає мимовільному та 

індукційному загоєнню лікарськими засобами пептичних виразок [56, 59]. 

У тих країнах, де поширене тютюнопаління, безперервно продовжується 

збільшення смертності населення від онкологічних захворювань. Доведено 

зв'язок між тютюнопалінням і частотою та тяжкістю злоякісних новоутворень 

легень, нирок і сечового міхура, травного каналу тощо. Проведені 

дослідження засвідчили, що ризик захворювання на рак зростає прямо 

пропорційно кількості випалених цигарок [11, 24]. У тих, хто багато палить, 

цей ризик збільшується в 15-30 разів порівняно з некурцями [21]. Ризик 

розвитку захворювання посилюється такими факторами, як глибоке 

затягування тютюнового диму, частота затягувань, тютюнопаління з раннього 

віку, утримання цигарки в роті між затяжками, випалювання її „до кінця” і 
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багаторазове запалювання недопалка. Встановлено, що ризик виникнення раку 

легень серед курців цигарок із фільтром, що забезпечує отримання меншої 

дози канцерогенів, значно нижчий, ніж серед тих осіб, які палять звичайні 

цигарки без фільтру. Було також доведено, що у курців на слизовій оболонці 

бронхів розвивається метаплазія клітин епітелію, ступінь вираженості якої 

залежить від кількості випалених цигарок. Ці зміни розглядаються багатьма 

авторами як передракові [26]. Ризик розвитку раку легень кількісно пов'язаний 

із впливом тютюнового диму. У чоловіків, які випалюють одну пачку цигарок 

у день, цей ризик зростає в 10 разів порівняно з некурцями, а у тих, хто 

випалює дві пачки – у понад 25 разів. Упродовж останніх 50 років кількість 

жінок, які палять, різко зросла. На даний час смертність від раку легень серед 

жінок збільшується швидше, ніж серед чоловіків [220]. 

Епідеміологічні дослідження засвідчили, що рак сечового міхура у 

курців зустрічається значно частіше, ніж у некурців. Паління цигарок може 

бути причиною розвитку раку гортані, порожнини рота та стравоходу [160]. 

Відносний ризик захворювання на рак стравоходу у курців в 2,1 раза вище, 

ніж серед некурців, а при поєднанні тютюнопаління з вживанням алкоголю 

цей ризик зростає до 8,1 раза [209]. Відомо, що вживання алкоголю діє 

синергічно з тютюнопалінням, збільшуючи ризик розвитку онкологічних 

захворювань [218]. 

Впливу компонентів тютюнового диму піддаються не тільки курці, а й 

некурці, що знаходяться в одному приміщенні з ними і мимовільно вдихають 

тютюновий дим. Оскільки цей процес не залежить від бажань людини, його 

можна назвати пасивним тютюнопалінням. Повітря приміщень, де палять, 

складається на 85 % з продуктів згоряння тліючого кінця цигарки і тільки на 

15 % – з диму, що видихає курець. У димі тліючої між затяжками цигарки 

міститься багато токсичних і канцерогенних компонентів тютюну у великих 

концентраціях, на відміну від диму, який вдихає курець, коли горіння тютюну 

форсується затягуванням [4, 43, 63]. Однак, вплив тютюнового диму в 

результаті його мимовільного вдихання є меншим, ніж при тютюнопалінні, 
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оскільки він розчиняється у великій кількості повітря приміщень, де палять. 

Відомо про те, що близько 60 % дорослих і дітей піддаються мимовільному 

впливу тютюнового диму [44]. Спочатку деякі автори вважали, що пасивне 

тютюнопаління має переважно подразнювальну дію на організм людини, а 

зараз доведено, що це не зовсім так. Рівень вмісту речовин, що входять до 

складу повітря приміщень, забруднених тютюновим димом, сприяє розвитку в 

некурців захворювань, властивих курцям тютюну [88]. На даний час пасивне 

тютюнопаління розцінюється як зовнішній ризик-фактор розвитку ішемічної 

хвороби серця і смертності від неї [102]. Тютюнопаління батьків у житлових 

помешканнях зумовлює підвищений ризик розвитку у дітей респіраторних 

захворювань, бронхіту, пневмонії та тонзиліту. У некурця, який постійно 

дихає повітрям, забрудненим тютюновим димом, і не має симптомів 

захворювань, може розвинутися дисфункція дихальних шляхів. Було 

висловлено припущення, що пасивне тютюнопаління збільшує ризик розвитку 

раку легень, а у хворих з ішемічною хворобою серця або хронічними 

неспецифічними захворюваннями легень можуть посилюватися ознаки цих 

захворювань при вдиханні повітря, що містить тютюновий дим [42, 98, 117]. 

Встановлено, що всмоктування алкалоїдів, які містяться в тютюні, 

викликає ейфорію. Це зумовлено різноманітністю вживання тютюну: паління 

трубки і сигар, бідіз (введення гарячого кінця сигарети в порожнину рота), 

жування і нюхання тютюну, вживання наса і бетелі, хайні та мішрі, що 

містять, окрім тютюну, деревну золу, рослинні олії, вапно та різні спеції [30, 

146]. 

Припинення тютюнопаління корелюється зі зниженням показника 

смертності [143]. У країнах, яким вдалось обмежити число курців і жорстко 

регламентували тютюнопаління в громадських місцях, різко знизилася 

смертність від кардіоваскулярних хвороб серед чоловіків у віці 65–74 років. 

Зменшення цього показника відбулося в Австралії на 40 %, в США – на 25 %, 

у Німеччині – на 17 %, в Японії – на 12 %, у Швеції та Ірландії – на 10 %. У 

тих країнах, де не введено обмеження на тютюнопаління в громадських місцях 
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і де допускається широка реклама тютюнових виробів, ці показники 

зростають: у Польщі – на 18 %, в країнах Балканського регіону – на 35 %. 

Несприятливими є згадані показники і в Україні.  

Місцем первинного контакту з компонентами тютюнового диму є 

органи і тканини порожнини рота, ротова рідина, яка їх омиває, та дихальна 

система. У зв’язку з цим існує теоретичне та практичне зацікавлення 

проблемою вивчення характеру та механізмів  пошкоджувальної дії 

тютюнового диму та тютюнопаління на слизову оболонку порожнини рота, 

тканини пародонту, ротову рідину у курців. Вплив тютюну на органи та 

тканини порожнини рота, як і на організм в цілому, зумовлений хімічними, 

фізичними, термічними чинниками і залежить від інтенсивності та тривалості 

дії, а також від індивідуальних морфо-функціональних  особливостей слизової 

оболонки порожнини рота.  

Хімічні та фізичні пошкодження слизової оболонки порожнини рота, 

спричинені тютюновим димом, залежать від якості тютюну, його виду, 

місцевості культивування, використання при його вирощуванні мінеральних 

добрив, тощо. Деякі автори стверджують, що нікотин не чинить значного 

подразнюючого впливу на слизову оболонку порожнини рота, його вплив 

зумовлений загальнорезорбційною дією [23, 77, 120, 211]. 

У механізмі пошкоджуючої дії тютюнопаління на тканини порожнини 

рота важливу роль відіграють температурні подразники. Тютюновий дим, 

який має 300°С, проходячи через шар тютюнової набивки, хоча і встигає 

охолодитись, але не настільки, щоб зрівнятися з температурою порожнини 

рота. Переважно температура диму знаходиться в межах 55-60° С. 

Температура повітря, яке надходить у порожнину рота при тютюнопалінні, на 

35-40° С нижча від температури диму. Такі значні коливання температури 

відбуваються 15-20 разів упродовж паління однієї цигарки. І.Г. Лукомський 

вважає це травматичним впливом на емаль зуба, внаслідок якого з’являються 

мікротріщини [52]. 



37 

Дані літератури про вплив тютюнопаління на тверді тканини зуба 

суперечливі. Так, А.В. Арутюнян зі співавторами [19], проводячи індексну 

оцінку стану твердих тканин зубів у 213 студентів, показав, що 

розповсюдження та інтенсивність карієсу зубів незначно вища у курців 

порівняно з такою ж у некурців. А польські вчені, вивчаючи вплив 

тютюнового пилу на тверді тканини зубів у робітників Познанської фабрики 

тютюнових виробів, встановили у них значну розповсюдженість та 

інтенсивність карієсу [189, 195]. За даними інших науковців, які проводили 

клінічні обстеження як некурців, так і курців сигарет із різним вмістом, 

значних розбіжностей поширення карієсу зубів у них не встановлено [21, 98, 

102]. У тютюнових продуктах виявлено карієс-переважаючі субстанції, 

концентрація яких залежить від виду тютюну, умов зберігання, наявності 

ароматичних домішок для поліпшення смаку [63, 220]. 

У низки авторів існують суперечливі дані про вплив тютюнопаління на 

утворення зубної плівки, відкладення зубного каменю, розвиток гінгівіту і 

пародонтиту. Деякі з них стверджують, що для курців тютюну характерне 

підвищене утворення м’яких і твердих зубних відкладень, а також тяжчі 

ураження тканин пародонту [20, 30, 140,146]. 

Інші дослідження, які стосувалися вивчення впливу тютюнопаління, 

гігієнічного стану порожнини рота на швидкість утворення зубної плівки, не 

підтвердили достовірності її появи як у курців, так і у некурців. В обох цих 

групах не було встановлено істотної відмінності впливу ефективності чистки 

зубів на швидкість утворення зубної плівки, водночас у курців спостерігався 

недостатній гігієнічний догляд за порожниною рота. Окремі дослідники 

відзначають також гальмівний вплив тютюнопаління на кількість утвореного 

зубного каменю у курців [21, 142]. 

На підставі індексної оцінки тканин пародонту та гігієни порожнини 

рота встановлено значне розповсюдження захворювань пародонту у курців. У 

них виявлено велике накопичення зубної пелікули, відкладення зубного 
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каменю, утворення глибоких пародонтальних кишень, проте різницю тяжкості 

перебігу запалення  ясен і рухомості зубів не встановлено [11, 77]. 

Автори відзначають, що в осіб, які палять, менша кровоточивість ясен, 

порівняно з некурцями. Це пов’язують із вазоконстрикторною дією нікотину 

[114, 116]. Встановлено також, що у курців агрегація тромбоцитів 

прискорюється внаслідок впливу нікотину на синтез простацикліну в судинах, 

яка спричиняє порушення мікроциркуляції в тканинах пародонту подібне до 

того, як це спостерігається при пародонтиті [40, 41]. 

На думку інших дослідників [67, 105, 123], пошкодження 

пародонтального комплексу при тютюнопалінні пов’язане із запально-

резорбційною дією нікотину на мікроциркуляторне русло тканин пародонту 

[90, 92, 103, 104]. Експериментально отримано зниження кровоплину в яснах 

шляхом введення нікотину та адреналіну в артерії. Це дозволило авторам 

зробити висновок, що розвиток тканинної гіпоксії при тютюнопалінні відіграє 

основну роль у патогенезі захворювань тканин пародонту в курців. 

Тютюнопаління спричиняє зниження окисно-відновного потенціалу в 

яснах після випалювання однієї цигарки, що підтверджено збільшенням рН 

досліджуваної ротової рідини. Ці зміни можуть призвести до анаеробіозу. У 

свою чергу, адсорбція нікотину слизової оболонки порожнини рота пов’язана 

з рН тютюнового диму: чим вище значення рН, тим легше проходить дифузія 

цигаркового диму [7, 50]. 

На даний час встановлено роль тютюнопаління у розвитку виразково-

некротичного стоматиту. Вчені доводять, що причиною його виникнення є три 

чинники – фузоспірилярна інфекція, стрес і тютюнопаління [26, 38, 43, 51].  

Нікотиновий стоматит (нікотиновий лейкокератоз піднебіння, 

лейкоплакія курців) розвивається внаслідок хронічного подразнення слизової 

оболонки порожнини рота в осіб, які палять люльку або сигари. Ступінь 

ураження слизової оболонки залежить від інтенсивності та тривалості паління. 

Згадане захворювання характерне для чоловіків середнього та похилого віку, 

локалізується на слизовій оболонці твердого піднебіння, передніх відділах 
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м’якого піднебіння. На тлі розмитої гіперемії з ціанотичним відтінком слизова 

оболонка твердого піднебіння зроговіває, стає зморшкуватою, складчастою; в 

ділянці задньої половини піднебіння спостерігаються крапки червоного 

кольору – відкрите гирло вивідних проток дрібних слинних залоз. Цю форму 

нікотинового стоматиту відносять до легко відновлювальних процесів, за 

умови усунення тютюнопаління як подразнювального чинника [155, 169, 196]. 

Авторами встановлено залежність клінічних виявів реакцій від виду, способу 

вживання тютюнових виробів, терміну та інтенсивності їх дії, морфо-

функціональних особливостей слизової оболонки порожнини рота, захисно-

пристосувальних реакцій організму в цілому [168, 191, 201]. 

В осіб, які випалюють цигарки із запаленого кінця, на тлі нікотинового 

стоматиту може розвинутись рак твердого піднебіння, який складає 4 % від 

усіх онкозахворювань. У злоякісному пухлиноутворенні нікотинового 

стоматиту, лейкоплакії суттєву роль відіграє метаплазія епітелію вивідних 

проток залоз твердого піднебіння, яке з’являється на тлі вираженого 

гіперкератозу, вкритого пласким епітелієм слизової оболонки на ділянках, 

розташованих між вивідними протоками залоз, а потім виявляється атипія 

клітинних елементів, а в деяких хворих розвиваються онкологічні 

захворювання. Однак, за спостереженнями більшості дослідників, характерні 

для нікотинового стоматиту бляшки підлягають зворотньому розвитку, 

причому морфологічно атипія в метаплазованому епітелії відсутня, 

виявляється часткова або повна їх облітерація, а потім – атрофія проток і 

паренхіми залоз [155]. 

За даними низки авторів, лейкоплакію виявляють у 22 % курців, у 

13,8 % курців сигар, у 28,5 % курців люльки [11, 113]. Улюбленими ділянками 

локалізацій лейкоплакії на слизовій оболонці порожнини рота і червоної 

облямівки губ є ті місця, які зазнають постійного подразнювального впливу 

тютюнового диму. Це, зокрема, слизова оболонка червоної облямівки нижньої 

губи (рідше – верхньої), слизова кутів рота, язика, а в осіб, які жують та 

закладають під язик тютюн – слизова оболонка щік і під’язикової ділянки. 
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Лейкоплакія у курців розвивається внаслідок хронічного катарального 

стоматиту. Слизова оболонка на початковій стадії захворювання стає матовою, 

втрачає блиск, набуває сіруватого відтінку з елементами зроговіння на її 

поверхні. У подальшому на слизовій з’являються ділянки гіперкератозу 

білуватого кольору, який, при наростанні хвороби, підіймається над рівнем 

навколишньої слизової оболонки і набуває горбкуватого вигляду. Пізніше на 

тлі верукозних розростань можуть з’явитись ерозії і виразки [114]. 

У літературі достатньо висвітлено гістоморфологічні, гістологічні та 

електронно-мікроскопічні особливості як лейкоплакії курців, так і лейкоплакії, 

пов’язаної з впливом професійних та виробничих чинників [182]. Меншою 

мірою відображено цитологічні зміни слизової оболонки порожнини рота при 

тютюнопалінні [42]. 

Гістологічно лейкоплакію можна охарактеризувати як гіперпластичний 

хронічний запальний процес, який, залежно від форми захворювання та 

локалізації ураження, має свої ознаки. На початкових стадіях лейкоплакії 

гіперкератоз виражений незначно. При пласкій та підвищеній формах 

епітеліальний шар різко потовщується завдяки повністю зроговілих клітин, 

спостерігаються виражені явища акантозу [21]. Характерна чітка межа 

епітелію та сполучної тканини. Базальний шар стає багатошаровим, межа 

епітелію та сполучної тканини – розмитою, міжклітинні зв’язки руйнуються. 

При бородавчастій формі лейкоплакії спостерігають гіпер- та паракератоз, 

який супроводжується значним подовженням епітеліальних виростів і змінами 

їх форми [114]. На слизовій оболонці порожнини рота відзначають значну 

інфільтрацію, яка складається з фібробластів, лейкоцитів, рідше – 

плазматичних клітин. Судини розширені, набряклі, спостерігають ділянки 

фіброзу і склерозу [40]. За допомогою електронної мікроскопії виявляють 

порушення диференціації епітеліальних клітин. При збереженні цілісності 

базальної мембрани відзначають розшарування і утворення глибоких 

інвагінацій, в які занурюються неправильної форми ділянки епітеліальних 

клітин з великим вмістом тонофіламентів та інших органоїдів [41, 123]. 
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На початку онкоперетворень гістологічно спостерігаються значні зміни 

епітеліальних виростів, їх інфільтративний ріст, порушення цілісності 

базальної мембрани, епітеліальна дисплазія, виражена дископлексація клітин 

нижнього ряду шипоподібного шару, клітинний і ядерний поліморфізм, ріст 

мітотичної активності, поява аномальних мітозів [113, 120]. 

Встановлено не тільки кореляційний зв'язок між раком порожнини рота і 

тютюнопалінням, але й вживанням бездимного тютюну. У тих, хто нюхає 

тютюн, ризик виникнення онкологічних захворювань порожнини рота в 4,2 

раза вищий, а в осіб, які використовують бездимний тютюн – у 50 разів [218].  

Рак язика виникає у 87 % курців, дна порожнини рота – у 94 %, а 

ротоглотки – у 99 %. Це вказує на різну чутливість до фактору тютюнопаління 

генетично різних ділянок слизової епітелію порожнини рота та глотки [11, 42]. 

Загальновизнано, що ризик виникнення раку порожнини рота у курців 

збільшується при дії різних несприятливих чинників. Наприклад, ймовірність 

розвитку раку вища у 1,5 раза як в алкоголезалежних осіб так і у курців, а в 

алкоголезалежних, що палять – у 6 разів [13, 28, 218]. Автори пояснюють 

такий синергізм тим, що алкоголь, взаємодіючи з канцерогенними речовини 

тютюнового диму, сприяє проникності їх через поверхневі шари епітелію. 

Тютюнопаління та алкоголь можуть суттєво модифікувати імунологічну 

реактивність [203]. Більшість дослідників вказують на порушення показників 

Т- і β-систем імунітету при тютюнопалінні. В осіб, які палять та вживають 

алкоголь, було виявлено збільшення кількості та активності супресорної 

субпопуляції Т-лімфоцитів [189, 196 ]. 

Встановлено вплив вірусної інфекції та нюхального тютюну на 

можливість розвитку мікроінвазивної плоскоклітинної карциноми в епітелії 

захисного мішечка хом’яка. Моделювання водного розчину нюхального 

тютюну, вірусу простого герпесу і антиоксидантів дозволило встановити 

підвищення активності ферментів антиоксидантного захисту, що має, на 

думку авторів, компенсаційно-захисний характер і спрямовано на інгібування, 
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утворення та накопичення в тканинах продуктів вільно-радикального 

окислення [180]. 

Стан слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонту значною 

мірою зумовлений якісним та кількісним складом слини. Натомість різні 

дослідники при хронічній тютюновій інтоксикації спостерігали якісні зміни 

слини [7]. Зокрема, при тютюнопалінні концентрація тіоцинату в сироватці 

крові та слині підвищується у 2-3 рази [38]. Це може бути, на думку 

Ю. Е. Косоверова та співавторів [51], критерієм контролю інтенсивності 

тютюнопаління. Окрім того, тютюнопаління спричиняє підвищення у слині 

рівня нітратів, які є джерелом канцерогенних нітрозамінів і мають самостійну 

шкідливу дію. При пасивному тютюнопалінні виявлено появу в слині деяких 

похідних нікотину, зокрема, котонін. При тютюнопалінні змінюється також 

характер салівації. Зміни слиновиділення у курців пов’язують, в основному, з 

посиленням секреції слини та зниженням її в’язкості відразу ж після 

тютюнопаління [24, 50]. При розвитку у хронічних курців передракових станів 

відзначають зниження салівації та підвищення в’язкості слини [114, 135, 154]. 

При вивченні механізмів розвитку неспецифічних захворювань 

дихальної системи у курців констатують активацію протеолітичних 

ферментів, інактивування їх інгібіторів. Враховуючи наведені дані про вплив 

тютюнового диму на систему протеїнази — інгібітори дихальної системи та 

анатомічну спільність ротоглотки, вивчення біологічної системи протеолізу в 

ротовій рідині у курців становить зацікавленість, оскільки ці питання не 

знайшли достатнього відображення у літературі. 

 

1.3. Застосування рослинних адаптогенів та оксигенотерапії у 

стоматології  

 

Основні методи лікування в сучасній стоматології полягають у 

застосуванні медикаментних засобів, синтетичних препаратів, а 

фізіотерапевтичну та іншу немедикаментну терапію традиційно вважають 
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допоміжною. Однак, на даний час немедикаментні засоби лікування 

здобувають все більшу популярність у суспільстві. Це пов’язано зі зростанням 

алергізації населення, зниженням чутливості мікрофлори до антибіотиків та 

антисептиків, збільшенням кількості основних і супутніх захворювань, які 

потребують комплексного лікування. Окрім того, збільшуються 

протипоказання до різних лікарських препаратів, відбуваються зміни імунної 

реактивності та неспецифічних факторів захисту [9, 53, 96, 97, 106, 118]. Саме 

тому лікарі та дослідники звертають увагу на препарати рослинного 

походження, які використовують у народній медицині, а після клінічних 

випробувань – у сучасній медицині, зокрема, стоматології. Широко 

застосовують для лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота і 

пародонту фітопрепарати, виготовлені з обліпихи, арніки, календули, 

чистотілу, евкаліпту, шалфею, каланхое, звіробою, ромашки та інших рослин. 

Препарати рослинного походження мають терапевтичну (болезаспокійливу, 

протизапальну, кровоспинну, регенеруючу, дезодоруючу) і регуляторну дію, 

нормалізують кров’яний тиск та серцево-судинну діяльність, впливають на 

обмінні процеси в організмі, підвищують його захисні властивості та 

фагоцитарну діяльність лейкоцитів, пригнічують ферментативну активність 

кокової мікрофлори і стимулюють всмоктувальну функцію слизової оболонки 

порожнини рота [3, 15, 35]. При патології тканин порожнини рота зміни 

відбуваються як у сполучнотканинному, так і в епітеліальному шарах слизової 

оболонки, у нервових елементах та кровоносних судинах, внаслідок чого 

з’являються морфологічні зміни на поверхні слизової оболонки [39, 60, 76, 95, 

111]. 

Алергічні реакції та побічна дія при застосуванні рослинних препаратів 

спостерігається в поодиноких випадках. Перевагою цих препаратів є також 

наявність мікроелементів, вітамінів, ефірних масел, біогенних речовин [72, 

107]. 

Вітаміни та споріднені їм препарати широко застосовують для 

профілактики і в складі комплексної терапії стоматологічних захворювань. 
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Виявляючи високу біологічну активність у дуже малих дозах, вони необхідні 

для нормалізації клітинного метаболізму і трофіки тканин, пластичного 

обміну, трансформації енергії, працездатності всіх органів і тканин, а також 

для підтримки таких життєво важливих функцій, як ріст і регенерація тканин, 

репродукція, імунологічна реактивність організму. Встановлено, що у вогнищі 

запалення при хворобах пародонту знижується вміст вітамінів і 

мікроелементів, тому виникає необхідність їх застосування. Вітамінотерапія 

найбільш ефективна на початку розвитку генералізованого пародонтиту. При 

пародонтиті I, ІІ і III ступенів тяжкості ефективність вітамінотерапії нижча, 

але взимку і навесні вона повинна призначатися обов’язково. Вітаміни 

незамінні при гіповітамінозах, тривалому застосуванні сульфаніламідів, 

тетрацикліну, левоміцетину, ентеросорбентів. Однак, слід пам’ятати про 

можливість передозування вітамінами, що може спричинити алергічні вияви, 

імунологічні порушення. У зв’язку з цим краще застосовувати вітамінні 

препарати рослинного походження, які містять природні суміші вітамінів та 

мікроелементів, обліпихову і шипшинову олії, каротолін тощо [6, 84]. 

Відомо, що обліпиха має лікувальні та цілющі властивості. Цю корисну 

ягоду широко використовують у народній і традиційній медицині. До складу 

обліпихи входять необхідні організму вітаміни, мінерали та корисні речовини, 

а саме – вітаміни F, E, C, B1,B2, B6, каротиноїди, лікопін, фолієва кислота, 

філохінон, дубильні речовини, олеїнова, стеаринова, лінолева і пальметинова 

кислоти. Обліпихова олія навіть у свідомо завищених дозах не чинить 

токсичної дії на біохімічні показники організму, вона інтенсифікує окисний 

метаболізм вуглеводів, створюючи всі умови для стимуляції білкового синтезу 

[82]. Загальновідомо, що одним із найважливіших аспектів фармакологічної 

дії обліпихової олії є її здатність стимулювати процеси репарації та 

регенерації [14, 73]. Цю властивість обліпихової олії використовують у 

стоматології, гастроентерології, гінекології, офтальмології, дерматології та 

інших галузях медицини, пов'язаних із порушенням цілісності шкірних, 

слизових і м’язевих тканин. Експериментально підтверджено можливість 



45 

застосування обліпихової олії при ураженнях слизової оболонки порожнини 

рота, горла і носа та досягнення позитивного та стійкого ефекту при лікуванні 

[85, 93, 94, 110]. Поряд із репараційною активністю, олія обліпихи має 

протеолітичну і протизапальну активність, що особливо важливо для 

практичної медицини [64, 79, 83]. Доведено наявність антиоксидантних, 

бактерицидних властивостей обліпихової олії [69, 73, 99, 100, 109]. 

Одним із сучасних методів фізіотерапевтичного лікування є киснево-

озонова терапія (озонотерапія), яка знижує небезпеку поліпрагмазії і добре 

поєднується з медикаментним лікуванням. Використання озонотерапії в 

медицині полягає у високому окисно-відновному потенціалі озону [8, 17, 18]. 

Серед доведених властивостей озону – бактерицидність і противірусний 

ефект, протизапальна, протигіпоксична, знеболювальна, імунокоригуюча і 

дезінтоксикаційна дія. Відома також здатність озону поліпшувати реологічні 

властивості крові, що може використовуватись як самостійно, так і в 

поєднанні з лікарськими речовинами, покращуючи їх дію [179]. 

Протипоказання до системного використання озонотерапії – це порушення 

зсідання крові, тромбоцитопенія, гостра фаза інфаркту міокарда, геморагічний 

інсульт, алергія на озонований склад, внутрішні кровотечі, гіпоглікемія, 

гострий панкреатит, тиреотоксикоз, судомний синдром та ін.. Протипоказами 

до зовнішнього застосування озону є лише індивідуальна його 

непереносимість, яка зустрічається дуже рідко. Побічних ефектів та 

ускладнень практично не буває, якщо дотримуватись дози і правил 

використання озону при обраній методиці лікування [194]. У стоматології 

озон застосовували у вигляді озонованого фізіологічного розчину, для 

місцевої обробки ран під час перев'язок і для полоскання порожнини рота [8, 

219]. Включення озонотерапії до комплексного лікування запальних процесів 

щелепно-лицьової ділянки сприяло скороченню термінів загоювання вдвічі 

[18, 147]. 

Широко використовують медичний озон для лікування захворювань 

пародонту. Рядом авторів [8, 157, 207] розроблено і патогенетично 
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обґрунтовано спосіб лікування гінгівіту і хронічного генералізованого 

пародонтиту (ХГП) за допомогою місцевого застосування озонованої 

дистильованої води і 0,9 % ізотонічного фізіологічного розчину, оливкової олії 

в осіб із гінгівітом і ХГП різного ступеня тяжкості. З'ясувалося, що комплекс 

цих середників виявляє бактерицидну активність, яку можна порівняти з дією 

0,2 % р-ну хлоргексидину [164, 202]. Озонотерапія нормалізувала активність 

перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантний захист при лікуванні 

гінгівіту і ХГП, сприяла швидкому зникненню набряку, зменшенню кількості 

розширених судин, різкому зменшенню кількості сегментоядерних 

лейкоцитів; епітеліальні пласти втрачали ознаки гіперплазії. Після курсу 

озонотерапії підвищувалась інтенсивність регенерації епітелію, а також 

поліпшувався стан мікросудинного русла [151]. І.В. Безрукова 

використовувала місцево медичний озон у вигляді озонованого фізіологічного 

ізотонічного розчину та оливкової олії у хворих із швидко прогресуючим 

пародонтитом після професійної гігієни порожнини рота і кюретажу [10, 35, 

75, 172]. Внаслідок цього значно знижувалась активність запалення в 

пародонті на тлі нормалізації перекисного окиснення ліпідів та 

антиоксидантної активності ротової рідини, збільшувався коефіцієнт стійкості 

(співвідношення нерухомих і рухомих) мікроорганізмів у пародонтальних 

кишенях. При цьому ефективність озонотерапії залежала від ступеня 

вираженості запально-деструктивного процесу в пародонті та наявності у 

пацієнта соматичних  захворювань [81, 136]. 

Отже, численні дослідження вказують, що обліпихова олія має яскраво 

виражені регенеративну, репаративну, протизапальну, гепатопротекторну, 

антиоксидантну, анельгезуючу, антимутагенну, антипухлинну, бактерицидну 

властивості, які можуть використовуватися для фармакологічного впливу.  

Ефективність оксигенотерапії пов'язують зі сприятливим місцевим 

нервово-рефлекторним впливом кисню, зокрема, на окисно-відновні процеси 

[18, 159]. Окрім того, кисень має шкідливий вплив на неспорові грамнегативні 

анаеробні бактерії, які є провідним чинником розвитку захворювань 
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пародонту та ініціюють запуск імунобіологічних реакцій, що зумовлюють, 

серед іншого, ураження тканин пародонту. Встановлено, що киснетерапія 

сприяє не лише насиченню тканин пародонту киснем і відновленню 

мікроциркуляції, але й у 5-10 разів знижує вміст факультативної та анаеробної 

мікрофлори, а також істотно змінює її видовий склад [197].  

Серед місцевих впливів із застосуванням газоподібного кисню найширше 

застосовують гіпо- та гіпербаричну оксигенацію [49]. Ефективність 

гіпербаричної оксигенації (ГБО) зумовлена прямою залежністю між тиском 

кисню у поглинаючій суміші та підвищенням її концентрації в рідких 

середовищах організму (плазмі, лімфі, міжклітинній рідині), внаслідок чого 

збільшується їх киснева ємність і, відповідно, вміст кисню у вогнищах 

тканинної гіпоксії [55]. На рівні організму людини цей ефект ГБО реалізується 

в компенсації майже всіх форм кисневого голодування. За швидкістю 

клінічного ефекту при кисневій недостатності жоден інший метод не 

зрівняється з ГБО [8, 47]. Результати дослідження засвідчили, що за 15 сеансів 

ГБО поліпшував клінічний стан тканин пародонту, спостерігали зниження 

кількісних характеристик пародонтального індексу (ПІ) та папілярно-

маргінально-альвеолярного індексу (РМА) і нормалізацію рН ротової рідини, 

збільшувалася стійкість капілярів за даними вакуумної проби та реографії. У 

кінцевому етапі лікування підвищувався тонус судин і об’ємних характеристик 

кровотоку. Ефект лікування зберігався від 6 до 12 місяців [12, 42]. 

Позитивний ефект помітний і на тлі застосування гіпорбаричної 

оксигенації. Зокрема, вивчення ефективності лікування захворювань тканин 

пародонту у хворих на бронхіальну астму в гіпоксичній барокамері при 

вимірюванні через шкіру РО2 метром виявило збільшення парціального тиску 

кисню на 27,5 % порівняно з аналогічним показником до лікування [138, 185]. 

Водночас гіпер- і гіпобарична терапія має багато протипоказань. Також 

подібні маніпуляції є дороговартісними, оскільки відбуваються в барокамерах, 

а це обмежує спектр їх застосування [188, 199]. 
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Іншими „позалегеневими” методами оксигенотерапії є підшкірне 

введення кисню, зрошення киснем раневих і виразкових поверхонь. Вони 

мають низку переваг, яких позбавлена гіпер- і гіпобарична терапія. Зокрема, 

локальне застосування кисню дозволяє зменшити або ліквідувати місцеву 

кисневу недостатність, а його підшкірне введення створює високий, більший 

за норму, парціальний тиск кисню, внаслідок чого підсилюється кисневий 

метаболізм тканин у ділянці введення кисню. Крім того, відзначено здатність 

кисню корегувати імунологічні реакції у сформованих інфільтратах [153, 179]. 

Чимало авторів відзначають позитивний ефект після введення 

газоутвореного кисню під слизову оболонку ясен [148, 174]. Зокрема, за 

результатами лікування 982 осіб відзначено, що у 89 % хворих після 5-6-

разового введення кисню зауважили значне покращання самопочуття, 

зменшення частоти кровотеч та виділень із зубоясенних кишень. При 

проведенні проби Кулаженко В.І. у всіх випадках після 10 ін’єкцій час 

розсмоктування вакуумних гематом значно скоротився. Встановлено, що 

оптимальним курсом є 10-15 введень через день. Однак, терапевтичний ефект 

при лікуванні пародонтиту середнього та тяжкого ступенів був значно 

нижчим. Лікування хворих на пародонтит проводили курсами по 20-25 

введень кисню в обидві щелепи. Клінічне покращення спостерігали після 8-12 

введень кисню. Добрі результати були отримані у 86,81±1,77 % хворих, 

причому найбільш ефективним виявилось лікування хворих на ХГП легкого та 

середнього ступенів тяжкості. Окремі результати були перевірені в терміни від 

6 місяців до 5 років і позитивний результат спостерігали у 78,2±2,2 % 

пацієнтів [32, 80]. 

У дослідженні Вишневською А.А. та співавторами виявлено виражене 

кисневе голодування тканин пародонту в осіб, які проживають в умовах 

високогір’я, що і слугувало підґрунтям до застосування у хворих ін’єкцій 

кисню в комплексній терапії захворювань пародонту. Клінічне поліпшення 

спостерігали після 4-5 ін’єкцій, а після 8-10 відвідувань стан тканин пародонту 

був наближеним до меж норми, про що свідчили показники ПІ – 1,3±0,02 бала 
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і гігієнічного індексу (ГІ) – 1,2±0,03 бала при 3,8±0,03 бала і 3,2±0,01 бала до 

лікування відповідно. Відмічали також зниження проникності судин 

пародонту, пришвидшення термінів епітелізації зубоясенної кишені та 

нормалізацію трофіки тканин пародонту. Стійку ремісію процесу (більше 

року) спостерігали у більшості хворих [16, 17]. 

Відомо, що кисень, який у великих дозах використосовують упродовж 

тривалого часу, має токсичний вплив на організм унаслідок гіпероксії, а при 

внутрішньотканинному введенні може спричинити емболію [18]. Зважаючи на 

це, було запропоновано лікувати запальні захворювання пародонту циклічно-

фракційним впливом кисневмісних і гіперкапнічних газових сумішей під 

тиском. Клінічний ефект запропонованого методу автори пояснюють 

збільшенням швидкості кровоплину, покращанням трофіки тканин і 

реґіонарного кровообігу за рахунок направленої зміни тонусу судин, 

нормалізації мікроциркуляторного русла і капілярного обміну, ліквідації 

гіпоксії на молекулярному рівні [1]. Недоліком методу є те, що кожному 

хворому необхідно визначати вихідний рівень оксигенації тканин і тонусу 

кровоносних судин, а це можливо за наявності необхідної апаратури, 

індивідуального пристрою для локальної оксигенації тканин пародонту та 

підготовленого персоналу. 

Інший підхід полягає у впливі охолодженого струменю кисню під 

тиском на тканини пародонту. При застосуванні цієї методики спостерігали 

збільшення судинного тонусу порівняно з нормою [40, 123]. 

Однак, найперспективнішими, на думку Безрукової І.В.,  

Петрухіної Н.Б. [8], Орєхової Л.Ю., [89] є неінвазивні методики застосування 

кисню, наприклад, аплікаційні – у вигляді ванночок, кисневих коктейлів або 

аплікаційних сумішей, збагачених киснем. Лікування пародонтиту слід 

починати зі зрошення ясен мінеральною водою або застосування кисневих 

коктейлів з метою насичення тканин пародонту киснем, причому кожен 

ковток коктейлю рекомендується утримувати в роті впродовж 10 хв. 
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Методом, скерованим на активацію факторів резистентності організму 

шляхом прискорення асиміляції та транспортування кисню, є переривчаста 

нормобарична гіпоксична стимуляція (метод „гірського повітря”), який 

підвищує адаптаційні можливості та показники імунного статусу організму. 

Підвищення резистентності організму забезпечує адаптацію до гіпоксії, що 

розвивається внаслідок вдихання газової суміші ГГС-10 (10 % кисню і 90 % 

азоту) при нормальному атмосферному тиску в циклічно-фракційному режимі 

переривчастої нормобаричної гіпокситерапії (ПНГ). Літературні дані свідчать, 

що гіпоксична стимуляція в помірних межах активує діяльність різних систем 

організму, які беруть участь у збереженні кисневого гомеостазу і підвищують 

резистентність організму [32, 187, 200, 202]. 

Відомо, що адаптація до гіпоксії запобігає активації перекисного 

окислення ліпідів (ПОЛ) або суттєво знижує та різко підвищує концентрацію 

антиоксидантів у тканинах організму, перешкоджаючи адренергічній активації 

окисних процесів. Адаптація до гіпоксії також збільшує міцність та 

економічність функціонування апарату зовнішнього дихання і кровообігу, 

підвищує коефіцієнт утилізації кисню. Внаслідок цього організм отримує 

необхідне кисневе забезпечення при порівняно меншому надходженні кисню 

ззовні, при цьому ємність коронарного русла збільшується в 1,5-2 рази [27, 

45]. 

Метод ПНГ широко застосовують у практиці, разом з тим добре 

налагоджено випуск індивідуальних гіпоксикаторів. Метод вирізняється 

широким спектром протипоказів (гострі соматичні та інфекційні хвороби, 

хронічні захворювання з симптомами значної декомпенсації або різкого 

загострення процесу та індивідуальна непереносимість кисневої 

недостатності). 

Застосування ПНГ у комплексному лікуванні хронічного пародонтиту в 

підлітків знижує ступінь запального процесу в пародонті, а також нормалізує 

показники кисневого режиму, реґіонарної гемодинаміки і мікроциркуляції, 

місцевих захисних факторів з підвищенням адаптаційних та компенсаторно-
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пристосувальних реакцій організму [11, 179]. Слід зауважити, що у підлітків 

запалення тканин пародонту частіше зумовлене незадовільним гігієнічним 

доглядом за зубами, недостатнім функціональним навантаженням чи 

нестійким гормональним статусом. У дорослих зміни в тканинах пародонту 

мають більш резистентний характер до лікування [42, 89 ].  

Інший напрямок оксигенотерапії при ураженні тканин пародонту 

полягає у застосуванні озонокисневих сумішей, отриманих із надчистого 

кисню шляхом його розпаду в електричному розряді [54, 113, 219]. Доведено, 

що озон у високих концентраціях має виражену мікробіцидну дію [161]. 

Застосування озону в пародонтології можна порівняти з антибіотикотерапією 

через те, що озон здатен потенціювати дію антибіотиків, що пов’язано зі 

зміною культуральних властивостей збудників – збільшується чутливість 

мікрофлори до антибактеріальних препаратів [34, 114, 152]. Озон не 

спричиняє селекції стійких штамів мікроорганізмів, на відміну від 

антибіотикотерапії, яка може призводити до хронічного перебігу процесу. 

Навіть при високих дозах озону в озоноповітряній суміші не знайдено його 

негативного впливу на організм [47]. Озон покращує стан 

мікроциркуляторного русла, посилює віддачу кисню до тканин, запобігаючи 

розвитку гіпоксії [18, 29, 49, 207]. 

Після застосування озонованих розчинів (озонована дистильована вода, 

озонований фізіологічний розчин) при лікуванні катарального гінгівіту та 

генералізованого пародонтиту різного ступеня тяжкості, виражений 

бактерицидний ефект спостерігали вже на третю добу. Відзначено також 

позитивні морфологічні зміни, швидке зникнення набряку, різке зменшення 

клітин запального інфільтрату, регенерацію епітелію і покращення 

мікроциркуляції [40]; нормалізацію процесів перекисного окиснення ліпідів і 

активацію антиоксидантної системи [27, 33]. 

Усе наведене вказує на необхідність пошуку більш ефективних та 

доступних методів лікування запальних уражень пародонту, спрямованих на 
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пригнічення життєдіяльності патогенних мікроорганізмів, зменшення гіпоксії 

та нормалізацію мікроциркуляції в тканинах пародонту. 

Результати огляду літератури свідчать, що з кожною випаленою 

сигаретою шкідливий вплив компонентів тютюнового диму на організм 

людини посилюється і врешті-решт призводить до виникнення патологічних 

змін в її органах та системах. В опрацьованій літературі відсутні дані про 

застосування лікувально-профілактичного комплексу фітопрепарату у 

поєднанні з його кисневим насиченням для застосування в осіб із 

захворюваннями тканин пародонту. Актуальним залишаються проблеми як 

боротьби з палінням, так і лікування тютюнозалежного пародонтиту.  

Завдяки наявності в обліпиховій олії жиророзчинних біоантиоксидантів, 

токоферолів, препарат зменшує інтенсивність вільнорадикальних процесів і 

захищає від руйнування клітинні та субклітинні мембрани, стимулює 

репаративні процеси і прискорює загоювання ран. Також перешкоджає 

розвитку атеросклеротичного процесу, значно знижує вміст холестерину, бета-

ліпопротеїдів і ліпідів у сироватці крові [14, 31, 36, 37, 73, 101, 109, 124,]. 

Отже, навіть неповний загальний аналіз окремих публікацій дозволяє 

зробити висновок про негативний вплив тютюнопаління на органи та системи 

організму людини, зокрема зубощелепової, механізм якого зумовлений 

компонентами тютюнового диму, які мають місцеву подразнювальну та 

канцерогенну дію. Дуже важливо, особливо для лікаря-стоматолога, є 

уточнення окремих положень про вплив тютюну на органи і тканини 

порожнини рота, особливості клінічних проявів захворювань тканин 

пародонту і слизової оболонки порожнини рота, залежно від тривалості та 

інтенсивності тютюнопаління. Недостатньо представлені у вітчизняній та 

іноземній літературі й методичні рекомендації щодо профілактики і лікування 

цих виявів. 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікації [48] списку 

використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Для досягнення мети і вирішення задач дисертаційної роботи проведено 

клінічні, морфологічні, функціональні, експериментальні та лабораторні 

дослідження. 

Пацієнти перебували на обстеженні та лікуванні у клініці кафедри 

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

Стоматологічного медичного центру (директор – к.мед.н.,доц. 

В.Я. Шибінський) Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького. Лабораторні дослідження проводили: експериментальні 

та біохімічні – у віварії та лабораторії біохімічних досліджень Державного 

науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та 

кормових добавок (директор − д.вет.н., проф. І.Я. Коцюмбас),визначення 

інтегральних показників гіпоксії проводили на кафедрі клінічної лабораторної 

діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького КМКЛШМД – Комунальної міської клінічної лікарні 

швидкої допомоги (зав. лабораторії – д.біол.н., проф. Л.Є. Лаповець), 

морфологічні дослідження: гістологічні – на кафедрі патологічної анатомії та 

судової медицини (зав. кафедри – д.мед.н., проф. Ю.О. Поспішіль), 

озонування обліпихової олії проводили на кафедрі інфекційних хвороб 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(зав. кафедри – д.мед.н., проф. О.М. Зінчук). 

Усі пацієнти дали письмову згоду на обстеження відповідно до 

протоколу клінічного дослідження, схваленого комісією з питань біоетики 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(Протокол № 4 від 23.04.2018 року). 
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2.1. Об’єкти та методи клінічного обстеження 

2.1.1. Клінічна характеристика хворих. 

У дисертаційній роботі представлено аналіз власних досліджень, 

отриманих у результаті комплексного обстеження, лікування та 

спостереження за 321 особою, які звернулись з приводу захворювань тканин 

пародонту, з яких було сформовано 2 групи: основна 216 людей (курці) та 

порівняльна – 105 некурців, з відповідними діагнозами захворювань 

пародонту. Усі оглянуті пацієнти, за їх власним свідченням, не мали 

соматичних захворювань в анамнезі, їм попередньо не проводили втручання 

на тканинах пародонту і мали більшість збережених зубів. 

Усіх хворих рандомізовано поділили по вікових групах відповідно до 

рекомендацій ВООЗ [110]. Аналіз даних у табл. 2.1 засвідчує, що сформовані 

групи були утворені у приблизно рівному гендерному співвідношенні та 

дозволили виявити, що в основній групі найбільше курців знаходились у 

віковому інтервалі 35-44 років, причому кількість жінок-курців була у 1,13 

рази більшою (39,3 % жінок, ніж 34,8 % чоловіків). Найменша кількість курців 

(13,6 % чоловіків та 9,52 % жінок) знаходились у віці 25-34 роки. 

Із метою отримання вірогідних результатів курців розподілено залежно 

від тривалості тютюнопаління (табл. 2.2). Найменша кількість курців – 4,0 % 

чоловіків та 3,3 % жінок мали стаж тютюнопаління до 1 року, а найбільша 

знаходилась у інтервалі тютюнопаління 6-10 років – 44,4 % чоловіків та 

47,8 % – жінок. Серед обстежених великий відсоток чоловіків-курців (40,5 %) 

та жінок (34,4 %), які палили цигарки більше 10 років. 
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Таблиця 2.1 – Розподіл обстежених за віком та статтю 

 

 

Вік 

(роки) 

Основна група Група порівняння 

чоловіки жінки всього чоловіки жінки всього разом 

абс. 

чис. 
% 

абс. 

чис. 
% 

абс. 

чис. 
% 

абс. 

чис. 
% 

абс. 

чис. 
% 

абс. 

чис. 
% 

абс. 

чис. 
% 

18-24 26 19,7 19 22,6 44 20,4 10 15,2 9 23,1 19 18,1 63 19,6 

25-34 18 13,6 8 9,52 26 12,0 21 31,8 14 35,9 35 33,3 61 19,0 

35-44 46 34,8 33 39,3 79 36,6 15 22,7 10 25,6 25 23,8 104 32,4 

45-55 42 31,8 24 28,6 67 31,0 20 30,3 6 15,4 26 24,8 93 29,0 

Всього 132 61,1 84 38,9 216 100 66 62,9 39 37,1 105 100 321 100 

5
5
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Метою обстеження хворих із захворюваннями тканин пародонту було 

встановлення тривалості, форми, характеру перебігу захворювання, виявлення 

загальних та місцевих етіологічних і патогенетичних чинників захворювання. 

 

Таблиця 2.2 – Розподіл хворих основної групи залежно від тривалості 

тютюнопаління 

 

Тривалість 

(стаж) 

тютюнопаління 

Чоловіки Жінки Разом 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

До 1 року 5 4,0 3 3,3 8 3,7 

1-5 років 14 11,1 13 14,4 27 12,5 

6-10 років 56 44,4 43 47,8 99 45,8 

Більше 10 років 51 40,5 31 34,4 82 38,0 

Всього 126 58,3 90 41,7 216 100 

 

Найбільш повна інформація дозволяла правильно поставити діагноз (за 

класифікацією М.Ф. Данилевського, 1994) і адекватно лікувати хворих.  

 

2.1.2. Клінічні методи дослідження хворих із захворюваннями тканин 

пародонту. Визначення стійкості капілярів у тканинах пародонту. 

У хворих під час обстеження виявляли скарги, вивчали анамнез та 

показники як загального, так і місцевого статусу. Звертали увагу на можливі 

причини виникнення, тривалість та особливості перебігу патологічного 

процесу. При повторному виявленні запалення тканин пародонту визначали 
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результати проведеного раніше лікування, його характер, повноту і 

ефективність; перебіг запального процесу: тривалість, частоту загострення. 

Враховували якість індивідуальної гігієни порожнини рота, швидкість 

утворення м’яких та твердих зубних відкладень, регулярність проведення 

професійної гігієни. Уточнювали наявність нікотинової залежності – 

тютюнопаління (тривалість, кількість випалених цигарок та ін.) та з’ясовували 

алергологічний анамнез. 

Обстеження починали із огляду анатомічних особливостей будови 

присінку рота, зокрема його глибини, місця прикріплення вуздечок, стану 

прикусу і форми зубів. Під час огляду слизової оболонки альвеолярного 

паростка визначали її колір, рельєф, наявність набряку та атрофії. Для 

визначення глибини пародонтальної кишені використовували градуйований 

пародонтальний зонд з кулькою і оцінювали величину його занурення в 

клінічний утвір від верхнього краю ясен до його дна навколо зуба. Ступінь 

змін і тяжкість процесу інструментально визначали від емалево-дентинної 

межі до дна кишені і брали до уваги найбільший показник. Констатували 

наявність твердих та м’яких зубних відкладень, травматичної оклюзії тощо.  

Стан гігієни порожнини рота оцінювали за спрощеним індексом (ОНІ-S) 

Green-Vermilion (1964) [12]. Оглядали усі поверхні 6-ти поряд розташованих 

зубів або по 1-2 з різних груп зубів на верхній і нижній щелепах. Якщо м’який 

зубний наліт вкривав не більш ніж 1/3 однієї з поверхні коронки зуба, то його 

кількість оцінювали в 1 бал, якщо 1/2 або 2/3 поверхні – то відповідно 2 або 3 

бали. Відсутність нальоту визначали як 0. Індекс розраховували як середнє 

арифметичне значення усіх обстежених зубів в перерахунку на 1 зуб. Якщо 

значення індексу гігієни перевищувало одиницю, це свідчило про 

незадовільний стан порожнини рота. 

Для оцінки інтенсивності кровоточивості ясен використовували 

папілярний індекс кровоточивості за H.R. Mühlemann (1971) [113], який 

визначали шляхом зондування ясен за допомогою пародонтального зонда з 

вестибулярної поверхні в першому та третьому квадрантах, та оральної – в 
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другому та четвертому квадрантах. Оцінку індексу проводили через 30 с. після 

зондування. Критерії оцінки: при 0 – кровоточивість відсутня, 1 ступінь – 

поява окремих цяткових кровотеч; 2 ступінь – наявність численної цяткової 

або лінійної кровотечі, 3 ступінь – заповнення кров'ю міжзубного ясенного 

трикутника, 4 ступінь – інтенсивна кровотеча без зондування. Індивідуальні 

значення  індексу кровотечі знаходили шляхом сумування показників для 

кожного квадранта. 

Інтенсивність та розповсюдженість запального процесу в яснах оцінювали 

за допомогою папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА), 

запропонованого I. Shour, M. Massler у відсотках за Č. Parma [21, 42]. При 

визначенні індексу РМА за 1 бал приймали запалення сосочка, за 2 бали – 

запалення краю ясен, за 3 бали – запалення альвеолярної частини ясен. Суму 

балів у кожного обстеженого зуба розділяли на кількість обстежених зубів і 

множили на 100. У нормі індекс РМА дорівнює 0 і в міру розвитку гінгівіту 

може досягати 100%. При значенні РМА менше 25 % оцінювали стан ясен як 

легкий ступінь гінгівіту; при значеннях 26-50 % визначали середній ступінь, а 

при значеннях РМА більше 50 % – як тяжкий ступінь. 

Для оцінки стану тканин пародонту визначали пародонтальний індекс РІ 

за Russel (1956) [113, 114]. При оцінці стану пародонту у величинах від 0 до 8 

брали до уваги ступінь запалення ясен, стан зубо-ясенного з’єднання, 

рухомість зубів. Під час визначення індексу обстежували усі зуби, окрім 

третіх кутніх зубів, підсумовували значення індексів і ділили на кількість 

обстежених зубів. Значення індексу в межах від 0 до 0,1-0,2 відповідають 

клінічно інтактним яснам; 0,1-1 – гінгівіт; 0,5-1,9 – початковому та І ступеням 

ГП; 1,5-4,0 – ІІ ступеню; 4,0-8,0 – ІІІ ступеню ГП. Як зазначив A.L. Russel, 

значення індексу від 0,7 до 1,9 відповідають зворотнім, функціональним 

змінам у пародонті, а вищі значення індексу – незворотнім (деструктивним) 

змінам. 

Для вивчення поширеності інтенсивності потреби у різних видах 

лікувально-профілактичної допомоги хворим із патологією пародонту 
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використовували індекс потреби у лікуванні захворювань пародонту  

CPITN [12]. З метою дослідження порожнину рота розділили на 6 сектантів. 

Визначали наявність або відсутність кровоточивості ясен, над’ясенного чи 

під’ясенного зубного каменя, пародонтальних кишень біля досліджуваних 

зубів. Інтерпретували бали наступним чином: 0 – лікування не потрібне, 1 – 

слід покращити гігієну порожнини рота, 2 – провести професійну гігієну 

порожнини рота, 3 – показана місцева протизапальна терапія, 4 – необхідне 

комплексне лікування. 

Стан кісткової тканини коміркового відростка вивчали шляхом 

проведення хворим на ГП рентгенологічного обстеження: використовували 

ортопантопантомографію або для уточнення структури кістки міжзубних 

перетинок застосовували внутрішньоротову контактну рентгенографію. Доза 

променевого навантаження складала 0,04 рентген при річній нормі – 2 

рентгени (наказ МОЗ України № 294 від 04.06.2007 року). Аналізуючи 

рентгенограми, враховували форму, висоту, стан верхівок міжальвеолярних 

перетинок, ступінь мінералізації губчастої речовини, стан кортикальної 

пластинки, вид і ступінь резорбції міжальвеолярних перетинок, вираженість 

деструкції, стан періодонтальної щілини.  

Після проведеного суб’єктивного та об’єктивного обстеження у хворих 

діагностували: хронічний катаральний гінгівіт, локалізований пародонтит та 

хронічний генералізований пародонтит І-ІІІ ступенів тяжкості. Реєстрацію 

показників, що характеризували стан тканин пародонту, проводили перед 

лікуванням, безпосередньо після проведеного курсу лікування, через 6 та 12 

місяців. 

Визначення стійкості капілярів методом В.І. Кулаженко [68] проводили 

для вивчення характеру внутрішньотканинного крововиливу, внаслідок 

пошкоджуючої дії негативного тиску. Поява гематоми свідчила про 

порушення проникності капілярів. У практично здорових осіб розсмоктування 

відбувається від 3 до 5 діб. При оцінці результатів враховували величину 

негативного тиску і швидкість утворення гематом. Для проведення вакуумної 
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проби використовували апарат АЛП-03 (Україна). Зігнуту пластмасову трубку 

діаметром 6-7 мм, з’єднану з вакуумним апаратом прикладали до слизової 

оболонки в ділянці рухомої частини ясен. За нормальних умов, у здорової 

людини віком 20-40 років при розрідженні 720-740 мм рт. ст. вакуумна 

гематома на слизовій оболонці утворювалась впродовж 50-80 с. Час 

розсмоктування крововиливу оцінюється як рівень проникності судин 

пародонту. При захворюваннях пародонту з вираженим запальним 

компонентом коливання досить значні: від 15-20 с – при гінгівіті, до 5-10 с – 

при генералізованому пародонтиті [24].  

Частоту серцевих скорочень (ЧСС) визначали за допомогою тонометра. 

 

2.1.3. Визначення газів крові. 

Для визначення парціального напруження кисню (РО2), насичення 

гемоглобіну киснем (SаО2) використовували цифровий газовий аналізатор рН і 

газів крові типу ІІ 1306 (США). Венозну кров (4мл) брали натще з ліктьової 

вени шприцом, слідкуючи,щоб збір відбувся без утворення пухирців. Для 

запобігання коагуляції у пробу додавали 1 мл гепарину. Забір крові проводили 

у клінічній лабораторії КМКЛШМД міста Львова. Дослідження проводили на 

базі кафедри клінічної лабораторної діагностики ФПДО ЛНМУ імені Данила 

Галицького КМКЛШМД (зав. лабораторії – д.біол.н., проф. Л.Є. Лаповець). 

 

2.1.4. Дослідження фізико-хімічних властивостей ротової рідини. 

Досліджували швидкість слиновиділення, в’язкість та кислотність 

ротової рідини. 

Для визначення швидкості слиновиділення (нестимульованого) слину 

забирали вранці натщесерце шляхом спльовування впродовж 20 хв у мірні 

пробірки. Швидкість слиновиділення вимірювали в мл/хв.  

В’язкість ротової рідини визначали за допомогою віскозиметра Освальда 

з капіляром довжиною 10,0 см і діаметром 0,4 мм, в мПа × с. Для дослідження 
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брали 5,0 мл щойно зібраної ротової рідини. Величину в’язкості обчислювали 

за формулою 2.1: 

η p=η0

ρp× τ p

ρ0× τ0
, (2.1) 

де: ρ0, τ0, η0 − густина, час витікання і в’язкість води;ρр, τр, ηр − густина, 

час витікання і в’язкість ротової рідини. 

Вимірювання рН щойно зібраної ротової рідини проводили за 

допомогою рН-метра мілівольтметра рН-150М (Гомельський завод 

вимірювальних приладів, Білорусія) у цифровій формі за допомогою 

вимірювального перетворювача та набору скляних комбінованих електродів 

ЭСК-1, ЭСК-10301, ЭСК-10302. Точність вимірювання рН середовища 

складала ±0,01. 

 

2.1.5. Патоморфологічні методи дослідження. 

Патоморфологічні дослідження проводили у хворих на ХГП. 

Матеріалом дослідження були біоптати слизової оболонки альвеолярного 

паростка, а також тканина, отримана під час кюретажу пародонтальних 

кишень, операційних втручань, під час видалення зубів за ортопедичними чи 

ортодонтичними показаннями. Забір матеріалу здійснювали під 

провідниковим знеболенням. Біоптати ясен розмірами 3 × 3 мм швидко 

ополіскували від кров’яних згустків у фізіологічному розчині при температурі 

37 ºC. Через 2-3 хв отриманий матеріал фіксували у 10 % розчині 

нейтрального формаліну 24-48 год., зневоднювали у спиртах, після чого 

заливали у парафінові блоки. З парафінових блоків за допомогою санного 

мікротому МПС-2 виготовляли зрізи товщиною 5-6 мкм. 

Після фіксації матеріал промивали у проточній воді. Зневоднення 

проводили в етиловому спирті зростаючої концентрації впродовж 20 годин 

(спирт 73 %, 80 %, 86 %, 96 %). Просвітлення та видалення спирту 

здійснювали органічними розчинниками (ксилол чи хлороформ 2 порції по 

годині). Просочування препаратів парафіном проводили у 2-х чашках 
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термостатах при температурі 56 °С впродовж 2 годин. Далі матеріал заливали 

у парафінові блоки, після чого готували зрізи товщиною 4-8 мкм, які 

зафарбовували гематоксиліном, еозином і вивчали при малому та великому 

збільшенні мікроскопа „Биолам” („Ломо”, Росія). Дослідження гістологічних 

препаратів проводили з допомогою мікроскопа OLIMPUS CX 41 LX (Японія) 

при збільшенні ок. ×10, об. ×20, ×40. Мікрофотографування проводили з 

використанням камери OLIMPUS C-5050 (Японія). 

 

2.2. Принципи отримання озонованої обліпихової олії та її застосування 

у хворих-курців із захворюваннями тканин пародонту 

 

Озонована олія отримується шляхом насичення озонокисневою 

сумішшю в медичних озонованих генераторах. Принцип роботи медичного 

генератора озону полягає в тому, що при проходженні кисню через 

електричну дугу з розрядом більше 15000 Вт молекули кисню (О2) 

розбиваються на атоми кисню – О-, котрі з’єднавшись з непрореагованими 

молекулами О2, утворюють молекули озону (О3). Надлишок використаного 

озону в апараті каталітичним шляхом переводиться знову у кисень [36]. 

Використовуючи цей метод ми враховували, здатність озону до 

дезінтоксикації організму, відновлення кератинізації епітелію слизової 

оболонки, покращення мікросудинного русла − це поліпшення реологічних 

властивостей крові, зменшення кількості розширених судин і капілярів, 

зникнення аглютинації та агрегації еритроцитів, протигіпоксична і 

протинабрякова властивість [73]. Протипоказом до зовнішнього застосування 

озону була лише індивідуальна непереносимість. 

Озонування 100 мл обліпихової олії проводили впродовж 60 хв. 

Концентрація озону − 4,5 мг/л. Для барботування використовували установку 

(„BOZON”, Україна). Зберігали олію при температурі 4
0
С.  

Озоновану олію застосовували за такою методикою: аплікації по 15 хв. з 

дворазовою заміною пов’язки щоденно впродовж 5 діб. Для підвищення 
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лікувальної ефективності, озоновану обліпихову олію рекомендували хворим 

для ротових ванночок вдома: у концентрації 4-5 мг/л 2 рази на день після 

чистки зубів, впродовж 10 хв. 

 

2.3. Розпрацювання схеми комплексного лікування захворювань тканин 

пародонту у курців 

 

Зважаючи на поглиблення ступеня уражень зубоутримуючих тканин у 

осіб з нікотиновою залежністю поставлена мета: розпрацювати методику 

комплексного лікування хвороб пародонту у зазначеної категорії хворих.  

В основу реалізації поставленої мети покладені результати особистих 

досліджень, а також стандартні протоколи надання стоматологічної допомоги 

хворим з ураженнями тканин пародонту [113, 125]. При цьому враховували 

місцеві фактори ризику захворювань тканин пародонту (швидкість 

слиновиділення, рН і в’язкість ротової рідини, стан гігієни порожнини рота та 

тканин пародонту, гемодинаміку мікроциркуляторного русла) та загальні 

(інтегральні параметри гіпоксії). 

Крім того, лікування тютюнозалежних хворих із захворюваннями 

тканин пародонту передбачало консультації з психотерапевтом та наркологом, 

для підвищення мотивації та усунення нікотинової залежності як одного з 

патогенних факторів розвитку та обтяження клінічного перебігу хвороб 

пародонту.  

Розробка схеми лікування (таблиця 2.3) захворювань тканин пародонту 

у курців базувалась на загальних принципах та була поділена на місцеве 

лікування захворювань тканин пародонту у хворих курців, яка включала 

проведення професійної гігієни порожнини рота за методикою Л.Ю. Орєхової 

[89, 91]: мотивацію хворих до професійної гігієни порожнини рота шляхом 

проведення бесіди про шкідливість зубних відкладень та їх виявлення за 

допомогою препаратів – барвників (йод, фуксин, метиленовий синій, 

еритрозин).  
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Отже, методика лікування захворювань тканин пародонту була 

наступною: 

– для лікування запальних захворювань тканин пародонту (катаральний 

гінгівіт, локалізований пародонтит за індексом CPITN<1 бали) хворим даної 

групи необхідно проводити професійну гігієну та протизапальну терапію. На 

початку захворювання (усунення місцевих подразнюючих факторів, місцева 

протизапальна терапія, санація порожнини рота, тимчасове шинування) 

професійна гігієна має містити: ультразвуковий та ручний методи зняття 

зубних відкладень, санацію порожнини рота. Місцева терапія: полоскання 

порожнини рота розчинами антисептиків (0,01 % розчин мірамістину або 

0,2 % розчин корсодилу) зранку та ввечері після чищення зубів та після їжі. 

Хворим основної групи рекомендували полоскання та ротові ванночки з 

озонованою обліпиховою олією впродовж 10 хв 3 рази на добу. 

Рекомендований курс лікування становив 7 днів. Загальна терапія: 

мінерально-вітамінний препарат „Супрадин” або „Дуовіт” (по 1 драже 2 рази 

на добу); курс лікування 30 днів. Для покращання гемодинамічних процесів у 

тканинах пародонту призначався препарат „Пармідін” (по 1 таблетці 1 раз на 

добу впродовж 14 днів); для усунення гіпоксичних явищ застосовували 

мексидол та цинаризин (по 1 таблетці 1 раз на добу впродовж 7 днів). 

Індивідуальна гігієна і зубні пасти з протизапальною та відбілюючою діями 

(„Parodontax”, „Lacalut”), ополіскувачі з протизапальною дією („Parodontax”, 

„Lacalut”), флосування, інтердентальні щіточки. 
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Таблиця 2.3 – 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; в подальшому – 5 днів кожні 4 місяці 
впродовж 10 днів; в 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 

6
5
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Продовження таблиці 2.3 

 

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

по 1 таблетці 2 рази на добу впродовж 7 днів 

 

 
● 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 (пармідін): 

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 ранову 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 ранову поверхню озонованої обліпихової олії. ● Ротові ванночки з озонованою обліпиховою олією. 

 
6

6
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– для лікування ГП початкового-І ступеня (за індексом CPITN< 2 бали) 

хворим груп спостереження проводили професійну гігієну з більш 

розширеним спектром застосування протизапальних засобів місцевої  

та загальної дії. Після проведення професійної гігієни та обробки порожнини 

рота розчинами антисептиків хворим-курцям основної групи проводили 

аплікації озонованою обліпиховою олією на ясна (тривалістю 10 хв  

в умовах амбулаторного прийому (рисунок 2.1)) та рекомендували самостійно  

в домашніх умовах ротові ванночки та полоскання по 10 хв 3 рази на добу. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Аплікації з озонованою обліпиховою олією 

 

Курс лікування з озонованою обліпиховою олією рекомендували 

проводити курцям впродовж 7 днів. Хворим основної та контрольних груп на 

даному етапі лікування призначали протинабрякову (у вигляді полоскань 

гіпертонічним розчином кухонної солі) та ферментативну (0,05% розчин 

лізоциму для полоскань) терапію впродовж 7 днів. Загальна терапія включала 

застосування мінерально-вітамінних комплексів „Супрадин” або „Дуовіт” (по 

2 драже 2 рази на добу); курс лікування 60 днів. Для покращання 

мікроциркуляції у тканинах пародонту хворим призначався препарат 

„Пармідін” (по 1 таблетці 2 раз на добу впродовж 14 днів з повторним курсом 

що 4 місяці); антигіпоксичне лікування полягало у застосуванні мексидол та 
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цинаризин (по 1 таблетці 3 раз на добу впродовж 30 днів, курсом у 4 місяці). 

Стимуляцію репаративних процесів у пародонті проводили із застосуванням 

препаратів „Оsteovit Д3 Форте”, „Оссін”, які рекомендували застосовувати по 

1 таблетці 1 раз на день впродовж 30 днів. Індивідуальна гігієна проводилась з 

використанням протизапальних паст та ополіскувачів, відбілюючих паст, 

інтердентальних щіточок та флосування. Підтримуючу терапію (ПТ) 

проводили кожні 3 місяці. Професійну гігієну порожнини рота здійснювали за 

допомогою ультразвукового або ручного методів зняття зубних відкладень. На 

цьому етапі лікування індивідуальна гігієна включала перераховані вище 

середники і у разі необхідності включала додаткові мотиваційні заходи 

(роз’яснення особливостей систематичного ретельного догляду за 

порожниною рота). Також є необхідність проведення диспансеризаційного 

спостереження і протирецидивного лікування. 

– для лікування ГП ІІ-ІІІ ступеня (за індексом CPITN>2 бали) хворим 

необхідно проводити додаткове обстеження та комплексне лікування на І фазі 

( усунення місцевих подразнюючих факторів, місцева протизапальна терапія, 

санація порожнини рота, тимчасове шинування). Професійну гігієну 

проводили за допомогою ультразвукового або ручного скейлінгу; санація 

порожнини рота; тимчасове шинування (системою „Splint SFM” з фіксацією за 

допомогою „Filtek Flow”. Місцева терапія включала антисептичну обробку 

порожнини рота (мірамістин, корсодил, хлоргексидин); аплікації на ясна 

озонованою обліпиховою олією – 2-3 рази на добу впродовж 10 днів. 

Полоскання та ротові ванночки з озонованою обліпиховою олією (3 рази на 

добу) по черзі з 0,05% розчином лізоциму або трипсину у поєднанні з 1мг на 

100.000 ОД неоміцину). Загальна терапія: застосування знеболюючих (кетанов 

табл. 10мг – 1-2 рази на добу), антибіотиків (рондоміцин – по 0,15-0,3г на добу 

або далацин Ц – 600мг на добу впродовж 7 днів); паралельно призначали 

протикандидозні препарати (ністатин – по 1 таблетці на добу або флуконазол – 

по 1 капсулі на добу впродовж 5 днів); протизапальна терапія (німесил по 2г – 

1-2рази на добу, еріус по 5мг – 1-2рази на добу впродовж 5 днів); для 
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покращання процесів мікроциркуляції застосовували пармідін по 0,25г 2 рази 

на добу впродовж 30 днів; антигіпоксанти (мексідол, неотропіл, цинарізин) – 

по 1 таблетці 3 рази на добу впродовж 30 днів курсом що 4 місяці; для 

стимуляції репаративних процесів – „Оsteovit Д3 Форте” по 2 таблетки (2,5мг) 

2 рази на добу або „Оссін” по 1 драже (40мг) 2 рази на добу впродовж 3 

місяців. Індивідуальна гігієна передбачала застосування перерахованих вище 

зубних паст та ополіскувачів, засобів для інтердентальної гігієни. У курців з 

дистрофічно-запальними процесами хірургічне лікування було скероване на 

ліквідацію або значне зменшення пародонтальних кишень, відновлення 

архітектоніки кістки коміркового відростку (використання методів 

спрямованої тканинної регенерації), корекції слизово-тканинних дефектів 

(вуздечки, мілкого присінку, збільшення ділянки прикріплених ясен). При 

цьому, застосовували кюретаж (закритий або відкритий), гінгівотомію, 

гінгівектомію. На момент реставраційного лікування за показами проводили 

вибіркове пришліфовування та раціональне протезування з використанням 

постійних шин та шин-протезів. Підтримуюча терапія полягала у: професійній 

гігієні порожнини рота (ультразвуковий або ручний метод зняття зубних 

відкладень); індивідуальній гігієні з використанням перерахованих вище 

середників. Важливим є диспансерне спостереження і проведення 

протирецидивного лікування.  

Лікування хворих контрольної групи проводили у відповідності з 

прийнятими в Україні за протоколами надання медичної допомоги за 

спеціальністю „Терапевтична стоматологія”, затверджених МОЗ України 

наказом № 566 від 23.11.2004 року.  

 

2.4. Експериментальні методи дослідження 

 

Експериментальні дослідження проведені зі співробітниками 

лабораторних досліджень на базі віварію Львівського державного науково-
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дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових 

добавок (ДНДКІ ветпрепаратів). 

Лікувально-профілактичні властивості озонованої обліпихової олії 

(концентрація озону 4,5 мг/л) вивчали на 64 білих щурах лінії Вістар (самиці, 

вік – 1,5 місяця, середня вага – 52±3 г) з природною віковою атрофією 

альвеолярного відростка щелеп.  

Усіх тварин було поділено на 5 дослідних груп: І група (n=12) – інтактні 

щурі; ІІ група (n=13) − „перекисна” модель пародонтиту; ІІІ група (n=13) – 

„перекисна” модель пародонтиту з одночасним орошенням порожнини рота 

2 мл розчину з екстрагованими продуктами неповного згорання тютюнового 

диму [патент №u 201212647]; ІV група (n=13) – тютюнозалежне моделювання 

пародонтиту (ІІІ група) і для його профілактики з першого дня досліду 

проводили аплікації 2 мл озонованої обліпихової олії (рисунок 2.2); у V групі 

(n=13) моделювали тютюнозалежний пародонтит (ІІІ група) і після його 

виникнення щоденно місцево лікували тварин озонованою обліпиховою олією 

(рисунок 2.3). 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Засоби для проведення експерименту: озонована 

обліпихова олія та екстраговані компоненти неповного згорання тютюнового 

диму 
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„Перекисну” модель пародонтиту отримували шляхом додавання до 

стандартного повноцінного раціону віварію 1 г переокисленої соєвої олії на 

100 г корму щоденно впродовж 45 діб (до появи ознак пародонтиту). 

Пародонтит у тварин виникав на 3-4 тиждень експерименту. 

 

 
 

 

Рисунок 2.3 – Застосування лікувально-профілактичного засобу –

озонованої обліпихової олії в експерименті 
 

 

Тютюнозалежний пародонтит отримували шляхом утримання тварин на 

пародонтопатогенному харчуванні („перекисна” модель пародонтиту) з 

одночасним орошенням порожнини рота щура 2 мл водного розчину 

екстрагованими продуктами неповного згорання тютюнового диму 1 раз на 

добу (рисунок 2.4) впродовж 45 діб (до появи ознак пародонтиту). Пародонтит 

у тварин виникав на 2-3 тиждень експерименту.  

Тривалість експерименту становила, у середньому, 2 місяці. Щоденно 

перед проведенням маніпуляцій тварин обстежували. Стан тканин пародонту 

визначали за результатами візуально-інструментального обстеження. 

Евтаназію тварин здійснювали шляхом декапітації на тлі наркозу диетиловим 
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ефіром: одну частину щурів через 3 тижні (І–ІІІ групи), другу – через 6 тижнів 

(ІV–V групи).  

 

 
 

 

Рисунок 2.4 – Орошення 2 мл водного розчину екстрагованими 

продуктами неповного згорання тютюнового диму 

 

Для біохімічних досліджень збирали сироватку крові для визначення 

рівня гемоглобіну (Hb), гематокриту (HСТ),  наявності метгемоглобіну 

(MetHb), вмісту малонового діальдегіду (МДА) та каталази. Активність 

лужної (ЛФ) і кислої (КФ) фосфатаз визначали у гомогенатах ясен. У 

виділених блоках щелеп із зубами оцінювали ступінь атрофії альвеолярного 

відростка біометричним методом А.В. Ніколаєвої [1, 2, 27, 33, 46, 78].  

Рівень гемоглобіну крові визначали геміглобінціанідним методом із 

застосуванням ацетонціангідрину. Зниження концентрації Hb в крові свідчив 

про наявність анемії різної етіології, а підвищення – про еритремію і 

симптоматичні реактивні еритроцитози. 

Послідовність визначення рівня гемоглобіну: 0,02 мл крові з’єднували з 

5,0 мл трансформуючим розчином (ацетонціангідрин – 0,5 мл; калій 

залізосинеродистий – 200 мг; бікарбонат натрію – 1 г; дистильована вода – 
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1 л), ретельно змішували, залишали на 10 хв. Величину Hb вимірювали за 

допомогою фотоелектроколориметра при довжині хвилі 500-560 нм у кюветі 

товщиною 10 мм. Коефіцієнт варіації становив 2 % [27]. 

Показник величини гематокриту вказує на відсоткове співвідношення 

обсягу клітин крові у загальному об’ємі крові. Даний показник визначали за 

методом Й. Тодорова шляхом центрифугування у градуйованих піпетках. 

Гематокритну величину вираховували у відсотках, за міжнародною системою 

(SI) – в л/л. Зниження рівня гематокриту спостерігається при анемії, лейкемії, 

деструкції еритроцитів, кровотечі, а підвищення – при низькому рівні 

оксигенації крові (гіпоксії), еритроцитозі, пневмосклерозі. 

Послідовність визначення гематокритного числа (HСТ) методом 

Й. Тодорова: стабілізовану кров набирали у піпетки до мітки 0. Кінці піпеток 

закривали гумовим кільцем або кришкою. Піпетки центрифугували при 3000 

об./хв – пів години, після цього визначали яку частину піпетки займали 

еритроцити. [27]. 

 Для визначення рівня метгемоглобіну у сироватці крові використали 

метод А.М. Горячковського, К.В. Моісеєвої. Первинна метгемоглобінемія 

(збільшення рівня MetHb) виникає при спадковій недостатності біохімічних 

механізмів відновлення метгемоглобіну у нормальний гемоглобін. Набута 

(вторинна) метгемоглобінемія при отруєнні нітратами, нітритами, бензолом, 

аніліном, фенацетином та ін. [27]. 

Послідовність визначення рівня метгемоглобіну. Метгемоглобін у 

розчинах дає виражену смужку поглинання світла в діапазоні хвиль довжиною 

у 619-630 нм)Реактивами слугували чотири розчини: буферний розчин 

бікарбонату натрію (pH=8,6); забуферний розчин ацетонціангідрину; 

забуферний розчин залізосинеродистого калію; трансформуючий розчин. Для 

одного досліджуваного щура брали 4 пробірки з різними розчинами по 5 мл. 

До кожної з них додавали по 20 мкл крові, перемішували, через 10 хв 

визначали екстинкції кожної проби (Е1, Е2, Е3, Е4) за допомогою 
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спектрофотометра СФ–46 при довжині хвилі 630 нм. Розрахунок проводили за 

формулою 2.2: 

MetHb, % = (Е1–Е2/ Е3–Е4)×100 %,                                 (2.2) 

де: Е1 – Е2 – різниця, відносного вмісту метгемоглобіну в крові;  

Е3 – Е4 – різниця оптичної щільності, яка відповідає 100 % концентрації 

метгемоглобіну. 

Рівень MetHb в крові не повинен перевищувати 2 % загальної маси 

гемоглобіну [27]. 

Метод визначення малонового діальдегіду (МДА): при високій 

температурі в кислому середовищі МДА реагує з 2-тіобарбітуровою кислотою, 

утворюючи забарвлений триметиленовий комплекс з максимумом поглинання 

при λ=532 нм [27]. 

Методика проведення. Для кількісного визначення МДА до 0,2 мл 

суспензії клітин додавали 3 мл дистильованої води, 0,5 мл перманганату калію 

(KmgO4), суміш перемішували і через 10 хв додавали 0,5 мл сульфату заліза 

(FeSO4). Через 5 хв реакцію зупиняли додаванням 1 мл 20 % розчину 

трихлороцтової кислоти (ТХО). Надосадкову рідину після центрифугування 

впродовж 15 хв переносили по 2 мл в пробірки, додавали по 0,5 мл розчину 

HCl, 1 мл 0,8 % розчину тіобарбітурової кислоти і залишали на 20 хв у 

киплячій водяній бані. Як контроль використовували проби, що містили 2 мл 

дистильованої води. Після появи рожевого забарвлення проби охолоджували 

до кімнатної температури, додавали 3 мл бутанолу і центрифугували 15 хв. 

Оптичну густину вимірювали при λ=532 нм. Рахунок вмісту МДА проводили 

використовуючи коефіцієнт молярної екстинції 1,56·10
5 
М

-1
 см

-1
[27]. 

Перекис водню утворює з молібденом перекисні сполуки жовтого 

кольору, інтенсивність якого залежить від кількості перекису водню в розчині, 

тобто від активності каталази [22, 27]. 

Послідовність визначення активності каталази. Для дослідження 

використовували гемолізат еритроцитів і 4,9 мл дистильованої води. В 

основну і контрольну пробірки додавали по 2 мл розчину перекису водню, в 
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основну – 0,01 мл гемолізату, а в контрольну – 0,01 мл дистильованої води. У 

кожну пробірку додавали по 1 мл розчину молібдату натрію, перемішували і 

одразу визначали екстинкцію при λ = 410 нм в 10 мм кюветі води. Результати 

отримували за формулою 2.3: 

Каталаза, % = (Ек – Ео / Ек )×100, (2.3) 

де: Ек і Ео – екстинкції контрольної та основної пробірок. 

У нормі активність каталази еритроцитів становить 73,8 – 77,4 % [27]. 

Активність кислої фосфатази (КФ) (КФ 3.1.3.2.)визначали за гідролізом 

п-нітрофенілфосфату відповідно при рН 4,8 методом O.A. Bessey et al. [78] в 

модифікації А.П. Левицкого и соавт. [2, 70, 71]. Розраховували активність в 

мккат/кг ясен або в мккат/л сироватки крові, приймаючи за 1 мккат таку 

активність, яка утворює 1мкмоль р-нітрофенолу за 1 с інкубації. 

Послідовність визначення активності КФ. Кисла фосфатаза розщеплює 

субстрат п-нітрофенілфосфату з утворенням нітрофенолу, який в лужному 

середовищі дає жовте забарвлення. 

Визначення активності лужної фосфатази (ЛФ)(КФ 3.1.3.1.)проводили 

методом Кінга-Армстронга [27]. Принцип методу базується на здатності 

лужної фосфатази розщеплювати динатрійфенілфосфат. Мірою каталітичної 

концентрації ферменту є кількість звільненого фенолу, котрий в лужному 

середовищі в присутності окисника утворює з 4-аміноантипірином комплекс 

червоного кольору. Цей комплекс інтенсивно поглинає світло довжиною хвилі 

при 510 нм.  

Послідовність визначення активності ЛФ.У пробірки відбирали по  

0,05 мл сироватки крові і додавали 0,8 мл субстратно-буферного розчину. 

Суміш перемішували та інкубували рівно 10 хв на водяній бані при 

температурі 37 ºС. Далі до суміші додавали 2 мл розчину окисника, 

перемішували і через 5 хв визначали поглинання проби проти контролю при 

довжині хвилі 510 нм. Контрольну пробу готували аналогічно дослідним, але 

сироватку вносили після інкубації. Активність ЛФ визначали за допомогою 

калібрувального графіка, побудованого для фенолу, і виражали його в мккат/л. 
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Виділені щелепи щурів піддавали морфометричному дослідженню. 

Ступінь резорбції кістки альвеолярних відростків нижньої та верхньої щелеп 

тварин оцінювали методом А.В. Ніколаєвої. За допомогою бінокулярної лупи, 

в окуляр якої вбудована лінійка з ціною поділки 0,05 мм, визначали ступінь 

оголення кожного кореня молярів та підраховували зменшення кісткової 

тканини, яку виражали у відсотках [84]. 

Усі втручання та маніпуляції 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”. 

 

2.5. Статистичні методи дослідження 

 

Статистичне обчислення результатів дослідження здійснювали за 

допомогою програми Microsoft Excel. Оскільки у порівнюваних групах був 

гаусівський розподіл, то обчислювали значення середньої арифметичної (М) 

та середньої похибки середньої арифметичної (m). Порівняння поміж групами 

здійснювали за допомогою t-критерієм Стюдента  (при порівнянні середніх 

величин) та ксі-квадрат (при порівнянні відсотків). За вірогідні відміни 

приймали значення р<0,05. Взаємозв’язок поміж показниками шляхом 

розрахунку коефіцієнтів парної кореляції за методом Пірсона. 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [58, 94] списку 

використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН 

ПАРОДОНТУ У КУРЦІВ 

 

3.1 Поширеність та інтенсивність захворювань тканин пародонту в осіб 

груп спостережень 

 

З метою виявлення особливостей клінічного перебігу захворювань 

тканин пародонту у курців цигарок, проведено комплексне обстеження 321 

хворого з запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями пародонту, 

які звернулись у терапевтичне відділення Стоматологічного медичного центру 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

за лікувальною допомогою. З них, основну групу склали 216 курців різного 

віку, статі та з різною тривалістю тютюнопаління. Порівняльну групу 

становили 105 осіб – некурці.  

Розповсюдженість запальних захворювань тканин пародонту 

(таблиця 3.1), а саме гінгівіту та локалізованого пародонтиту в основній групі 

становили 9,72±2,02 % та 7,41±1,78 % , а у групі порівняння – була у 2,35 та у 

2,06 рази більше, (р<0,05). 

Поширеність генералізованого пародонтиту (ГП), а саме початкового 

ступеня у курців була у 1,7 раза вищою: 16,2±2,51%, ніж у осіб групи 

порівняння – 9,52±2,86 %; ГП І ступеня діагностували у 41 особи – з яких 

19,0±2,67 % – курці цигарок, а 26,7±4,32 % становили групу порівняння;ГП ІІ 

ступеня виявлено у 53 хворих (24,50±2,93%) та у 15,20±3,51% обстежених у 

групі порівняння р<0,05; ГП ІІІ ступеня діагностовано у 23,20±2,87 % 

обстежених курців відносно 10,5±2,99 % групи порівняння, р<0,01. 

Аналіз даних діагностичної структури захворювань пародонту залежно 

від віку (таблиця 3.2) показав, що частота гінгівіту у осіб основної групи з 

віком зменшується від 34,1±7,15 %, р<0,01, у віці 18-24 роки – до 2,53±1,76 %, 

у 35-44-річних та обстежених при відсутності ХКГ у старшої вікової групи. 
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Таблиця 3.1 – Діагностична структура захворювань пародонту у групах 

дослідження 

 

Стан пародонту 

Основна група 

n=216 

Порівняльна група 

n=105 

абс. число % абс. число % 

Гінгівіт 21 9,72±2,02 24 22,9±4,10* 

Локалізований 

пародонтит 
16 7,4±1,78 16 15,2±3,51* 

ГП початкового  

Ступеня 
35 16,2±2,51 10 9,52±2,86 

ГП І ступеня 41 19,0±2,67 28 26,7±4,32 

ГП ІІ ступеня 53 24,5±2,93 16 15,2±3,51* 

ГП ІІІ ступеня 50 23,2±2,87 11 10,5±2,99** 

Примітка 1. *достовірна різниця (р<0,05) відносно даних групи порівняння. 

Примітка 2. **достовірна різниця (р<0,01) відносно даних групи порівняння. 

 

Поширеність ГП початкового ступеня була максимальною у хворих основної 

групи у віці 25-34 роки – 46,20±9,78 % обстежених та зменшувалась у віці 45-

55 років до 4,48±2,53 % осіб. У віці 18-24 роки ГП І ступеня діагностували у 6 

осіб (13,6±5,17 %) та у 23,1±8,26 % хворих віком 25-34 роки основної групи. 

Розвинуті форми генералізованого пародонтиту у осіб основної групи 

виявляли у віці 35-44 років, при цьому частота: ГП ІІ ступеня становила 

34,2±5,34 % та ГП ІІІ ступеня – 25,3±4,89 %, р<0,05. У віковому інтервалі  

45-55 років у курців частота ГП ІІ ступеня становила 38,8±5,95 % та ГП ІІІ 

ступеня – 44,8±6,07 %. 
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Таблиця 3.2 – Структура захворювань пародонту у групах дослідження залежно від віку (%) 

 

 

Діагноз 

Вікова група 18-24 роки Вікова група 25-34 роки Вікова група 35-44 роки Вікова група 45-55 роки 

Основна, 

 n=44 

Порівняльна, 

 n=19 

Основна,  

n=26 

Порівняльна, 

 n=35 

Основна, 

 n=79 

Порівняльна, 

n=25 

Основна,  

n=67 

Порівняльна, 

n=26 

аб
с.

 

% 
аб

с.
 

% 

аб
с.

 

% 

аб
с.

 

% 

аб
с.

 

% 

аб
с.

 

% 

аб
с.

 

% 

аб
с.

 

% 

Гінгівіт 15 34,1±7,15 9 47,4±11,45 4 15,4±7,08 9 25,7±7,39 2 2,53±1,77* 6 24,0±8,54 0 - 0 - 

Локалізований 

пародонтит 
8 

18,2±5,81 

* 
10 52,6±11,45 4 15,4±7,08 4 11,4±5,38 3 3,8±2,15 1 4,00±3,92 1 1,49±1,48 1 3,9±3,77 

ГП, початковий 

ступінь 
15 

34,1±7,15 

** 
0 - 12 46,2±9,78 8 22,9±7,10 5 6,33±2,74 1 4,00±3,92 3 4,48±2,53 1 3,85±1,77 

ГП, 

I ступінь 
6 

13,6±5,17 

* 
0 - 6 23,1±8,26 14 40,0±8,28 22 27,9±5,04 10 40,0±9,80 7 10,5±3,74 4 15,4±7,08 

ГП, 

ІI ступінь 
0 - 0 - 0 - 0 - 27 34,2±5,34 7 28,0±8,98 26 38,8±5,95 9 34,6±9,33 

ГП, 

ІII ступінь 
0 - 0 - 0 - 0 - 20 25,3±4,89* 0 - 30 44,8±6,08 11 42,3±9,69 

Примітка 1. * – достовірна різниця (р<0,05) відносно даних групи порівняння. 

Примітка 2. ** – достовірна різниця (р<0,01) відносно даних групи порівняння. 

7
9
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У групі порівняння частота гінгівіту була значно вищою, відносно даних 

основної групи у всіх вікових групах, та мала аналогічну тенденцію до 

зниження зі збільшенням віку обстежених. 

У молодшій віковій групі (18-24 роки) осіб групи порівняння ГП не 

діагностували. У віці 25-34 років у хворих групи порівняння ГП І ступеня 

визначали у 40,0±8,28 % обстежених при відсутності ГП ІІ-ІІІ ступеня. 

У віковому інтервалі 35-44 роки у хворих порівняльної групи не 

діагностували ГП ІІІ ступеня, а ГП ІІ ступеня зустрічався у 1,2 рази рідше, 

стосовно аналогічних даних у основній групі, р<0,05. 

У віці 45-55 років у досліджуваних порівняльної групи ГП ІІ ступеня 

зустрічався у 34,6±9,33 % та ГП ІІІ ступеня у 42,3±9,69 % осіб, що було 

вірогідно менше аналогічних значень у хворих основної групи. 

Вагоме зацікавлення має аналіз розповсюдженості захворювань 

пародонту у осіб основної групи залежно від тривалості тютюнопаління 

(таблиця 3.3). 

У курців з тривалістю тютюнопаління до 1 року гінгівіт виявили у 

75,00±15,30 % обстежених. У осіб з тривалістю тютюнопаління 6-10 років 

дана нозологічна одиниця діагностувалась у 3,03±1,36 % хворих, та була  

відсутня у курців тривалістю тютюнопаління більше 10 років.  

Частота локалізованого пародонтиту була максимальною у осіб з нікотиновою 

залежністю (37,0±3,28 %) від 1 до 5 років. Локалізований пародонтит не 

виявляли при тривалості тютюнопаління понад 10 років.  

Слід зазначити, що у даному дослідженні у осіб з тривалістю 

тютюнопаління до 1 року генералізованого пародонтиту не виявлено; у хворих 

з тривалістю тютюнопаління від 1 до 5 років у 3,70±1,28 % діагностували ГП І 

ступеня, при відсутності ГП ІІ-ІІІ ступенів. Великий відсоток припадав  

на частку ГП ІІ-ІІІ ступенів у курців з тривалістю тютюнопаління 6 і більше 

років; а при тривалості нікотинової залежності понад 10 років ГП ІІ ступеня 

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

значень у осіб попередньої групи (р<0,005). 
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Таблиця 3.3 – Діагностична структура захворювань тканин пародонту у 

обстежених залежно від тривалості паління  

 

 

Стан 

пародонту 

Стаж тривалості паління 

до 1 року 

n=8 

1-5 років 

n=27 

6-10 років 

n=99 

більше 10 

років, n=82 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Гінгівіт 6 
75,00± 

±15,3 
12 

44,4± 

±9,56 
3 

3,03± 

±1,72 
0 - 

Локалізо-

ваний 

пародонтит 

2 
25,00± 

±15,3 
10 

37,0± 

±9,29 
4 

4,04± 

±1,98 
0 - 

ГП, поч. 

ступінь 
0 - 4 

14,8± 

±6,84 
23 

23,2± 

±4,24 
8 

9,76± 

±3,28 

ГП, І 

ступінь 
0 - 1 

3,70± 

±3,63 
24 

24,2± 

±4,31 
16 

19,5± 

±4,38 

ГП, IІ 

ступінь 
0 - 0 - 26 

26,3± 

±4,42 
27 

32,9± 

±5,19 

ГП, ІІІ 

ступінь 
0 - 0 - 19 

19,2± 

±3,96 
31 

37,8± 

±5,35 

 

У осіб з нікотиновою залежністю поширеність запальних захворювань 

тканин пародонту була значно вищою, ніж у некурців, збільшення тривалості 

терміну тютюнопаління супроводжувалось збільшенням частоти захворювань 

тканин пародонту та ступенем їх важкості.  
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3.2. Індексна та функціональна оцінка стану тканин пародонту у хворих 

груп дослідження 

 

Для вивчення стану тканин пародонту  групах дослідження визначали 

пародонтальний індекс (ПІ), динаміка якого, залежно від віку представлена у 

таблиці 3.4. 

Середні цифрові значення індексу ПІ 1,72±0,17 бали, р<0,01 та 

2,13±0,51 бали, р<0,05 у обстежених основної групи у віковому інтервалі  

18-34 років відповідали початковим ступеням важкості захворювань 

пародонту.  

 

Таблиця 3.4 – Динаміка значень ПІ індексу у групах дослідження 

залежно від віку 

 

Вік 

(у роках) 

Основна група Порівняльна група 

кількість 

обстежених 
ПІ (М±m) 

кількість 

обстежених 
ПІ (М±m) 

18-24 44 1,7±0,17** 19 0,6±0,20 

25-34 26 2,1±0,51* 35 0,8±0,12 

35-44 79 3,6±1,04 25 2,3±0,63 

45-55 67 4,5±0,57* 26 2,8±0,46 

Всього 216 3,0±0,57 105 1,6±0,46 

Примітка 1. * – достовірна різниця (р<0,05) відносно даних групи порівняння. 

Примітка 2. ** – достовірна різниця (р<0,01) відносно даних групи 

порівняння. 
 

Зростання індексу ПІ в осіб основної групи віком 35-44 років з 

3,61±1,04 бали р>0,05 до 4,50±0,57 бали, р<0,05, у віці 45-55 років 

засвідчували прогресування захворювань тканин пародонту з переважанням 

генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступенів важкості. 
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У порівняльній групі динаміка пародонтального індексу від 

0,63±0,23 бали до 2,27±1,03 бали у віковому діапазоні 18-44 років 

характеризувала наявність початкових форм захворювань пародонту і тільки 

починаючи з 45-55 років значення ПІ – 2,79±0,46 бали свідчили про перевагу 

розвинутих форм генералізованого пародонтиту. У середньому в основній 

групі ПІ дорівнював 2,98±0,57 бали проти 1,62±0,46 балів у осіб групи 

порівняння (р<0,01) та характеризувався більш динамічним зростанням у всіх 

вікових категоріях. 

Кореляційний аналіз дозволив встановити, що існує сильний прямий 

достовірний (p<0,05) взаємозв’язок поміж віком та значенням ПІ (r=0,87 в 

основній групі та r= 0,83 у порівняльній). Це означає, що зі збільшенням віку 

даний індекс зростає в обидвох групах. 

Співставлення значень ПІ з тривалістю тютюнопаління, як критерію 

ураження тканин пародонту в основній групі, представлено в таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5 – Динаміка значень індексу ПІ залежно від тривалості 

тютюнопаління 

 

Тривалість тютюнопаління Кількість обстежених ПІ (М±m) 

До 1 року 8 1,1±0,41 

1-5 років 27 2,5±0,81 

6-10 років 99 3,4±1,12 

Більше 10 років 82 5,0±1,63 

Всього 216 3,0±0,98 

 

Загалом, збільшенню тривалості тютюнопаління відповідали вищі 

цифрові значення індексу у обстежених пацієнтів основної групи. При 

тютюнопалінні до 1 року індекс ПІ зі значенням 1,08±0,41 бали оцінювався, як 

пародонтит І ступеня важкості; від 1 до 10 років – індекс ПІ зі значеннями 
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2,48±1,03 та 3,39±1,42 бали трактувався як пародонтит ІІ ступеня важкості та 

при тривалості тютюнопаління понад 10 років згаданий індекс надавав 

підстави оцінювати захворювання, як важке – пародонтит ІІІ ступеня важкості, 

з показником індексу 4,97±1,63 бали.  

Встановлено, що індекс ПІ зростає зі збільшенням тривалості 

тютюнопаління, що підтверджено коефіцієнтом кореляції (r), який становить 

0,74, що відповідає сильному прямому та достовірному (p<0,05) взаємозв’язку. 

У віці 18-24 років у осіб основної групи індекс РМА (таблиця 3.6) зі 

значенням 20,4±4,87 % дозволяв трактувати його, як гінгівіт легкого ступеня. 

У порівняльній групі гінгівіту легкого ступеня відповідав більш широкий 

віковий інтервал (18-34 роки), зі значеннями РМА від13,8±5,03 % до 

30,2±7,03 %. 

 

Таблиця 3.6 – Динаміка значень індексу РМА у групах дослідження 

залежно від віку 

 

Вік 

(у роках) 

Основна група Порівняльна група 

кількість 

обстежених 
РМА, % 

кількість 

обстежених 
РМА, % 

18-24 44 20,4±4,87 19 13,8±3,03 

25-34 26 46,1±5,03 35 30,2±7,03 

35-44 79 67,8±4,76* 25 48,2±8,11 

45-55 67 70,2±4,26* 26 53,2±5,03 

Всього 216 51,1±4,73 105 36,4±6,30 

Примітка. * – достовірна різниця (р<0,05) відносно даних групи порівняння. 
 

У осіб основної групи у віковому інтервалі 25-44 роки, індекс РМА зі 

значеннями 46,1±5,03 % та 67,8±4,46 %, р<0,05 свідчив про гінгівіт середнього 

ступеня та у віці 45-55 років у пацієнтів-курців, індекс РМА з показником 

70,2±4,26 %, р<0,05 характеризувався, як гінгівіт важкого ступеня.  
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У порівняльній групі, у всіх вікових інтервалах, крім, як було вказано 

вище, в молодшої підгрупи, значення РМА об’єктизувались як гінгівіт 

середнього ступеня. Слід зазначили, що обох групах порівняння середні 

значення РМА відповідали гінгівіту середнього ступеня, але у курців 

показники РМА були у 1,4 рази вищі відносно даних порівняльної групи, 

р>0,05. 

Кореляційний аналіз дозволив встановити, що існує сильний прямий 

достовірний (p<0,05) взаємозв’язок поміж віком та значенням РМА (r=0,72 в 

основній групі та r= 0,70 у порівняльній). Це означає, що зі збільшенням віку 

даний індекс зростає в обидвох групах. 

Аналіз даних показників індексу РМА залежно від тривалості та стажу 

тютюнопаління довів (таблиця 3.7), що тільки у курців при тютюнопалінні до 

1 року значення РМА 19,1±4,26 % відповідало гінгівіту легкого ступеня.  

 

Таблиця 3.7 – Динаміка індексу РМА у хворих із ЗП залежно від 

тривалості тютюнопаління 

 

Тривалість тютюнопаління Кількість обстежених РМА, % 

До 1 року 8 19,1±4,26 

1-5 років 27 51,1±4,48 

6-10 років 99 64,0±3,82 

Більше 10 років 82 70,1±4,23 

Всього 216 51,1±4,19 

 

У діапазоні тютюнопаління від 1 до 10 років, дані РМА 51,1±4,48 % та 

64,0±3,82 % надавали підстави оцінювати стан ясен як гінгівіт середнього 

ступеня, а при тривалості шкідливої звички понад 10 років гінгівіт набув 

важкого ступеню – 70,1±4,23 %. 
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Аналогічно встановлено, що РМА також зростає зі збільшенням стажу 

тютюнопаління, оскільки  коефіцієнт кореляції (r) становить 0,67, що 

відповідає прямому, середньої сили та достовірному (p<0,05) взаємозв’язку. 

Отже, аналіз даних параклінічних індексів довів, що інтенсивність та 

важкість перебігу запальних захворювань тканин пародонту у курців тютюну 

корелює не тільки з віком, але і з тривалістю дії небезпечних компонентів 

тютюну на органи та тканини порожнини рота. 

Із метою визначення обсягу лікувально-профілактичних заходів для 

обстежених вираховували індекс ВООЗ CPITN (у табл. 3.8 - 3.11).  

Аналізуючи дані таблиці 3.8 виявили певні закономірності. Так, 

кровоточивість ясен у курців з віком зменшувалась, відносно групи 

порівняння. Натомість, „над- і під’ясенний зубний камінь” був більш 

присутній у групі курців 18-34 років і перевищував аналогічні дані у групі 

порівняння у віці 18-34 роки – у 2,0 рази (р<0,05). У вікових групах 35-55 

років наявність у хворих зубного каменю зменшувалась, та діагностувалась у 

27,9 % та 11,9 % обстежених, відповідно. 

У хворих основної групи, віком 18-24 років та 25-34-роки, 

пародонтальні кишені глибиною 4-5 мм виявляли у 6,81% та у 15,38% 

відповідно (р>0,05). У осіб порівняльної групи цей компонент індексу CPITN 

у віці 18-24 років був відсутній, а у віковому інтервалі 25-34 років визначався 

у 5,71% людей. У старших вікових категоріях основної групи цей компонент 

CPITN становив, відповідно, 37,97% та 43,28%. 

У хворих старшої вікової групи (45-55 років), групи порівняння, 

пародонтальні кишені глибиною 4-5 мм діагностувались у 40% та 38,6% 

досліджуваних, відповідно. 

„Пародонтальна кишеня” (ПК) 6 мм і більше у курців тютюну віком  

35-44 роки була визначена у 25,32 % осіб, р<0,01, а у віковому інтервалі 45-55 

років – 44,78 %, р>0,05. У порівняльній групі, віком 35-44 років ПК 6 мм і 

більше не діагностувалась, а у віці 45-55 років – були виявлені у 26,92 % 

оглянутих.  
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Таблиця 3.8 – Показники індексу CPITN у різних вікових інтервалах груп обстеження 

 

 

 

 

CPITN 

Вікові групи 

18-24 роки 25-34 роки 35-44 роки 45-55 роки 

основна 

група,  

n=44 

група 

порівняння,  

n=19 

основна 

група,  

n=26 

група 

порівняння, 

n=35 

основна 

група, 

 n=79 

група 

порівняння, 

n=25 

основна 

 група, 

n=67 

група 

порівняння, 

n=26 

аб
с 

% аб
с 

% аб
с 

% аб
с 

% аб
с 

% аб
с 

% аб
с 

% аб
с 

% 

0 – відсутність 

запалення 
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

1 – кровоточивість 

ясен 
8 

18,2± 

5,81 

** 

12 
63,2± 

11,7 
3 

11,5± 

6,27 

** 

20 
57,1± 

8,36 
7 

8,9± 

3,20 
5 

20,0± 

8,00 
0 - 2 

7,7± 

5,23 

2 – над- і 

під’ясенний камінь 

3

3 

75,0± 

6,53 

* 

7 
36,8± 

11,07 

1

9 

73,1± 

8,70 

** 

13 
37,1± 

8,17 

2

2 

27,8± 

5,04 

1

0 

40,0± 

9,80 
8 

11,9± 

3,96 
7 

26,9± 

8,70 

3 – пародонтальна 

кишеня глиб. 4-5 

мм 

3 
6,8± 

3,80 
0 - 4 

15,4± 

7,08 
2 

5,7± 

3,92 

3

0 

38,0± 

5,46 

1

0 

40,0± 

9,80 
29 

43,3± 

6,05 
10 

38,5± 

9,54 

4 – пародонтальна 

кишеня глиб. 6 мм 

і більше 

0 - 0 - 0 - 0 - 
2

0 

25,3± 

4,89** 
0 - 30 

44,8± 

6,08 
7 

26,9± 

8,70 

 

Примітка 1. * – показник вірогідності різниці (р<0,05) між показниками групи порівняння та кожної із основних груп. 

Примітка 2. ** – показник вірогідності різниці (р<0,01) між показниками групи порівняння та кожної із основних груп. 

8
7
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Таблиця 3.9 – Показники індексу CPITN у залежності від тривалості стажу паління 

 

 

 

CPITN 

Тривалість тютюнопаління 

До 1 року 1-5 років 6-10 років Більше 10 років 

основна група, n=8 основна група, n=27 основна група, n=99 основна група, n=82 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1. відсутність 

запалення 
0 - 0 - 0 - 0 - 

2. кровоточивість 

ясен 
3 37,5±17,12 6 22,2±8,00 11 11,1±3,16 0 - 

3.  над- і під’ясенний 

камінь 
5 62,5±17,12 18 66,7±9,07 39 39,4±4,91 15 18,3±4,27 

4. пародонтальна 

кишеня глибиною  

4-5 мм 

0 - 3 11,1±6,05 30 30,3±4,62 36 43,9±5,48 

5. пародонтальна 

кишеня глибиною 6 

мм і більше 

0 - 0 - 19 19,2±3,96 31 37,8±5,35 

 

 

 

8
8
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Таблиця 3.10 – Середня кількість (M±m) уражених секстантів на одного обстежуваного (згідно індексу CPITN) 

 

 

 

 

CPITN 

Вікові групи 

18-24 роки 25-34 роки 35-44 роки 45-55 роки 

основна 

група, n=44 

група 

порів-

няння, 

n=19 

основна 

група, 

n=26 

група 

порів-

няння, 

n=35 

основна 

група, 

n=79 

група 

порів-

няння, 

n=25 

основна 

група, 

n=67 

група 

порів-

няння, 

n=26 

1. відсутність 

запалення 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

кровоточивість 

ясен 

0,36±0,12 0,94±0,30 0,72±0,23 0,62±0,19 0,38±0,12 0,46±0,12 0 0,32±0,10** 

3.  над- і 

під’ясенний 

камінь 

1,52±0,48 0,62±0,19 1,14±0,37 0,47±0,13 0,82±0,25 0,51±0,15 0,69±0,22 0,84±0,12 

4. пародон-

тальна кишеня 

глибиною  

4-5 мм 

0,56±0,17** 0 0,84±0,22* 0,24±0,07 2,28±1,72 2,22±0,58 2,82±0,67 2,18±0,74 

5. пародон-

тальна кишеня 

глибиною 6 мм і 

більше 

0 0 0 0 1,49±0,45** 0 2,84±0,69* 1,25±0,16 

Примітка 1. * – показник вірогідності різниці (р<0,05) між показниками групи порівняння та кожної із основних груп. 

Примітка 2. ** – показник вірогідності різниці (р<0,01) між показниками групи порівняння та кожної із основних груп.

8
9
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У цілому, по основній групі, за індексом CPITN, визначали 5,06±1,44 % 

уражених сектанти, на одного обстеженого, що вірогідно вище відносно 

3,43±1,21 % групи порівняння (р<0,05).  

 

Таблиця 3.11 – Необхідність лікування у групах дослідження за даними 

CPITN 

 

 

Вік 

 

Групи 

 

Кількість 

обстежених 

Лікувально-профілактичні заходи 

Гігієнічне 

навчання 

Видалення 

зубного 

каменю 

Комп-

лексне 

лікування 

 

18-24 

роки 

Основна 

група 
44 18,2±5,81** 75,0±6,53* - 

Група 

порівняння 
19 63,2±11,07 36,8±11,07 - 

 

25-34 

роки 

Основна 

група 
26 11,5±6,27** 73,1±8,70** 15,4±7,08 

Група 

порівняння 
35 57,1±8,36 37,1±8,17 5,7±3,92 

 

35-44 

роки 

Основна 

група 
79 8,9±3,20 27,8±5,04 63,3±5,42* 

Група 

порівняння 
25 20,0±8,00 40,0±9,80 40,0±9,80 

 

45-55 

роки 

Основна 

група 
67 - 11,9±3,96 88,1±3,96* 

Група 

порівняння 
26 7,7±5,23 26,9±8,70 65,4±9,33 

Примітка 1. * достовірна різниця (р<0,05) показників відносно групи 

порівняння. 

Примітка 2. ** достовірна різниця (р<0,01) показників відносно групи 

порівняння. 
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Серед осіб основної групи, залежно від віку, гігієнічне навчання 

визначали  як необхідне від 18,2±5,81 % осіб віком 18-24 роки до 8,90±3,19 % 

хворих у віці 35-44 роки. Комплексного лікування потребувало від 

15,4±7,07 % хворих віком 25-34 роки до 88,1±3,96 % осіб – 45-55 років. У 

групі порівняння, за аналогічних вікових інтервалів, необхідність гігієнічного 

навчання визначали від 63,2±11,1 % до 7,69±3,22 % обстежених. 

Комплексного лікування потребували хворі віком 25-34 роки (5,71±3,92 %), а 

у віці 45-55 років – 65,4±9,33 % обстежених. 

Вивчення стану гігієни порожнини рота представляло картину 

недостатньої ефективності гігієнічних заходів у обстежених обох груп 

дослідження. 

Згідно з даними опитування (таблиця3.12), регулярний догляд за 

порожниною рота (2 рази на день) здійснювали лише 16,2±2,04 % осіб 

основної групи, р<0,01. Більшість обстежених, за їх власним свідченням, 

чистили зуби нерегулярно 58,9±3,03 % р<0,01 або не чистили їх взагалі 

25,9±2,77 %, р>0,05. 

 

Таблиця 3.12 – Регулярність догляду за порожниною рота у осіб групи 

дослідження 

 

Догляд за 

порожниною 

рота 

Основна група, n=216 Група порівняння, n=105 

абс. число % абс. число % 

Регулярний 35 16,2±2,04** 40 38,1±3,42 

Нерегулярний 125 58,9±3,03** 45 42,9±3,21 

Відсутній 56 25,9±2,77 20 19,0±3,31 

Примітка. ** достовірна різниця (р<0,01) показників відносно групи 

порівняння. 
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У групі порівняння на регулярний догляд за порожниною рота вказувало 

38,1±3,42 % обстежених; на нерегулярний 42,9±3,21 % і на відсутність 

догляду – 19,0±3,31 % обстежений. 

Попередні висновки за суб’єктивними даними можуть вказувати на 

низку мотивацію щодо заходів гігієнічного догляду в групах дослідження. 

Аналіз гігієнічного стану ротової порожнини за OHI-S у групах 

дослідження, залежно від віку, показав високий рівень індексу гігієни у всіх 

вікових групах. При цьому, середнє значення гігієнічного індексу у основній 

групі було вірогідно вищим ніж у даних групи порівняння, р<0,01; середні 

дані OHI-S курців були у 1,3 рази вищими ніж аналогічні значення групи 

порівняння, р<0,01 (таблиця 3.13). 

 

Таблиця 3.13 – Стан гігієни порожнини рота обстежених за індексом 

OHI-S у різних вікових групах (M±m) 
 

 

 

Вік 

(в роках) 

Основна група Група порівняння 

К-сть 

обстежених 
OHI-S 

К-сть 

обстежених 
OHI-S 

18-24 44 2,20±0,15** 19 1,53±0,08 

25-34 26 2,52±0,16* 35 2,04±0,11 

35-44 79 2,79±0,13** 25 2,05±0,12 

45-55 67 2,96±0,12 26 2,68±0,12 

Всього 216 2,62±0,14** 105 2,07±0,10 

Примітка 1. * достовірна різниця (р<0,05) показників відносно групи 

порівняння. 

Примітка 2. ** достовірна різниця (р<0,01) показників відносно групи 

порівняння. 

 

Із збільшенням тривалості нікотинової залежності, у хворих-курців, 

виявлялась тенденція до зростання значень аналізуючого індексу. Мінімальне 

значення – 1,24±0,08 бали визначались при тривалості паління до 1 року, та 
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поступово зростаючи, досягав максимальних значень при тривалості 

тютюнопаління понад 10 років − 2,62±0,13 бали (таблиця 3.14). 

 

Таблиця 3.14 – Стан гігієни порожнини рота у групах спостереження 

залежно від тривалості паління 

 

 

Тривалість паління 

у роках 

Основна група, n=216 

Кількість обстежених OHI-S 

до 1 року 8 1,24±0,08 

1-5 29 1,42±0,12 

6-10 99 3,08±0,13 ** 

10 та більше років 82 3,72±0,19 ** 

Всього 216 2,62±0,13 

Примітка. ** – достовірна різниця (р<0,01) відносно значень при тривалості 

тютюнопаління до 1 року. 

 

Дослідження стану тканин пародонту за методом визначення стійкості 

капілярів ясен (за В.І. Кулаженко, 1960), підтвердило (таблиця 3.15), що в осіб 

з інтактним пародонтом час утворення гематом на слизовій оболонці 

альвеолярного паростку при постійному діаметрі тиску у фронтальній 

(52,8±0,2 с) та боковій (89,2±0,3 c) ділянках, знаходились в межах норми. 

У хворих порівняльної групи із запальними та дистрофічно-запальними 

захворюваннями тканин пародонту досліджували достовірне зниження 

показників відносно контрольної групи при гінгівіті та пародонтиті, що може 

свідчити про певні зміни судин, внутрішньо судинних порушеннях 

мікроциркуляторного русла, а також позасудинних змінах, які є чисельними і 

проявляються у певних комбінаціях при запальних захворюваннях тканин 

пародонту. Так, у пацієнтів порівняльної групи, хворих на гінгівіт, час 

утворення гематоми у фронтальній ділянці був на 24,8 с, а боковій – на 20 с 

менше відносно даних здорових осіб (р<0,01). У групі курців значення 
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ТабТаблиця 3.15 – Показники вакуумної проби за В.І. Кулаженко у групах 

дослідження 

 

Ділянка    

дослід-

ження 

Контроль

на група, 

n=30 

Основна група Порівняльна група 

Гінгівіт, 

n=21 

Пародонтит, 

n=51 

Гінгівіт, 

n=24 

Пародонтит, 

n=50 

Фронтальна 52,8±0,20 
24,5±0,50 

**,
##

 

13,0±0,90 

**,
##

 

28,0±0,60 

**,
##

 

24,1±0,50 

**,
##

 

Бокова 89,2±0,30 
63,0±0,70 

**,
##

 

24,1±0,50 

**,
##

 

69,0±0,20 

**,
##

 

69,9±0,50 

**,
##

 

Примітка 1. ** – достовірна різниця (р<0,01) відносно даних контрольної 

групи. 

Примітка 2. 
##

 – достовірна різниця (р<0,01) відносно даних групи порівняння. 

 

показників проби були меншими на 28,3 с та на 26,2 с відносно даних 

контрольної групи, р<0,01 та достовірно відрізнялись у бік погіршення на 

3,49 с у фронтальній та на 6,03 с у боковій ділянках відносно відповідних 

показників хворих порівняльної групи, р<0,01. 

Аналогічна тенденція досліджувалась при утворенні гематом у хворих 

груп порівняння, хворих на пародонтит. У групі порівняння, фронтальній 

ділянці гематома утворювалась за 24,1±0,5 с, р<0,01, а у курців (основна 

група) час утворення гематоми у цій ж ділянці був достовірно меншим 

(р<0,01) та становив 13,0±0,9 с. У боковій ділянці, у пацієнтів порівняльної 

групи, утворення гематоми визначалось за 69,9±0,5 с, що було на 45,8 c більше 

відносно пацієнтів основної групи, хворих на пародонтит. 

Отже, дані вакуумної проби за В.І. Кулаженко підтверджували більш 

виражені гемодинамічні порушення у мікроциркуляторному руслі у хворих із 

захворюваннями тканин пародонту, схильних до тютюнопаління.  
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3.3. Особливості клінічного перебігу захворювань тканин пародонту у 

курців 

 

Зв’язок виникнення уражень тканин пародонту з тютюнопалінням 

підтвердили більш високі значення поширеності захворювань тканин 

пародонту у вікових групах та за тривалістю нікотинової залежності, що були 

достовірно вищими у курців, порівняно з особами із запальними та 

дистрофічно-запальними захворюваннями пародонту, які не палили цигарки.  

Нами відзначені деякі особливості клінічного перебігу захворювань 

тканин пародонту у осіб, схильних до тютюнопаління. 

При катаральному гінгівіті (рисунок3.1), перебіг якого переважно був 

хронічним, скарги були відсутні у 70 % курців і тільки 6 осіб відзначали 

незначну кровоточивість ясен. При катарального гінгівіту маргінальний край, 

ясенні сосочки у 30 % обстежених – дифузно гіперемійовані з ціанотичним 

відтінком різного ступеню інтенсивності. Набряк ясен слабо виражений, 

рельєф ясенного краю не змінений, тургор тканин збережений, сосочки 

щільні, проба Шиллера-Пісарєва позитивна зі світло-жовтим забарвленням. 

Зубні відкладення у вигляді білого та пігментованого нальоту 

(рис. 3.2)зустрічались у 80 % курців, над- і під’ясенний зубний камінь виявили 

у 10% обстежених. Середнє значення індексів РМА, ПІ, OHI-S, відповідно, 

дорівнювали 20,4±4,87 %; 1,8±0,22 %. Стійкість капілярів ясен до від’ємного 

тиску за В. І. Кулаженко складала 29,5±0,3 с.  

Катаральний гінгівіт було діагностовано у 60 % хворих-курців, який 

характеризувався гіперемією маргінального краю ясен та ясенних сосочків з 

вираженим ціанозом, набряком. Проба Шиллера-Пісарєва – позитивна, з 

перевагою коричневого зафарбовування ясен. Білий та пігментований наліт 

поєднувався з над’ясенним зубним каменем у 30 % випадках. Показники 

індексів РМА та ПІ у середньому складали 36,1±5,03 %, 3,4±1,42 бали, проба 

за В.І. Кулаженко – 25,4±0,5 с. 
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Рисунок 3.1 – Фото хворої В.Н., Історія хвороби № 1032. Стан тканин 

пародонту курця, до лікування (діагноз: хронічний катаральний гінгівіт) 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Фото фронтальної ділянки щелеп хворої О.С., Історія 

хвороби № 1123. Зубні відкладення курця. 
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У 10 % хворих-курців діагностували гіпертрофічний гінгівіт. Відзначали 

реактивне розростання волокнистої сполучної тканини, збільшення міжзубних 

сосочків та ясенного краю, значні м’які зубні відкладення, пігментований 

наліт на піднебінних та язикових поверхнях зубів. Індексна оцінка РМА у 

середньому склала 40,1±4,23 %; ПІ – 4,0±1,63 бали; проба за В.І. Кулаженко – 

18,7±0,8 с. При деталізації запального процесу встановлено, що найчастіше 

ураження пародонту починається у фронтальній ділянці нижньої щелепи. 

Клінічний перебіг генералізованого пародонтиту у курців відрізнявся 

певними особливостями (таблиця3.9). Діагностували відсутність початкових 

та розвинутих форм ГП у курців з тривалістю тютюнопаління до 1 року. У 

курців з тривалістю тютюнопаління від 6 до 10 років визначали найбільший 

відсоток початкових форм генералізованого пародонтиту (47,5 %), тоді як у 

осіб з тривалістю нікотинової залежності понад 10 років початкові форми ГП 

діагностувались у 1,6 раза рідше. При початкових ознаках ГП переважала 

застійна гіперемія ясенних сосочків з помірно вираженим набряком, 

виявлялись поодинокі пародонтальні кишені глибиною 2-3 мм із серозним 

вмістом, рухомість зубів була відсутня. Величина індексів РМА та ПІ складала 

в середньому 54,0±3,82 % та 3,39±1,42 %, проба за В.І. Кулаженко – 15,8±0,7 с. 

У більшості обстежених визначали наявність твердих зубних відкладень з 

перевагою над’ясенного зубного каменю різної інтенсивності забарвлення, від 

жовтого до темно-коричневого, що на нашу думку, обумовлювалось 

інтенсивністю та тривалістю впливу тютюнового диму. Основними 

рентгенологічними ознаками ГП початкового, ГП І ступеня у курців було: 

порушення цілісності кортикальної пластинки, деструкція, розширення 

періодонтальної щілини на верхівках перетинок, атрофія між альвеолярних 

перетинок на 1-2 мм їх висоти, рівномірна резорбція альвеолярного відростка 

щелеп. Генералізований пародонтит ІІ ступеня (рисунок 3.3) діагностували у 

26,3 % курців з тривалістю тютюнопаління 6-10 років та 32,9 % випадків у 

курців з тривалістю шкідливої звички понад 10 років. Провідними клінічними 

ознаками у курців з ІІ ступенем ГП були: застійна гіперемія ясен, наявність 
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пародонтальних кишень глибиною 3-6 мм, з серозно гнійним вмістом, 

рухомість зубів І-ІІ ступенів. Величина індексів РМА та ПІ у середньому 

складала 64,7±4,91 % та 4,3±1,25 %; проба за В.І. Кулаженко – 12,4±0,8 с. 

Рентгенологічна картина при ГП ІІ ступеня характеризувалась зниженням 

висоти альвеолярних перетинок в межах 1/2 їх висоти, розширенням 

періодонтальної щілини, рівномірною резорбцією альвеолярної кістки та 

незначно вираженим остеопорозом. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Фото хворої Р.О. Історія хвороби № 1237. Стан тканин 

пародонту курця до лікування (діагноз: генералізований пародонтит, IІ 

ступінь) 

 

У 19,2 % та у 37,8 % випадків у курців за тривалістю тютюнопаління 6-

10 та понад 10 років відповідно, діагностували ГП ІІІ ступеня (рисунок 3.4). 

Об’єктивна картина ураження тканин пародонту характеризувалась 

симптоматичним гінгівітом, оголенням шийок зубів на 2/3 довжини кореня 

зуба. Глибина пародонтальних кишень сягала 6-8 мм з серозно-гнійним 

ексудатом. В усіх обстежених відзначали наявність темного над- і 
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під’ясенного зубного каменю щільної консистенції. Величина індексів РМА та 

ПІ в середньому складала 70,1±4,23 % та 5,0±1,63 %; проба за 

В.І. Кулаженко – 10,8±1,1 с. Характерним для даної групи обстежених була 

наявність патологічної рухомості зубів І-ІІ ступеню, при чому рентгенологічні 

зміни альвеолярного відростка випереджали клінічні показники перебігу 

дистрофічно-запальних процесів у тканинах пародонту. Характерними 

рентгенологічними ознаками при ГП ІІІ ступеня були: рівномірна атрофія 

міжальвеолярних перетинок у межах нижньої третини довжини кореня, 

деструкція кортикальної пластинки з вираженими явищами остеопорозу.  

 

 

 

Рисунок 3.4 – Фото хворої К.А. Історія хвороби № 967. Стан тканин 

пародонту курця до лікування (діагноз: генералізований пародонтит, 

IІІ ступінь) 

 

Кореляційний аналіз дозволив встановити, що існує сильний (в основній 

групі) та середньої сили (у порівняльній) прямий достовірний (p<0,05) 

взаємозв’язок поміж віком та значенням OHI-S: r=0,73 в основній групі та 

r=0,61 у порівняльній. Також встановлено, що OHI-S також зростає зі 
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збільшенням стажу тютюнопаління, оскільки  коефіцієнт кореляції (r) 

становить 0,75, що відповідає прямому, сильному та достовірному (p<0,05) 

взаємозв’язку. 

Отримані дані дають підстави стверджувати, що причиною суттєво 

гіршого гігієнічного стану порожнини рота у пацієнтів-курців є не лише 

недостатній догляд за порожниною рота, але й значною мірою вплив нікотину 

та його компонентів на структури порожнини рота. 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [49, 56, 57, 62] 

списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ТА 

ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТУ  

НА ТЛІ ТЮТЮНОПАЛІННЯ 

 

4.1. Вплив озонованої обліпихової олії на біохімічні процеси в яснах та 

крові лабораторних тварин 

 

На початку експерименту в усіх групах досліджень ясна щурів були 

блідо-рожевого кольору, з гостроверхівковими міжзубними сосочками, 

пружні, без кровоточивості, патологічні кишені та рухомість зубів не 

спостерігали, що відповідало поняттю „інтактні”. Натомість через 6 тижнів 

досліджень зміни тканин пародонту діагностували у 90 % щурів ІІ групи 

(„перекисна” модель пародонтиту) та у всіх особин ІІІ групи („перекисна” 

модель пародонтиту з одночасним орошенням порожнини рота 2 мл розчину з 

екстрагованими продуктами неповного згорання тютюнового диму). У тварин 

з „перекисною” моделлю пародонтиту (рисунок 4.1) виявили запалення 

навколозубних тканин, пародонтальні кишені.  

Ознаки ураження пародонту на тлі орошення порожнини рота 

екстрагованими продуктами неповного згорання тютюнового диму в усіх 

щурів мали вираженіший характер. Спостерігали значну гіперемію і набряк 

ясенних сосочків, їх болючість та кровоточивість, збільшення глибини та 

кількості ексудату з пародонтальних кишень, І-ІІ ступінь рухомості зубів, 

резорбція кісткової тканини щелеп була у 1,3 раза більшою порівняно з 

показниками щурів ІІ групи (р<0,01).  

Ступінь атрофії альвеолярного відростка інтактних щурів І групи 

становила 37,2±1,48 %. У ІІ групі тварин, де пародонтит моделювався за 

допомогою „перекисної моделі”, ступінь атрофії альвеолярного відростка була 

у 1,2 раза вище зі значенням 45,9±0,95 % стосовно даних інтактних щурів І 

групи (р<0,01). У ІІІ експериментальній групі, де модельований пародонтит 
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поєднувався з орошенням порожнини рота тварин продуктами згорання 

тютюнового диму, ступінь атрофії альвеолярного відростка становила 

46,2±0,92 % та була вищою, ніж у тварин І (р<0,05) та ІІ (р<0,05) груп 

дослідження. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Фото стану тканин пародонту щура з тютюнозалежним 

пародонтитом 

 

Після проведення профілактичних заходів, у тварин IV групи дослідили 

зниження ступеня атрофії (рисунок 4.2) альвеолярного відростка до 

42,3±1,08 %, що було на 8,57 % менше, ніж у тварин ІІІ групи (р<0,05), але 

залишалось на 13,5 % більше, ніж у інтактних тварин І групи (р>0,05).  

У V групі щурів атрофія альвеолярного відростка становила 

39,7±1,24 %, що було менше, ніж у тварин ІІ групи на 13,5 %, р<0,05, але 

перевищувало значення у інтактних тварин І групи на 6,55 % (р<0,05). 

Отже, за результатами клінічного спостереження та оцінки 

морфометричного дослідження можемо констатувати, що місцеві патогенні 
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чинники, зокрема компоненти тютюнового диму, мають вирішальне значення 

при виникненні уражень тканин пародонту у тварин, потенціюючи дію 

окислювального стресу на організм. 
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Рисунок 4.2 – Вплив лікувально-профілактичних заходів при 

пародонтиті на ступінь атрофії альвеолярного відростку щелеп щурів 

 

Аналіз даних таблиці 4.1 засвідчив, що у тварин ІІ та ІІІ 

експериментальних груп визначалось розбалансування процесів ПОЛ / АОС в 

організмі. Так, вміст МДА у сироватці крові щурів ІІ групи зростав до 3,3±0,11 

мкмоль/мл (р<0,01), а у тварин ІІІ групи до 3,6±0,12 мкмоль/мл (р<0,01), що 

перевищувало рівень МДА у сироватці крові інтактних тварин І групи –

1,9±0,12 мкмоль/мл. При цьому, активність каталази у сироватці крові щурів ІІ 

групи з пародонтитом зменшувалась до 3,4±0,26 мкмоль/мл, а у ІІІ групі, під 

впливом компонентів тютюнового диму – до 3,0±0,13 мкмоль/мл, що було 

нижче, ніж у інтактних тварин – 3,8±0,25 мкмоль/мл (p <0,05).  

У результаті застосування лікувально-профілактичних заходів у тварин 

ІV групи, яким моделювали тютюнозалежний пародонтит і для його 

профілактики з першого дня досліду проводили аплікації 2 мл озонованою 

обліпиховою олією, досліджували зниження вмісту МДА у сироватці крові до 
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2,1±0,10 мкмоль/мл, що у 1,5 раза менше ніж у щурів ІІІ групи (р<0,01). При 

цьому, отримані дані у ІV групі дорівнювали значенням вмісту МДА у 

інтактних тварин І групи, р>0,05. У результаті застосування аплікацій з 

профілактичною метою у ІV групі тварин визначали суттєве збільшення 

активності каталази до 3,54±0,11 мкмоль/мл, що було на 18,8 % вище, ніж у 

тварин ІІІ групи (р<0,01), але залишалось на 6,11 % нижче, ніж у щурів І групи 

(р>0,05).  

 

Таблиця 4.1 – Вплив озонованої обліпихової олії на біохімічні показники 

сироватки крові експериментальних тварин 

 

Групи тварин 
Вміст МДА, 

мкмоль/мл 

Активність 

каталази, мкмоль/мл 

І група (дієта віварію, інтактні), n=12 1,9±0,12 3,8±0,25 

ІІ група („перекисна” модель 

пародонтиту), n=13 
3,3±0,11** 3,4±0,26 

ІІІ група (пародонтопатогенна дієта + 

екстраговані компоненти тютюнового 

диму), n=13 

3,6±0,12** 3,0±0,13* 

IV група (тютюнозалежне 

моделювання пародонтиту + аплікації 

з озонованої обліпихової олії), n=13 

2,1±0,10 
 ## ее

 3,5±0,11 
ее

 

V група (моделювання пародонтиту 

як у ІІІ-ій групі і після його 

виникнення щоденне місцеве 

лікування озонованою обліпиховою 

олією), n=13 

1,96±0,11 
 ## ее

 3,6±0,12 
ее

 

Примітка 1. * - достовірність значень (р<0,05) по відношенню до І групи. 

 ** - достовірність значень (р<0,01) по відношенню до І групи. 

Примітка 2.
 ##

 − достовірність значень (р<0,01) по відношенню до ІІ групи. 

Примітка 3. 
ее

 − достовірність значень по відношенню до ІІІ групи. 
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У V групі експериментальних тварин, після виникнення 

тютюнозалежного пародонтиту, проводили лікування тканин пародонту 

озонованою обліпиховою олією (рисунок 4.3). Її застосування значно 

підвищило значення біохімічних показників сироватки крові щурів. Так, вміст 

МДА суттєво знизився у сироватці крові до 1,96±0,11 мкмоль/мл, що було в 

1,34 рази менше, ніж у тварин ІІ експериментальної групи р<0,01, та незначно 

вище, ніж у групі інтактних тварин, р>0,05. Активність каталази у V групі 

тварин збільшувалась до 3,60±0,12 мкмоль/мл, що перевищувало дані у ІІ 

експериментальній групі на 11,4 % р>0,05, але було на 4,51 % нижче, ніж у І 

групі інтактних тварин, р<0,05. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Фоо стану тканин пародонту при тютюнозалежному 

пародонтиті з одномоментним застосуванням озонованої обліпихової олії як 

профілактичного засобу 

 

Отже, у результаті застосування аплікацій на основі озонованої 

обліпихової олії у IV та V групах експериментальних тварин вдалося знизити 
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процеси інтенсифікації системи ПОЛ та інгібувати виснаження системи 

антиоксидантного захисту та, як наслідок, позитивно вплинути на стан тканин 

пародонту. 

Проаналізувавши дані таблиці 4.2 встановили зниження гематологічних 

показників сироватки крові як у тварин з „перекисною” моделлю пародонтиту 

(ІІ група), так і у щурів ІІІ групи з тютюнозалежним. Вміст Hb у крові щурів ІІ 

та ІІІ груп зменшувався у 13,0 та 18,0 рази відносно даних у інтактних тварин І 

групи – 138±2,42 г/л,p<0,01. Підвищення Hct крові підтвердило наявність 

явищ гіпоксії у досліджуваних тварин. Так, у ІІІ експериментальній групі 

гематокритне число становило 47,0±1,56 %, що у 11,9 раза перевищувало дані 

тварин І групи (p<0,05), у ІV групі – у 7,14 раза стосовно значень у інтактних 

щурів, що пов’язували з одномоментним застосуванням озонованої 

обліпихової олії з профілактичною метою. 

У той же час, відзначали збільшення вмісту MetHb у ІІ – ІІІ груп, 

відносно даних у інтактних тварин: у 1,4 рази в ІІ групі (p<0,01) та у 2,1 рази, в 

ІІІ групі, p<0,01. При застосуванні озонованої обліпихової олії вміст MetHb 

знизився у крові тварин IV групи – у 1,3 рази та у 1,9 рази у V групі відносно даних 

у щурів ІІІ експериментальної групи, p<0,01. Високі показники засвідчили про 

токсичне отруєння – наявність вторинної метгемоглобінемії [85]. 

У результаті застосування озонованої обліпихової олії, у якості аплікації 

на ясна експериментальних тварин IV та V груп дослідження, відзначали 

істотне покращання гематологічних показників. Наприклад, у тварин IV групі 

дослідження, вміст Hb збільшився до 130±2,46 г/л, що було на 8,33 % вище, 

ніж у ІІІ експериментальній групі (р<0,01), однак залишалось на 5,80 % нижче, 

ніж в інтактних щурів (p<0,05). У IV групі, у результаті проведення 

профілактичних дій, Hct крові зростав до 39,0±1,57 %, що було на 11,4 % 

вище, ніж у тварин ІІІ групи, але залишалось на 7,15 % нижче, ніж у І групі 

тварин (p>0,05). У той же час, у IV групі вдалося знизити вміст MetHb у крові 

до 0,16±0,08 г/л, що було на 27,3 % нижче у порівнянні з даними у тварин ІІІ 
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групи, але залишалось вищим на 33,3 % стосовно відповідних даних у групі 

інтактних тварин (р<0,01). 

 

Таблиця 4.2 – Вплив озонованої обліпихової олії на стан крові в 

експериментальних тварин 

 

 

Групи тварин 

Гематологічні показники 

Гемоглобін 

(Hb), г/л 

Гематокрит 

(Hct), % 

Метгемоглобін 

(MetHb), г/л 

І група (дієта віварію, інтактні), 

n=12 
138±2,42 42,0±1,56 18,5±0,34 

ІІ група („перекисна” модель 

пародонтиту), n=13 
125±2,40** 39,0±1,58 26,2±0,46** 

ІІІ група (пародонтопатогенна 

дієта + екстраговані 

компоненти тютюнового диму), 

n=13 

120±2,15** 47,0±1,56*
##

 
39,2±0,58 

**
##

 

IV група (тютюнозалежне 

моделювання пародонтиту + 

аплікації з озонованої 

обліпихової олії), n=13 

130±2,46*
 ее

 45,0±1,57
#
 

29,2±0,42 

**
## ее

 

V група (моделювання 

пародонтиту як у ІІІ-ій групі і 

після його виникнення щоденне 

місцеве лікування озонованою 

обліпиховою олією), n=13 

134±2,40 

# ее
 

43,0±1,58 
21,1±0,46 

**
## ее ss

 

Примітка 1. * - достовірність значень (р<0,05) по відношенню до І групи. 

** - достовірність значень (р<0,01) по відношенню до І групи. 

Примітка 2. 
#
 − достовірність значень (р<0,05) по відношенню до ІІ групи 

 ##
 − достовірність значень (р<0,01) по відношенню до ІІ групи. 

Примітка 3. 
ее

 − достовірність значень (р<0,01) по відношенню до ІІІ групи. 

Примітка 4. 
ss
 - достовірність значень (р<0,01) по відношенню до ІV групи. 
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У тварин V експериментальної групи вміст Hb збільшувався до 

134±2,40 г/л, що перевищувало значення у ІІ групі щурів на 7,2 % (р<0,01), але 

було меншим стосовно отриманих даних у І групі тварин на 2,9 %. 

Гематокритне число крові експериментальних тварин V групи зросло до 

43,0±1,58 %, що на 2,56 % перевищувало дані у тварин ІІ групи, та на 2,38 % – 

даних І експериментальної групи, проте на 8,51% нижче за показники у тварин 

ІІІ групи (р<0,05). У результаті застосування розпрацьованого нами 

лікувально-профілактичного засобу в V групі тварин вміст MetHb зменшився 

до 21,1±0,46 г/л, що було менше на 19,5 %, ніж у тварин ІІ групи, але 

залишалось на 14,1 % більше, ніж у тварин І групи (p<0,05). 

Отже, моделювання пародонтиту в експериментальних тварин, а 

особливо за впливу продуктів неповного згорання тютюнового диму, у крові 

піддослідних щурів розвивались явища анемії (зниження Hb та Hct), що 

призводить до гіпоксії (збільшення MetHb) та суттєво інтенсифікує запальні 

процеси у тканинах пародонту. Клінічно ознаки ураження тканин пародонту 

були більш вираженими у щурів із тютюнозалежним пародонтитом. У 

результаті застосування озонованої обліпихової олії у вигляді аплікацій, 

вдалось відновити баланс ПОЛ/АОС, знизивши вміст МДА та підвищити 

активність каталази у крові експериментальних тварин, що засвідчує 

адекватність запропонованого нами лікувально-профілактичного засобу.  

 

4.2. Ефективність корекції мінералізації кісткової тканини озонованою 

обліпиховою олією в експериментальних тварин 

 

За результатами аналізу біохімічних показників гомогенатів ясен та 

сироватки крові щурів при моделюванні пародонтиту (таблиця 4.3) визначали 

процеси, які свідчили про розбалансування процесів ремодулювання кісткової 

тканини. Так, у тварин ІІ групи вміст ЛФ у гомогенатах ясен становив 

58,1±2,1 мккат/г, КФ – 27,5±1,2 мккат/г, а це у 1,6 та 1,6 рази, відповідно, 

більше, ніж у тварин контрольної групи (р<0,01). При цьому досліджували 
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незначне зменшення рівня Са у сироватці крові при неістотному збільшенні Р 

стосовно даних тварин І групи (р>0,05).  

 

Таблиця 4.3 – Біохімічні показники тканин ясен та сироватки крові 

щурів при моделюванні пародонтиту та проведенні лікувально-

профілактичних заходів 
 

 

Групи тварин 

Тканини ясен Сироватка крові 

ЛФ,  

мккат/г 

КФ, 

мккат/г 

Са, 

ммоль/г 

Р, 

ммоль/г 

І група (дієта віварію, інтактні) 36,3±1,6 17,4±0,9 2,5±0,2 1,3±0,1 

ІІ група („перекисна” модель 

пародонтиту) 
58,1±2,1** 27,5±1,2** 2,0±0,2 1,5±0,1 

ІІІ група (пародонтопатогенна 

дієта + екстраговані 

компоненти тютюнового 

диму)  

64,8±2,2**
 #
 30,4±1,1** 1,7±0,2* 1,6±0,1* 

IV група (тютюнозалежне 

моделювання пародонтиту + 

аплікації з озонованої 

обліпихової олії) 

45,1±1,9**
 

## ее
 

23,3±1,0**
 

# ее
 

2,3±0,2
 е
 1,5±0,1 

V група (моделювання 

пародонтиту як у ІІІ-ій групі і 

після його виникнення 

щоденне місцеве лікування 

озонованою обліпиховою 

олією) 

42,8±2,0*
 ## 

ее
 

20,9±0,8*
 

## ее
 

2,4±0,2
 е
 1,4±0,1 

Примітка 1. * - достовірність значень (р<0,05) по відношенню до І групи. 

** - достовірність значень (р<0,01) по відношенню до І групи. 

Примітка 2. 
#
 − достовірність значень (р<0,05) по відношенню до ІІ групи 

 ##
 − достовірність значень (р<0,01) по відношенню до ІІ групи. 

Примітка 3. 
е
 − достовірність значень (р<0,05) по відношенню до ІІІ групи 

ее
 − достовірність значень (р<0,01) по відношенню до ІІІ групи. 
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У ІІІ групі експериментальних тварин, відзначали збільшення ЛФ та КФ 

у гомогенатах ясен до 64,8±2,2 мккат/г та до 30,4±1,1 мккат/г, що у 1,8 та 

відповідно 1,7 рази вище, ніж у інтактних тварин І групи (р<0,01). Показник 

Са знизився до значення 1,73±0,2 ммоль/г, тобто на 31,1 % (р<0,01). При 

цьому, рівень Р у сироватці крові тварин даної групи зріс до 1,64±0,1 ммоль/г, 

а це 24,2 % відповідно даних контрольної групи (р<0,05). 

У результаті застосування з профілактичною метою озонованої 

обліпихової олії у якості аплікацій на ясна тваринам IV групи, вдалося 

покращити кістковий метаболізм: вміст ЛФ знизився до 45,1±1,9 мккат/г, 

тобто на 30,4 % (р<0,01) як і КФ – знизився на 23,4 %, (р<0,01). 

Вміст Са у сироватці крові становив 2,31±0,2 ммоль/г, тобто збільшився 

на 33,5 % (р<0,05), а показник вмісту Р незначно знизився – на 5,49 % 

(р>0,05)стосовно даних у тварин ІІІ групи. Слід зауважити, що у тварин IV 

групи вміст ЛФ був на 24,2 % (р<0,01), КФ – на 33,9 % (р<0,01) та Р – на 

17,4 % (р<0,05) вище, а Са – на 7,97 % (р>0,05) нижче, ніж у інтактних тварин 

І групи.  

У V групі дослідження, у результаті проведення лікувальних заходів із 

застосуванням озонованої обліпихової олії (рисунок 4.4), відзначали зниження 

вмісту ЛФ до 42,8±2,0 мккат/г – на 26,3 % та КФ до 20,9±0,8 мккат/г – на 

24,0 % стосовно даних тварин ІІ групи (р<0,01). У той же час, вміст ЛФ 

залишався на 17,9 % (р<0,05), а КФ – на 20,1 % (р<0,05) вище ніж у інтактних 

тварин І групи. Показники вмісту Са у сироватці крові щурів зросли до 

2,41±0,2 ммоль/г, а саме на 39,3 % стосовно даних тварин ІІІ групи (р<0,05). 

Вміст Р становив 1,40±0,1 ммоль/г, а це на 14,6 % нижче показників щурів ІІІ 

групи(р<0,05). 

Отже, у результаті експериментальних досліджень встановлено, що 

утримання лабораторних тварин на пародонтопатогенній дієті з одночасним 

контактом щурів з шкідливими компонентами тютюну ініціює всебічний 

розвиток патологічних змін у тканинах пародонту, які супроводжувались 

зміною метаболізму, як на системному рівні, так і в тканинах пародонту, що  
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Рисунок 4.4 – Фото стану тканин пародонту при лікуванні 

тютюнозалежного пародонтиту озонованою обліпиховою олією 

 

підтверджувалось виснаженням АОС (зниження активності каталази) та 

інтенсифікацією ПОЛ (збільшення рівня МДА). Дисбаланс системи ПОЛ/АОС 

викликає, у тому числі, порушення системи крові, яка проявлялась явищами 

анемії (зменшення рівня Hb та Hсt), які призводили до переконливо вираженої 

гіпоксії (збільшення MetHb). Як наслідок перерахованих патогенетичних 

явищ, у організмі тварин досліджували більш інтенсивні біохімічні зміни 

кісткової тканини щелеп. Обрана модель пародонтиту сприяла збільшенню 

функціональної активності остеобластів (після падіння активності ЛФ) з 

одночасною активацією остеокластів (зі збільшенням активності КФ), що у 

свою чергу призводило до атрофії та резорбції кісткової тканини щелеп 

тварин.  

Запропонований метод профілактики запобігав розвитку метаболічних 

порушень, відповідно і патологічним змінам у тканинах ясен щурів. 

Застосування нашого лікувально-профілактичного комплексу не лише 
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нормалізувало метаболізм у тканинах пародонту, але у деяких випадках 

покращувало значення даних біохімічних процесів.  

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [47, 167, 168] 

списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОТОВОЇ РІДИНИ, 

ЯВИЩ ГІПОКСІЇ, МОРФОЛОГІЧНОГО СТАНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ 

АЛЬВЕОЛЯРНОГО ПАРОСТКУ У КУРЦІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

ТКАНИН ПАРОДОНТУ 

 

5.1. Фізико-хімічні властивості ротової рідини у тютюнозалежних 

хворих 

 

Дослідження швидкості слиновиділення, в’язкості і кислотності ротової 

рідини у 30 осіб групи порівняння і 65 хворих основної групи (таблиця 5.1) 

дозволило встановити у курців такі зміни досліджуваних параметрів: 

швидкість слиновиділення становила у середньому 0,51±0,02 мл/хв, що нижче 

порівняно з групою порівняння – (0,73±0,01 мл/хв) у 1,4 рази (р<0,05); середнє 

значення в’язкості ротової рідини 1,77±0,03 мПа/с достовірно перевищувало 

цей показник у групі порівняння у 1,3 рази (р<0,05); при визначенні 

концентрації іонів водню в ротовій рідині досліджуваних основної групи 

встановлено середнє значення рН − 6,9±0,06, що нижче відносно значень у 

групі порівняння у 1,1 рази (р<0,01). 

Вивчення фізико-хімічних властивостей ротової рідини обстежених, 

залежно від тривалості тютюнопаління засвідчило суттєві зміни 

досліджуваних параметрів у осіб основної групи.  

При тривалості тютюнопаління до року і від 1 до 5 років швидкість 

секреції змішаної слини в обстежених основної групи була нижчою порівняно 

з даними групи порівняння: 0,68±0,02 мл/хв, р>0,05 та 0,54±0,01 мл/хв, р<0,05. 

При тривалості тютюнопаління 6-10 років швидкість слиновиділення складала 

0,43±0,01 мл/с, що було у 1,7 рази меншим від показника групи порівняння 

(р<0,05). Найнижча швидкість слиновиділення − 0,37±0,02 мл/с зареєстрована 

у хворих з тривалістю тютюнопаління більше 10 років, що нижче у 1,8 рази 
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відносно даних при тривалості нікотинової залежності до 1 року (р<0,01) та у 

2,0 рази відносно значень групи порівняння (р<0,01). 

 

Таблиця 5.1 – Динаміка показників ротової рідини у курців із 

запальними захворюваннями тканин пародонту в залежності від тривалості 

тютюнопаління  

 

Групи дослідження 

 

К-сть 

обсте-

жених 

Показники ротової рідини 

Швидкість 

секреції 

слини, мл/хв 

В’язкість 

ротової 

рідини, 

мПа/с 

рН слини 

Група порівняння 

(інтактний пародонт) 
30 0,73±0,01 1,34±0,03 6,67±0,05 

Основна група 

(середнє значення) 
65 0,51±0,02 1,77±0,03 6,99±0,06 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

 т
ю

тю
н

о
п

ал
ін

н
я
 

до 1 року 8 0,68±0,02 1,36±0,02 6,78±0,08
#
 

від 1 до 5 

років 
12 0,54±0,01* 1,62±0,03*

#
 6,92±0,06* 

від 6 до 10 

років 
24 0,43±0,01*

#
 1,91±0,02*

#
 7,05±0,05* 

більше 10 

років 
21 0,37±0,02*

#
 2,18±0,03*

#
 7,21±0,04*

#
 

Примітка 1. * − достовірна різниця (р<0,05) показників відносно групи 

порівняння. 

Примітка 2. 
#
 − достовірна різниця (р<0,05) показників основної групи 

залежно від тривалості тютюнопаління до 1 року. 

 

В обстежених основної групи з тривалістю нікотинової залежності до 1 

року в’язкість ротової рідини становила 1,36±0,02 мПа/с і практично не 

відрізнялась від даних групи порівняння, р>0,05. В’язкість ротової рідини 
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зростала пропорційно тривалості тютюнопаління: від 1-5 років − у 1,2 рази;  

6-10 років − у 1,4 рази; р<0,05 та більше 10 років − у 1,6 рази, р<0,01. 

При порівнянні значень рН ротової рідини обстежених з тривалістю 

тютюнопаління до 1 року, дані рН дорівнювали значенням порівняльної групи 

(р>0,05). Із зростанням стажу тютюнопаління рН ротової рідини у пацієнтів 

основної групи збільшувалась, досягаючи максимальних значень при 

тривалості тютюнопаління понад 10 років (7,21±0,04), що було у 1,1 рази 

більше відносно показника групи порівняння (р<0,05) та даних пацієнтів з 

терміном тютюнопаління до 1 року (р<0,05). 

Кореляційний аналіз дозволив встановити, що із збільшенням тривалості 

тютюнопаління відбувається достовірне зростання в’язкості ротової рідини 

(r=0,64; p<0,05) та рН слини (r=0,71; p<0,05), а також зменшення швидкості 

секреції слини (r=-0,68; p<0,05). 

Таким чином, у пацієнтів-курців тривалість нікотинової залежності 

викликає зниження швидкості секреції слини, що погіршує очищення та обмін 

речовин у порожнині рота. Підвищення в’язкості слини, зі збільшенням стажу 

тютюнопаління, викликає дисбаланс у системі механічного та хімічного 

самоочищення порожнини рота, що постає додатковим фактором створення 

умов для розвитку пародонтопатогенної мікрофлори та накопиченню 

продуктів їх життєдіяльності, сприяючи виникненню та ускладненню 

характеру перебігу запальних захворювань пародонту. Збільшення рН ротової 

рідини у курців, яка зростала залежно від термінів шкідливої звички, свідчить 

про підвищення мінералізуючих властивостей слини внаслідок збільшення 

ступеня перенасиченості гідроксиапатитом, що призводить до масивного 

утворення зубного каменю. Останній, у свою чергу, є травмуючим фактором 

та додатковим джерелом мікробної інвазії, що погіршує перебіг запальних і 

дистрофічно-запальних захворювань пародонту. 

Отже, аналіз отриманих даних дозволяє припустити, що 

пародонтопатогенний вплив нікотину реалізується, значною мірою, через 
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зміну властивостей ротової рідини та впливає на гігієнічний стан порожнини 

рота курців. 

 

5.2. Інтегральні показники гіпоксії у курців, хворих на генералізований 

пародонтит 

 

Враховуючи негативний вплив тютюнопаління, вважали за доцільне 

з’ясувати кількісні показники гіпоксії макроорганізму у співставленні з 

пародонтальним статусом курців. Для дослідження були вибрані інтегральні 

параметри, які характеризують транспортування і використання кисню в крові 

та тканинах: парціальне напруження кисню (РО2), насичення гемоглобіну 

киснем крові (SaO2) та частоту серцевих скорочень (ЧСС). Нами було 

обстежено 103 особи, які сформували три групи наступним чином: І група 

(порівняльна) − 30 осіб, некурці з інтактним пародонтом; ІІ група − 20 

обстежених, що не палять з ГП І-ІІІ-ступенів; ІІІ група − 53 хворих, які  палять 

з ГП І-ІІІ ступенів. Дані досліджень представлені у таблиці 5.2. 

В результаті аналізу отриманих даних у хворих на ГП ІІ групи, 

зафіксовано зниження парціального напруження кисню на 7,14 % та 

насичення гемоглобіном кисню крові на 8,67 % стосовно показників І-групи 

(р>0,05). У той час частота серцевих скорочень у некурців, хворих на ГП та 

осіб з інтактним пародонтом була однаковою (75 уд/хв). На нашу думку, 

отримані показники надають підстави припустити, що у даної групи хворих з 

генералізованим пародонтитом, незважаючи на незначні зміни показників РО2 

та SaO2 (р>0,05) присутня виражена адаптаційна (компенсаторна) реакція без 

активації дихальної та серцево-судинної діяльності, що засвідчено однаковими 

показниками ЧСС у осіб І та ІІ груп. 

У той же час, у курців, хворих на ГПІІІ групи, інтегральні показники 

гіпоксії статистично відрізнялись відносно І та ІІ груп дослідження, а саме по 

РО2 на 19,64 %, р<0,01 та 13,46 % , р>0,05; по SaO2 15,62 %, р<0,05 та 7,62 %, 

р>0,05 відповідно. Частота серцевих скорочень у даної групи осіб з ГП 

перевищувала аналогічні значення І та ІІ групи на 6,67 %, р<0,05. 
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Таблиця 5.2 – Показники тканинної гіпоксії у хворих на генералізований 

пародонтит та осіб з інтактним пародонтом 

 

Групи 

порівняння 

Кількість 

обстежених, n 

Показники гіпоксії 

РО2, % SaO2, % ЧСС, уд/хв 

І  (інтактний 

пародонт) 
30 56,0±2,80 42,8±1,97 75,0±1,26 

ІІ (не курці з 

генералізованим 

пародонтитом) 

20 52,0±1,0 39,1±1,73 75,0±1,26 

ІІІ (курці з 

генералізованим 

пародонтитом) 

53 45,0±1,95**
#
 36,1±1,58* 80,0±1,12**

#
 

Примітка 1. * − достовірна різниця (р<0,05) показників відносно даних І 

групи. 

** − достовірна різниця (р<0,01) показників відносно даних І групи. 

Примітка 2. 
#
 − достовірна різниця (р<0,05) показників відносно даних ІІ 

групи. 
 

Таким чином, у курців, хворих на ГП, після активації 

кардіореспіраторної системи, в організмі недостатньо запускаються 

вільнорадикальні процеси, які сприяють утворенню ендогенного кисню 

(зниження РО2), що викликає кисневий дефіцит у тканинах організму та 

зокрема у пародонті. Можливо констатувати, що у курців, хворих на ГП 

присутня компенсаторна виснаженість, що імовірно призводить до зриву 

системи та викликає мультифакторні зміни у пародонті. 

Надалі ми вважали за потрібне вивчити інтегральні показники гіпоксії у 

курців, хворих на ГП І-ІІІ ступенів, зі шкідливою звичною у динаміці: до 

паління тютюну, через 10 та 60 хвилин після тютюнопаління. Хворі були 

поділені на ІІІ групи: з ГП І ступеня − 16 осіб, з ГП ІІ ступеня − 17 пацієнтів та 

з ГП ІІІ ступеня − 20 осіб.  

Отримані дослідження представлені в таблиці 5.3. 
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Таблиця 5.3 – Показники тканинної гіпоксії у різні терміни дослідження у групі курців, хворих на генералізований 

пародонтит різного ступеня важкості 

 

Групи 

дослідження 

До тютюнопаління 
Через 10 хв. після 

тютюнопаління 

Через 60 хв. після 

 тютюнопаління 

РО2, 

% 

SaO2, 

% 

ЧСС, 

уд/хв 

РО2, 

% 

SaO2, 

% 

ЧСС, 

уд/хв 

РО2, 

% 

SaO2, 

% 

ЧСС, 

уд/хв 

Г
ен

ер
ал

із
о

в
ан

и
й

 п
ар

о
д

о
н

ти
т 

І 

ступеня, 

n=16 

54,0±1,48 42,1±1,52 74,0±1,10 49,0±1,66

* 

37,2±1,23

* 

80,0±1,23

** 

53,0±1,54 42,2±1,21

#
 

75,0±1,21 

#
 

ІІ 

ступеня, 

n=17 

44,0±1,36 36,5±1,40 82,0±1,14 36,0±1,51

** 

32,2±1,14

* 

88,0±1,33

** 

49,0±1,44

*
##

 

37,2±1,12

##
 

70,0±1,32 

**
##

 

ІІІ 

ступеня, 

n=20 

39,0±1,24 29,8±1,33 86,0±1,17 27,0±1,46

** 

25,8±1,07

* 

92,0±1,44

** 

31,0±1,31

**
#
 

25,8±1,09

* 

90,0±1,40 

* 

Примітка 1. * − достовірна різниця (р<0,05) показників відносно даних до тютюнопаління. 

                    ** − достовірна різниця (р<0,01) показників відносно даних до тютюнопаління. 

Примітка 2. 
#
 − достовірна різниця (р<0,05) показників відносно даних через 10 хв після тютюнопаління. 

## 
 − достовірна різниця (р<0,01) показників відносно даних через 10 хв після тютюнопаління. 

1
1
8
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До паління, у хворих з ГП І ступеня інтегральні показники гіпоксії 

фактично дорівнювали даним осіб з інтактним пародонтом (див. таблицю 5.2.). 

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 10хв після тютюнопаління р<0,05. 

У хворих-курців з ГП ІІ ступеня вже до паління визначався кисневий 

дефіцит, що характеризувалось зниженням показників РО2 та SaO2 на 21,4 % 

та 14,8 % відповідно та збільшенням ЧСС на 9,3 % проти показників осіб з 

інтактним пародонтом. 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 означених показників „до паління”. 

Через 60 хвилин після дослідження був зафіксований феномен: відбувалось 

збільшення показників РО2 та SaO2 як „до паління” так і через 60 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 брадикардію: 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 % 

відповідно, проти даних осіб з інтактним пародонтом) та збільшення 

показника ЧСС на 7,5 %. Через 10 хвилин після паління відбулось подальше 

зменшення даних РО2 та SaO2 при збільшенні частоти серцевих скорочень, 

р<0,01. Через 60 хвилин після паління показники РО2 та SaO2знизились на 

20,5 % SaO2 на 13,4 %, а ЧСС збільшилась на 4,5 % відносно вихідних даних, 

р<0,01. 

Таким чином, можливо припустити, що у хворих-курців з ГП І ступеня, 

тканинна гіпоксія, згідно з показниками, превалює після паління, однак, 
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завдяки захисно-пристосувальним реакціям нівелюється через 1 годину після 

паління. У курців з ГП ІІ ступеня виявлений феномен (збільшення РО2 та 

SaO2) при зменшенні ЧСС пояснюється запуском вільно радикальних 

процесів, які сприяють утворення ендогенного кисню, тому РО2 в тканинах 

поступово зростає, у той же час пригнічується змобілізована система 

екзогенної доставки O2 до тканин, сповільнюється дисоціація окси-Hb, 

знижується частота серцевих скорочень, що свідчить про ефективну адаптацію 

організму до гіпоксії та підтримці кисневого гомеостазу. У курців з ГП ІІІ 

ступеня після аналогічної активації, ендогенний механізм спрацьовує на рівні, 

недостатньому для покриття кисневого дефіциту в тканинах: РО2 поступово 

знижується, ЧСС ще більше зростає, SaO2 швидко падає. Означені процеси 

свідчать, що організм недостатньо адаптований до даної гіпоксії, 

компенсаторні механізми виснажені.  

Аналіз середніх інтегральних показників гіпоксії (рисунок 5.1) ще раз 

доводить, що при наростаючій гіпоксії захворювання пародонту перебігають 

із посиленням деструктивних явищ, що відповідає діагностично важчим 

ступеням ураження зубоутримуючих тканин. 

 

 

Рисунок 5.1 – Середні значення інтегральних показників гіпоксії курців, 

хворих на генералізований пародонтиту різні терміни дослідження 

 

Враховуючи вищесказане, при комплексній оцінці гіпоксичного стану і 

резистентності організму, та зокрема тканин пародонту, до гіпоксії, вдалось 
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виявити індивідуальну реакцію на даний вплив, пояснити функціональний 

стан і адаптативні можливості у курців, хворих на ГП І-ІІІ ступенів, а також 

передбачити подальші зміни, що надає підстави для призначення програми 

корекції даного стану з метою запобігання розвитку чисельних гіпоксигенних 

патологічних процесів. 

 

5.3. Морфологічний аналіз змін тканин пародонту у курців, хворих на 

генералізований пародонтит 

 

Особливості гістоструктури будови пародонта, за умови його 

морфологічної цілісності, забезпечують унікальний захист від агресивних 

агентів, але тривала, агресивна дія тютюнопаління потенціює здолання 

захисних механізмів та розвиток патологічних змін у тканинах пародонту. 

Для проведення дослідження хворих поділили на ІІІ групи: І група – 20 

осіб, курців з ГП І ступеня; ІІ група – 19 курців з ГП ІІ ступеня; ІІІ група – 20 

курців з ГП ІІІ ступеня. 

При ГП І ступеня у осіб які палять гістологічні зміни полягали у 

вакуалізації, койлоцитозі, нерівномірно вираженому паракератозі. У підлеглій 

сполучнотканинній стромі, поверхневих шарах спостерігалась не різко 

виражена інфільтрація нейтрофільними гранулоцитами, локалізована у вільній 

частині ясен (рисунок 5.3, 5.4, 5.5). 

У хворих-курців, з ГП ІІ ступеня досліджували дистрофічні та запальні 

зміни у біоптатах ясен, які стосувались всіх структурних елементів пародонта. 

В епітелію спостерігали сплощення епітеліальних клітин з потоншанням його 

структури. В окремих шарах епітелію переважали процеси пошкодження, а 

зокрема: шипуватий шар: каріорексис, каріолізис з утворенням клітинного 

детриту; базальний шар: проліферація клітин, акантоз, неоангіогенез (рисунок 

5.6, 5.7, 5.8). 
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Рисунок 5.3 – Вогнищевий акантоз та дискератоз багатошарового 

плоского епітелію ясен хворих-курців із ГП І ступеня. Гематоксилін-еозин 

× 100. 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Колоцитоз багатошарового плоского епітелію ясен 

хворих-курців із ГП І ступеня. Гематоксилін-еозин × 400. 
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Рисунок 5.5 – Паракератоз багатошарового плоского епітелію ясен 

хворих-курців із ГП І ступеня. Гематоксилін-еозин × 400. 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Нерівномірне витончення гінгівального епітелію; 

дезорганізація та фрагментація волокон та періодонтальних зв’язок ясен 

хворих-курців із ГП ІІ ступеня. Гематоксилін-еозин × 100. 
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Рисунок 5.7 – Хронічний запальний інфільтрат у власній пластинці 

слизової альвеолярного паростка хворих-курців із ГП ІІ ступеня. Проліферація 

фібробластів із склерозом  власної пластинки слизової. Гематоксилін-еозин × 

100. 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Неоваскуляризація у епітальному пласті ясен хворих-

курців із ГП ІІ ступеня. Гематоксилін-еозин × 400. 
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У курців, хворих на ГП ІІІ ступеня виявляли хронічний запальний 

процес, який обумовлював активні зміни у структурній організації 

зубоясенного комплексу, включаючи розвиток більш важких морфологічних 

пошкоджень. У пацієнтів ІІІ групи досліджували виразкування епітеліального 

шару, у дні дефектів виявляли коагуляційний некроз, клітинний детрит та 

лейкоцитарні інфільтрати різного ступеня вираженості. Вздовж країв дефектів 

– зростання молодої або дозріваючої грануляційної тканини. У власній 

пластинці слизової: густий хронічний лімфо-лейкоцитарний запальний 

інофільтрат з домішками еозинофілів та поодиноких плазматичних клітин, 

проліферацію молодих камбіальних елементів (рисунок 5.9). 

 

 

 

Рисунок 5.9 – Виражений густий хронічний лімфоцитарний інфільтрат у 

стромі ясен хворих-курців із ГП ІІІ ступеня. Гематоксилін-еозин × 100. 

 

У судинах мікроциркуляторного русла набухання та гомогенізація 

ендотелію, вогнищевих фібриноїдний некроз, гіаліноз артеріол (рисунок 5.10). 

Активізація дистрофічно-запального процесу супроводжувалась 

явищами гіперемії, ексудації, інтерстиційного набряку, мікротромбозом 

артеріол (рисунок 5.11, 5.12). 
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Рисунок 5.10 – Набухання ендотелію судин мікроциркуляторного русла 

курців, хворих на ГП ІІІ ступеня. Периваскулярний лімфо-гістіоцитарний 

інфільтрат. Гематоксилін-еозин × 100. 

 

 

 

Рисунок 5.11 – Гіпермія та мікротромби артеріол; інтерстиційний набряк 

строми ясен курців, хворих на ГП ІІІ ступеня. Гематоксилін-еозин × 100. 
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Рисунок 5.12 – Обтуруючий червоний тромб у судині гінгівального 

епітелію, дилятація просвіту судини; виражений інтерстиційний набряк ясен 

курців, хворих на ГП ІІІ ступеня. Гематоксилін-еозин × 100. 

 

 

 

Рисунок 5.13 – Глибока дезорганізація сполучної тканини: набухання та 

гомогенізація пучків колагенових волокон, вогнища фібриноїдного некрозу; 

потовщення капілярних стінок ясен курців, хворих на ГП ІІІ ступеня. 

Гематоксилін-еозин × 100. 
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За допомогою гістохімічних методик нам вдалося виявити пошкодження 

колагенових та еластичних волокон пародонту різного ступеня вираженості 

(рисунок 5.13, 5.14). 

 

 

Рисунок 5.14– Хронічний запальний інфільтрат з деорганізацією 

колагенового каркасу і склерозом строми. Гематоксилін-еозин × 100. 

 

 

Рисунок 5.15 – Атеросклероз (кальциноз) судин м’язово-еластичного 

типу власної пластинки слизової із значним стенозом просвіту. Гематоксилін-

еозин × 900. 
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Вираженість дезорганізації колагенового каркасу корелювала з 

інтенсивністю та давністю нікотинової залежності. У біоптатах ясен 

досліджували набухання та гомогенізацію пучків колагенових волокон, 

фібриноїдний некроз, склероз, гіаліноз. У зонах виражених альтеративних 

змін (дистрофія, некроз) виявлено колонії бактерій (рисунок 5.15). 

Активність реакції на глікоген вказувала на залежність вмісту глікогену 

від ступеня пошкодження пародонту та інтенсивності репаративних змін. 

Найбільш активними депо глікогену були поверхневі та середні шари 

епітеліальних клітин. 

Перерозподіл кислих і нейтральних мукополісахаридів у власній 

пластинці слизової свідчить про глибину та ступінь перебудови сполучної 

тканини пародонта, що призводить до зниження його функції. 

Таким чином, отримані результати дозволяють припустити, що 

тютюнопаління викликає виразну пошкоджуючу дію на епітелій слизової 

оболонки ясен рота, що призводить до пришвидшеної загибелі та атрофії 

клітин його поверхневого шару. Це, у свою чергу, обумовлює функціональну 

перебудову, послаблення гістогематичного бар’єру порожнини рота та сприяє 

оптимальним умовам для розмноження патогенної мікрофлори та її 

проникності у підлеглі тканини. Зміни у мікросудинному руслі пов’язані з 

системним зниженням оксигенації та підвищенням вільнорадикального 

окиснення. 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [55, 120] списку 

використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 6 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ КУРЦІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТКАНИН 

ПАРОДОНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОЗОНОВАНОЇ ОБЛІПИХОВОЇ ОЛІЇ 

 

6.1.Ефективність застосування озонованої обліпихової олії у курців з 

хронічним катаральним гінгівітом  

 

Із 21 хворого на катаральний гінгівіт (ХКГ) гострий перебіг захворювання 

визначено у 8 осіб, у решти (13 осіб) гінгівіт мав хронічний перебіг. Хворих 

було розділено на 2 рівноцінні групи: основну, в якій лікування проводилось 

згідно протоколу лікування з одночасним застосуванням запропонованого нами 

лікувально-профілактичного комплексу (11 осіб) та порівняльну (10 осіб), де 

хворих лікували за загальноприйнятою методикою. 

В обох групах лікуванню передувало проведення гігієнічного навчання 

та виховання. В основній групі застосовували обліпихову олію, збагачену 

киснем, у вигляді аплікацій; 0,1 розчин мірамістину для полоскань порожнини 

рота. З метою посилення лікувального ефекту, хворим рекомендували вдома, 

двічі на день, робити ротові ванночки з озонованої обліпихової олії. Для 

чистки зубів хворим рекомендували зубні пасти („Parodontax”, „Lacalut”) з 

пародонтопротекторною та вибілюючою діями. 

Після проведеного лікування, з застосуванням запропонованого нами 

лікувального середника (рисунок 6.1, 6.2), у курців, хворих на гінгівіт 

спостерігали покращання загального самопочуття, зникнення неприємних 

відчуттів, поганого запаху з порожнини рота, болю, кровоточивості ясен. 

Слизова оболонка альвеолярного паростка набувала блідо-рожевого кольору, 

ущільнювалася, міцно охоплювала тверді тканин зуба. Проба Шіллера-

Пісарєва ставала слабо-позитивною у межах окремих ясенних сосочків, що 

вказувало на нормалізацію вмісту глікогену у яснах, збільшення якого є 

характерним для запальних процесів. 
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Рисунок 6.1 – Фото хворої В.Н., Історія хвороби № 1032. Стан тканин 

пародонту курця, після лікування (діагноз: хронічний катаральний гінгівіт) 

 

 

 

Рисунок 6.2 – Ортопантомограма хворої В.Н., Історія хвороби № 1032. 

Ортопантомограма курця, після лікування (діагноз: хронічний катаральний 

гінгівіт) 
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У хворих групи порівняння, гінгівіт був резистентним до лікувальних 

заходів і подібний результат не завжди спостерігався після повного курсу 

лікування, який тривав довше, ніж в основній групі. 

На кращі результати лікування в основній групі вказують дані індексних 

оцінок стану тканин пародонту. Результати дослідження стану тканин 

пародонту у групах спостереження до лікування дозволили встановити, що 

основна і контрольна групи не мали вірогідних відмінностей за всіма 

параклінічними параметрами, тобто були співрозмірні. Результати 

безпосередніх клінічних спостережень продемонстрували, що у осіб основної 

групи на 2-3 добу визначалося зниження ознак запалення ясен у 9 лікованих 

(81,8 %). При цьому слизова оболонка мала блідо-рожевий колір, без набряку, 

ясна щільно охоплювали шийки зубів, зубних нашарувань не відзначалось. У 

групі контролю, де хворим проводили традиційне лікування, зменшення ознак 

запалення визначали на 8-9 добу у 60 % (6 осіб), в інших осіб не спостерігали 

позитивних результатів, через наявність клінічних ознак запалення. 

Результати аналізу параклінічних індексів підтверджують їх позитивну 

динаміку у хворих на катаральний гінгівіт основної групи після 

запропонованої нами фармакотерапії: усі вони достовірно відрізнялись від 

індексів осіб групи контролю. Як видно із табл. 6.1, ліквідація процесу 

запалення основної групи супроводжувалась зменшенням після лікування 

індексів РМА, з 20,2±4,73 %, (р<0,05) до 1,56±0,12 %, (р<0,01) та ПІ – з 

1,6±0,57 бали, (р<0,05) до 0,29±0,19 бали, р<0,05. Через 6 місяців після 

лікування значення індексів РМА та ПІ дорівнювали даним після лікування. 

Через 12 місяців після лікування індексний стан пародонту у осіб з гінгівітом 

зі значеннями PМА − 2,06±0,89 % та ПІ − 1,29±0,22  бали суттєво відрізнялись 

від вихідних значень, р<0,01. Індекс OHI-S, у хворих основної групи, в усі 

терміни дослідження, відповідав доброму гігієнічному стану порожнини рота 

з цифровими значеннями 1,12±0,21 − після лікування (р<0,01) та 1,34±0,92 − 

через 12 місяців після лікування, р<0,01.  
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При цьому у курців через 12 місяців досліджень, хворих на КГ, 

нормалізація стану тканин пародонту відзначалась у 10 осіб (90,9 %), без 

змін − 1 особа, у якої констатували погану гігієну порожнини рота. 

 

Таблиця 6.1 – Динаміка показників параклінічних індексів у хворих на 

катаральний гінгівіт 

 

 
Групи 

спостереження 

Параклінічні показники 

OHI-S 
Індекс PМА, 

% 

Індекс 

Рассела (ПІ) 

До лікування 

Основна (n=11) 2,2±0,15 20,2±4,73 1,6±0,51 

Контрольна 

(n=10) 
2,2±0,14 20,2±4,63 1,6±0,50 

Після 

лікування 

Основна (n=11) 1,1±0,21
##

 1,6±0,12*
##

 0,3±0,08*
#
 

Контрольна 

(n=10) 
1,6±0,24

#
 9,1±3,02

#
 1,2±0,36 

Через 6 

місяців після 

лікування 

Основна (n=11) 1,3±0,36
#
 1,6±0,16**

##
 0,3±0,06**

#
 

Контрольна 

(n=10) 
2,0±0,62 16,3±3,24 1,7±0,24 

Через 12 

місяців після 

лікування 

Основна (n=11) 1,3±0,42 2,1±0,67*
##

 1,3±0,22 

Контрольна 

(n=10) 
2,5±0,81 0,13±0,03

##
 1,8±0,20 

Примітка 1. * − достовірна різниця (р<0,05) до даних контрольної групи. 

** − достовірна різниця (р<0,01) до даних контрольної групи. 

Примітка 2. 
#
 - достовірність різниці (р<0,05) у порівнянні з показниками до 

лікування. 
##

 - достовірність різниці (р<0,01) у порівнянні з показниками до лікування. 

 

У контрольній групі після проведеного традиційного лікування 

простежувалось покращання даних параклінічних індексів, однак через 6-12 

місяців значення OHI-S, ПІ, PМА повернулись до вихідних значень з 
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тенденцією до погіршення. Проба Шиллера-Писарєва у всі терміни 

спостереження давала забарвлення, що підкреслює наявність та хронізацію 

запального процесу. У осіб контрольної підгрупи нормалізація стану тканин 

пародонту досліджувалась у 4-х хворих з гінгівітом (40 % ); у 2-ох (20 %) 

пролікованих визначали покращання стану тканин пародонту, у 4-х (40 %) 

спостерігалось прогресування запального процесу. 

Таким чином, простежені відмінності у клінічній динаміці хворих на 

катаральний гінгівіт підтверджують ефективність запропонованої нами схеми 

медикаментного лікування у курців з ХКГ, із застосуванням озонозбагаченої 

обліпихової олії у вигляді аплікацій та ротових ванночок. Покращанню 

гігієнічного та клінічного стану сприяло застосування зубних паст з 

пародонтопротекторною та вибілюючою діями. 

 

6.2. Ефективність застосування озонованої обліпихової олії у курців 

хворих на генералізований пародонтит 

 

Лікування ГП було проведено 74 хворим-курцям. На лікуванні 

перебувало 24 особи (23,88 %) з ГП І ступеня; 25 осіб з ГП ІІ ступеня 

(25,37 %) та з ГП ІІІ ступеня − 25 пацієнтів (29,85 %).  

Клінічно, у осіб основної групи спостерігали припинення ексудації та 

гноєтечі з пародонтальних кишень, зменшення грануляцій і явищ гіперемії, 

тобто ліквідацію симптоматичного гінгівіту.  

Підтверджує клінічні спостереження аналіз індексних даних, які 

наведені у таблицях 6.2-6.5. 

У курців основної групи з ГП І ступеня після лікування відзначали 

виразне покращення параклінічних індексів: зменшення PМА на 79,82 %,  

ПІ − на 65,7 % та OHI-S − на 57,9 % стосовно показників „до лікування”, 

р>0,05. Позитивна динаміка утримувалась і через 6 місяців після лікування із 

застосуванням запропонованої нами медикаментної композиції і значення 
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PМА та ПІ дорівнювали показникам „після лікування”, а індекс  OHI-S 

зменшився на 18,9 % проти даних попереднього терміну, р>0,05). 

 

Таблиця 6.2 – Динаміка показників параклінічних індексів при 

генералізованому пародонтиті І ступеня у хворих-курців у різні терміни 

дослідження 

 

Терміни 

дослідження 
Індекси 

Основна група 

n=9 

Контрольна група 

n=7 

До лікування 

РМА 46,2±5,03 45,8±5,02 

ПІ 1,7±0,34 1,7±0,37 

OHI-S 2,5±0,82 2,5±0,82 

Після лікування 

PМА 9,3±3,09** 38,2±3,44 

ПІ 0,6±0,18* 1,6±0,48 

OHI-S 1,06±0,18 1,9±0,43 

Через 6 місяців 

після лікування 

PМА 9,5±3,14** 40,3±3,44 

ПІ 0,62±0,13** 2,1±0,68 

OHI-S 0,86±0,26 2,3±0,61 

Через 12 місяців 

після лікування 

PМА 10,0±3,14** 46,1±3,41 

ПІ 0,8±0,21* 2,1±0,70 

OHI-S 1,1±0,22 2,7±0,21 

Примітка 1. * − достовірна різниця (р<0,05) до даних до лікування. 

** − достовірна різниця (р<0,01) до даних до лікування. 

 

Через 12 місяців після лікування значення PМА були менші за вихідні 

значення на 78,2 %, ПІ − на 52,3 %, а дані індексу OHI-S, зі значенням 

1,12±0,22, відповідали доброму гігієнічному стану порожнини рота, р<0,01. 

Слід зазначити, що розчин Шиллера-Пісарєва зафарбовував ясна в солом’яно-

жовтий колір, що свідчило про зменшення глікогену у них та надає підстави 

позитивно розцінювати лікування ГП І ступеня у пацієнтів-курців основної 

групи. 
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У хворих-курців з ГП І ступеня контрольної групи, після лікування, 

відзначали позитивну динаміку у показниках параклінічних індексів, однак 

цей процес мав менш виражений характер. Досліджували зменшення значень 

PМА− на 16,1 %; ПІ − на 9,83 % та OHI-S − на 24,7 %, р>0,05. Через 6 місяців 

після лікування констатували цифрове зростання всіх індексів стосовно даних 

після лікування, а через 12 місяців, після застосування традиційних 

лікувальних заходів, значення PМА, ПІ, OHI-S відповідали референтним 

значенням, р>0,05. 

У курців, хворих на ГП ІІ ступеня (рис. 6.3, 6.4) основної групи 

досліджували після лікування зниження PМА − на 73,1 %; ПІ − на 47,2 %; 

OHI-S − на 53,1 % відносно даних до лікування, р<0,05. Через 6 місяців після 

лікування відзначали збереження позитивної динаміки лікування за 

значеннями аналізуючи індексів, р<0,05. Через 12 місяців після лікування дані 

індексів були менше вихідних значень: згідно PМА − на 34,9 %, згідно OHI-S 

− на 16,1 %, р<0,05. Однак, індексна оцінка ПІ (2,34±0,32 бали) відповідала 

вихідному значенню (р>0,05). Незважаючи на позитивну динаміку 

параклінічних індексів по групі у цілому, підвищення показників через 12 

місяців стосовно даних лікування (р<0,05) надають підстави ще раз вказати на 

негативний вплив тютюнопаління та недостатню здатність компенсаторних 

механізмів організму адаптуватися до дії нікотину та інших продуктів 

згорання цигарок. 
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Рисунок 6.3 – Фото хворої Р.О. Історія хвороби № 1237. Стан тканин 

пародонту курця після лікування (діагноз: генералізований пародонтит, IІ 

ступінь) 

 

 

Рисунок 6.4 – Ортопантомограма хворої Р.О. Історія хвороби № 1237. 

Ортопантомограма курця після лікування (діагноз: генералізований 

пародонтит, IІ ступінь) 
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Таблиця 6.3 – Динаміка показників параклінічних індексів при 

генералізованому пародонтиті ІІ ступеня у хворих-курців у різні терміни 

дослідження 

 

Терміни 

дослідження 
Індекси 

Основна група 

n=9 

Контрольна група 

n=8 

До лікування 

PМА 67,8±4,76 68,0±4,26 

ПІ 2,1±0,51 2,2±0,52 

OHI-S 2,8±0,87 2,8±0,92 

Після лікування 

PМА 18,2±3,28** 42,4±3,12** 

ПІ 1,1±0,32 2,0±0,44 

OHI-S 1,3±0,18 2,1±0,39 

Через 6 місяців 

після лікування 

PМА 20,2±3,14** 48,2±3,44** 

ПІ 1,3±0,41 2,2±0,70 

OHI-S 1,3±0,38 2,5±0,81 

Через 12 місяців 

після лікування 

PМА 44,2±3,21**
##

 69,2±0,25
##

 

ПІ 2,3±0,42
#
 2,9±0,44 

OHI-S 2,3±0,32
#
 3,0±0,22

#
 

Примітка 1. ** − достовірна різниця (р<0,01) до даних до лікування. 

Примітка 2. 
#
 - достовірна різниця (р<0,05) у порівнянні з показниками після 

лікування. 
##

 - достовірна різниця (р<0,01) у порівнянні з показниками після лікування. 

 

У хворих-курців з ГП ІІ ступеня контрольної групи відзначалась помірна 

позитивна динаміка у зміні даних індексів після лікування: зменшення PМА − 

на 37,8 % (р<0,05), ПІ − на 8,98 бали, OHI-S − на 0,74 % стосовно даних до 

лікування (р>0,05). Через 6 місяців після лікування значення параклінічних 

індексів зростали. Через 12 місяців дані РМА та OHI-S перевищували 

референтні значення, р<0,05, а за даними ПІ – дорівнювали значенням до 

лікування, р>0,05. 
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У курців, хворих на ГП ІІІ ступеня основної групи, після проведеного 

лікування озонованою обліпиховою олією (рис. 6.5, 6.6), значення 

параклінічних індексів зменшувались. Так, визначали достовірне зниження 

PМА − на 31,4 %; ПІ − на 52,6 бали, р<0,01; OHI-S − на 49,2 %, р<0,05. Через 6 

місяців значення індексів помірно зростали, стосовно даних після лікування, 

залишаючись значно нижчими відносно вихідних значень (р<0,05). Через 12 

місяців після лікування дані параклінічних індексів перевищували аналогічні 

показники після лікування, але залишились значно нижчі вихідних значень: 

PМА − на 24,3 %; ПІ − на 0,68 бали, OHI-S − на 24,5 % (р<0,05). 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Фото хворої К.А. Історія хвороби № 967. Стан тканин 

пародонту курця після лікування (діагноз: генералізований пародонтит, 

IІІ ступінь) 

 

У курців хворих на ГП ІІІ ступеня контрольної групи покращення 

індексних оцінок відзначалось тільки після лікування (р<0,05). Через 6 

місяців, у результаті застосування традиційного лікування, визначали 

зростання значень PМА, ПІ, OHI-S, а через 12 місяців відзначено достовірне 
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підвищення значень досліджуваних параметрів стосовно даних до лікування, 

р<0,05. 

Таким чином, у результаті застосування обліпихової олії, збагаченої 

озоном, у хворих-курців з ГП І-ІІІ ступенів вдалося досягнути значного 

покращання стану тканин пародонту та гігієни порожнини рота, у середньому 

по: PМА − 45,8 %; ПІ − 17,6 %; OHI-S − 32,1 %, що засвідчує 

пародонтопротекторні властивості обліпихової олії та бактеріологічну дію 

озону, що надає підстави позитивно оцінювати розпрацьований лікувальний 

засіб при курації хворих-курців з ГП різних ступенів важкості. 

 

 

Рисунок  6.6 – Ортопантомограма хворої К.А., курця після лікування. 

Історія хвороби № 967. (діагноз: генералізований пародонтит, IІІ ступінь) 

 

У хворих-курців з ГП І-ІІІ ступенів контрольної групи, покращання 

параклінічних індексів досліджувалось тільки після лікування, досягаючи 

вихідних значень при ГП ІІ ступеня та переважаючи референтні дані при ГП 

ІІІ ступеня, що підкреслює неефективність традиційної лікувальної схеми у 

даного контингенту хворих. 
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Таблиця 6.4 – Динаміка параклінічних індексів при генералізованому 

пародонтиті ІІІ ступеня у хворих-курців у різні терміни дослідження 

 

Терміни 

дослідження 
Індекси 

Основна група 

n=11 

Контрольна група 

n=9 

До лікування 

PМА 70,2±4,26 69,9±4,13 

ПІ 4,5±0,57 4,5±0,61 

OHI-S 3,7±1,15 3,7±1,16 

Після лікування 

PМА 34,2±4,28** 57,3±4,16* 

ПІ 2,1±0,52** 3,1±1,02 

OHI-S 1,9±1,16 2,5±0,83 

Через 6 місяців 

після лікування 

PМА 40,2±3,52** 63,2±1,41 

ПІ 2,8±0,64 3,8±1,28 

OHI-S 2,1±0,62 3,4±1,12 

Через 12 місяців 

після лікування 

PМА 53,2±4,42*
##

 79,1±4,21
##

 

ПІ 3,1±1,01 4,6±0,12 

OHI-S 2,8±0,86 3,9±1,02 

Примітка 1. * − достовірна різниця (р<0,05) до даних до лікування. 
**

 - достовірна різниця (р<0,01) до даних до лікування. 

Примітка 2. 
##

 - достовірна різниця (р<0,01) у порівнянні з показниками після 

лікування. 
 

 

До лікування, за даними клініко-рентгенологічного дослідження та 

показниками параклінічних індексів (РМА=51,13±4,73 %; ПІ=2,98±0,83 бали) 

у хворих, колишніх курців, діагностувався ГП ІІ ступеня важкості. За індексом 

OHI-S (2,62±0,14 %) у даних хворих відзначали погану гігієну порожнини рота 

(таблиця 6.5). 
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Рисунок 6.1 – Середні значення показників індексів ПІ та OHI-S у 

хворих груп дослідження у різні терміни спостереження 
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Рисунок 6.2 – Середні показники динаміки індексу PМА у групах 

дослідження у різні терміни лікування 
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Після проведеного лікування, з використанням озонованої обліпихової 

олії у групі колишніх курців, зафіксовували зменшення PМА − на 80,2 %, 

ПІ − на 64,4 бали, OHI-S − на 59,5 %. Через 6 місяців після лікування 

показники індексів залишались сталими відносно даних після лікування, а 

через 12 місяців дані цих параметрів були значно нижчими, а стан тканин 

пародонту за PМА (16,25±0,84 %) та ПІ (1,36±0,62 бали) надавав підстави 

оцінювати стан тканин пародонту як симптоматичний гінгівіт, а гігієну 

порожнини рота за OHI-S (1,18±0,14 %) як добру. 

 

Таблиця 6.5 – Динаміка показників параклінічних індексів у хворих на 

генералізований пародонтит, колишніх курців, у різні терміни дослідження 

 

Терміни дослідження Індекси Основна група n=14 

До лікування 

PМА 51,1±4,73 

ПІ 3,0±0,83 

OHI-S 2,6±0,14 

Після лікування 

PМА 10,4±3,28** 

ПІ 1,1±0,81 

OHI-S 1,1±0,22** 

Через 6 місяців після лікування 

PМА 10,3±3,21** 

ПІ 1,1±0,82 

OHI-S 1,1±0,16** 

Через 12 місяців після лікування 

PМА 16,3±0,84** 

ПІ 1,4±0,62 

OHI-S 1,2±0,14** 

Примітка 1. ** - достовірна різниця (р<0,01) до даних до лікування. 

Примітка 2. Відсутня достовірна різниця (р>0,05) у порівнянні з показниками 

після лікування. 
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Через 12 місяців після лікування, у групі колишніх курців вдалося 

досягнути покращання індексів: PМА − на 22,4 %, ПІ − на 36,4 бали та OHI-S 

− на 22,3 %. 

Отже, позитивна динаміка параклінічних індексів, виражена у 

пролонгації терапевтичного ефекту (до 12 місяців), не тільки підкреслює 

адекватність застосованого лікувального середника, але й доводить соціальну 

значимість проблеми відмови від тютюнопаління у осіб з запальними та 

дистрофічно-запальними змінами тканин пародонту. 

Матеріали, викладені у розділі, висвітлені у публікаціях [31, 121] списку 

використаних джерел. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Паління тютюну − одна із найпоширеніших шкідливих звичок людини, 

особливо серед найбільш працездатного і соціальнозначущої частини 

населення [203]. 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, притаманним курцям. Все це дозволяє трактувати боротьбу з 

палінням, як важливу медико-соціальну проблему. Серед курців тютюну 

відзначається значний ріст загальної смертності, інвалідизації та підвищеної 

захворюваності. Паління є фактором ризику розвитку серцево-судинних, 

онкологічних захворювань, хворів дихальної та шлунково-кишкової систем. 

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

патогенетичних механізмів, особливостей клінічного перебігу, розробки 

заходів профілактики та лікування дистрофічно-запальних змін 

зубоутримуючих тканин у курців вивчені недостатньо, що і обумовлено 

актуальністю даного дослідження. 

Комплексне лікування захворювань тканин пародонту провели 95 

хворим-курцям, поділеним на дві групи: у основній групі (51 особа) 

застосовували озоновану обліпихову олію; лікування хворих контрольної 

групи (44 хворих) включало проведення лікування захворювань тканин 

пародонту загальноприйнятими засобами та методами [110]. Ефективність 

терапії хворих обох груп оцінювали на підставі клінічних досліджень 

безпосередньо після лікування та у віддалені терміни − 6-12 місяців. 

Клінічний матеріал та результати власних досліджень опрацьовано методами 

варіаційної статистики з допомогою Microsoft Exel, порівняння поміж групами 

здійснювали за допомогою t-критерієм Ст’юдента. 

Згідно з даними клінічного обстеження 321 пацієнта, середнє значення 

розповсюдженості початкових форм запальних захворювань пародонту 
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(гінгівіт, локалізований пародонтит) у основній групі  становили 17,13±2,56 %, 

а у порівняльній групі − у 2,2 рази більше (38,4±4,85 %, р<0,05). В той же час 

поширеність ГП у курців була у 1,3 рази вищою (82,87±2,56 %, р<0,05), 

відносно осіб групи порівняння 61,88±4,74 %. Особливо це торкалось 

розвинутих форм ГП: ГП ІІ ступеня діагностувався в курців цигарок у 

24,54±2,93 % випадках на відміну від 15,23±3,51 % у порівняльній групі 

(р<0,05) та ГП ІІІ ступеня − 23,15±2,87 % 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 зменшується та була значно вища за досліджуваних у групі порівняння . 

При цьому у хворих-курців частота початкових і розвинутих форм ГП 

збільшувалась з віком, а їх поширеність домінувала над відповідними 

значеннями у групі порівняння.  

Аналіз розповсюдженості захворювань пародонту у осіб основної групи 

залежно від тривалості тютюнопаління. У курців з тривалістю 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 та 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 % 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. Наявність змін 

підтверджено і Вишневською А.А., яка дослідила серед студентів статистичну 

кореляцію захворюваності тканин порожнини рота між курцями та некурцями 

r< 0,001. 



147 

 

Таким чином, збільшення тривалості періоду тютюнопаління 

супроводжувалось збільшенням частоти захворювань тканин пародонту та 

ступеня їх важкості. 

Збільшення частоти захворювань тканин пародонту з віком та 

тривалістю тютюнопаління відповідало зростанню інтенсивності 

патологічного процесу у пародонті за показниками індексних оцінок. 

Середні цифрові значення індексу ПІ 1,72±0,17 бали та 2,13±0,51 бали у 

обстежених основної групи у віковому інтервалі 18-34 років відповідали 

початковим ступеням тяжкості захворювань пародонту (р<0,01; р>0,05). 

Зростання індексу ПІ в осіб основної групи у віці 35-44 років з 3,61±1,04 бали, 

р>0,05, до 4,49±0,57 % р<0,01− у віці 45-55 років, засвідчували прогресування 

захворювань тканин пародонту з переважанням ГП ІІ та ІІІ ступенів тяжкості 

(р<0,05). 

У порівняльній групі динаміка ПІ від 0,63±0,23 бали до 2,27±1,03 балів у 

віковому діапазоні 18-44 років засвідчували наявність початкових форм 

захворювань пародонту і тільки починаючи з 45-55 років значення ПІ 

(2,79±0,46 бали) вказували на перевагу розвинутих форм генералізованого 

пародонтиту. У середньому в основній групі ПІ дорівнював 2,98±0,57 бали 

проти 1,62±0,46 бали у порівнянні, (р<0,01) та характеризували більш 

динамічне зростання у всіх вікових категоріях. 

Збільшенню тривалості тютюнопаління відповідали вищі цифрові 

значення ПІ у обстежених пацієнтів основної групи. При тривалості 

тютюнопаління до 1 року індекс ПІ зі значенням 1,08±0,41 бали оцінювався, 

як пародонтит І ступеня; від 1 до 10 років − індекс ПІ зі значенням 

2,48±1,03 бали та 3,39±1,42 бали трактувався як пародонтит ІІ ступеня та при 

тривалості тютюнопаління понад 10 років згаданий індекс надавав підстави 

оцінювати захворювання, як пародонтит ІІІ ступеня тяжкості, з показником 

індексу 4,97±1,63 бали. 

У віці 18-24 років у осіб основної групи індекс РМА зі значенням 

20,35±4,87 % дозволяв трактувати його, як гінгівіт легкого ступеня (р>0,05). У 
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порівняльній групі гінгівіту легкого ступеня відповідав більш широкий 

віковий інтервал (18-34 роки) зі значенням 13,82±5,03 % до 30,24±7,03 %. У 

осіб основної групи у віковому інтервалі 25-44 роки, індекс РМА зі значенням 

46,14±5,03 % та 67,82±4,46 % об’єктизувався, як гінгівіт середнього ступеня 

(р<0,05) та у віці 45-55 років у курців, індекс РМА показником 70,21±4,26 % 

вказував на гінгівіт важкого ступеня (р<0,05). У порівняльній групі, у всіх 

вікових інтервалах, значення РМА об’єктизувались як гінгівіт середнього 

ступеня. Слід зазначити, що обох групах порівняння значення РМА 

відповідали гінгівіту середнього ступеня, але у курців показники РМА були у 

1,4 раза вищі відносно даних порівняльної групи.  

Аналіз показників 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 до 10 років, зі значеннями РМА 

51,12±4,48 % та 64,04±3,82 % надавали підстави оцінювати стан пародонту як 

запальний процес середнього ступеня, а при тривалості тютюнопаління понад 

10 років – важкого (70,11±4,23 %) ступеня. 

Аналіз гігієнічного стану порожнини рота за OHI-S у групах 

дослідження, залежно від віку, показав високий рівень індексу гігієни у всіх 

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

вищими (2,62±0,14 %) на відміну аналогічному показнику групи порівняння 

(2,07±0,10 %; р<0,01).  

З віком, кровоточивість ясен у групах дослідження зменшувалась, що 

свідчило про інтенсифікацію глибших уражень тканин пародонту [127]. 

Середнє значення індексу РВІ у осіб основної групи було на 12,05 % менше 

відносно аналогічного показника порівняльної групи (р>0,05), що засвідчує 

судинно-звужувальний ефект нікотину на мікросудинне русло тканин 

пародонту. 

В основній групі, за індексом CPITN, визначали 5,06±1,44 % уражені 

сектанти, на одного обстеженого, що були вірогідно вищими відносно 
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3,43±1,21 % групи порівняння (р<0,05). Серед осіб 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. 

Отже, аналіз параклінічних індексів довів, що інтенсивність та важкість 

перебігу захворювань тканин пародонту у курців відповідає не тільки віку, але 

і з тривалістю дії небезпечних компонентів тютюну на органи та тканини 

порожнини рота.  

Дослідження тканин пародонту за методом визначення стійкості 

капілярів ясен за В.І. Кулаженко, підтвердило, що у групі курців значення 

показників проби були меншими на 28,3 с та на 26,2 с відносно даних 

контрольної групи, р<0,01 та достовірно відрізнялись у бік погіршення на 

3,49 с. у фронтальній та на 6,03 с у боковій ділянках відносно відповідних 

показників хворих порівняльної групи,р<0,01. Дослідження підтвердило, що в 

осіб з запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин 

пародонту у хворих основної та порівняльних груп, констатували достовірне 

зниження значень р<0,01, що свідчить про зміни судин, внутрішньо-судинних 

порушеннях мікроциркуляторного русла, а також позасудинних змінах, які є 

чисельними і проявляються у певних комбінаціях. При цьому, у хворих 

основної групи значення вакуумної проби були нижчими ніж у осіб групи 

порівняння.  

Встановлено, що зі збільшенням тривалості тютюнопаління у осіб 

основної групи значно погіршувались фізико-хімічні показники 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 (р<0,01) і на 
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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 (р<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 

посилює перебіг захворювань тканин пародонту. 

Враховуючи негативний вплив тютюнопаління, вважали за доцільне 

з’ясувати кількісні показники гіпоксії макроорганізму у співставленні з 

пародонтальним статусом курців. Для дослідження були вибрані інтегральні 

параметри, які характеризують транспортування і використання кисню в крові 

та тканинах: парціальне напруження кисню (РО2), насичення гемоглобіну 

киснем крові (SaO2) та частоту серцевих скорочень (ЧСС).У результаті аналізу 

отриманих даних власне у курців, хворих на ГП І-ІІІ ступенів показники 

тканинної гіпоксії: РО2(на 19,6 %) та SaO2 (на 15,7 %) нижчі відносно 

показників осіб з інтактним пародонтом (р<0,05 та р<0,01). А частота 

серцевих скорочень у них становила 80 уд/хв, що у 1, 07 рази вище ніж в осіб 

у групі порівняння та з інтактним пародонтом (р<0,01). Таким чином, у курців, 

хворих на ГП, після активації кардіореспіраторної системи, в організмі 

недостатньо запускаються вільнорадикальні процеси, які сприяють у 

виробленні ендогенного кисню (зниження РО2), що викликає кисневий 

дефіцит у тканинах організму та, зокрема, у пародонті. Констатували, що у 

курців, хворих на ГП присутня компенсаторна виснаженість, яка викликає 

мультифакторні зміни у пародонті. 
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Надалі ми вважали за потрібне вивчити інтегральні показники гіпоксії у 

курців хворих на ГП І-ІІІ ступенів, у динаміці: до паління тютюну, через 10 та 

60 хвилин після тютюнопаління.  

У хворих-курців з ГП І ступеня тяжкості, тканинна гіпоксія, згідно 

даних, переважала після тютюнопаління, однак, завдяки захисно-

пристосувальним реакціям нівелюється через 1 годину після паління. У курців 

з ГП ІІ ступеня виявлений феномен (збільшення РО2 та SaO2) при зменшенні 

ЧСС пояснюється запуском вільно радикальних процесів, які сприяють у 

виробленні ендогенного кисню, тому РО2 в тканинах поступово зростає, у той 

же час пригнічується змобілізована система екзогенної доставки O2 до тканин, 

сповільнюється дисоціація окси-Hb, знижується частота серцевих скорочень, 

що свідчить про ефективну адаптацію організму до гіпоксії та підтримці 

кисневого гомеостазу. У курців з ГП ІІІ ступеня після аналогічної активації, 

ендогенний механізм спрацьовує на рівні, недостатньому для покриття 

кисневого дефіциту в тканинах: РО2 поступово знижується, ЧСС ще більше 

зростає, SaO2 швидко падає. Означені процеси свідчать, що організм 

недостатньо адаптований до даної гіпоксії, компенсаторні механізми 

виснажені.  

Аналіз середніх інтегральних показників гіпоксії (рис. 5.1.) ще раз 

доводить, що при наростаючій гіпоксії захворювання пародонту перебігають 

із посиленням деструктивних явищ, що відповідає діагностично важчим 

ступеням ураження зубоутримуючих тканин. 

На нашу думку, отримані значення надають підстави припустити, що у 

некурців з генералізованим пародонтитом, незважаючи на незначні зміни 

показників РО2 та SaO2 (р>0,05) присутня виражена адаптаційна 

(компенсаторна) реакція без активації дихальної та серцево-судинної 

діяльності, що засвідчено однаковими показниками ЧСС у осіб груп 

порівняння. 

При морфологічних дослідженнях біоптатів ясен курців, у хворих з ГП 

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

досліджували дистрофічні та запальні зміни всіх структурних елементів 

пародонту. В окремих шарах епітелію переважали процеси пошкодження, а 

зокрема: шипуватий шар: каріорексис, каріолізис з утворенням клітинного 

детриту; базальний шар: проліферація клітин, акантоз, неоангіогенез. У 

курців, хворих на ГП ІІІ ступеня досліджували виразкування епітеліального 

шару, у дні дефектів виявляли коагуляційний некроз, клітинний детрит та 

лейкоцитарні інфільтрати різного ступеня вираженості. 

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. 

Моделювання патології пародонту екстрагованими нами продуктами 

неповного згорання тютюнового диму, без адекватної корекції, призводило до 

значних змін біохімічних показників у крові та тканинах ясен лабораторних 

щурів.  

Експериментальні дослідження довели, що двомісячне утримування 

щурів на пародонтопатогенній дієті, в умовах моделювання несприятливих 

чинників тютюнопаління, викликали клінічні, біохімічні та морфометричні 

зміни у тканинах пародонту та сироватці крові тварин, а дані ураження 

коригувались застосуванням озонованої обліпихової олії. Так ступінь атрофії 

альвеолярного паростка у тварин з „перекисною” моделлю пародонтиту 

становила: ІІ групи – 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 ІV 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 паростка знижувалась на 13,5 % стосовно значень у тварин ІІ 

групи, р<0,05. 
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При застосуванні озонованої обліпихової олії спостерігали зниження 

вмісту МДА у крові піддослідних тварин: у ІV групі до 2,08±0,10 мкмоль/мл 

та у V групі – до 1,96±0,11 мкмоль/мл ніж у ІІІ групі тварин – 

3,60±0,12 мкмоль/мл, р<0,05. Активність каталази при цьому у ІV 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 покращенню 

гематологічних показників у експериментальних тварин: спостерігали 

збільшення вмісту Hb на 8,33 % та на 11, 67 % у щурів ІV та V груп, р<0,05. 

Виявлено зниження Hct – 4,26 % у ІV групі та на 8,51 % у ІV групі стосовно 

даних у тварин ІІІ групи, р<0,05. Вміст MetHb у крові щурів ІV 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 ІV 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 ІV групи  на 35,29 % та на 41,18 % у V групі, р<0,01. 

Авторами (Безруковою І.В., Gupta G., Mansi B.) розроблено та 

патогенетично обгрунтовано спосіб лікування гінгівіту за допомогою 

місцевого застосування озонованого фізіологічного ізотонічного розчину. При 

цьому ефективність озонотерапії залежала від ступеня вираженості запально-

деструктивного процесу в пародонті та наявності у пацієнта соматичних 

захварювань. Враховуючи дані клінічно-лабораторних досліджень у лікуванні 

захворювань тканин пародонту, окрім базового лікування (згідно 

затверджених протоколів надання медичної допомоги з терапевтичної 

стоматології) ми додатково рекомендували для місцевої фармакотерапії при 

запальних та дистрофічно-запальних захворюваннях включити у лікування 

озоновану обліпихову олію у вигляді аплікацій по 10 хв. впродовж 5, 7, 10 днів 

(за показами). Для покращання лікувального ефекту обліпиха, збагачена 
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озоном рекомендувалась хворим для полоскань та ротових ванночок вдома у 

концентрації 4-5 мг/л 2-3 рази на день після чищення зубів, впродовж 10 хв. 

При чищенні зубів хворим рекомендувалась зубна паста з 

пародонтопротекторною та вибілюючою діями. 

У групі контролю для місцевої терапії використовували 

загальноприйняті фармакотерапевтичні засоби відповідно до протоколу 

лікування.  

При лікуванні 11 хворих на катаральний гінгівіт основної групи після 

проведення професійного чищення зубів, досліджуваних навчали 

самостійного виконання аплікацій озонованою обліпихою вдома, що 

дозволило забезпечити безперервність процесу лікування і позитивно 

вплинути на його результат. Через 12 місяців спостережень у основній групі 

(курці) з ХКГ нормалізація стану тканин пародонту відзначалась у 10 осіб 

(90,9 %), без змін 1 особа, 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 зберігалась у 4-х пролікованих (40,0 %); 

у 2-ох пролікованих визначили покращання стану тканин пародонту (20,0 %) і 

у 4-х (40,0 %) хворих лікування виявилось неефективним .  

В основній групі хворих на ГП усунення ознак запалення спостерігалось 

через 4,35±0,32 відвідування у 70,37 % пролікованих основної групи (38 осіб). 

Клінічно підтверджено зникнення ознак симптоматичного гінгівіту, 

припинення ексудації з пародонтальних кишень, зменшення грануляцій та 

застійної гіперемії ясен у групі контролю для ліквідації гострих явищ 

запалення потрібно було у середньому 5,70±0,32 відвідувань; усунення 

клінічних ознак запалення відзначено у 46,15 % пролікованих (12 осіб), 

покращання без повної нормалізації стану пародонту у 11,54 % хворих  

(3 особи), лікування виявилось неефективним у 11-ти хворих (42,31 %). Через 

6 місяців після лікування стійку ремісію зафіксовано у 66,67 % хворих 

основної групи (36 осіб), водночас у 26,93 % (7 осіб) хворих порівняльної 
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групи; через 12місяців стан ремісії зберігся у 61,11 % (33 особи) та лише у 4-х 

осіб групи порівняння (15,38 %).  

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.  

Таким чином, про перевагу розпрацьованого нами лікувального 

комплексу свідчили результати значень пародонтальних і гігієнічних індексів 

у динаміці, які довели високий терапевтичний ефект озонованої обліпихової 

олії, як на етапі активного перебігу патологічного процесу в пародонті, так і 

під час вторинної профілактики запальних та дистрофічно-запальних 

захворювань пародонту.  
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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.  Досліджено, 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, та сприяло оптимальним умовам для розмноження 
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патогенної мікрофлори та  проникності її у підлеглі тканини. Зміни у 

мікросудинному руслі були пов’язані з системним зниженням оксигенації та 

підвищенням вільнорадикального окиснення. 

5. В 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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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Впровадження у практику результатів дослідження розв’язує важливе 

наукове питання – підвищення ефективності лікування захворювань тканин 

пародонту у курців шляхом застосування озонованої обліпихової олії. 

1. Фактор ризику, яким є тютюнопаління обумовлює інтенсифікацію 

захворювань тканин пародонту у курців та обґрунтовує необхідність 

міждисциплінарної інтеграції лікарів з метою оптимізації схем лікування цих 

хворих. Мотиваційні консультації по припиненню тютюнопаління, за 

неможливості відмови – зменшити кількість та частоту паління цигарок.  

2. Вивчені у клінічно-експериментальному дослідженні окремі ланки 

патогенезу захворювань тканин пародонту у курців, вказують на формування 

синдрому взаємного обтяження станів і визначають необхідність 

комплексного підходу до їх лікування з урахуванням тривалості 

тютюнопаління у даного контингенту хворих.  

3. При проведенні первинного пародонтологічного лікування, 

стійкий терапевтичний ефект забезпечують додаткові процедури з озонованою 

обліпиховою олією у вигляді аплікацій, ротових ванночок, полоскань.  

4. Досягнення стійкого терапевтичного ефекту при лікуванні 

захворювань тканин пародонту у курців забезпечує поєднання системного 

лікування  згідно протоколів надання медичної допомоги хворим із 

запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонту та 

включенням до основного пародонтологічного лікування озонованої 

обліпихової олії. 

5. Досягнення стійкої ремісії перебігу захворювань тканин пародонту 

у курців забезпечує підтримувальна терапія: при ХКГ – кожні три місяці 

професійна гігієна порожнини рота, 4 сеанси аплікацій озонованою 

обліпиховою олією та такою ж кількістю ротових ванночок (у домашніх 

умовах 2 рази на рік); при ГП – кожні три місяці професійна гігієна 

порожнини рота, 6 сеансів аплікацій озонованою обліпиховою олією та такою 
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ж кількістю ротових ванночок (у домашніх умовах 4 рази на рік), призначення 

для індивідуальної гігієни порожнини рота зубних паст з 

пародонтопротекторною дією та відбілюючим ефектом „Parodontax, Lacalut”. 



160 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 

1. Авдєєв О.В. Структурні зміни тканин пародонту в експерименті // 

Вісник стоматології. 2010. №2. С. 2– 3.  

2. Антиоксидантно-пероксидантний індекс сироватки крові щурів з 

експериментальним стоматитом і його корекція зубними еліксирами 

/ А. П. Левицький, В.М. Почтар, А.О. Макаренко, Л.І. Гридіна // 

Одеський мед. журнал. 2006. № 1. С. 22– 25. 

3. Антоненко М.Ю. , Сидельникова Л.Ф., Дудникова М.О. Новые 

возможности повышения эффективности гигиенических мероприятий в 

комплексной профилактике стоматологических заболеваний у лиц 

молодого возраста // Современная стоматология. 2011. №3. С. 95–98. 

4. Арльт А.В. Влияние никотина на кровообращение мозга / А.В. Арльт, 

М.Н. Ивашев, И.А. Савенко // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2013. № 11-2. С. 90–91 

5. Бабанов С.А., Агаркова  И.А. Табачная зависимость. Вопросы 

эпидемиологии // Медицин. альманах. 2010 № 4. С.301–306. 

6. Бабеня А.А. Гигиена полости рта у больных с обострившимся течением 

генерализованного пародонтита // Вісн. стоматол. 2012. № 3. С. 116. 

7. Барабаш Р.Д., Левицкий А.П. Казеинолитическая и БАЭЭ-эстеразная 

активность слюны и слюнных желез крыс в постнатальном онтогенезе // 

Бюлл. эксперим. биологии. 1973. № 8. С. 65–67. 

8. Безрукова И.В., Петрухина Н.Б. Озонотерапия в пародонтологической 

практике. М. 2008. 88с. 

9. Белоклицкая Г.Ф., Горбань Я.С. Клинико-микробиологическая оценка 

эффективности зубной пасты Пародонтакс классик и ополаскивателя 

Корсодил на этапе проведения этиологического лечения больных 

генерализованным пародонтитом (фаза I)// Современная стоматология. 

2009. № 1. С. 45– 49. 



161 

 

10. Бессмертный А.А., Яров Ю.Ю. Уровень гигиены полости рта у лиц с 

различным состоянием тканей пародонта // Укр. стоматол. альманах. 

2013. № 6. С. 14– 17. 

11. Борисенко А.В., Антоненко М.Ю., Сідельнікова Л.Ф. Практична 

пародонтологія: довідник лікаря „Стоматолог” // К.: Здоров'я України, 

2011. 469 с.  

12. Борисенко А.В., Ткаченко А.Г. Индексная оценка интенсивности 

воспалительных и деструктивных изменений в тканях пародонта при 

генерализованном пародонтите // Современная стоматология. 2005. № 1. 

С. 64– 65. 

13. Булгакова А.И., СолдатоваЮ.О., Зубаирова Г.Ш. Клиническая 

характеристика состояния полости рта у лиц с табакозависимостью 

//Мед. Вестник Башкортостана.2014. Т.9, №1. С. 60– 63. 

14. Ведмедко А. Н. Регенеративные свойства облепихового масла. 

// Офтальмол.журн. 1959. №1. С.48. 

15. Вивчення ранозагоювальної дії олії насіння винограду на моделі 

трафаретних ран / А.Л. Загайко, Бакір Махер Назен, Н.В. Шишкіна, О.В. 

Файзуллін // Медична хімія. 2009. Т. 11, № 4. С. 155–157. 

16. Вишневская А.А. Влияние озона на ткани пародонта при 

экспериментальном пародонтите у крыс // Вісникстоматології. 2012. 

Спецвипуск № 6 (79). С. 4– 8. 

17. Вишневская А.А., Перова А.И. Применение озоногенератора в 

комплексном лечении больных генерализованным пародонтитом // Укр. 

стоматологічний альманах. 2010. Т. 2, № 2. С. 70-71. 

18. Вишневская А.А. Оценка эффективности озонотерапии в комплексном 

лечении больных с воспалительными заболеваниями пародонта по 

данным программы «Флорида Проуб» и ультразвуковой 

допплерографии // Тенденції розвитку стоматологічної допомоги 

населенню України в світлі сучасних організаційних та технологічних 

стандартів: матеріали науково-практичної конференції за участю 



162 

 

міжнародних спеціалістів, 3-4 листопада 2011 г. Одеса: Вісник 

стоматології, 2011. №4. С. 98. 

19. Влияние фактора курения на некоторые микроорганизмы полости рта. 

/ А.В. Арутюнян, Дж.Л. Андриасян, Г.Г. Григорян, Л.Г. Андриасян // 

Вестник стоматол. и чел.-лиц. хирургии. Науч. -практ. журнал. Ассоц. 

стоматол. Армении. 2008. Т 5, вып. 2. С. 5–15. 

20. Габитова Д.М., Гумерова Л.Д., Сыртланова Э.Р. Особенности 

проведения образовательных мероприятий среди курящего 

населения// Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. 

С. 17–24. 

21. Генералізований пародонтит / Т.Д. Заболотний, А.В. Борисенко, 

А.В. Марков, І.В. Шилівський // Львів : Галдент. 2011. 239 с. 

22. Гирин С.В. Модификация метода определения активности каталазы в 

биологических субстратах // Лабораторная диагностика. 1999. №4. С.45–

46. 

23. Годована О.І. Аспекти етіології та патогенезу запальних і дистрофічно-

запальних захворювань пародонту // Новини стоматології. 2010. № 3. С. 

69– 73. 

24. Годована О.І. Сучасні основи етіології та патогенезу генералізованих 

дистрофічно-запальних захворювань пародонту з супутньою системною 

остеопенією // Вісник проблем біології та медицини. 2017. № 3., Т.1 

(137). С. 36– 41. 

25. Голубь А.А., Чемикосова Т.С., Гуляева О.А. Влияние курения и наличия 

соматической патологии на состояние слизистой оболочки полости рта // 

Пародонтология. 2011. Т. 16, № 3. С. 66– 69. 

26. Гончарук Л.В., Косенко К.Н., Гончарук С.Ф. Взаимосвязь 

воспалительных заболеваний пародонта и соматической патологии // 

Современная стоматология. 2011. № 1. С. 37– 40. 

27. Горячковский А.М. Клиническая биохимия // Кн. 1998. 607с. 



163 

 

28. Гриник Б.С., Різник С.С.,Різник Ю.Б. Хвороби пародонта. Курс лекцій 

для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних 

закладів. Львів, 2017.123 с. 

29. Гриновець І.С., Гриновець В.С. Застосування нового лікарського засобу 

у формі стоматологічних лікарських плівок для збільшення 

ефективності терапевтичної допомоги при лікуванні стоматологічних 

хворих // Новини стоматології. 2016. №4. С. 96–97. 

30. Грудянов, А.И. Влияние курения на микроциркуляцию в тканях 

пародонта / А.И. Грудянов, И.В. Кемулария // Пародонтология. 2010. 

Т. 15, № 4. С. 12– 15. 

31. Двуліт І.П., Ільчишин М.П., Фурдичко А.І. Клінічна ефективність 

використання лікувально-профілаткичних засобів рослинного 

походження при патології пародонту у курців // Вісник стоматології. 

2012. № 6.С. 38– 39.  

32. Деньга О.В., Чумакова Ю.Г., Вишневская А.А. Цитоморфометрическая 

оценка эффективности озоно-терапии в комплексном лечении больных 

генерализованным пародонтитом // Вісникстоматології. 2012. № 4. С. 

37– 41. 

33. Деньга О.В., Степанова С.В., Левицкий А.П. Экспериментальное 

обоснование коррекции прооксидантно-антиоксидантного статуса у 

крыс при пародонтите // Вісник стоматології. 2007. №2. С.10–15. 

34. Дерейко Л.В., Плєшакова В.В. Взаємозв`язок між пародонтитом і 

загальним станом здоров`я // Імплантологія. Пародонтологія. 

Остеологія. 2011. № 2. С. 76– 83. 

35. Донцова Д.О. Застосування ополіскувачів в профілактиці та лікуванні 

хронічного катарального гінгівіту та їх вплив на гомеостаз порожнини 

рота: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 

14.01.22 „Стоматологія”Харків, 2011. 19 с.  



164 

 

36. Дослідження деяких фармакологічних властивостей олії з кісточок 

винограду / Л.М. Вороніна, А.Л. Загайко, Л.В. Галузінська, Бакір Махер 

Назен // Клінічна фармація. 2009. Т. 13, № 3. С. 50–53. 

37. Дудік О.П., Шінкарук-Диковицька М.М., Башинська О.І. Результати 

клінічної ефективності зубних паст на основі натуральних екстрактів у 

підлітків з катаральним гінгівітом // Вісник Вінницького національного 

медичного університету. 2012. Т.16, №2. С. 378– 381.  

38. Дурягіна Л.Х. Показники швидкості слиновиділення, стан кислотно-

основної рівноваги і мікробіоценозу порожнини рота в динаміці 

лікування хворих зі стоматологічною патологією, поєднаною з 

депресивним станом // Український стоматологічний альманах. 2013. 

№6. С. 21–26.  

39. Ефективність застосування гелю та ополіскувача з протизапальним 

ефектом у хворих на генералізований пародонтит / Н.М. Ісакова, 

Ю.В. Філімонов, П.А. Ісаков [та ін.] // Вісник вінницького національного 

медичного університету. 2014. Т.18, №1. С. 70–73  

40. Желдакова А.Д. Фукціональний стан судин пародонту та системи 

гемодинаміки у хворих на генералізований пародонтит // Вісник 

стоматології. 2013. №4. С. 20–24.  

41. Жук Д.Д., Тищенко Т.Л. Функциональное состояние сосудов пародонта 

при применении физиотерапии и катомаса в терапии его заболеваний 

// Вісник стоматології. 2001. № 1. С. 13–14. 

42. Заболотний Т.Д., Борисенко А.В., Пупін Т.І. Запальні захворювання 

тканин пародонту // Львів :ГалДент, 2011. 230 с. 

43. Зайцева О.Е., Масагутов Р.М., Юлдашев В.Л. Табачная зависимость и 

метаболизм никотина: есть взаимосвязь?//Фундаментальные 

исследования.2014. № 10-8. С. 1612 – 1616. 

44. Зербіно Д. Д., Соломенчук Т. Н. Ксенобиотики в сигаретах: 

этиологический стимул повреждения сосудов. Doctor. 2006. №3-4. С. 92– 

94.  



165 

 

45. Зубачик В.М. Порівняльна оцінка впливу остеотропних препаратів 

на показники перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та 

антиоксидатної системи (АОС) при експериментальній деструкції 

кісткової тканини // Стоматологічні новини: зб. праць з актуальних 

проблем стоматології. Вип. 15. Львів, 2016. С. 33–34. 

46. Зубачик В.М., Ган І.В. Порівняльна оцінка остеотропної дії 

ендодонтичних пломбувальних матеріалів на моделі експериментальної 

деструкції кісткової тканини щелепи щурів // Український 

стоматологічний альманах. 2016. №1 Т. 2. C. 12–16. 

47. Зубачик В.М., Ільчишин М.П. Застосування озонованої обліпихової олії 

для профілактики та лікування тютюнозалежного пародонтиту в 

експерименті. // Лікувальна справа. 2014. № 12. С. 95–98 

48. Зубачик В.М., Ільчишин М.П. Шкідливість впливу тютюнопаління на 

стан тканин порожнини рота у підлітків та осіб молодого віку. 

// Новини стоматології. 2008. №3 (56). С. 48–51.  

49. Зубачик В.М., Ільчишин М.П. Клінічна ефективність застосування 

озонованої обліпихової олії в курців, хворих на генералізований 

пародонтит. // Український стоматологічний альманах. 2018. №1. 

С. 24−27. 

50. Зубачик В.М., Федун І.Р. Біохімічні показники ротової рідини у 

наркозалежних хворих на хронічний генералізований пародонтит 

// Клінічна стоматологія. 2017. № 2. С. 9–15. 

51. Зубачик В.М., Федун І.Р. Дослідження макро- і мікроелементарного 

складу слини наркозалежних пацієнтів хворих на хронічний 

генералізований пародонтит // Вісник наукових досліджень. 2017. №2. 

С. 148–151. 

52. Из опыта работы «Лаборатории помощи пациентам с никотиновой 

зависимостью». /Х.Х. Ганцева, Д.М. Габитова, Т.М. Ильясова, 

Л. Д. Гумерова // Вестник современной клинической медицины. 2011.Т. 

4.C. 17−19. 



166 

 

53. Ільницька О.М. Розробка лікувально-профілактичних заходів патології 

тканин пародонта у працівників скляної промисловості: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 „Стоматологія” Івано-

Франківськ, 2011. 18 с. 

54. Ірко І.М. Розробка складу та технології стоматологічного гелю на основі 

сировини природного походження // Дисертація на здобуття ступеня 

кандидат медичних наук 15.00.01 – технологія ліків, організація фарм. 

справи та судова фармація. 2016. 168с. 

55. Ільчишин М.П. Інтегральні показники гіпоксії у курців, хворих на 

генералізований пародонтит. // Актуальні проблеми сучасної 

медицини. 2018. Вип.1(61), Т.18. С. 230–233.  

56. Ільчишин М.П., Фурдичко А.І., Бариляк А.Я. Поширеність 

захворювань пародонту серед тютюнозалежних осіб. // Новини 

стоматології. 2018. № 4 (97). С. 86–88.  

57. Ільчишин М.П., Ільчишин О.С. Комплексне рентгенологічне 

обстеження стану тканин пародонту у курців. 100 років Українському 

лікарському товариству: мат. ХІІІ Конґресу СФУЛТ 30 вересня-3 

жовтня 2010 р. Львів-Київ-Чікаґо, 2010. С. 551.  

58. Ільчишин М.П., Чобіт М.Р. Спосіб кількісного визначення компонентів 

тютюнового диму з використанням насадки МарМак . Химия,био- и 

нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической 

промышленности: материалыІ Международной научно-практической 

конференции (Щёлкино, 10-13 июня 2013г.). Щёлкино, 2013. С. 253.  

59. Кавчук О.М. Вплив пасивного куріння на стоматологічне здоров’я 

студентів // Клінічна стоматологія. 2014. № 3. С. 41.  

60. Казинина Е.Н., Романенко И.Г. Использование методов фито-

физиотерапии в комплексном лечении пародонтита // Вісник 

стоматології. 2010. № 2. С. 14. 



167 

 

61. Кемулария И.В. Изменение показателей гемомикроциркуляции в 

тканях пародонта под влиянием табакокурения. автореф. дисс. канд. 

мед. наук. М. 2010. 101 с. 

62. Клініко-інструментальне визначення стану кровообігу у 

тютюнозалежних пацієнтів з генералізованим пародонтитом 

/ М.П. Ільчишин , А.І.Фурдичко, А.Я.Бариляк, І.Р.Федун // Журнал 

національної академії медичних наук України: матеріали науково-

практичної конференції молодих вчених, присвячена 25-річчю 

національної академії медичних наук України. Київ.2018. С.210. 

63. Контроль над тютюном в Україні. Другий Національнийзвіт. // К. : МОЗ 

України, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ 

України».2014.128 с. 

64. Косенко К.Н., Терешина Т.П., Рожко Е.П. Влияние зубных паст, 

включающих разные растительные экстракты, на течение 

воспалительного процесса при обострении хронического катарального 

гингивита у молодых людей // Вісник стоматологіі. 2010. № 3. С. 15– 18. 

65. Косоверов Ю.Є., Вишневська Г.О. Тютюнопаління як фактор 

ризикузахворювань пародонта і порушень стану кістковоїтканини в осіб 

молодого віку // Остеологія в стоматології : тези 4-ої наук.-практ. 

школи-семінару «Остеологічніаспекти в імплантології» (м. Яремче, 4-7 

лют. 2010 р.). Львів, 2010. С. 10−11. 

66. Кочиева И.В., Мкртчян С.Н., Хетагуров С.К. Влияние табакокурения на 

микро-циркуляцию в тканях парадонта. // Журнал научныхстатей 

«Здоровье и образование в XXI веке». 2015. Т. 17, №. 1. C. 57–58. 

67. Кречина Е.К. Нарушения микроциркуляции в тканях пародонта при его 

заболеваниях и клинико-функциональное обоснование методов их 

коррекции: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. мед. наук: 

14.01.22. „ Стоматология ”. М., 1996. 43 с. 

68. Кулаженко В.И. Пародонтоз и его лечение с применением вакуума // 

Одесса, 1960.146 с.  



168 

 

69. Куркин В.А, Куркина А.В., Авдеева Е.В. Флаваноиды как биологическо 

активные соединения лекарственных растений // Фундаментальные 

исследования. 2013. № 11-9. С.1897− 1901.  

70. Куцевляк В.Ф. Микробная флора полости рта в норме и ее 

повреждающие факторы при патологии // Стоматолог. 2011. № 10. 

С. 28– 31. 

71. Левицкий А.П. Физиологическая микробная система полости рта 

// Вісник стоматології. 2007. № 1. С. 6– 11. 

72. Лечение воспалительных заболеваний пародонтау курящих лиц 

молодого возраста / Л.П. Герасимова, М.М. Аль-Табиб, М.Ф. Кабирова 

та ін. // Фундаментальные исследования. 2014. № 7. С. 463–467. 

73. Лопатина А.В. Абдусаламова В.Ф. Поздникова Н.К. Применение 

препарата натуральными растительными компонентами у пациентов с 

воспалительными заболеваниями пародонта //Dentalforum. 2015. № 1. 

С. 45−47. 

74. Лучинський М.А. Вплив несприятливих екологічних чинників на стан 

стоматологічного здоров’я дітей. // Український стоматологічний 

альманах. 2015. № 6. С. 76− 80. 

75. Лысенко Е.А. Оценка эффективности различных методов лечения 

хронических воспалительных заболеваний тканей пародонта 

// Современная стоматология. 2012. № 4. С. 34– 36. 

76. Мазур І.П., Передрій В.А., Дулько С.В. Фармакологічні засоби для 

місцевого лікування тканин пародонту // Современная стоматология. 

2010. № 5. С. 47– 52. 

77. Мельничук Г.М., Рожко М.М., Завербна Л.В. Гінгівіт, пародонтит, 

пародонтоз : особливості лікування. Навч. посібник // Івано – 

Франківськ. 2011. 328 с. 

78. Метод определения активности каталазы / М.А. Королюк, Л. И.Иванова, 

Н.Т. Майорова, В.Е. Токарев // Лабор. дело. 1988. № 1. С. 16–18. 



169 

 

79. Методы профилактики хронического пародонтита при никотиновой 

зависимости в молодом возрасте с точки зрения гемодинамических 

нарушений в пародонте / О.О. Янушкевич, А.Л. Верткин, А.В. Наумов, 

В.А. Вышиванюк // Современная стоматология. 2012. №3. С. 41–47. 

80. Мельничук Г.М, Ковальчук Л.Е, Политун А.М. Перспективы 

профилактики болезней пародонта на основании изучения маркеров 

наследственной предразположенности к возникновению и развитию 

генирализованного пародонтита и пародонтоза // Современная 

стоматология.2011. № 4 (8). С. 36. 

81. Мельничук Г.М, Личковська О.Л. Альтернативні немедикаментозні 

методи протимікробного лікування хворих із патологією пародонта: 

озонотерапія, фотодинамотерапія; механізм дії, показання та 

протипоказання до використання // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 1. 

С. 28–37. 

82. Науменко В.Д., Сорочинский Б.В., Количев В.И. Растительные 

изофлавоны: биосинтез, детектирование и биологические свайства 

// Biotechnologia Acta. 2013. № 5. С. 062-068. 

83. Ніколаєва Г.В. Диференційований підхід до профілактики та лікування 

хронічного генералізованого пародонтита у жінок репродуктивного та 

предклімактеричного віку на тлі гіпо- та гіперестрогенії // Дисертація на 

здобуття звання доктора медичних наук. 2017. 365с.  

84. Николаева Г.В. Макаренко О.В. Сровнительная оценка влияния 

витаминно-минеральных препаратов на ткани пародонта у белых крыс – 

самок репродуктивного и предклимактерического возраста // Modern 

Science. 2016. № 5. С. 136−141. 

85. Николаев Е.Н., Царев В.Н., Ипполитов Е.В. Пародонтопатогенные 

бактерии – индикаторы риска возникновения и развития пародонтита 

(часть 1) // Стоматология для всех. 2011. № 3. С. 4– 9.  

86. Норина А.Л., Мильчаков Д.Е. Роль табака в возникновении 

рака,заболеваний пародонта и поражений полости рта (обзор 



170 

 

литературы) //Международный научно-исследовательский журнал. 2014. 

№ 4 (23). С. 15–19. 

87. Озонотерапия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

/В.А. Маланчук, В.Д. Циделко, А.В. Копчак, А.И. Кузьмичев // 

Український медичний часопис. 2000. № 6. С. 61– 68. 

88. Орехова Л.Ю., Пікас О.Б. Стан тканин пародонта в умовах, його впливу 

на виникнення захворювань в організмі людини // Буковинський 

медичний вісник. 2015. Т. 19, № 4 (76). С. 227–230. 

89. Орехова Л.Ю., Лобода Е.С. Клинический опыт применения 

озонотерапии в комплексном лечении воспалительных заболеваний 

пародонта // Пародонтология. 2013.С. 41–45. 

90. Орехова Л.Ю., Лобода Е.С., Яманидзе Н.А. Оценка клинико-

функционального состояния пародонта по показателям 

микроциркуляции при применении медицинского озона при лечении 

воспалительных заболеваний пародонта. // Пародонтология. 2016. Т. 

21, № 4 (81). С. 28−31. 

91. Орехова Л.Ю., Осипова М.В. Клинические особенности и тенденции 

изменения пародонтологического статуса курильщиков  

// Пародонтология. 2011. № 1(58). С. 47– 50. 

92. Особенности микроциркуляторного русла у больных гипертонической 

болезнью с воспалительными заболеваниями пародонта. / Ю. А. Сычева, 

И.А. Горбачева, Л.Ю. Орехова, Л.П. Егорова, Д.А. Попов 

// Пародонтология. 2017. Т. 22. № 2 (83). С. 17−20. 

93. Патент № 111180 Україна, МПК 2016.01. Засіб для лікування слизової 

оболонки порожнини рота і пародонта олією обліпихи у формі 

стоматологічної лікарської плівки /І.С. Гриновець, А.В. Магльований, 

Р.З. Огоновський, В.С. Гриновець; заявник і патентовласник Львівський 

нац. мед. ун-т імені Данила Галицького; опубл.10.11.2016, Бюл. № 21. 

94. Патент № 83328 Україна, МПК G01N 5/02. Спосіб кількісного 

визначення компонентів тютюнового диму на масу тютюну з 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34345134
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34345134&selid=27639232
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34480670
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34480670&selid=29232378


171 

 

використанням насадки МарМак / М.П. Ільчишин, М.Р. Чобіт, 

В.М. Зубачик /UA / № u 201212647; заявл. 05.11.2012; опубл. 10.09.2013, 

Бюл. №17. 

95. Пашинский В.Г. Теория фитотерапии // Издательство «Печатная 

мануфактура». 2014. 232с. 

96. Петрушанко Т.О. Епідеміологія захворювань пародонта в осіб молодого 

віку // Український стоматологічний альманах. 2000. Т. 3. № 2. 

С. 204− 207. 

97. Пікас О.Б. Куріння цигарок серед населення та його роль у розвитку 

захворювань // Вісник проблем біології і медицини. 2016. № 1. Т. 1. 

(126). С. 48-52. 

98. Пікас О.Б. Про стан куріння цигарок у сучасних умовах, його вплив на 

виникнення захворювань в організмі людини (огляд літератури) 

// Буковинський медичний вісник. 2015. № 4 (76). Т. 19. С. 227-230. 

99. Профілактика стоматиту і гінгівіту з використанням лізоцима-форте 

/ М.О. Остафійчук, Г.З. Борис, А.І. Фурдичко, О.Є. Успенський, 

А.П. Левицький // Вісник стоматології.  Одеса. 2017. № 3 (100)Т. 25. 

С. 6– 11. 

100. Результаты клинических исследований по оценке эффективности 

лечебно-профилактических программ с зубними пастами и 

стоматологическими гелями у пациентов с заболеваниями пародонта / 

Л.Ю. Орехова, Е.В. Косова, А.А. Лукавенко, Я.В. Чмиленко, Е.С. Лобода и 

др. // Пародонтология. 2017. Т.22, № 1 (82). С. 27– 30  

101. Ресурсоведение лекарственных растений // Научное пособие. 2012. 

108 с.  

102. Рівень поширення і тенденції вживання тютюну, алкогольних 

напоїв, наркотичних речовин серед учнівської молоді України. 

/ О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, Ю.П. Галіч та ін. // Укр. ін.-т соц. 

дослідж. ім. О. Яременка. ТОВ ВПК «ОБНОВА». 2011. 176с. 



172 

 

103. Різник Ю.Б. Обгрунтування корекції дисфункції ендотелію судин 

пародонту в комплексному лікуванні хворих на генералізований 

пародонтит // Дисертація на здобуття ступеня кандидата медичних наук. 

2016. 232с. 

104. Різник Ю.Б., Челпанова І.В., Наконечна О.В. Ультраструктурні 

порушення гемомікроциркуляції ясен у хворих на генералізований 

пародонтит // Практична медицина. 2011. Т. 17, № 4. С. 3–9. 

105. Рожко Е.П. Влияние зубных паст, включающих растительные 

экстракты, на функциональное состояние циркуляторного русла при 

хроническом катаральном гингивите // Вестник стоматологии. 2010. 

№10. С.25−29. 

106. Слаба О.М. Клініко-метаболічне обґрунтування лікування та 

профілактики генералізованого пародонтиту у жінок із залізодифіцитною 

анемією : автореф. дис. канд. мед. наук : спец. 14.01.22 „ Стоматологія ”  

Львів, 2013. 18 с. 

107. Соколова И.И., Савельева Н.Н. Роль возрастного фактора в 

развитии заболеваний пародонта // Експериментальна і клінічна 

медицина. 2013. №2. С. 164– 169.  

108. Солдатова Ю.О., Зубаирова Г.Ш., Булгакова А.И. Влияние 

длительности курения  на  стоматологический статус пациента 

// Международный журнал экспериментального образования. 2012. № 6. 

С. 47–48. 

109. Стадницька Н.Є., Паращин Ж.Д., Черненко Ю.В. Створення 

нового фітозасобу з використанням олії обліпихової крушиноподібної 

// Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». 2009. № 644. С. 96−100. 

110. Стоматологія (терапевтична, ортопедична, хірургічна, дитяча). 

Ортодонтія. Протоколи надання медичної допомоги : зб. норм. док. 

// МОЗ України, Київський МНІАЦ мед. стат. К. : МНІАЦ медичної 

статистики, МВЦ «Медінформ», 2012. 236 с. 



173 

 

111. Суховолець І.О. Роль психоемоційного стресу у виникненні та 

перебігу запально-дистрофічних захворювань пародонта // Вісник 

наукових досліджень. 2013. № 2. С. 4–6.  

112. Теблоева Л.М., Гуревич К.Г., Дмитриева Л.А. Патогенные 

процессы при заболевании пародонта // Системный анализ и управление 

в биомедицинских системах. 2011. № 4. С. 837– 840.  

113. Терапевтична стоматологія / А.К. Ніколішин, В.М. Ждан, 

А.В. Борисенко[ та ін.]. // Вінниця: Нова книга, 2012. 680 с. 

114. Терапевтична стоматологія / М.Ф.Данилевский, А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко та ін.// 2018. Т№3. 624 с. 

115. Тилигузова Н.А., Кузембаева М.А., Пустовит А.И. Курение и 

пародонтит // Соврем. стоматология. 2010. № 3. С. 52– 54. 

116. Токмакова С.И., Луницина Ю.В. Влияние табакокурения на 

слизистую оболочку полости рта // Забайкальский медицинский вестник. 

2012. № 1. С. 124–130. 

117. Тяжка О.В., Ванханова Т.О. Пасивне куріння дітей раннього віку 

// Медицина транспортуУкраїни. 2012. № 1. С. 93–99. 

118. Ульянов А.В. Обоснование применения комплексного обследования 

пациентов для определения плана лечения заболеваний пародонта 

// Український медичний альманах. 2010. Том 13, № 2. С. 54–55.  

119. Федун І.Р., Зубачик В.М. Структура та клінічна оцінка 

захворювань тканин пародонту у наркозалежних пацієнтів // Світ 

медицини та біології. 2018. № 3 (65). С. 124–128. 

120. Фурдичко А.І., Ільчишин М.П., Бариляк А.Я. Вплив захворювань 

гепатобіліарної системи та шкідливої звички тютюнопаління на 

виникнення запальних захворювань пародонта. Новини стоматології. 

2018. №2 (95). С. 53–56.   

121. Фурдичко А.І., Ільчишин М.П. Изучение клинической 

эффективности фитопрепаратов в комплексной терапии хронического 

генерализованного пародонтита у пациентов с табачной зависимостью 



174 

 

// Сборник научных статей Республиканской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 25-летию 

основания учриждения оброзования «Гомельский государственный 

медицинский университет». 05-06.11.2015. С.1017–1019 

122. Хоменко Л.А., Голубева И.Н. Профессиональная гигиена полости 

рта при заболеваниях тканей пародонта // Современная стоматология. 

2011. № 1. С. 32– 36. 

123. Цимбалистов А.В., Шторина Г.Б., Елисеева А.Ф. Характеристика 

тканей полости рта у больных с различным состоянием сердечно-

сосудистой системы // Стоматолог (Харків). 2011. № 6. С. 42.  

124. Чайковская И.В., Комаревская Е.В., Яворская Л.В. Использование 

лекарственной фитокомпозиции в комплексном лечении пародонтита у 

больных с эндокринной патологией // Стоматолог (Харків). 2011. № 6. 

С. 16– 17. 

125. Чайковська І.В. Порушення систем гомеостазу та шляхи його 

корекції на етапах комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : 

14.01.22 „ Стоматологія ”. Одеса, 2010. 36 с. 

126. Череда В.В., Петрушанко Т.О., Лобань Г.А. Оцінка ризику 

запальних захворювань пародонту // Вісник стоматології. 2011. № 4. 

С. 29− 31. 

127. Чумакова Ю.Г., Косенко К.Н., Вишневская А.А. Курение – как 

фактор риска заболеваний пародонта (обзор литературы) 

// Вісникстоматології. 2012. Спецвипуск № 6 (79). С. 86– 95. 

128. Чумакова Ю.Г., Вишневская А.А., Островский А.В. Состояние 

микробиоценоза полости рта у лиц молодого возраста с 

воспалительными заболеваниями пародонта // Вісник стоматології. 2012. 

№ 3. С. 28– 32. 

129. Чумакова Ю.Г., Островский А.В., Вишневская А.А. Сравнительная 

оценка  антимікробного действия препаратов на основе хлоргексидина и 



175 

 

экстрактов лекарственных растений на микрофлору пародонтальных 

карманов // Стоматолог. 2011. № 10. С. 49– 52 

130. Шепилев В.В., Ворожбит С.М., Камина Т.В. Профилактика 

заболеваний по лости рта, связанных с курением // Стоматолог. 2007. 

№ 9. С. 20–22 

131. Шнайдер С.А., Левицкий А.П. Экспериментальная стоматология. 

Часть I. Экспериментальные модели стоматологических заболеваний 

// Одесса: изд-во КП ОГТ, 2017. 168 с. 

132. Щерба В.В., Лаврін О.Я. Тютюнокуріння: розповсюдженість та 

вплив на органи і тканини порожнини рота (огляд літератури) 

// Клінічна стоматологія. 2016. № 2. С. 27−33. 

133. Янушевич О.О. Заболевания пародонта : современный взгляд на 

клинико-диагностические и лечебные аспекты М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. 146с. 

134. Agaku I., Ayo-Yusuf O., Vardavas C. A comparison of cessation 

counseling received by current smokers at US dentist and physician offices 

during 2010–2011. // Am J Public Health. 2014. №104. Р. 67–75. 

135. Andrade M., Hastings G., Angus K. Promotion of electronic cigarettes: 

tobacco marketing reinvented? // BMJ. 2013. № 347 Р. 7473.  

136. Bhateja S. The miraculous healing therapy? Ozone therapy? In 

dentistry. // Indian Journal of Dentistry. 2012. №3(3). Р. 150–155. 

137. Global trends and projections for tobacco use, 1990–2025: an analysis 

of smoking indicators from the WHO Comprehensive Information Systems 

for Tobacco Control. / V. Bilano, S. Gilmour, T. Moffiet, E. d’Espaignet [et 

al.] // Lancet.2015. №385.Р.966–976.  

138. Bocci V., Zanardi I., Travagli V. Oxygen/ozone as a medical gas 

mixture. A critical evaluation of the various methods clarifies positive and 

negative aspects. // Medical Gas Research. 2011;1(6). doi: 10.1186/2045-

9912–1–6. 



176 

 

139. Brook I. The impact of smoking on oral and nasopharyngeal bacterial 

flora // J Dent Res. 2011 Vol. 6 Р. 704– 710. 

140. Castro S., Chakraborty K., Guerrero-Plata A. Cigarette smoke 

suppresses TLR-7 stimulation in response to virus infection in plasmacytoid 

dendritic cells. // Toxicol. InVitro 2011.№25. Р. 1106. 

141. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Quitting smoking 

among adults--United States, 2001–2010. // MMWR Morb Mortal Wkly 

Rep. 2011. №60. Р. 1513–1519. 

142. Chaloupka F., Yurekli A., Fong G. Tobacco taxes as a tobacco control 

strategy. // Tob Control. 2012. №21. Р. 172–180.  

143. Chen H., Liu N., Xu X. Smoking, radiotherapy, diabetes and 

osteoporosis as risk factors for dental implant failure: a meta-analysis. // PLoS 

One. 2013. №8. Р. 719–725. 

144. Cigarette smoking and tooth loss in a cohort of older Australians: the 

45 and up study / M. Arora, E. Schwarz, S. Sinvaswaran, E. Banks // J Am 

Dent Assoc. 2010, Р. 141; 1242–1249. 

145. Diseases of the Periodontium (Etiology, Pathogenesis, Diagnosis, 

Treatment)./O.Ripetska, I.Deneha, V. Hrynovets, M.Hysyk //  Lviv: Liga-

Press, 2011. 270s. 

146. Effects of nicotine on gene expression and osseointegration in rats 

/ S. Yamano, J. A. Berley, W. P. Kuo [et al.] // Clin. Oral Impl. Res. 2010. 

Vol. 21. P. 1353–1359.  

147. Eick S., Tigan M., Sculean A. Effect of ozone on periodontopathogenic 

species - an in vitro study. Clinical Oral Investigations. 2011;16:537− 544. 

148. Eick S., Tigan M., Sculean, A. Effect of ozone on 

periodontopathogenic species—An in vitro study. // Clinical Oral 

Investigations. 2012. 16, 537−544. doi:10.1007/s00784−011−0515−1 

149. Environmental tobacco smoke and periodontitis in U.S. non-smokers / 

J.D. Sutton, L.M. Ranney, R.S. Wilder, A.E. Sanders // J Dent Hyg. 2012; 86: 

185–194. 



177 

 

150. Experimental animal models in periodontology: A review / X. Struillou, 

H. Boutigny, A. Soueidan, P. Layrolle // Open Dent. J. 2010. Vol. 4. 

P. 37− 47. 

151. Effect of low-dose gaseous ozone on pathogenic bacteria. / B. Fontes, 

A. Cattani Heimbecker, G. Souza Brito, S. Costa [et al.] // BMC Infect Dis. 

2012;12:358.  

152. Effect of ozone gas on the shear bond strength to enamel. 

/ P.Pires, J.Ferreira, S. Oliveira, M.Silva, P.Melo // J. Appl. Oral Sci. 2013. 

21, 177–182  

153. Evaluation of the influence of ozonotherapy on the clinical parameters 

and MMP levels in patients with chronic and aggressive periodontitis. 

/ A. Skurska, M. Pietruska, A. Paniczko-Drężek, E. Dolińska [et al.] 

// Advances in Medical Science.2010. 55, 297− 307.  

154. Geiss O., Bianchi I., Barahona F. Characterisation of mainstream and 

passive vapours emitted by selected electronic cigarettes. // Int J Hyg Environ 

Health. 2015;218:169–180.  

155. Genco R. J., Borgnakke W. S. Risk factors for periodontal 

disease. // Periodontol 2000. 2013;62:59–94. 

156.  Grana R., Benowitz N., Glantz S. E-cigarettes: a scientific 

review. // Circulation. 2014;129:1972–1986.  

157. Gupta G., Mansi B. Ozone therapy in periodontics. // J Med Life 

2012;5:59− 67.  

158. Han D., Lim S., Kim J. The association of smoking and diabetes with 

periodontitis in a Korean population. // J Periodontol. 2012;83:1397–1406.  

159. Hayakumo S., Arakawa S., Mano Y. Clinical and microbiological 

effects of ozone nanobubble water irrigation as an adjunct to mechanical 

subgingival debridement in periodontitis patients in a randomized controlled 

trial. // Clinical Oral Investigations. 2013 17, 379− 388. 



178 

 

160. Hedström A., Bäärnhielm M., Olsson T. Exposure to environmental 

tobacco smoke is associated with increased risk for multiple sclerosis. // Mult. 

Scler. 2011. 17: 788 

161. Huth K., Quirling M., Lenzke S. Effectiveness of ozone against 

periodontal pathogenic microorganisms. // European Journal of Oral Science. 

2011. 119, 204− 210.  

162. Iglesias-Rios L., Parascandola M. A historical review of RJ Reynolds’ 

strategies for marketing tobacco to Hispanics in the United States. // Am J 

Public Health. 2013;103:e15–e27.  

163. Influence of apolipoprotein E plasma levels and tobacco smoking on 

the induction of neutralising antibodies to interferon-beta. / A.Sena, 

K. Bendtzen, M. Cascais[et al.] // J. Neurol. 2010. 257: 1703. 

164. Influence of gaseous ozone in periimplantitis: Bactericidal efficacy and 

cellular response. An in vitro study using titanium and zirconia. / I.Hauser-

Gerspach, J.Vadaszan, I.Deronjic, C. Gass, J.Meyer [et al.] // Clinical Oral 

Investigations. 2011. 16, 1049− 1059. 

165. Influence of smoking on gingival crevicular fluid cytokines in severe 

chronic periodontitis / K. Tymkiw, D. Thunhell, G. Johnson, S. Joly, [et al. ] 

// J Clin Periodontol. 2011;38:219–28. 

166. Influence ofsmoking on clinical parameters and gingival crevicular 

fluid volume in patients with chronic periodontitis / S.A. Mokeem, 

S. Vellappally, R.S. Preethanath, M.I. Hashem, [et al.] // Oral Health Dent 

Manag. 2014; 13: 469–473. 

167. Ilchyshyn M. The experimental substation of periodontal tissue 

diseases complex prophylaxity in the condition of the tobacco smooking. 

// Функція і естетика. Біологічні та технічні аспекти: 6 

Східноєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації 

4-6 квітня 2013 р. Львів. C. 19− 20. 

168. Ilchyshyn M., Ilchyshyn O. Complex prevention of periodontal tissue 

diseases in smokers during the experiment //Material IV International dental 



179 

 

conference «Between function and aesthetic» (Lublin, Republic of Poland, 

April 20-21. 2018). Lublin, 2018. P. 43. 

169. Jannat-Khah D., McNeely J., Pereyra M. Dentists’ self-perceived role 

in offering tobacco cessation services: results from a nationally representative 

survey, United States, 2010–2011. // Prev Chronic Dis. 2014;11:E196.  

170.  Jiloha R. Biological basis of tobacco addiction: Implications for 

smoking-cessation treatment. // Indian J Psychiatry. 2010;52:301– 307.  

171.  Kallala R., Barrow J., Graham S. The in vitro and in vivo effects of 

nicotine on bone, bone cells and fracture repair. // Expert Opin Drug 

Saf. 2013;12:209– 233.  

172. Kapdan A., Öztaş N., Sümer Z. Comparing the antibacterial activity 

of gaseous ozone and chlorhexidine solution on a tooth cavity 

model. // J. Clin. Exp. Dent. 2013. 5, e133– 137. 

173. Kotsakis G., Javed F., Hinrichs J. Impact of cigarette smoking on 

clinical outcomes of periodontal flap surgical procedures: a systematic review 

and meta-analysis. // J Periodontol. 2015;86:254–263.  

174. Kshitish D., Laxman V. The use of ozonated water and 0.2% 

chlorhexidine in the treatment of periodontitis patients: A clinical and 

microbiologic study. // Indian J Dent Res . 2010;21:341–348. 

175. Kshitish D., Laxman V. The use of ozonated water and 0.2% 

chlorhexidine in the treatment of periodontitis patients: A clinical and 

microbiological study. // Indian Journal of Dental Research. 2010. 21, 

341− 348.  

176. Lindfors L., Tervonen E., Sandor G. Guided bone regeneration using a 

titanium-reinforcede PTFE membrane and particulate autogenous bone: the 

effect of smoking and membrane exposure. // Oral Surg Oral Med Oral Pathol 

Oral RadiolEndod. 2010;109:825– 830.  

177. Luthra K., Grover H., Aggarwal N. Smoking swings of gingival 

crevicular fluid secretion. // J IndianSocPeriodontol. 2012; 16: 101– 103. 



180 

 

178. Marrie R., Horwitz R., Cutter G. Smokers with Multiple Sclerosis Are 

More Likely to Report Comorbid Autoimmune Diseases. 

// Neuroepidemiology. 2011. 36: 85. 

179. Mayor-Hernandez F., Martinez-Abreu J., Moure-Ibarra M. Aplicacion 

del OLEOZON® en el tratamiento de las pericoronaritis. //Rev Med Electron. 

2011;33(1). Available from: 

http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202011/vol1%20201

1/tema11.htm 

180. Mc Millen R., Gottlieb M., Shaefer R. Trends in Electronic Cigarette 

Use Among U.S. Adults: Use is Increasing in Both Smokers and 

Nonsmokers. // Nicotine Tob Res. 2014 in press.  

181. Monastyrsky V.A., Hrynovets V.S. Diskovery that resulted in 

significiant changes in views of thepathology of periodontal tissues. Danylo 

Halytsky Lviv National Medical University, 2017.– 124 p. 

182. Nikotynizm a wybrane parametry periodontologiczne w przewlekłym 

zapaleniu przyzębia / R. Rudziński, J. Banach, K. Safranow, E. Dembowska, 

[et al.] // Cent Med Probl. 2011; 48: 180– 188. 

183. Nociti F., Casati M., Duarte P. Current perspective of the impact of 

smoking on the progression and treatment of periodontitis. // Periodontol 

2000. 2015;67:187– 210. 

184. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. / L. Stead, 

R. Perera, C. Bullen, D. Mant [et al.] // Cochrane Database Syst 

Rev. 2012;11:CD000146.  

185. Nogales C., Ferrari P., Kantorovich E. Ozone therapy in medicine and 

dentistry. // J Contemp Dental Pract. 2008;9:1– 9.  

186. Oral health risks of tobacco use and effects of cessation 

/ S. Warnakulasuriya, T. Dietrich, M. Bornstein [et al.] // International Dental 

Journal. 2010. № 60. P. 7– 30. 

187. P. Patel, A. Patel, S. Kumar Effect of subgingival application of topical 

ozonated olive oil in the treatment of chronic periodontitis: a randomized, 



181 

 

controlled, double blind, clinical and microbiological study Minerva 

Stomatol. 2012. 61 (9). pp. 381− 398. 

188. Paduraru A., Lacatusu S., Vataman R. Ozone therapy efficiency and 

gerovital H3 as an additional way to the complex treatment of periodontal 

disease. // Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2010;114(3):880− 884.  

189. Palenie tytoniu a stan kliniczny przyzębia z uwzględnieniem 

wskaźnikuw klinicznych / A. Kurhańska-Flisykowska, M. Kulza, J. Stopa, 

E. Paszyńska, W.Piekoszewskiiwsp. // Przegl Lek. 2012; 69:753– 755. 

190. Patel R., Wilson R., Palmer R.. The effect of smoking on periodontal 

bone regeneration: a systematic review and meta-analysis. 

// J Periodontol. 2012;83:143– 155. 

191. Patients’ attitudes towards the role of dentists in tobacco cessation 

counselling after a brief and simple intervention. / A. Ahmady, A. Homayoun, 

H. Lando, F. Haghpanah, M. Khoshnevisan // East Mediterr Health J. 2014. 

№20. Р.82– 89. 

192. Periodontal and serum protein profiles in patients with rheumatoid 

arthritis treated with tumor necrosis factor inhibitor adalimumab. 

/ T. Kobayashi, T. Yokoyama, S. Ito, D. Kobayashi [et al.] 

// J Periodontol. 2014;85:1480– 1488.  

193. Periodontal health in children exposed to passive smoking / E. Erdemir, 

A. Oba, J. Bergstrom [et al.] // J Clin Periodontol. 2010 Feb;37(2):160− 4. 

194. Polydorou O., Halili A., Wittmer A. The antibacterial effect of gas 

ozone after 2 months of in vitro evaluation. // Clin Oral Investig. 

2012;16(2):545− 550. 

195. Prevalence and socio-demographic correlates of daily cigarette smoking 

in Poland: Results from the global adult tobacco survey (2009-2010) 

/ D. Kaleta, T. Makowiec-Dabrowska, E. Dziankowska-Zaborszczyk, 

A. Fronczak // Int J Occup Med Environ Health 2012;25: 126– 136. 

196. Regenerative treatment with platelet - rich plasma combined with a 

bovine — derived xenograft in smokers and non - smokers: 12 - month 



182 

 

clinical and radiographic results / S. Yilmaz, G. Cakar, S.D. Ipci [et al.] 

// J Clin Periodontol. 2010, 37 (1), 80– 87. 

197. Ripamonti C., Cislaghi E., Mariani L. Efficacy and safety of medical 

ozone (O3) delivered in oil suspension applications for the treatment of 

osteonecrosis of the jaw in patients with bone metastases treated with 

bisphosphonates: Preliminary results of a phase I-II study. // Oral Oncol. 

2011;47(3):185− 190. 

198. Risk factors for the progression of periodontal attachment loss: a 5-year 

population-based study in South Brazil.  / A. Haas, M. Wagner, 

R. Oppermann, C. Rosing [et al.] // J Clin Periodontol. 2014;41:215–223.  

199. Sagai M., Bocci V. Mechanisms of Action Involved in Ozone Therapy: 

Is healing induced via a mild oxidative stress. // Med Gas Res. 2011;1(1). doi: 

10.1186/2045−9912−1−29. 

200. Saini R. Ozone therapy in dentistry: A strategic review. Journal of 

natural science, biology, and medicine. 2011;2(2):151− 153.  

201. Shchipkova A., Nagaraja H., Kumar P. Subgingival microbial profiles 

of smokers with periodontitis. // J Dent Res. 2010;89:1247–53.  

202. Shoukheba M., Ali S. The effects of subgingival application of 

ozonated olive oil gel in patient with localized aggressive periodontitis. A 

clinical and bacteriological study. // Tanta Dent J 2014;11:63− 73. 

203. Smoking prevalence and cigarette consumption in 187 countries, 1980–

2012. / M. Ng, M. Freeman, T. Fleming, M. Robinson, L. Dwyer-Lindgren, 

[et al.] // JAMA. 2014;311:183–192. 

204. Smoking swings of gingival crevicular fluid secretion / K. Luthra, 

H. Grover, N. Aggarwal, S. Luthra //J Indian Soc Periodontol. 2012; 16: 101–

103. 

205. Sorensen L. T. Wound healing and infection in surgery: the 

pathophysiological impact of smoking, smoking cessation, and nicotine 

replacement therapy: a systematic review. // Ann Surg. 2012;255:1069–1079.  



183 

 

206. Sreedevi M., Ramesh A., DwarakanathС. Periodontal status in smokers 

and nonsmokers: a clinical, microbiological, and histopathological study 

// Intern. J. Dent. Vol. 2012. Article ID 571590. 10 p. 

207. Srikanth A., Sathish M., Sri Harsha A. Application of ozone in the 

treatment of periodontal disease // J. Phar. Bioallied Sci. 2013. № 5 (Suppl 1). 

Р. 89–94. 

208. The antidysbiotic and antiphlogistic actions of quertulin at the 

experimental toxic hepatitis /A. P. Levitsky, A. V. Bocharov, A. I. Furdichko, 

V.T. Stepan // Journal of education, health and sport formely journal of health 

sciences. Vol 7 № 3. 2017. P. 500−511. 

209. Tobacco use and smoking cessation practices among physicians in 

developing countries: / A. Abdullah, F. Stillman, L. Yang, H. Luo, Z. Zhang, 

J. Samet // A literature review (1987–2010) International journal of 

environmental research and public health. 2013. №11. Р.429– 455. 

210. Tobacco smoking affects bacterial acquisition and colonization in oral 

biofilms. / P. Kumar, C. Matthews, V. Joshi, M. de Jager, M.Aspiras // Infect 

Immun. 2011;79:4730–4738.  

211. The effects of smoking on fracture healing. Surgeon / A. Sloan, 

I. Hussain, M. Maqsood [et al. ] // 2010, 8 (2), 111–116. 

212. The influence of different pathogens on lysozyme activity into tissues 

of rat oral cavity / A.P. Levitsky, M.A. Ostafiichuk, O.E. Uspenskii, 

G.Z. Boris, A.I. Furdichko [et al. ] // Journal of education, health and sport 

formely journal of health sciences.– Vol 7.№ 8. 2017. P. 1070−1081. 

213. The Lancet. E-cigarettes: Public Health England’s evidence-based 

confusion. // Lancet. 2015;386:829.  

214. The relationship between cigarette smoking and oral colonization with 

Candida species in healthy adult subjects / S. Muzurović, M. Hukić, E. 

Babajić, R. Smajić // Med Glas. 2013; 10: 397–399. 



184 

 

215. Update on Prevalence of Periodontitis in Adults in the United States: 

NHANES 2009 to 2012. / P. Eke, B. Dye, L. Wei, G. Slade [et al.] 

// J Periodontol. 2015;86:611–22. 

216. Vishnevskaya A.A. Impact of tobacco smoking on periodontal tissues, 

liver function and antioxidant system in rats // J. Clin. Periodontol. 2012. Vol. 

39, Suppl. 13: Abstracts of Europerio 7, Vienna, Austria, 6-9 June 2012. 

P. 146. 

217. WHO Report on The Global Tobacco Epidemic, MPOWER World 

Health Organization. 2013. 

218. World Health Organization: WHO global report:mortality attributable 

to tobacco. World Health Organization. Geneva 2012 

219. Antimicrobial activity of super-oxidised water against oral 

microorganisms. / K. Yamada, M. Yama, Y. Takaku, T. Kakizawa [et al.] 

// Arch Oral Biol. 2010;55:397−400 

220. Zaborszczyk E., Fronczak A. Prevalence and sociodemographic 

correlates of daily cigarette smoking in Poland: Results from the global adult 

tobacco survey (2009-2010). // Int J OccupMedEnvironHealth 2012. 25: 126–

136. 



185 

 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

1. Зубачик В. М., Ільчишин М. П. Застосування озонованої обліпихової 

олії для профілактики та лікування тютюнозалежного пародонтиту в 

експерименті // Лікувальна справа. 2014. № 12. С. 95– 98. (Здобувачем 

проведено експериментальну частину дослідження, збір матеріалу, 

статистична обробка даних, аналіз та узагальнення результатів, 

формування висновків, підготовка матеріалу до друку). 

2. Зубачик В. М., Ільчишин М. П. Шкідливість впливу тютюнопаління 

на стан тканин порожнини рота у підлітків та осіб молодого віку // Новини 

стоматології. 2008. №3 (56). С. 48– 51. (Здобувачем опрацьовано огляд 

літератури, формування висновків, підготовка матеріалу до друку). 

3. Ільчишин М. П., Двуліт І. П., Фурдичко А. І. Клінічна ефективність 

використання лікувально-профілаткичних засобів рослинного походження при 

патології пародонту у курців // Вісник стоматології. 2012. № 6.С. 38– 39. 

(Здобувачем проведено обстеження хворих, збір матеріалу, аналіз та 

узагальнення результатів, формування висновків, підготовка матеріалу до 

друку). 

4. Зубачик В. М., Ільчишин М. П. Клінічна ефективність застосування 

озонованої обліпихової олії в курців, хворих на генералізований пародонтит 

// Український стоматологічний альманах. 2018. №1. С. 24– 27.(Здобувачем 

проведено обстеження хворих, збір матеріалу, статистична обробка даних, 

аналіз та узагальнення результатів, формування висновків, підготовка 

матеріалу до друку). 

5. Ільчишин М. П. Інтегральні показники гіпоксії у курців, хворих на 

генералізований пародонтит // Актуальні проблеми сучасної медицини. 2018. 

Вип.1(61), Т.18. С. 230– 233.  

6. Фурдичко А. І., Ільчишин М. П., Бариляк А. Я. Вплив захворювань 

гепатобіліарної системи та шкідливої звички тютюнопаління на виникнення 



186 

 

запальних захворювань пародонта // Новини стоматології. 2018. №2 (95). С. 

53– 56. (Здобувачем проведено збір матеріалу, аналіз та узагальнення 

результатів, формування висновків, статистична обробка даних,підготовка 

матеріалу до друку). 

7. Ільчишин М. П., Фурдичко А. І., Бариляк А. Я. Поширеність 

захворювань пародонту серед тютюнозалежних осіб // Новини стоматології. 

2018. № 4 (97). С. 86– 88. Здобувач брала участь у проведенні клінічних 

досліджень, статистичному опрацюванні отриманих даних, підготувала 

статтю до друку. 

8. Фурдичко А. І., Ільчишин М. П. Изучение клинической 

эффективности фитопрепаратов в комплексной терапии хронического 

генерализованного пародонтита у пациентов с табачной зависимостью // 

Сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции 

с международным участием, посвященной 25-летию основания 

учрижденияоброзования «Гомельский государственный медицинский 

университет». 05-06.11.2015. С.1017– 1019. (Здобувачем опрацьовано огляд 

літератури, проведено обстеження хворих, збір матеріалу, аналіз та 

узагальнення результатів, формування висновків, підготовка матеріалу до 

друку). 

9. Ільчишин М. П., Ільчишин О. С. Комплексне рентгенологічне 

обстеження стану тканин пародонту у курців // 100 років Українському 

лікарському товариству: мат. ХІІІ Конґресу СФУЛТ 30 вересня-3 жовтня 2010 

р. – Львів-Київ-Чікаґо. С. 551. (Здобувачем проведено обстеження хворих, збір 

матеріалу, формування висновків, підготовка матеріалу до друку). 

10. Ilchyshyn M. The experimental substation of periodontal tissue diseases 

complex prophylaxity in the condition of the tobacco smooking // Функція і 

естетика. Біологічні та технічні аспекти: 6 Східноєвропейська конференція з 

проблем стоматологічної імплантації 4-6 квітня 2013 р. Львів. Р. 19– 20. 

11. Ільчишин М. П., Чобіт М. Р. Спосіб кількісного визначення 

компонентів тютюнового диму з використанням насадки МарМак // Химия, 



187 

 

био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической 

промышленности. І Международная научно-практическая конференция 10-13 

июня 2013. Щёлкино. 2013. С. 253. (Здобувач, аналіз та узагальнення 

результатів, формування висновків, підготовка матеріалу до друку). 

12. Ільчишин М. П., Фурдичко А. І., Бариляк А. Я., Федун І. Р. Клініко-

інструментальне визначення стану кровообігу у тютюнозалежних пацієнтів з 

генералізованим пародонтитом // Журнал національної академії медичних 

наук України. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених, 

присвячена 25-річчю національної академії медичних наук України. Київ. 

2018. С. 210.(Здобувач оглянула хворих, провела дослідження, статистичну 

обробку даних, аналіз та узагальнення результатів, формування висновків). 

13. Ilchyshyn M., Ilchyshyn O. Complex prevention of periodontal tissue 

diseases in smokers during the experiment // IV International dental conference 

«Between function and aesthetic» - Lublin, Republic of Poland, April 20-21. 2018. 

Р. 43. (Здобувач провела експериментальне дослідження, статистичну 

обробку даних, аналіз та узагальнення результатів, формування висновків 

підготувала матеріал до друку). 

14. Патент № 83328 Україна, МПК G01N 5/02. Спосіб кількісного 

визначення компонентів тютюнового диму на масу тютюну з використанням 

насадки МарМак / М. П. Ільчишин, М. Р. Чобіт, В. М. Зубачик /UA / № u 

201212647; заявл. 05.11.2012; опубл. 10.09.2013, Бюл. №17. (Здобувач 

сформулювала ідею, провела експериментальну частину патенту, провела 

статистичну обробку даних, аналіз та узагальнення результатів, 

формування висновків, підготовка матеріалу до друку). 

 

 

 

 

 

 



188 

 

Основні положення дисертації висвітлені на: 

1. Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні 

методи діагностики, лікування та профілактики в терапевтичній стоматології», 

(м. Полтава 25-26 березня 2010року) – стендова доповідь, публікація. 

2. Східноєвропейська конференція з проблем стоматологічної 

імплантації (м. Львів 4-6 квітня 2013 року) – стендова доповідь, публікація. 

3. Конференція молодих вчених « Актуальні проблеми стоматології 

дитячого віку» присвяченої 95-річчю з дня народження Луцик Л.А., (м. Львів 

30.10.2014 року) – усна доповідь. 

4. Наук.-практ. конференція з міжнар. участю « Сучасні підходи до 

профілактики, діагностики та лікування захворювань тканин пародонта і 

слизової оболонки порожнини рота», (м. Тернопіль 19-21.квітня 2018 року) – 

усна доповідь, публікація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

Додаток Б 

Форма добровільної згоди на участь у дослідженні 
 

Я, _____________________________________________________________________ ,  

                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)    

проживаю за адресою__________________________________________________________   

згоден(на) на участь у проведенні наукового дослідження розробки на тему:«Оптимізація 

комплексного лікування захворювань тканин пародонту у курців»  

Мета дослідження: визначити вплив застосування озонованої обліпихової олії на стан 

тканин пародонту у курця. 

Під час виконання даного дослідження виявлятимуться скарги, вивчатимуть анамнез та 

показники як загального, так і місцевого статусу. Визначатимуть параклінічні індекси: (OHI-S) 

Green-Vermilion (1964); H.R. Mǜhlemann (1971); (РМА) Č. Parma; Russel (1956); CPITN. Стан 

кісткової тканини вивчатимуть шляхом рентгенологічного обстеження. Додатково визначатимуть 

стійкість капілярів за методом В.І. Кулаженко [4], досліджуватимуть швидкість слиновиділення 

(нестимульовану слину вранці натщесерце  спльовуватимуть впродовж 20 хв у мірні пробірки), 

в’язкість (за допомогою віскозиметра Освальда) та кислотність (рН-метра мілівольтметра рН-150М) 

ротової рідини. Для визначення газів крові братимуть натще венозну кров (4 мл) з ліктьової вени 

(цифровий аналізатор рН і газів крові типу ІІ 1306 (США)). Матеріалом для патоморфологічних 

досліджень будуть біоптати слизової оболонки ясен, а також тканина отримана під час кюретажу 

пародонтальних кишень, операційних втручань, під час видалення зубів за ортопедичними чи 

ортодонтичними показаннями. Забір матеріалу здійснюватимуть під провідниковим 

знеболюванням. Лікування проводитиметься за базовою терапією та із застосуванням озонованої 

обліпихової олії аплікаційно на ясна (тривалістю 10 хв в умовах амбулаторного прийому) та в 

домашніх умовах ротові ванночки та полоскання по 10 хв 3 рази на добу. Курс лікування з 

озонованою обліпиховою олією проводитимуть впродовж 5-7 днів, кожні 4, 6 місяців залежно від 

перебігу та ступеня ураження тканин пародонту. 

Ризик для учасників дослідження може бути пов'язаний із забором 4 мл венозної крові 

одноразово. 

Очікувана користь дослідження надасть можливість оцінити глибину патологічного 

процесу, а застосування озонованої обліпихової олії при лікуванні захворювань тканин пародонту 

засвідчить ефективність її терапевтичного впливу.  

Я детально поінформований(на) про мету, завдання та терміни проведення дослідження. Я 

мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять стосовно  наукового дослідження 

та одержав(ла) на них відповіді. 

Отримавши роз’яснення, я згоден(на) співпрацювати з дослідником та зобов’язуюсь 

інформувати його у випадку погіршення стану мого здоров’я. 

Я поінформований(на) про те, що можу вийти з дослідження на будь-якому з його етапів. Я 

розумію, що участь у дослідженні не передбачає матеріальної винагороди або компенсації. 

Я поінформований(на) про те, що інформація про мою участь у дослідженні залишається 

суворо конфіденційною. 

Я поінформований(на) про те, що результати дослідження можуть бути опубліковані та 

можуть обговорюватись дослідниками, а також представниками уповноважених державних 

структур із збереженням конфіденційності моїх даних. 

   

“____”________________ 20___ року 

   (підпис пацієнта*)                                                                                                          

 

Ільчишин М. П.  “____”________________ 20___ року 

   (підпис представника*)                                                                                                          
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