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Дисертаційна

робота

присвячена

вдосконаленню

діагностики

та

комбінованого лікування захворювань пародонта у хворих на первинний
гіпотиреоз.
Обстежено 134 пацієнти, з яких 83 хворих на первинний гіпотиреоз із
захворюваннями

пародонта

(основна

група),

15

–

без

захворювань

щитоподібної залози з патологією пародонта (група порівняння) та 30 пацієнтів
були клінічно здоровими (група контролю). Пацієнти, включені у дослідження,
знаходились на диспансерному спостереженні та амбулаторному лікуванні в
ендокринологічному відділенні КЗ ТОР «Тернопільська університетська
лікарня» та поліклінічному відділенні КНП «Міська комунальна лікарня № 3»
ТМР і спостерігались амбулаторно протягом 2015-2017 років на кафедрі
терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».
У

пацієнтів

із

первинним

гіпотиреозом

має

місце

висока

розповсюдженість захворювань пародонта (93,26±2,67%), що проявляється
розвитком запальних (37,35±5,34%) та у більшій мірі дистрофічно-запальних
(62,65±5,34%) уражень його тканин, і підтверджується результатами індексного
оцінювання:

папілярно-маргінально-альвеолярним

індексом,

комплексним

3
пародонтальним індексом та рівнем гігієни ротової порожнини. Найчастіше
діагностується хронічний катаральний гінгівіт та хронічний генералізованний
пародонтит середнього та важкого ступеня тяжкості, які мають латентний
перебіг.
Виявлено, що у хворих на первинний гіпотиреоз у мікробіоценозах
пародонтальних

кишень

домінують

представники

анаеробних

та

факультативно-анаеробних мікроорганізмів: α-гемолітичні стрептококи у 93,3%
хворих,

штами

порфіромонад

у

83,3%,

коагулазопозитивних

та

коагулазонегативних стафілококів у 75,0 % та 78,3 %, відповідно, а культури
лактобактерій висіяно у 55 % пацієнтів. У всіх пацієнтів спостерігаються
дисбіотичні зміни досліджуваного біотопу: у 68,3 % хворих встановлено
дисбіоз І ступеня, у 23,3 % – II ступеня, у 8,4 % – III ступеня.
На тлі первинного гіпотиреозу у хворих із захворюваннями пародонта
порушується системний та місцевий імунітет, на що вказує вірогідне
зменшення CD3 на 33,6 %, CD4 на 33,4 %, CD8 на 36,6 %, а CD16 на 28,9 %
(p<0,05), кількість яких залежна від клінічних проявів гіпотиреозу. Ці зміни
супроводжуються зростанням вмісту IgА у 1,9 раза (p<0,05), IgG – у 1,3
(p<0,05) і IgM – у 2,1 (p<0,05) раза порівняно з пацієнтами без патології
щитоподібної залози. Про порушення місцевого імунітету свідчить зниження
рівня активності лізоциму у 1,8 раза і підвищення вмісту sIgA у 1,3раза.
У хворих основної групи порушується кістковий метаболізм, про що
свідчить збільшення рівня оксипроліну в 2,1 раза та зниження активності
кісткової лужної фосфатази у 2 рази, порівняно з пацієнтами групи порівняння,
причому вірогідні зміни виявлено у пацієнтів із маніфестною формою
первинного гіпотиреозу.
Застосування лише препаратів базової терапії захворювань є недостатнім
та малоефективним. Розроблено схему комбінованого лікування захворювань
пародонта у хворих на тлі первинного гіпотиреозу, що полягає у додаванні до
традиційної базової фармакотерапії препарата місцевої дії – антисептика
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холісалу гелю (2 рази на день у вигляді аплікацій на ясна курсом 14 днів), а
перорально – імуновелу, препарата з імуномодулюючою дією (по 1 капсулі 4
рази на добу курсом 14 днів). Хворі, які отримували комбіноване лікування
становили основну групу, порівняльна група хворих отримували базове
лікування.
Комбіноване застосування холісал гелю та імуновелу позитивно впливає
на патогенетичні ланки розвитку ЗП у осіб із ПГ. Проте, нами встановлено, що
ефективність такої комбінованої фармакотерапії у хворих основної групи була
вищою порівняно із порівняльною. Про це свідчать показники індексного
оцінювання стану тканин пародонта та гігієни порожнини рота .
Нами було відмічено, що індекс РМА знизився на 61,30 % (p<0,05) у
хворих основної групи та у осіб групи порівняння – на 60,8 % (p<0,05) і
вказував на наявність легкого ступеню гінгівіту. Індекс КПІ у пацієнтів
основної групи після лікування знизився на 42,30 % (p<0,05), а у хворих групи
порівняння – на 40,7 %, що вказує на легкий ступінь захворюваня тканин
пародонта. Через 30 днів лікування нами виявлено підвищення рівнів
показників індексів РМА та КПІ у хворих групи порівняння у 1,8 та у 1,3 раза
відповідно, що вже відповідало середньому ступеню ураження тканин
пародонта. У хворих основної групи індекс гігієни за Грін-Вермільйоном
знизився на 54,12 % (p<0,05) і відповідав задовільному стану гігієни порожнини
рота та продовжував утримуватись на такому рівні через 30 днів, а у хворих
порівняльної групи знизився на 47,3 % (p<0,05), і свідчив про задовільний стан
гігієни, проте через 30 днів він зріс у 1,7 раза (p<0,05) та вказував на
незадовільний рівень гігієни.
При цьому у пацієнтів основної групи показники цих індексів залишались
на рівні легкого ураження тканин пародонта.
Під впливом комбінованої фармакотерапії змінювалась контамінація
пародонтальних кишень клінічно значущими мікроорганізмами, спостерігалося
зменшення частоти виявлення та зниження на порядок і більше рівня
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обсіменіння досліджуваного біотопу видами мікроорганізмів, які віднесені до
умовно патогенних та до пародонтопатогенних маркерів (зменшувалась
щільність обсіменіння та частота виявлення), що забезпечує повернення до
нормоценозу. Якісний та кількісний склад мікрофлори пародонтальної еконіші
покращувався у 40,0% хворих, що отримували комбінацію холісал гелю та
імуновелу, а хворих, що перебували на стандартному лікуванні у 33,3%.
Встановлено позитивний вплив холісал гелю та імуновелу на показники
клітинної та гуморальної ланок системного і місцевого імунного захисту, що
підтверджується підвищенням кількості CD3, CD4, CD8, CD16 до нижньої межі
групи здорових осіб, а також зниження рівнів імуноглобулінів класів А, М, G.
Позитивна динаміка спостерігається і серед показників місцевого імунітету, що
супроводжується підвищенням рівня активності лізоциму та зниженням рівня
sIgA у ротовій рідині та наближенням до показників здорових осіб у пацієнтів
основної групи. У хворих, котрі отримували базову терапію, рівні показників
загального та місцевого імунітету не зазнали істотних змін.
Комбіноване застосування холісал гелю та імуновелу покращує стан
кісткового метаболізму, що характеризується зменшенням рівня оксипроліну на
51,3% (p<0,05) і підвищенням активності кісткової лужної фосфатази у 2,1 раза
у сироватці крові, тоді як після базового лікування значення відповідних
біохімічних маркерів кісткового метаболізму змінювались на 41,1% та у 1,5
раза, відповідно, відносно початкового рівня (p<0,05).
Комбіноване застосування холісал гелю та імуновелу позитивно впливає
на клінічні ознаки захворювань пародонта та гігієну порожнини рота у хворих
із первинним гіпотиреозом, змінює контамінації пародонтальних кишень
клінічно

значущими

мікроорганізмами,

що

забезпечує

повернення

до

нормоценозу, покращує показники клітинної та гуморальної ланки системного
імунітету, місцевого імунного захисту та показники біохімічних маркерів
кісткового ремоделювання.
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Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено, що
комбіноване застосування препаратів холісал гель та імуновел у хворих на первинний
гіпотиреоз позитивно впливає на клінічний перебіг захворювань пародонта, відновлення
мікробіоценозу ротової порожнини, показники клітинної та гуморальної ланки
загального і місцевого імунного захисту, стан кісткового метаболізму.
Отримано нові дані щодо розповсюдженості захворювань пародонта у
хворих на первинний гіпотиреоз. Установлено вплив первинного гіпотиреозу
на розвиток захворювань пародонта (коефіцієнт значущості співвідношення
шансів

рівний

2,67).

Доведено,

що

на

тлі

первинного

гіпотиреозу

захворювання пародонта мають хронічний латентний перебіг.
Виявлено, що у мікробіоценозах ясенних та пародонтальних кишень
хворих із захворюваннями пародонта на тлі первинного гіпотиреозу домінують
представники анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів.
Поглиблено уявлення про стан загального імунного захисту у хворих із
захворюваннями пародонта у поєднанні з первинним гіпотиреозом: виявлено
порушення клітинної та гуморальної ланок імунітету, що має значення в
патогенезі розвитку захворювань пародонта. Доведено, що у хворих із
первинним гіпотиреозом та патологією тканин пародонта спостерігається
зниження місцевого імунітету порожнини рота.
Доповнено наукові дані, щодо кісткового метаболізму у пацієнтів із
захворюваннями пародонта на тлі первинного гіпотиреозу, що доводять про
порушення у них процесі ремоделювання.
Практичне значення одержаних результатів. На підставі клінічних
спостережень,

результатів

оцінки

стану

мікробіоценозу

ясенних

та

пародонтальних кишень, кісткового метаболізму, системного та місцевого
імунітету у хворих із захворюваннями пародонта на тлі первинного гіпотиреозу
обгрунтовано, розроблено та впроваджено лікувально-профілактичну схему, що
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включає

комбіноване

застосування

антисептика

холісал

гель

та

імуномодулюючого препарату імуновел.
Застосування запропонованої комбінованої фармакотерапії системної та
місцевої дії має перевагу над стандартною медикаментозною терапією. Це
підтверджується

різноспрямованою

патогенетичною

дією,

відсутністю

побічних ефектів, особливо у хворих на тлі первинного гіпотиреозу.
Ключові слова: захворювання пародонта, первинний гіпотиреоз,
комбіноване лікування, імуновел, холісал гель.
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Chorniy AV Clinical and laboratory substantiation of treatment of patients with
periodontal diseases on the background of primary hypothyroidism. - Qualifying
scientific work on the rights of manuscripts.
Dissertation for a candidate’s degree in medical I.Ya. Gorbachevskyi Ternopil
State Medical University, Ministry of Health of Ukraine”, Ternopil, 2018. –State
Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery National
Academy of Medical Sciences of Ukraine», Odessa, 2019
The dissertation is devoted to the improvement of diagnostics and combined
treatment of periodontal diseases in patients with primary hypothyroidism.
134 patients were examined, of which 45 - without thyroid gland diseases and
89 patients with primary hypothyroidism. The patients included in the study were on
the clinical examination and outpatient treatment at the endocrinology department of
the TOR «Ternopil University Hospital» and the clinic department of the Communal
Hospital No. 3 of the Communist Party of Ukraine, and were observed outpatient
during 2015-2017 at the Department of Therapeutic Dentistry at the «Ternopil State
Medical University State Medical University named after. I. Ya. Gorbachevsky
Ministry of Health of Ukraine».
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Patients with primary hypothyroidism have a high prevalence of periodontal
diseases (93,26±2,67%), which is manifested by the development of inflammatory

(37,35±5,34%) and more dystrophic and inflammatory (62,65±5,34%) lesions of its
tissues, which is confirmed by the results of the index evaluation oral hygiene,
papillary-marginal-aliviaal index and complex periodontal index. The most
commonly diagnosed chronic catarrhal gingivitis and chronic generalized
periodontitis of moderate to severe severity, which have a latent course.
It was found that in patients with primary hypothyroidism in microbiocenoses
of periodontal pockets dominated by representatives of anaerobic and facultative
anaerobic microorganisms: α-hemolytic streptococci in 93,3% of patients,
porphyromonads in 83,3%, coagulase-positive and coagulase-negative staphylococci
in 75,0% and 78,3% respectively, and lactobacillus culture was shown in 55% of
patients. In all patients, there are dysbiotic changes in the studied biotope: in 68,3%
of patients it is diagnosed with dysbiosis of the I degree, in 23,3% – II degree, at
8,4% – III degree.
On the background of primary hypothyroidism, in patients with periodontal
disease, systemic and local immunity is disturbed, indicating a probable reduction of
CD3 by 33,6%, CD4 by 33,4%, CD8 by 36,6%, and CD16 by 28,9% (p <0.05), the
number of which was dependent on clinical manifestations of hypothyroidism. These
changes are accompanied by an increase in the content of IgA in 1,9 times, IgG – in
1,3 and IgM – in 2,1 times (p <0,05) compared with patients without pathology of the
thyroid gland. The violation of local immunity is indicated by a decrease in the level
of activity of lysozyme in 1,8 times and an increase in the content of sIgA in 1,3
times.
In patients with primary hypothyroidism combined with periodontal diseases,
there is a violation of bone metabolism, as evidenced by an increase in the level of
oxyproline in 2,1 times and a decrease in the activity of bone alkaline phosphatase in
2 times, compared with patients without pathology of the thyroid gland, with
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probable changes detected in patients with a manifestation of primary
hypothyroidism.The use of only basic therapy drugs is inadequate and ineffective.
The scheme of combined treatment of periodontal diseases in patients with the
background of primary hypothyroidism, consisting in addition to the traditional basic
pharmacotherapy drug of local action - an antiseptic holissal gel (2 times a day in the
form of applications at a clear course of 14 days), and oral – imunovel
immunomodulatory action (1 caps. 4 times a day for a course of 14 days).
Combined application of holissal gel and imunovel positively influences on the
nosotropic links of розвтку of periodontal disease for persons from primary
hypothyroidism. However, it is set by us, that efficiency of such combined using the
patients of the first group had higher by comparison to the second. To it the indexes
of index evaluation of the state of tissue of periodontal and hygiene of cavity of
mouth testify for patients with a primary thyroprivia with the diseases of periodontal.
It was marked by us, that the index of РМА went down on 61,30 (p<0,05) for
the patients of basic group and for the persons of group of comparison – on 60,8
p<0,05) and specified in the presence of easy degree of gingivitis. Index of CPI for
patients to the basic group after treatment dercreased 42,30 (p<0,05), and for the
patients of group of comparison - on 40,7 that specifies on the easy degree of desease
tissue of periodontal. In 30 days of treatment we are educe the increase of levels of
indexes of indexes of РМА and CPI for the patients of group of comparison in 1,8
and in 1,3 times accordingly, that answered the middle degree of defeat of tissue of
periodontal already.
Under the influence of combined pharmacotherapy, contamination of
periodontal pockets with clinically significant microorganisms changed, there was a
decrease in the frequency of detection and reduction of the order of magnitude and
more of the level of the digestion of the studied biotope by the types of
microorganisms classified as opportunistic and to paradontogenic markers
(decreasing the degree of insemination and the frequency of detection), ensuring
return to normocenosis. The qualitative and quantitative composition of the
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periodontal growths of the microflora was improved in 40,0% of patients receiving
the combination of holissal gel and immune, and patients who underwent standard
treatment at 33,3%.
Positive effect of holissal gel and immune against cell and humoral
components of systemic and local immune protection is proved, which is confirmed
by the increase in the number of CD3, CD4, CD8, CD16 to the lower limit of healthy
subjects, as well as decrease of levels of immunoglobulins of classes A, M, G.
Positive dynamics is observed among the indicators of local immunity, which is
accompanied by an increase in the level of activity of lysozyme and a decrease in the
level of sIgA in the oral liquid and the approach to control in people with periodontal
diseases in the background of hypothyroidism. In patients who received baseline
therapy, the levels of general and local immunity did not undergo significant changes.
The combined use of holissal gel and immune improves the status of bone
metabolism in individuals with primary hypothyroidism, characterized by a decrease
in the level of oxyproline on 51,3% (p<0,05) and an increase in bone alkaline
phosphatase activity of 2,1 times in serum, whereas after the basic treatment, the
values of the corresponding biochemical markers of bone metabolism varied on
41,1% and 1,5 times respectively, relative to the baseline (p <0,05).
Combined use of holissal gel and immune positive affects the clinical signs of
periodontal disease and oral hygiene in patients with pernicious hypothyroidism,
changes the contamination of periodontal pockets with clinically significant
microorganisms, which provides a return to normocenosis, indicators of cellular and
humoral system immunity, local immune defense, improves indicators of biochemical
markers of bone remodeling.
Scientific novelty of the obtained results. New data on the prevalence of
periodontal diseases in patients with primary hypothyroidism, namely in
(93,26±2,67%) of the examined patients, were received. It was established that
chronic generalized catarrhal gingivitis was registered at the background of
hypothyroidism at (37,35±5,34%), and chronic generalized periodontitis was
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observed in (62,65±5,34%) of patients who had a latent course. It was shown that
(7,23±2,86%) of patients had catarrhal gingivitis of light severity, (12,05±3,60%) had
an average, (18,07±4,25%) had severe. In the patients with chronic generalized
periodontitis, the severity of the disease was noted in (19,28±4,36%) of patients, ІІ –
(24,10±4,72%), ІІІ – (19,28±4,36%). The influence of primary hypothyroidism on
the development of periodontal diseases is established, as indicated by the coefficient
of significance of the odds ratio equal to 2,67.
Scientific data on bone metabolism in patients with periodontal diseases on the
background of primary hypothyroidism has been supplemented.
For the first time, it was revealed that in the microbiocenoses of the gingival
and periodontal pockets of patients with periodontal diseases in the background of
primary hypothyroidism dominated by representatives of anaerobic and extraanaerobic microorganisms, namely, α-hemolytic streptococci was sown in 93,3% of
patients, and 55% in the culture of lactobacilli. In the majority of patients (83,3%)
there were strains of porphyromonad, coagulase-positive and coagulase-negative
staphylococci (75,00% and 78,30% respectively).
An in-depth understanding of the state of general immune defense in patients
with primary hypothyroidism combined with periodontal diseases is deepened. The
disturbance of cellular and humoral links was determined, which is important in the
pathogenesis of the development of periodontal diseases in the background of
primary hypothyroidism.
For the first time, new data on local status has been obtained. It has been
established that in patients with primary hypothyroidism and pathology of
periodontal tissues, decrease of lysozyme activity and increase of sIgA content
(p<0,05) is observed. It is proved that depending on the severity of the pathological
process in the periodontal tissues, the content of sIgA increases, however, the activity
of lysozyme decreases.
For the first time the scheme of treatment of periodontal pathology in patients
with the background of initial hypothyroidism with the use of antiseptic holisal and
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an immunomodulator of immune cells was proposed. It was first discovered that the
combined use of antiseptic holissal and immunomodulator immune positively affects
the clinical course of periodontal disease in patients with primary hypothyroidism, as
indicated by the decrease of the Green-Vervilion index, papillary-marginal-alveolar,
complex periodontal index.
For the first time, the positive effect of such a combined application on the
condition of bone metabolism in people with periodontal diseases on the background
of primary hypothyroidism has been shown. It has been shown for the first time that
in 40% of patients receiving holissal gel and immunosensitive versus 33.3% of
patients on standard treatment, we observed a complete recovery of microbiocenosis,
indicating a higher efficacy of this combined pharmacotherapy.
The combined use of holissal gel and immune positive affects the cellular and
humoral levels of systemic and local immune protection, which is confirmed by the
normalization of CD3, CD4, CD8, CD16 as well as lower levels of immunoglobulins
of classes A, G, M. This is accompanied by an increase lysozyme activity and
decreased sIgA content in the oral liquid.
The practical value of the results. Based on clinical observations, results of
assessing the state of microbiocenosis of the gums and periodontal pockets, bone
metabolism, systemic and local immunity in patients with periodontal diseases in the
background of primary hypothyroidism, the treatment and prophylactic scheme,
which includes the combined application of the antiseptic of the holissal gel and the
immunomodulatory complex, was developed and implemented, was developed and
implemented. immunosuppressants
The use of the proposed combination systemic and local pharmacotherapy has
an advantage over standard drug therapy. This is confirmed by a multidirectional
pathogenetic effect, the absence of side effects, especially in patients with the
background of primary hypothyroidism.
Key words: primary hypothyroidism, subclinical manifestation, chronic
catarral gingivitis, chronic generalized periodont.
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ВСТУП
Актуальність теми. Одним із пріоритетних напрямків ВООЗ, при
розробці нових цілей і завдань до 2020 року, є виявлення та усунення чинників
ризику формування стоматологічних захворювань. Провідне місце серед
важливих проблем сучасної стоматології займає діагностика, лікування та
профілактика захворювань тканин пародонта [12,187, 255]. Актуальність цього
питання визначається низкою обставин: високою поширеністю запальних
захворювань пародонта у людей різного віку,тривалим хронічним перебігом,
схильністю до прогресування з формуванням комплексу патологічних змін, які
призводять до втрати основних функцій зубощелепової системи й відсутністю
своєчасної діагностики і ефективних методів лікування та профілактики [17,
38, 70]. Це призводить до зниження працездатності, погіршення якості життя
пацієнтів, що обумовлює медико-соціальне значення даної проблеми [47, 129,
136].
До причинних факторів виникнення захворювань пародонта відносять
соматичні захворювання [22, 27, 68, 96]. Серед них, особливу увагу
привертають захворювання щитоподібної залози (ЩЗ). З одного боку, це
пов’язано з тим, що саме ЩЗ активно реагує на геохімічний стан довкілля з
подальшим виникненням тих чи інших її захворювань [86, 135, 169]. З іншого
боку, у сучасних умовах населення залишається наодинці з несприятливим
впливом навколишнього середовища, оскільки ефективний досвід світової
спільноти у боротьбі з йодним дефіцитом не впроваджений в Україні. Так, за
10 років кількість випадків гіпотиреозу зросла на 38,9 %, а в розрахунку на 100
тис. населення – майже на 50 випадків на 100 тисяч [65, 118, 203]. У хворих із
гіпофункцією щитоподібної залози спостерігається патологічна зміна обмінних
процесів, підвищення протеолітичної активності крові, посилення екскреції
мінеральних компонентів, особливо кальцію і фосфору [97, 142]. Такі
порушення обміну мінеральних речовин призводять до того, що у всіх хворих
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на первинний гіпотиреоз навіть на ранній стадії захворювання наявні запальнодистрофічні зміни у пародонті [27, 83]. Мінеральний дисбаланс, який
проявляється змінами складу важливих макро- і мікроелементів у різних
середовищах організму, відіграє значну роль у ремоделюванні тканин
пародонта оскільки розвиток генералізованого запального і запальнодистрофічного

процесу

в

пародонті

відбувається

на

тлі

порушення

гомеостатичної рівноваги в організмі [46, 80, 127, 136].
З огляду на це, значну увагу необхідно приділяти дослідженню
кореляційних залежностей між стоматологічною та соматичною патологією,
визначенню

їх

причинно-наслідкових

зв’язків,

удосконаленню

методів

діагностики, профілактики і лікування захворювань зубів та тканин пародонта
[100, 112].
Виходячи із вищезгаданого, проблема профілактики, діагностики та
комбінованого застосування препаратів різних фармакотерапевтичних груп для
лікування запальних та запально-дистрофічних захворювань тканин пародонта
у хворих на первинний гіпотиреоз є актуальною і вимагає детального
вивчення.
Мета

і

завдання

дослідження.

Метою

роботи

є

підвищення

ефективності лікування хворих із захворюваннями пародонта на тлі
первинного гіпотиреозу шляхом комбінованого застосування антисептика та
імуномодулятора.
Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:
1. Вивчити поширеність та особливості клінічних проявів захворювань
пародонта у хворих на первинний гіпотиреоз.
2. Провести аналіз складу мікрофлори ясенних та пародонтальних
кишень у хворих із захворюваннями пародонта на тлі первинного гіпотиреозу.
3. Вивчити особливості місцевого та загального імунітету у обстежених
пацієнтів.
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4. Дослідити

зміни

біохімічних показників метаболізму кісткової

тканини при захворюваннях пародонта у хворих на первинний гіпотиреоз.
5. Розпрацювати, обґрунтувати та оцінити ефективність застосування
лікувально-профілактичних заходів у хворих із захворюваннями пародонта на
фоні первинного гіпотиреозу.
Об’єкт дослідження: захворювання пародонта у хворих на первинний
гіпотиреоз.
Предмет дослідження: оцінка ефективності застосування лікувальнопрофілактичних заходів у пацієнтів із захворюваннями пародонта на фоні
первинного гіпотиреозу.
Методи дослідження: клінічні – для вивчення стоматологічного статусу і
для виявлення структури та розповсюдженості стоматологічних захворювань;
імунологічні – для визначеннястану гуморального (IgA, IgM, IgG) та клітинного
(визначення кількості Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій, В-лімфоцитів,
природних кілерів і нульових клітин) імунітету й місцевої резистентності
порожнини рота (активність лізоциму та рівень sIgA); біохімічні – для оцінки
активності маркерів кісткового ремоделювання (рівень вільного оксипроліну
(ОП) та активність кісткової лужної фосфатази (КЛФ); мікробіологічні – для
дослідження

кількісного

та

якісного

складу

мікрофлори

ясенної

та

пародонтальної кишені та дисбіозу; рентгенологічні – для оціни стану кістки
альвеолярного паростка; медико-статистичні – для визначення достовірності
отриманих результатів
Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено, що
комбіноване застосування антисептика холісал гелю та імуномодулятора
імуновел у хворих на первинний гіпотиреоз позитивно впливає на клінічний
перебіг захворювань пародонта, стан кісткового метаболізму, відновлення
мікробіоценозу ротової порожнини, показники клітинної та гуморальної ланки
загального і місцевого імунного захисту.
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Отримано нові дані щодо розповсюдженості захворювань пародонта у
хворих на первинний гіпотиреоз. Установлено вплив первинного гіпотиреозу
на розвиток захворювань пародонта (коефіцієнт значущості співвідношення
шансів

рівний

2,67).

Доведено,

що

на

тлі

первинного

гіпотиреозу

захворювання пародонта мають хронічний латентний перебіг.
Виявлено, що у мікробіоценозах ясенних та пародонтальних кишень
хворих із захворюваннями пародонта на тлі первинного гіпотиреозу домінують
представники анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів.
Поглиблено уявлення про стан загального імунного захисту у хворих із
захворюваннями пародонта у поєднанні з первинним гіпотиреозом: виявлено
порушення клітинної та гуморальної ланок імунітету, що має значення в
патогенезі розвитку захворювань пародонта. Доведено, що у хворих із
первинним гіпотиреозом та патологією тканин пародонта спостерігається
зниження місцевого імунітету порожнини рота.
Доповнено наукові дані, щодо кісткового метаболізму у пацієнтів із
захворюваннями пародонта на тлі первинного гіпотиреозу, що доводять про
порушення у них процесі ремоделювання.
Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено патентноінформаційний пошук з теми дисертації, аналіз даних наукової літератури.
Разом з науковим керівником, доктором медичних наук, професором
Лучинським М. А. встановили мету і завдання роботи, провели вибір обсягу і
методів дослідження, сформулювали висновки та практичні рекомендаці.
Здобувач самостійно розробив карту дослідження (протокол), де реєстрував
дані анамнестичних, клінічних, лабораторних, біохімічних, імунологічних
методів дослідження. Згідно протоколу сформував окремі групи спостереження
хворих

з

метою

оцінки

різних

варіантів

фармакотерапії,

здійснював

індивідуальний фармакологічний підхід до лікування пацієнтів. Дисертант
самостійно

проводив

статистичне

опрацювання

та

аналіз

отриманих
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результатів, написав всі розділи наукової роботи, забезпечив їх відображення в
опублікованих працях. Внесок здобувача в отримані результати є основним.
Клінічне обстеження хворих проводили на кафедрі терапевтичної
стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського» МОЗ України (завідувач кафедри, доктор медичних наук,
професор Лучинський М. А.). Лабораторні дослідження проводили у
міжкафедральній навчально-дослідній лабораторії (завідувач – Волошин Г. Г.)
та лабораторії мікробіологічних та паразитологічних досліджень (завідувач –
доц. Покришко О.О.) ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України, а рентгенологічне дослідження
(ортопантомографія) на базі приватної стоматологічної клініки «DentaVi»
(головний лікар Проць І.М.).
Апробація результатів дисертації. Результати проведених досліджень
доповідались на: VI науково-практичній конференції «Інноваційні технології в
стоматології» (Тернопіль, 2015); науково-практичній конференції «Інноваційні
технології в стоматології» (Тернопіль, 2016); ХХ Міжнародному конгресі
студентів

та

молодих

вчених

(Тернопіль,

2016);

науково-практичній

конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми клінічної фармакології
з позиції доказової медицини» (Тернопіль, 2017); ІX Всеукраїнській науковопрактичній конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної
фармакології на тлі досягнень доказової медицини» (Вінниця, 2017);
підсумковій LXI науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та
експериментальної медицини» (Тернопіль, 2018); підсумковій LXIІ науковопрактичній конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини
присвячена 165-річчю від дня народження І.Я. Горбачевського» (Тернопіль,
2019).
Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена українською
мовою на 179 сторінках комп’ютерного тексту і складається із анотацій, вступу,
огляду літератури, розділу матеріали та методи дослідження, трьох розділів
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власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків,
практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Робота
ілюстрована 27 таблицями, 13 рисунками. Список використаних джерел
включає 271 найменування (із них 74 – латиною).
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
МОЗ України» на тему «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та
практиці

сімейного

лікаря:

предиктори

розвитку,

рання

діагностика,

профілактика і лікування» (№ державної реєстрації 0133U4001244). Здобувач є
співвиконавцем зазначеної теми.
Практичне значення одержаних результатів. На підставі клінічних
спостережень,

результатів

оцінки

стану

мікробіоценозу

ясенних

та

пародонтальних кишень, кісткового метаболізму, системного та місцевого
імунітету у хворих із захворюваннями пародонта на тлі первинного
гіпотиреозу

обгрунтовано,

розроблено

та

впроваджено

лікувально-

профілактичну схему, що включає комбіноване застосування антисептика
холісал гель та імуномодулюючого комплексу імуновел на фоні базової терапії
ЗП та ЩЗ. Пріоритетність застосування підтверджено патентом України на
корисну модель №114404 від 16.03.2017 року (дод. В1).
Застосування запропонованої комбінованої фармакотерапії системної та
місцевої дії має перевагу над стандартною медикаментозною терапією. Це
підтверджується

різноспрямованою

патогенетичною

дією,

відсутністю

побічних ефектів. За результатами дослідження видано 1 інформаційний лист
про нововведення в системі охорони здоров'я МОЗ України (№ 159, Київ, 2017)
(дод. В2).
Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес
кафедр терапевтичної стоматології (дод. Г1), фармакології з клінічною
фармакологією (дод. Г2) ДВНЗ «Тернопільський державний медичний

26
університет ім. І. Я. Горбачевського» МОЗ України, клінічної фармації і
клінічної фармакології (дод. Г3) Вінницького національного медичного
університету ім. М. І. Пирогова, кафедри стоматології дитячого віку (дод. Г4)
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» та у лікувальну
практику міської комунальної стоматологічної поліклініки (м. Тернопіль) (дод.
Г5), стоматологічне відділення Зборівської ЦРЛ (м. Зборів Тернопільська обл.)
(дод. Г6).
Публікації. За результатами дисертації опубліковано 15 наукових праць:
7 статей у фахових виданнях, визначених ДАК МОН України, які входять до
міжнародних наукометричних баз, 2 – у закордонних виданнях, 7 тез у
збірниках

наукових

праць

та

матеріалах

з’їздів,

науково-практичних

конференцій, одержано 1патент України на корисну модель.
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РОЗДІЛ 1
ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТА У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ
ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1 Сучасні погляди на етіопатогенез захворювань пародонта
Захворювання пародонта є однією з актуальних проблем сучасної
стоматології і за частотою займають друге місце після карієсу зубів [12,35,39,
136]. За даними ВООЗ, поширеність даної патології неухильно збільшується і за
результатами вивчення епідеміологічних аспектів досягає 98 % [66, Ошибка!
Источник ссылки не найден., 240, 241]. Поширеність в Україні сягає від 80 до
95% за різними авторами [7, 11, 129, 150].
Основна роль у виникненні і розвитку запальних захворювань пародонта
(ЗЗП) відводиться місцевим чинникам, таким як мікробний наліт (бляшка),
представлений асоціацією мікроорганізмів [10, 47, 51, 251]. Бактеріальна флора
зубної бляшки розглядається в даний час як первинний фактор, що викликає
запальні захворювання пародонта. При формуванні зубної бляшки, тобто
агрегації бактерій на поверхні зуба, характерне превалювання грампозитивної
флори і коків. Надалі відбувається стабілізація зубної бляшки, агрегація між
стрептококами

і

актиноміцетами.

Внаслідок

активної

репродукції

та

проліферації бактерій відбувається збільшення маси зубної бляшки, зниження
частки стрептококів, збільшення факультативних анаеробних актиноміцетів,
грамнегативних паличок і коків. Подальше поглиблення ясенної борозни і
набряклості ясен як реакція на над'ясеневу бляшку призводить до формування
під'ясенної

ділянки

біоплівки.

Остання

складається

з

патогенних

мікроорганізмів, представлених переважно грамнегативними облігатними
анаеробними бактеріями, фузобактеріями, спірохетами та іншими [50, 53 ,65,
231]. У біоплівці колонії бактерій виявляють особливі властивості, такі як
метаболічну

кооперацію,

генетичною

інформацією,

примітивну

системму

резистентність

до

комунікацію
фагоцитозу,

та

обмін

пригнічення
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нейтрофільних гранулоцитів, резистентність до антибіотиків через зв'язування з
матриксом, зростання патогенності організованих бактерій у біоплівці [76, 214,
222]. В даний час деякі види мікроорганізмів розглядаються як специфічні
пародонтопатогени, що визначають провідну роль у розвитку, прогресуванні
захворювання пародонта. У цю групу особливо вірулентних бактерій з
найбільш вираженим руйнівним потенціалом увійшли Porphyromonas gingivalis,
Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteriodes forsythus, Prevotella intermedia,
Actinomyces israelii, Treponema denticola, Campylobacter rectus та ін [91, 232,
242]. Встановлено, що екзо- і ендотоксини, які продукуються зазначеними
мікроорганізмами, визначають тривале запалення і руйнування тканин ясен і
альвеолярного паростка [35, 109, 148].
У дослідженні Мошель Т. М. та співавт. (2013) була визначено
статистично достовірний зв'язок між збільшенням частоти виявлення P.
Gingivalis або A. Actinomycetemcomitans і глибиною пародонтальної кишені,
підтверджено

важливу

роль

грамнегативних

анаеробних

бактерій

A.

Actinomycetemcomitans, P. Gingivalis, P. Intermedia, St. forsythus і Т. Denticola у
розвитку та прогресуванні пародонтиту [105, 113]. Відзначено пряму
залежність між показниками індексу гігієни порожнини рота та інтенсивністю
запалення

пародонта

[11,

71,

91].

Встановлено

роль

ідентифікації

дріжджоподібних грибів роду Candida в пародонтальній кишені як одного з
показників крайнього ступеня дисбіозу [210]. Велика кількість сучасних
досліджень присвячена вивченню ролі вірусної інфекції в етіопатогенезі
запальних захворювань пародонта [71, 72, 82].
Дослідниками встановлено зв'язок персистенції Herpesviruses із наявністю
Porphyromonas gingivalis – одного із тих, мікроорганізмів, які найбільш часто
зустрічається серед представників пародонтопатогенної мікрофлори [12, 263].
Волосовець Т. М. (2014) визначила зв'язок між наявністю персистуючої
герпевірусної інфекції і захворювань тканинах пародонта. На думку науковця, у
патогенезі запальних захворювань пародонта встановлена роль герпесвірусних
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інфекцій Herpesviruses, які пошкоджують імунний контроль якісного і
кількісного складу резидентних мікроорганізмів і можуть брати участь у
декількох ланках патогенезу пародонтиту: активації персистуючих вірусів,
активації

пародонтопатогенної

мікрофлори,

розвитку

імунних

реакцій

макроорганізму [17].
Важливим фактом є виявлення у сироватці крові хворих, що страждають
на пародонтит, за допомогою ІФА імуноглобулінів G-класу до вірусу простого
герпесу і цитомегаловірусу [17]. У 80% хворих на хронічний генералізованний
пародонтит (ХГП) у фазі загострення встановлені ознаки вторинного імунного
дефіциту на тлі рецидивуючої герпесвірусної інфекції [17, 43]. Однак
вирішення проблеми доказу участі герпесвірусних інфекцій у розвитку
захворювань пародонта ускладнене тим, що клінічна маніфестація вірусів
Епштейна-Барра, цитомегаловірусу та герпевірусу є маркером імунодефіцитних
станів, викликаних різними причинами (змінами ендокринної системи,
вагітністю, соматичними захворюваннями і цілим рядом інших).
Встановлена важлива роль у розвитку запальних захворювань пародонта
(ЗЗП) комплексу факторів, що забезпечують ретенцію зубної бляшки, таких як
над - і під'ясенний зубний камінь, емалево-цементне з'єднання зуба, карієс
коронки і кореня зуба, аномальне положення зубів, оклюзійні травми,
бруксизм, емалеві виступи, ротове дихання, короткі вуздечки губ, язика,
недостатня ширина кератинізонанних ясен, неякісні поверхні пломб і протезів,
прийом карієсогенної їжі, неправильний режим та характер харчування, певний
склад і властивості слини [6, 30, 33, 38, 255].
Важливою

ланкою

патогенезу

ЗЗП

є

порушення

регіонарної

гемодинаміки і тканинного кровообігу. На ранній стадії ЗЗП виявлено
порушення тонусу судин, їх дилатація, підвищена проникність судинної стінки,
уповільнення кровообігу, явища стазу, мікротромбози, діапедез еритроцитів,
активна міграція лейкоцитів за межі судинного русла, випадання волокон
фібрину в цитоплазмі ендотелію і прекапілярних просторів [84, 140]. Визначена
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пряма залежність розладів мікроциркуляції від стадії захворювання [114, 140].
При

хронічному

генералізованному

пародонтиті

внаслідок

порушення

мікроциркуляції в тканинах пародонта спостерігаються гіпоксія і посилення
перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) [12, 35, 142]. Розвиток структурних змін
стінок судин посилює тканинну гіпоксію [167]. Внутрішньосудинні розлади
проявляються крайовою адгезією лейкоцитів, агрегацією еритроцитів і
тромбоцитів, внаслідок чого розвивається набряк та інфільтрація сполучної
тканини,

экстравазація

клітин.

Під

впливом

бактеріальних

токсинів

відбувається адгезія активованих лейкоцитів і продукція останніми значної
кількості вільних радикалів та інших пошкоджуючих агентів, що призводить до
морфофункціонального ураження ендотелію. Зазначені зрушення стимулюють
вироблення активаторів лейкоцитів, акумуляцію та адгезію на ендотелії нових
порцій клітин, формуючи порочне коло тканинного пошкодження [14].
Сучасний рівень знань дозволяє розглядати етіопатогенез захворювань
пародонта як мультифакторну модель, що включає наявність мікробної інвазії
(бактеріальні пародонтопатогени), неадекватну захисну реакцію імунної
системи або її відсутність, вплив негативних місцевих факторів порожнини
рота [28, 35, 119, 204].
Ряд авторів вважає, що клінічна форма захворювання відображає глибину
мікробної інвазії, що особливо очевидно на прикладі юнацького пародонтиту
[21, 208, 229, 252, 260]. Інша концепція розглядає бактеріальну інвазію при
гінгівіті і пародонтиті у дорослих як реакцію із слабовираженим характером,
так як бактерії гинуть в умовах імунного захисту [63, 138, 162]. Стрижнем
однієї із найбільш популярних і сучасних концепцій етіопатогенезу ЗЗП є
досить великий комплекс механізмів (імунний, антибактеріальний ефект
середовища

порожнини

рота,

регенераційних

здібностей

тканин),

але

вирішальне значення надається стану резистентності тканин пародонта до
бактеріальної інвазії [91, 115, 149, 157]. Велика кількість досліджень в останні
роки присвячено вивченню стану імунної системи у розвитку та перебігу

31
хронічного пародонтиту [37, 162, 200]. У хворих хронічним пародонтитом
зареєстровано низку порушень у місцевому імунітеті на рівні власної слизової
оболонки ясен. Механізми мікробоцидної дії нейтрофілів реалізуються шляхом
фагоцитозу, якому передує реакція опсонізації [37, 167, 270]. Визначено
бактеріостатичну дію лактоферрину — маркерного білка специфічних гранул
нейтрофілів [167]. Вивчена роль макрофагів у забезпеченні неспецифічних і
специфічних захисних реакцій, що сприяють ефективному руйнуванню
чужерідних антигенів в яснах і відновленню пошкодженних тканин. Діяльність
макрофагів у деструкції пародонта є одним із можливих шляхів виникнення
захворювання, так як макрофаги здатні руйнувати власні тканини пародонта за
допомогою синтезу великої кількості прозапальних цитокінів [12, 50, 195].
Дисбаланс цитокінів та імуноглобулінів призводить до значних деструктивних
змін в тканинах пародонта при розвитку запалення. Плазматичні клітини в
запалених ясенах характеризуються активним виробленням А і в меншій мірі М
імуноглобулінів, проникаючих в рідину ясенної борозни [23, 52, 89, 177]. Між
тим при дослідженні місцевого імунітету порожнини рота було виявлено
зниження рівня імуноглобуліну А, лізоциму і високий вміст цитокінів в ротовій
рідині, при цьому зміна рівнів імуноглобулінів наростала відповідно до
тяжкості пародонтиту [56, 59, 108]. Крім того, встановлено, що імуноглобуліни,
що знадходять у вогнищі запалення при пародонтиті, мають системне і
локальне походження [115, 144].
При

дослідженні

стану

загального

гуморального

імунітету

у

хворихпародонтитом виявлена системна поліклональна активація В-лімфоцитів
ідостовірно підвищені концентрації класів G, М, А внаслідок бактеріальної
ендотоксемії [50, 157, 161].
При пародонтиті встановлено пригнічення імунних механізмів на рівні
слизової оболонки порожнини

рота у вигляді

зниження

фагоцитозу,

підвищення вироблення прозапальних цитокінів – ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-8, зниження
рівня

протизапального

цитокіна

ІЛ-4,

причому,

виявлена

кореляція
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сироваткової і ясенної концентрацій ІЛ-1(β і ФНП) із тяжкістю пародонтиту
[144, 145, 146].
Одні дослідники виявили дисбаланс у співвідношенні СD4-лімфоцитів і
СD8-лімфоцитів [12, 47, 267]. Інші вчені вважають, що співвідношення
хелперних і супресорних популяцій (СD4/СD8) у крові пацієнтів із
пародонтитом є показником активності процесу [167]. Характер перерахованих
вище порушень вказує на значний дисбаланс між ланками клітинного та
гуморального імунітету [189, 226].
Численні публікації вчених і доповіді експертних комітетів ВООЗ
свідчать про значне зростання числа хронічних захворювань, обумовлених
придбаною

вторинною

імунною

недостатністю,

що

сприяє

прогресуваннюпатологічного процесу, розвитку ускладнень, формуванню
торпідності до традиційної терапії [4, 28, 119].
Є достатня кількість літературних даних, що вказують на зв'язок
соматичної і пародонтальної патології, які протікають паралельно, посилюючи
один одного. У численних роботах встановлено взаємозв'язок патологічного
процесу в пародонті із супутніми соматичними захворюваннями [31, 34, 39, 44,
136]. Так, виявлені значні зміни в тканинах пародонта при ендокринній
патології, зокрема, цукровому діабеті, порушенні функції статевих залоз,
дисфункціях щитоподібної залози [25, 68, 96]. Встановлено, що захворювання
пародонта часто протікають на тлі патології органів травлення, серцевосудинної, дихальної систем [30, 46, 78, 89].
При цукровому діабеті основна роль у патогенезі пародонтиту
відводиться специфічній мікроангіопатії, в основі якої лежать процеси
плазморрагії, диспротеїнемії і підвищення глікозаміногліканів у крові [79, 136,
259]. Діабет є фактором ризику для ініціації і прогресування ЗЗП внаслідок
зниженої захисної системи, зокрема, зниження хемотаксису нейтрофілів і
порушення фагоцитозу.
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Вивчено взаємозв'язок зниження функції статевих залоз у жінок в період
менопаузи із патологічними змінами у тканинах пародонта [155, 195, 261].
Зменшення мінеральної щільності кісткової тканини посилює дистрофічні і
резорбтивні процеси в альвеолярній кістці [13, 69, 134, 197]. При цьому
неузгодженість процесів ремоделювання органічного кісткового матриксу
кістки, пригнічення процесів біосинтезу колагену та посилення його
руйнування значно посилює патологічні порушення в тканинах пародонта [69,
134, 197].
Дослідження впливу вторинного системного остеопорозу на тканини
пародонта показало високу поширеність ХГП, а також наявність прямої
кореляційної залежності між ступенем тяжкості фонового соматичного
захворювання та ступенем тяжкості пародонтиту [119, 167, 198, 263].
Результати обстеження пародонта у пацієнтів із системним остеопорозом на тлі
ревматоїдного артриту показали зниження щільності кісткової тканини в
області міжальвеолярних перетинок, незначну резорбцію кісткової тканини за
горизонтальним типом і патологічну рухомість зубів, що супроводжується
значною втратою опорноутримуючого апарату [35, 50, 167].
Взаємозв'язок генералізованого пародонтиту із виразковою хворобою
шлунку і дванадцятипалої кишки пояснюється накопиченням гістаміну у
сироватці крові і тканинах, підвищенням активності гіалуронідази, зниженням
активності гістамінази, що призводить до розширення судин, збільшення
проникності

капілярів,

порушення

лімфовідтоку,

подальшого

розвитку

запальних змін в крайовому пародонті.
У дослідженнях була обґрунтована роль стресу у розвитку захворювань
пародонта. Активація симпатико-адреналової системи, що є механізмом
нейроендокринної адаптивної реакції на стрес, на регіонарному рівні
представляється фактором деструкції внаслідок вазоконстрикції, гіпоксії,
активації ПОЛ [35, 47]. Наведено переконливі докази участі провідних
механізмів стрес-синдрому у посиленні інфекційно-імунологічного конфлікту в
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тканинах

пародонта,

клінічне

обґрунтування

ролі

стрес-факторів

в

пошкодженні пародонта [160].
Таким чином, стан і взаємодія основних регуляторних систем (імунної,
ендокринної, нервової) визначає гомеостаз організму і його реакцію на будьякий патогенний вплив. У той же час прогресування патологічного процесу і
його хронізація в тканинах пародонта у значній мірі залежать від стану імунної
системи.
Отже вплив супутньої загальносоматичної патології вносить певні
зрушення в механізми імунної відповіді і ланки патогенезу пародонтиту. Багато
сторін взаємодії пародонтопатогенних агентів, стану імунної системи і фонової
соматичної патології залишаються нерозкритими, що вимагає подальшого
поглибленого вивчення.
1.2 Вплив пониженої функції щитоподібної залози на організм людини
На даний час більш пильну увагу привертають до себе захворювання
щитоподібної залози, пов'язані із ендемічними вогнищами недостатності йоду в
грунті і воді [86, 218]. Йоддефіцитні захворювання відносяться до числа
найбільш поширених неінфекційних захворювань людини. На значних
територіях

України

населення

зазнає

ризику розвитку йоддефіцитних

захворювань [86, 116].
Відсутність або нестача йоду порушує синтез тиреоїдних гормонів,
внаслідок чого розвивається гіпотиреоз. Між тим першочергову роль у генезі
йоддефіцитних захворювань відіграє не сам дефіцит йоду, а зниження
функціональної активності щитоподібної залози, яке може виникати не тільки
як реакція на дефіцит йоду, але і при дії інших струмогенних факторів. Погана
екологічна

ситуація

може

істотно

знизити

функціональні

можливості

щитоподібної залози, і, як наслідок, посилити тяжкість зобної ендемії [86, 117,
215]. Тернопільська область обгрунтовано належить до географічної зони з
дефіцитом йоду, у зв'язку з чим відзначається високою поширеністю порушень
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тиреоїдного статусу у жителів даного регіону. Останні посилюються впливом
несприятливих

факторів

великого

несприятливою

екологічною

урбанізованого

ситуацією,

зростаючою

центру,
кількістю

зокрема,
стресів,

напруженим ритмом життя [86, 206]. Численність органів і систем, що реагують
на тиреоїдні гормони, включає проблеми тиреоідології у сферу інтересів різних
медичних спеціальностей, а зростаюча частота захворювань щитоподібної
залози серед населення виводить ці проблеми на перший план сучасної
ендокринології [86, 116, 224].
Найбільш часто патологія тиреоїдної системи проявляється синдромом
гіпотиреозу,

що

супроводжується

недостатньою

продукцією

гормонів

щитоподібної залози і периферичними порушеннями їх дії [36, 125, 207].
Найбільш поширений первинний (тиреогенний) гіпотиреоз, обумовлений
ураженням безпосередньо щитоподібної залози [42, 54, 230]. Загальна
поширеність первинного маніфестного гіпотиреозу в популяції складає 0,2-2%,
субклінічного 7-10% серед жінок і 2-3% серед чоловіків. За даними
епідеміологічних досліджень, у групі жінок віком 35-40 років поширеність
субклінічного гіпотиреозу досягає 12% і більше [36, 117, 218]. Причому серед
жінок старших 60 років він виявляється від 16% до 21 % випадків, а у чоловіків
в 16% випадків [42, 230]. За 1 рік 5% випадків латентного гіпотиреозу
переходить в маніфестний. Протягом наступних 4-8 років клінічний гіпотиреоз
розвивається у 20-50% із них [191, 207]. Серед причин первинного гіпотиреозу
найбільше значення в клінічній практиці мають хронічний автоімунний
тиреоїдит (АІТ), дефіцит йоду, оперативні втручання на щитовидній залозі,
терапія радіоактивним йодом із приводу різних форм зобу [36, 42, 230]. Відомо,
що результатом хірургічного лікування дифузного токсичного зобу є
гіпотиреоз, причому у 76% пацієнтів гіпофункція щитоподібної залози
розвивається протягом 1-го року після операції [116].
При дефіциті тиреоїдних гормонів, які абсолютно необхідні для
нормальногофункціонування практично кожної клітини, розвиваються важкі
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зміни всіх безвинятку органів і систем [191].При первинному гіпотиреозі
пригнічуються всі види обмінних процесів, утилізація кисню тканинами,
гальмуються окиснювальні реакції, знижується активність різних ферментних
систем, газообмін та основний обмін [66, 191]. У серці, легенях, нирках,
серозних порожнинах і в усіх шарах шкіри надлишково депонуються кислі
глікозаміноглікани. Їх надлишок змінює колоїдну структуру сполучної
тканини, підсилює її гідрофільність і пов'язує натрій, що в умовах утрудненого
відтоку формує микседему, відбувається збільшення периферичного судинного
опору [66, 191]. Виражене підвищення судинного тонусу у хворих на
гіпотиреоз є неадекватною гемодинамічної реакцією на зменшення хвилинного
об'єму кровообігу [66, 191].
Також встановлено, що гіпофункція щитоподібної залози сприяє розвитку
гіперхолестеринемії,

гіперліпідемії,

сприяє

виникненню

метаболічної

імунодепресії [117, 191]. Фремінгемське дослідження показало наявність
статистично значущого зворотнього кореляційного зв'язку між холестерином,
ліпопротеїдами високої щільності і розвитком ішемічної хвороби серця як при
однофакторному, так і при багатофакторному аналізі. Недостатня продукція
гормонів щитоподібної залози веде до зниження окислювальних процесів
термогенезу, накопичення продуктів обміну і, як наслідок, до тяжких
функціональних порушень ЦНС, розвитку дистрофічних процесів в тканинах із
формуванням своєрідного гіпотиреоїдного набряку за рахунок просочування
тканин мукополісахаридами [66, 135].
Порушення продукції тиреоїдних гормонів чинить істотний вплив на
метаболізм кісткової тканини. Ряд авторів свідчить про вплив порушення
функції щитоподібної залози на втрату кісткової тканини і зниження
мінеральної щільності кістки, виникнення остеопорозу [118].
В умовах гіпотиреозу різко зростає тривалість усіх фаз кісткового
ремоделювання, знижується здатність остеобластів до формування кістки,
підвищується активність остеокластів [118]. Під впливом тиреоїдних гормонів
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відбувається

стимуляція

секреції

остеобластами

простагландинів,

які

збільшують активність остеокластів. З іншого боку, під дією трийодтироніну
Т3 підвищується секреція гіпофізом соматотропного гормону (СТГ), що чинить
пряму стимулюючу дію на остеобласти і хондроцити [86, 135]. Трийодтиронін
Т3 стимулює синтез остеокальцину, колагену 1-го типу і лужної фосфатази,
опосередковано регулює відповідь остеобластів на паратиреоїдний гормон
через зміну синтезу рецепторів до паратгормону, збільшення швидкості
диференціювання остеобластів та апоптозу. Крім того, виявлено, що Т3 впливає
на

резорбцію

кісткової

тканини

остеокластами

опосередковано

через

стимулювання інтерлейкінів ІЛ-6 і ІЛ-8, простагландину Е2 та інших цитокінів,
залучених до остеокластогенезу. Встановлено, що Т3 прямо і опосередковано
сприяє

проліферації

остеобластів,

їх

диференціювання

[66].

Також

тиреотропний гормон (ТТГ) надає прямий фізіологічний вплив на кісткову
тканину, діючи незалежно як на остеобласти, так і на остеокласти. Зниження
рівня ТТГ призводить до активації як кісткової резорбції, так і кісткового
формування з переважанням резорбції, внаслідок чого відбувається утворення
ділянок остеопорозу та остеосклерозу. Встановлено, що при гіпотиреозі
відзначається тенденція до зниження рівня кальцію в крові і його екскреція з
сечею, а також зростає вміст паратиреоїдного гормону. При цьому в 2-3 рази
знижується

швидкість

ремоделювання

як

кісткової

резорбції,

так

і

кісткоутворення. У той же час замісна гормональна терапія збільшує темпи
кісткового ремоделювання. Відзначено, що тривала замісна гормональна
терапія (лікування більше 10 років і застосування високих доз тироксину –
більше 100 мкг на добу) може викликати втрату кісткової маси і розвиток
остеопорозу [116, 243].
Труднощі при оцінці впливу гіпотиреоїдного статусу на стан кісткової
тканини в динаміці пов'язані із тим, що хворим з гіпотиреозом відразу
призначають замісну гормональну терапію [135, 191]. У доступній літературі
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представлені суперечливі дані про вплив гіпофункції щитоподібної залози і
замісної терапії левотироксином на мінеральний обмін [106, 116, 206].
Так, Приступюк О. М. (2011) та Паньків І.В. (2015) при гіпотиреозі
виявили значне поширення остеопенічного синдрому (83,4%). Порівняно із
практично

здоровими

людьми,

відзначили

повільний

тип

кісткового

ремоделювання із пригніченням як кісткоутворення, так і кісткової резорбції.
Показано, що замісна терапія L-тироксином при гіпофункції щитоподібної
залози надає протективну дію на кісткову тканину, проте при тривалому його
застосуванні відзначено негативний вплив на фосфорно-кальцієвий обмін і
кістковий метаболізм [96, 118, 135].
Паньків І. В. (2010) встановив, що прийом тиреоїдних гормонів, особливо
в супресивних дозах, сприяє розвитку остеопенічного синдрому [118].
Мельник Н. С. (2013)виявила високу частоту розвитку остеопенічного
синдрому у пацієнтів із гіпотиреозом, а також несприятливий вплив тиреоїдної
дисфункції на посилення вікових змін кісткової тканини. Найбільше зниження
кісткової маси виявлено при нелікованому гіпотиреозі, а також при прийомі
більше

100

мкг

левотироксину

на

добу.

Встановлено,

що

частота

остеопенічного синдрому залежить від дози левотироксину і компенсації
тиреоїдного статусу, а тривалість замісної терапії не надає значного впливу на
стан кісткової тканини. Найбільше виражені зміни мінеральної щільності
кісткової тканини при гіпотиреозі виявлені переважно у кортикальних
кісткових структурах [96].
Дослідниками встановлено, що при гіпотиреозі в дитячому віці

–

гіпоплазія емалі, затримка прорізування молочних і постійних зубів, внаслідок
чого згодом формується патологічний прикус [24, 25]. Встановлено, що
гіпотиреоз призводить до зміни мікроелементного складу твердих тканин зубів.
Ряд авторів свідчить про патологічну стертість твердих тканин зубів, описані
випадки

патологічної

резорбції

коренів

постійних

зубів.

Крім

того,
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спостерігається макроглосія, набряклість губ, остеопороз щелепних кісток[24,
25, 68].
Науковцем Годованець О. І. (2014) при гіпофункції щитоподібної залози
виявлено зниження швидкості секреції слини, збільшення в'язкості ротової
рідини, і, як наслідок, підвищення індексу гігієни. Встановлено високу
поширеність і відмічено множинність ураження твердих тканин зубів карієсом
зі характерною пришийковою локалізацією і циркулярним поширенням [25].
Досить часто при гіпотиреозі виникають артропатія і міопатія. Авторами
описані ураження черепно-мозкових нервів і прояви мікседематозного набряку
з імітацією їх ураження, такі як дисфагія, дизартрія, гіпоакузія, невропатія
лицьового нерва, офтальмоплегія. Також встановлено, що при гіпотиреозі
розвиваються гіпотиреоїдна міопатія і полінейропатія, вегетативні порушення,
нервово-психічні розлади [135, 147].
Головний мозок надзвичайно чутливий до дефіциту тиреоїдних гормонів
в

організмі

і

вже

при

субклінічному

гіпотиреозі

спостерігаються

загальмованість, повільність, сонливість, апатія, пригнічений настрій, депресія,
знижується пізнавальна функція, погіршуються пам'ять і увага, явно або
приховано знижується інтелект [42, 116].
В умовах стресу тиреоїдні гормони із падінням адренореактивності
надають антистресову дію. Їх дефіцит призводить до порушення стресчутливості. При зниженні вироблення тиреоїдних гормонів розвиваються
порушення в енергетичному обміні і стані вегетативної нервової системи,
формується синдром вторинної імунної недостатності [106, 135, 225].
Гормони

щитоподібної

залози

і

ТТГ

гіпофіза

обумовлюють

резистентність до інфекцій та зростання злоякісних пухлин [211]. При
пригніченні функції щитоподібної залози (ЩЗ) спостерігається пригнічення
неспецифічних факторів захисту, таких як бактерицидна, комплементарна і
лізосомальная активність. Підтверджено зниження функціональної активності
нейтрофілів

периферичної

крові

у

хворих

гіпотиреозом

[225].

При
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автоімунному тиреоїдиті встановлено гальмування міграції лейкоцитів у крові
хворих.
Тироксин Т4 вважається регулятором і каталізатором імунної системи, в
малих дозах він чинить стимулюючий вплив на тимус, а у великих - викликає
його атрофію [230]. При відсутності тиреоїдних гормонів синтез біологічно
активних речовин тимуса стає недостатнім для нормального функціонування
імунного апарату. В умовах гіпотиреозу розвивається імуносупресія. Остання
розвивається не тільки з причини дефіциту тиреоїдних гормонів, але і внаслідок
пригнічення соматотропної функції гіпофіза [117]. При вивченні впливу
екзогенного Т4 на формування імунних реакцій встановлено, що Т4 зміщує тип
первинної імунної відповіді у бік клітинно - опосередкованого. Із збільшенням
дози введеного Т4 спостерігалося підвищення фагоцитарного індексу [116].
Дані літератури про стан імунної системи при гіпофункції щитоподібної
залози вкрай нечисленні і суперечливі. Рядом авторів у дослідженнях імунного
статусу при первинному гіпотиреозі у більшості хворих виявлено імунні
зрушення,

які

характеризуються

Т-лімфоцитопенією

і

зниженням

функціональної активності Т-лімфоцитів, збільшенням рівня сироваткових
імуноглобулінів М і С, циркулюючих імунних комплексів (ЦІК). Встановлено,
що ступінь вираженості зазначених змін в системі Т- і В-лімфоцитів
збільшується відповідно тяжкості захворювання, не знайдено залежність
зазначених змін від віку хворих і тривалості захворювання. Тим часом, не
завжди виражене зниження функції системи Т-лімфоцитів поєднувалося із
збільшенням активності системи В-клітин [34, 77, 87].
Дослідженнями
постоперационому

Маменко
гіпотиреозі

М.

Є.

виявлено

(2013)

при

зниження

ідіопатичному

і

СD8-лімфоцитів

і

підвищення СD4-лімфоцитів, підвищення числа В-лімфоцитів, збільшення
рівня Ig М, зниження рівня Ig А, підвищення рівня сироваткових ІЛ-1, ІЛ-3, ІЛ6, ФНП, при цьому найбільш виражені порушення спостерігалися при
тривалості гіпотиреозу менше 5 років [86]. Доведено, що замісна терапія L-
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тироксином не призводить до корекції імунологічних порушень, у зв'язку із чим
обґрунтовано необхідність включення імунокорекції [86, 135, 166, 244].
У літературі є дані щодо виявлення дисбалансу імунної системи у
пацієнтів із захворюваннями щитоподібної залози із підвищенням рівня ТТГ,
антитиреоїдних антитіл, СD4-лімфоцитів і рівня ЦІК. Крім того, встановлено
значне зниження рівня імуноглобулінів класу М, В- і Т-лімфоцитів переважно
за рахунок Т-супресорів і загальних Т-клітин, виражене підвищення вмісту
імуноглобуліну класу А [135].
При гіпотиреозі виявлено вторинну імунну недостатність, що виявляється
зниженням кількості Т-лімфоцитів. Крім того, відзначені порушення в системі
комплементу, зниження фагоцитарної активності лейкоцитів [135]. Відомо, що
Т-хелперні лімфоцити є джерелом низки регуляторних цитокінів. Імунологічні
порушення при субклінічному гіпотиреозі проявляються схильністю до частих
респіраторних захворювань, рецидивів простого герпесу, пневмоній, а також
загострень хронічного обструктивного бронхіту і інших інфекційно-залежних
захворювань [117].
У роботах вітчизняних і зарубіжних авторів досить широко висвітлені
питання впливу недостатньої секреції тиреоїдних гормонів на різні види обміну
в організмі. Однак, у доступній літературі недостатньо даних, що дозволяють
комплексно оцінити вплив зниженої продукції гормонів щитоподібної залози
на перебіг хронічного генералізованого пародонтиту, а також на функціональну
активність імунної системи.
1.3 Влив гіпотиреозу на розвиток генералізованного пародонтиту
Проблемі гормонального дисбалансу при пародонтиті, як і значенням
ендокринних захворювань в його розвитку, надають великої ваги. Відомо, що
саме стан і взаємодія основних регуляторних систем (нервової, ендокринної та
імунної) визначає гомеостаз організму і його реакцію на будь-який патогенний
вплив [36, 42, 191].
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Ряд авторів відносить захворювання щитоподібної залози до факторів
ризику виникнення і подальшого прогресування захворювань пародонта [25,
96]. На думку Мельник Н. С. (2013), захворювання щитоподібної залози
створюють сприятливий фон для розвитку пародонтиту, в той час як на
тяжкість ураження пародонта може впливати інтенсивність обмінних порушень
при дистиреозі [92]. Поряд з цим є дані про значне поширення пародонтиту при
гіпотиреозі [97]. Крім того, відзначається залежність вираженості процесу від
тяжкості і тривалості гіпотиреозу [25, 97]. При вивченні поширеності
захворювань пародонта, пародонтит був виявлений у 100% хворих із
гіпотиреозом [25, 97].
У порівнянні із гіпертиреозом достовірне збільшення пародонтального
індексу виявлено у осіб з гіпотиреозом [96, 97]. При дослідженні
функціональної активності щитоподібної залози у пацієнтів із захворюваннями
пародонта при важких формах пародонтиту частіше відзначалася гіпофункція
щитоподібної залози [97].
У роботі Мельник Н. С. (2013) при гіпо- і гіпертиреозі встановлена
залежність

важкості

ураження

пародонта

зі

станом

неспецифічної

резистентності, яка раніше і більш істотно знижується при гіпотиреозі.
Дослідження пародонтального комплексу

констатувало розвиток ранніх і

виражених патологічних запально-деструктивних змін при гіпотиреозі у
порівнянні із гіпертиреозом [97]. Така ж залежність спостерігалась і при
клінічній оцінці ураження пародонта у хворих із дисфункцією щитоподібної
залози. Крім того, визначено закономірну залежність показників стану
пародонта і гігієни порожнини рота від важкості гіпо- та гіпертиреозу.
Втановлено,

що

порушення

функції

ЩЗ

впливають

на

структурно-

функціональний стан кісткової системи, про що свідчать знижені показники
мінеральної щільності передпліччя та альвеолярного відростка [96].
Науковець визначила, що у хворих на генералізованний пародонтит при
патології ЩЗ порушується метаболізм кісткової тканини. Клінічні показники
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при супутньому гіпертиреозі мають прямий кореляційний зв’язок із рівнем
маркера процесів резорбції дезоксипіридиноліном в сечі. При супутньому
гіпотиреозі цей зв’язок із рівнем маркера процесів кісткоутворення у сироватці
крові – остеокальцином зворотний. Патологічний процес в тканинах пародонта
з початкових етапів розвитку захворювання набуває тенденцію до хронічного із
пролонгованим перебігом, розвивається на тлі сухості порожнини рота,
підвищеної

в'язкості

слини,

а

також

супроводжується

інтенсивним

відкладенням зубного каменю, збільшенням в порівнянні із тиреотоксикозом
показників ІГ, РМА, КПІ та потреби у наданні комплексної стоматологічної
допомоги [96].
Годованець О. І. у своїй роботі дослідила стоматологічний статус при
різних захворюваннях щитоподібної залози у дітей [25]. Встановлено, що у
дітей при супутньому гіпотиреозі розповсюдженість карієсу становить 94,29%,
при дифузному нетоксичному зобі – 91,84%, при тиреоїдиті – 89,23%. Виявлено
залежність ураження зубів та пародонта від ступеня вираженості тиреоїдної
дисфункції і системно зумовлених порушень кальцій-фосфорного обміну [26].
Так, навіть при медикаментозній компенсації гіпотиреозу виявлено зниження
рівня співвідношення Са/Р в слині і сечі, переважання патології пародонта з
надмірним утворенням зубних відкладень. У хворих із гіпотиреозом відзначено
найвищу частоту кровоточивості ясен, зміни складу слини і зубного нальоту,
розвитку пародонтиту, патології твердих тканин зубів. Виявлено чітку
залежність

захворювань

порожнини

рота

від

функціонального

стану

щитоподібної залози [24].
Згідно із результатами дослідження Годованець О. І., за умов
еутиреоїдного збільшення щитоподібної залози, зазнають змін мінералізуючі
компоненти сироватки крові та рівень кальцій-регулюючих гормонів [28].
Мають тенденцію до зниження вмісту загального кальцію, фосфат-іонів,
зростання концентрації іонізованого кальцію та зниження активності лужної
фосфатази на тлі зменшення вмісту кальцитоніну. Виявлено зниження
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остеотропних мікроелементів у твердих тканинах зубів, а саме: міді, заліза,
цинку на тлі зростання вмісту кадмію. Ці метаболічні порушення, на думку
О. І. Годованець, можуть бути предикторами локальних змін твердих і м'яких
тканин ротової порожнини [25]. У ротовій рідині хворих на дифузний
нетоксичний зоб у поєднанні із захворюваннями тканин пародонта виявлено
вищий загальний рівень глікозаміногліканів та сульфатних глікозаміногліканів,
що вказує на виражені деполімеризаційні процеси в тканинах пародонта за
умов гіперплазії ЩЗ, навіть за відсутності ознак гінгівіту [24]. Також науковцем
встановлено у осіб за умов дифузного нетоксичного зобу, зростання
концентрації вільного оксипроліну та зниження зв'язаного оксипроліну у
сироватці крові, що свідчить про уповільнення процесів формування
колагенових волокон сполучної тканини зубощелепової системи [26].
Дослідження патології пародонта при зниженні функції щитоподібної
залози у осіб із первинним гіпотиреозом вкрай нечисленні. Аналіз вивченої
літератури свідчить про значний вплив гіпофункції щитоподібної залози на
різні органи і системи організму, включаючи пародонтальний комплекс. Однак,
наявні

на

сьогоднішній

день

результати

оцінки

зв'язку

гіпофункції

щитоподібної залози і запальних захворювань пародонта досить суперечливі і
неоднозначні. Недостатньо вивчені і питання впливу імунних порушень при
гіпотиреозі на перебіг захворювань пародонта, не досліджені зміни показників
фагоцитарного, клітинного і гуморального ланки імунної системи
мікробіоценозу

пародонтальних

кишень

у

пацієнтів

із

та

хронічним

генералізованим пародонтитом на тлі первинного гіпотиреозу. У зв'язку із цим
є своєчасним і обґрунтованим детальне вивчення змін у тканинах пародонта й
імунних порушень при хронічному генералізованному пародонтиті у хворих із
первинним гіпотиреозом.
1.4 Принципи фармакотерапії генералізованного пародонтиту
Метою лікування пародонтиту, на думку більшості авторів, є ліквідація
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запального процесу в пародонті, відновлення структурних і функціональних
властивостей тканин пародонтального комплексу, попередження переходу
запалення на прилеглі тканини, підвищення загальних і місцевих факторів
захисту [12, 35, 39, 103].
Комплексний план лікування повинен включати етіотропну терапію,
спрямовану на усунення причинних факторів, патогенетичну терапію із
застосуванням методів і засобів, які впливають на патогенетичні ланки
запально-деструктивного процесу в пародонті, симптоматичну терапію, що
передбачає використання засобів, які підсилюють захисно-пристосувальні
механізми хворого, відновного лікування (реабілітації) [11, 47, 137, 167].
Патогенетичне лікування проявів гіпотиреозу, на думку багатьох авторів,
полягає в призначенні лікарем ендокринологом замісної гормональної терапії,
заснованої на застосуванні тироксину із метою стійкого підтримання в
організмі вмісту тиреоїдних гормонів на рівні, який задовольняє фізіологічні
потреби [107, 166, 245]. Крім того, позитивні ефекти замісної терапії Lтироксином в адекватній дозі полягають у нормалізації порушень гомеостазу і
метаболічних зрушень в організмі, відсутності ризику зниження мінеральної
щільності кісткової тканини [264]. Тим часом, ряд авторів на підставі
виявлених

порушень

мінерального

обміну

та

кісткового

метаболізму

рекомендує застосовувати при верифікованій остеопенії у пацієнтів із
гіпотиреозом препарати кальцію і вітаміну Д3, активних його метаболітів [97,
129].
Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів із
гіпотиреозом має включати традиційні загальновизнані заходи, спрямовані на
ліквідацію запального процесу, стабілізацію стану тканин пародонта, корекцію
порушень обмінних процесів організму. Проте, вживання великих доз Lтироксину у випадку гіпотиреозу підвищує мінеральну щільність, але не
поліпшує мінеральної щільності міжзубних перегородок. Запально-дистрофічні
зміни в пародонті при цьому посилюються, про що свідчить підвищення
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пародонтальних індексів [97]. Комплексна базова терапія гіпотиреозу при
супутньому порушенні функції ЩЗ малоефективна і дає впродовж року
значний відсоток рецидивів навіть і при вживання L-тироксину понад 100
мкг/добу [96]. Мельник Н. С. запропонувала спосіб корекції комплексного
лікування захворювань пародонта у осіб із патологією ЩЗ, який включає
кальцій-Д3 нікомед та препарат фітор, що сприяє нормалізації метаболічних
процесів у кістковій тканині: гальмує резорбцію і стимулює кісткоутворення,
зменшує дистрофічно-запальні явища в пародонті та зумовлює тривалу клінікорентгенологічну стабілізацію.
Обґрунтованою
контрольованої

є

необхідність

індивідуальної

навчання

гігієни

пацієнтів

порожнини

рота,

раціональної
проведення

професійної гігієни порожнини рота, лікування карієсу і його ускладнень,
усунення

оклюзійної

травми

і

супраконтактів

шляхом

вибіркового

пришліфовування зубів, іммобілізації рухомих зубів, а також усунення
шкідливих звичок, аномалій положення зубів і прикусу [5, 40, 45].
Одним із найбільш ефективних заходів є видалення зубних відкладень і
нальоту із поверхні кореня, яке здійснюється в результаті процесів видалення
зубного каменю («scaling») і вирівнювання поверхні кореня зуба («root
planning») [2]. Перспективним напрямком є застосування ультразвукового
апарату

Вектор

для

проведення

ощадливої

інструментальної

обробки

під'ясенної поверхні коренів зубів, повного видалення під'ясенних зубних
відкладень, мікробної біоплівки і ендотоксинів із поверхні кореня, ретельного
полірування [35, 39, 167]. Результати ряду досліджень, присвячених
використанню Вектор-системи із метою інструментальної обробки коренів
зубів, переконливо свідчать про високу ефективність, мінімальної інвазивності,
безболісності зазначеної методики [118, 47].
Інфекційний характер пародонтиту обумовлює доцільність використання
антимікробних препаратів в комплексній терапії. Системна антибактеріальна
терапія показана у осіб із супутньою соматичною патологією, при загостренні
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пародонтиту, при рефрактерному і швидко прогресуючому перебігу запальнодеструктивного процесу в пародонті, а також при проведенні оперативного
втручання на тканинах пародонта [5, 83, 88].
Високу ефективність щодо анаеробної флори мають беталактамні
антибіотики, хіміопрепарати групи імідазолу, макроліди, лінкозаміди. Однак,
внаслідок виражених перехресних алергічних реакцій, зростання частоти
алергічних реакцій до бета-лактамних антибіотиків і підвищення стійкості
мікрофлори до них в якості альтернативи широке застосування отримали
макроліди [88]. Встановлено найбільш високий показник кількості чутливих і
високочутливих штамів (понад 90%) у макролідів (кларитроміцин, ровамицин,
рокситроміцин). Крім того, у антибіотиків групи макролідів, граміцидину С,
цефодизиму, цефтриаксону виявлено імуномодулюючу дію внаслідок здатності
пригнічувати продукцію прозапальних цитокінів [12, 39]. Однією із головних
особливостей антибіотиків групи макролідів є здатність проникати всередину
нейтрофілів і макрофагів і накопичуватися в них. Виявлено вплив макролідів на
регуляцію продукції інтерлейкінів [39]. Продемонстровано імуномодулюючий
ефект азитроміцину, в результаті застосування якого виявлена нормалізація
показників

фагоцитозу

і

хемотаксичної

активності.

Застосування

кларитроміцину призводить до зниження синтезу ФНП, ІЛ-1а і ІЛ-1, в той час
як синтез протизапального ІЛ-10 зростає [39].
Дуже перспективним є застосування в якості монотерапії геміфлоксацину
і моксифлоксацину – представників фторхінолонів четвертого покоління, в
зв'язку з високою протианаеробною активністю, яка не поступається групі
макролідів [39]. З метою зниження кратності введення і дози антибіотика
запропонований лімфотропний спосіб введення клафорана, що дозволяє
прискорити терміни відновлення тканин пародонта і збільшити період ремісії
[39]. Слід зазначити, що важливими принциповими недоліками системного
призначення антибіотиків у порівнянні із місцевим застосуванням, є
неможливість досягнення високої концентрації препаратів в пародонтальній
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рідини, наявність вираженого іммуносупресорного та інших побічних реакцій,
формування полірезистентних штамів мікроорганізмів [37].
При пародонтиті середнього та тяжкого ступеня показано призначення
нестероїдних

протизапальних

препаратів

(НПЗП)

нового

покоління

з

переважним впливом на циклооксигеназу-2, що бере участь в синтезі
простагландинів, залучених до процесу запалення [24, 56, 88]. Поряд із
загальним застосуванням НПЗП використовують в пародонтології місцево, у
вигляді аплікацій, лікувальних пов'язок, а також шляхом введення в
пародонтальні кишені. Успішно з цією метою застосовується гелі холісал,
діклоран-желе [82,83, 94, 111, 151]. Оскільки застосування НПЗП в якості
монотерапії може викликати рецидив захворювання, доцільно поєднувати їх в
комплексі з антибіотиками.
Як засоби патогенетичної терапії при захворюваннях пародонта доцільне
застосування імунокоректорів з метою поліпшення мікроциркуляції [63, 111].
В комплексну терапію пародонтиту рекомендовано включати системну
ензимотерапію, з метою протизапальної дії, обумовленої впливом на механізми
запалення та імунну систему. Крім того, ці препарати підвищують
концентрацію антибіотиків в тканинах і сприяють їх проникненню в зону
запалення [35, 95].
Доповнення традиційного стоматологічного лікування системним та
місцевим застосуванням антиоксидантних препаратів показало зниження
показників вільнорадикального окислення і збільшення антиоксидантного
захисту [15].
Хороші

клінічні

результати

показало

застосування

препаратів

остеотропної дії – кальцимін, кальцій-Д3 нікомед, використання яких
призводить до активації остеоцитів, завдяки чому знижується резорбція
кісткової тканини і підвищується можливість відновлення альвеолярного
відростка [130].
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Доведено модулюючу дію ксидифона як універсального регулятора
кислотно-лужного

стану,

кальцієво-фосфорного

і

кальцієво-фторидного

гомеостазу ротової порожнини і рекомендовано його застосування із
лікувально-профілактичною метою при запальних захворюваннях пародонта
[194].
Перспективним напрямком у комплексній терапії пародонтиту є системне
і місцеве застосування імуномодулюючих препаратів. У ряді досліджень
встановлено ефективність місцевого застосування лізоциму [73], кверцетинлецитинового комплексу [75, 144]. Обґрунтовано доцільність застосування у
пацієнтів із пародонтитом препарату гіалудент [101]. Встановлено системну
імунокорегуючу дію імудону із підвищенням у крові рівня IgA і активізацією
функцій фагоцитуючих клітин [83].
Численні дослідження переконливо доводять необхідність застосування в
комплексному лікуванні місцевої медикаментозної терапії антимікробних
препаратів. Висока чутливість мікробної бляшки встановлена до таких
препаратів, як хлоргекседин, сангвінарин, лістерин, стоматидин, мірамістин,
бетадин, гексетидин [93, 167]. Доведено високу ефективність введення в
пародонтальні кишені препарату «NBF Gingival Gel», який активно впливає на
кількісний і якісний склад мікрофлори [8, 133]. Проведено дослідження
ефективності таких препаратів, як Елюдріл, Ельгідіум, Пародіум, Елюгель,
Корсодил, Гівалексна мікрофлору пародонтальних кишень [45, 93,188]. Однак,
при місцевому застосуванні цих препаратів може відзначатися порушення
смаку, відчуття печіння, фарбування зубів, зміна кольору язика і пломб [188].
Позитивний ефект відзначений при введенні в комплексне лікування
захворювань пародонта фіто септиків стоматофіт, ротокан, фемодент [104, 159,
171].
Високу ефективність показали застосування пробіотиків в лікуванні
захворювань
використання

пародонта.

У

дослідженнях

мультипробіотика

симбітер

підтверджена
у

ефективність

комплексному

лікуванні
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генералізованого пародонтиту [102, 158].
Досить гарні результати зареєстровані при включенні в комплексне
лікування рослинних біологічно активних речовин, а також фізіотерапевтичних
чинників на тканини пародонта [90]. Включення озонотерапії терапії в
комплексну терапію початкових форм пародонтиту сприяло стабілізації
процесу [86].
Високу ефективність в комплексній терапії стоматологічних захворювань
у хворих на дифузний нетоксичний зоб, показало застосування лікувальнопрофілактичних засобів, що передбачають корекцію макро- і мікроелементного
обміну та структурно-функціонального стану сполучнотканинних елементів
зубощелепової системи на загальному та місцевому рівнях, що включає:
препарати калію йодид, «Кальцимін аванс», «Терафлекс», а місцево лікувальнопрофілактична паста «R.O.C.S. Bionica» та ополіскував «R.O.C.S. School» [25,
141].
Аналіз літературних даних дозволяє зробити наступні висновки:
застосування нових високоефективних препаратів дозволяє досягти певних
успіхів у лікуванні захворювань пародонта, проте дана проблема далека до
вирішення, особливо при хронічному перебігу процесу на тлі зниження функції
щитоподібної

залози.

Нераціональне

використання

протизапальних

і

антибактеріальних препаратів на тлі загальної соматичної патології знижує і без
того порушену хворобою імунобіологічну реактивність організму і призводить
до значного зниження ефективності проведеної терапії, інтенсивному росту і
розмноженню мікроорганізмів, формуванню модифікованих полірезистентних
штамів, скороченню ремісії, прогресуванню пародонтиту. У доступній
літературі нам не зустрілися роботи, присвячені вивченню мікробіоценозу
пародонтальних кишень, клітинної та гуморальної ланок імунної системи у
пацієнтів із пародонтитом на тлі первинного гіпотиреозу і взаємного впливу на
перебіг даних захворювань. Також недостатньо вивченими залишаються
питання комплексного лікування захворювань пародонта у даного контингенту
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хворих. Таким чином, дослідження клініко-лабораторних аспектів перебігу
захворювань пародонта у пацієнтів із первинним гіпотиреозом є досить
актуальним і дозволить із урахуванням виявлених порушень вдосконалити
підходи до фармакотерапії, а саме розробити комплекс лікувальних заходів у
даної категорії хворих.
Саме тому в нашій дисертаційній роботі передбачається з’ясувати
лікувальну

ефективність

комбінації

орального

антисептика

імуномодулятора.
Результати даного розділу висвітлені у наступних працях: 174, 178.

та
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РОЗДІЛ 2
ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 Загальна характеристика хворих
Для досягнення мети та завдань дослідження обстежено 134 пацієнти у
віковому інтервалі від 30 років і старші, з яких 89 осіб хворих на первинний
гіпотиреоз (табл. 2.1).
Таблиця 2.1 – Віковий розподіл осіб із захворюваннями тканин
пародонта, які брали участь у дослідженні
Вік хворих, роки
Група
дослідження

30-44

60 і старші

45-59

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Основна

31

34,8

41

46,1

17

19,1

Порівняння

15

100

10

66,7

5

33,3

Контрольна

30

100

23

76,7

7

32,3

Після комплексного стоматологічного обстеження у 83 хворих на ПГ
виявлено захворювання пародонта,у 4 – була повна втрата зубів по причині
ускладненого карієсу, а у 2 обстежених пародонт був інтактний (рис. 2.1).
Тому, основна досліджувана група склала 83 пацієнти. 15 хворих із
патологією пародонта без захворювань щитоподібної залози були включені до
групи порівняння, а 30 осіб клінічно здорових входили до групи контролю,
рандомізованих із хворими за віком і статтю. Для оцінки ефективності
проведеного

лікування

із

83

хворих

на

первинний

гіпотиреоз

із

захворюваннями пародонта нами було відібрано групу хворих 60 осіб. Серед
них мужчин 5 (8,33±3,59%), жінок 55 (91,67±3,59%), які шляхом рандомізації
були розділені на дві групи по 30 хворих у кожній (основна та порівняльна
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група). У кожну із груп входило 10 (33,33±8,75%) хворих з хронічним
катаральним гінгівітом та 20 (66,67±8,75%) – з хронічним генералізованним
парадонтитом. Усі пацієнти, які були включені до основної і порівняльної груп
репрезентативні за статтю, віком, тривалістю та тяжкістю перебігу первинного
гіпотиреозу і захворювань пародонта.
Пацієнти основної групи, включені у дослідження, знаходились на
диспансерному

спостереженні

та

амбулаторному

лікуванні

в

ендокринологічному відділенні КЗ ТОР «Тернопільська університетська
лікарня» та поліклінічному відділенні КНП «Міська комунальна лікарня № 3
ТМ» і спостерігались амбулаторно протягом 2015-2017 років. Середній вік осіб
становив (40,26±0,92) років. Серед обстежених було жінок 82 (92,13 %) і
чоловіків 7 (7,86 %).

2,30%

4,50%
особи із захворювання
пародонта
особи із інтактним
пародонтом
особи із повною
втратою зубів

93,25%

Рисунок 2.1 – Розподіл хворих із первинним гіпотиреозом після
стоматологічного обстеження (у %)

Серед пацієнтів, включених у дослідження,43 (48,3%) осіб були із
тривалістю захворювання до п’яти років, 40 (44,9%) хворих із первинним
гіпотиреозом тривалістю більше п’яти років. Пацієнтів із первинним
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гіпотиреозом субклінічної форми було 70 осіб (78,7%) та маніфестної 19 осіб
(21,3%).
Критеріями включення у дослідження були хворі на гіпотиреоз легкого та
середнього ступеню тяжкості із тривалістю захворювання не більше 10 років.
Критеріями виключення були наявність у хворих тяжкої патології серцевосудинної системи, шлунково-кишкового тракту, з тривалістю захворювання
щитоподібної залози більше 10 років, хворі із тяжким перебігом гіпотиреозу,
аутоімунним гіпотиреозом, хворі на гіпотиреоз після оперативного втручання
на ЩЗ.
Верифікацію діагнозів та лікування пацієнтів проводили разом із лікаремендокринологом відповідно до протоколу надання допомоги «Клінічний
протокол надання медичної допомоги хворим на гіпотиреоз», затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 квітня 2006 р. № 254 та
«Протоколів надання стоматологічної допомоги (терапевтична стоматологія)»,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України (№ 566,
23.11.2004) [107,137,156].
Деонтологічні та правові проблеми дослідження вирішували відповідно
до чинних міжнародних конвенцій та законодавства України, принципів
біоетики у медичних дослідженнях. Дослідження проводили відповідно до
вимог Європейської конвенції (Страсбург, 18.03.1986 р.), Статуту Української
асоціації з біоетики та Норми GLP (1992 р.) і Типового положення з питань
етики МОЗ України № 281 від 01.11.2008 р. Роботу розглянуто на комісії з
біоетики ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я.
Горбачевського МОЗ України» (протокол № 52 від 04.03.2019 року).
2.2 Вивчення пародонтального статусу у хворих на первинний гіпотиреоз
З метою визначення поширеності, інтенсивності та характеру перебігу
хвороб пародонта клінічне обстеження хворих проводили за стандартною
схемою. Починали з опитування, збирали анамнез хвороби та анамнез життя,
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скарги, відомості про появу перших ознак захворювання у порожнині рота;
причини, що, на думку пацієнта, могли його викликати; наявність періодів
загострення або покращення та їх тривалість, застосоване лікування та його
ефективність. Визначали можливий зв’язок розвитку хвороб пародонта з
місцевими чинниками.
Особливу увагу звертали на якість гігієни порожнини рота, обов’язково
дізнавалися про рівень гігієнічної підготовки пацієнтів. Збирали відомості про
супутні та перенесені захворювання, шкідливі звички. Отримані дані вносили
до

«Карти

стоматологічного

обстеження»,

розробленої

на

кафедрі

терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет ім. І. Я. Гобачевського» МОЗ України. Використання цієї карти
дозволяє компактно та об’єктивно представити усі дані клінічного обстеження
хворих.
Огляд порожнини рота проводили при денному освітленні за допомогою
стоматологічного дзеркала, стандартного зонда та пінцета. Оцінювали стан
присінку порожнини рота, рівень прикріплення вуздечок, зубного ряду та
тканин пародонта. Оглядали інші відділи слизової оболонки порожнини рота:
язик, дно порожнини рота, м’яке та тверде піднебіння.
При об’єктивному обстеженні звертали увагу на наявність місцевих
факторів ризику, що сприяють розвитку захворювань тканин пародонта:
характер оклюзії, аномалії положення окремих зубів, наявність каріозних
порожнин, пломб та їх функціональну повноцінність, дефекти зубних рядів,
вкорочені вуздечки губ, мілкий присінок порожнини рота.
Об’єктивне клінічне обстеження проводили шляхом огляду та пальпації.
При огляді ясен звертали увагу на їх стан, колір, консистенцію, рельєф
ясенного краю. Визначали наявність набряку, кровоточивості, гіпертрофії,
виразок, атрофії міжзубних сосочків, локалізацію ураження. Звертали увагу на
наявність ясенних та пародонтальних кишень, на характер ексудату, що з них
виділяється, рухомість зубів та зменшення кісткової тканини. Глибину ясенної
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або пародонтальної кишені визначали за допомогою пародонтального зонда.
Цілісність ясеневої борозни встановлювали за допомогою формалінової проби
С. Parma [35].
Для виявлення запалення у яснах використовували пробу ШиллераПісарєва. Проба заснована на прижиттєвому забарвленні глікогену епітелію
ясен розчином наступного пропису: йодистий калій -2,0, кристалічний йод -1,0,
дистильована вода -40, 0. Йод має здатність вибіркового фарбування тканини,
яка містить полісахариди, зокрема глікоген. У вогнищах запалення вміст
глікогену виявляється високим, внаслідок чого вони забарвлюються в
коричневий колір з синюватим відтінком. Ділянки ясен, вільні від запалення,
при змазуванні цим розчином фарбуються в жовтий колір. Проба може служити
об'єктивним

тестом

оцінки

ефективності

лікування.

За

інтенсивністю

фарбування розрізняють негативну пробу (солом'яно-жовте забарвлення),
слабко

виражену

(світло-коричневе)

і

позитивну

(темно-буре).

Для

об'єктивності пробу виражали кількісно: забарвлення сосочків - 2 бали,
забарвлення краю ясен - 4 бали, забарвлення альвеолярних ясен - 8 балів.
Отриману суму балів ділили на кількість зубів, в області яких проводять
дослідження (зазвичай це 6 зубів). Оцінка значень: до 2,3 балів - слабо
виражене запалення, від 2,6 до 5 балів – помірно виражене запалення, від 5,3 до
8 балів – інтенсивне запалення. Проба дозволяє виявити ділянки прихованого
запалення в слизовій ясен і допомагає в діагностиці захворювання [35].
Гігієнічний стан порожнини рота оцінювали за індексом OHI-S (Oral
Hygiene Index-Simlified, GreenVermillion, 1964) та Silness-Loe і Stallard (1975)
[35]. Ступінь запалення ясен визначали за папілярно-маргінально-альвеолярним
індексом (РМА) в модифікації Парма (C. Parma, 1960), ступінь захворювання
тканин пародонта за комплексним пародонтальним індексом (КПІ) (1987) та
індексом Рассела [35], ступінь кровоточивості оцінювали за індексом Mulleman
[35]. Визначали глибину пародонтальної кишені, втрату епітеліального
прикріплення та стан фуркації за допомогою пародонтального зонда [35].
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Про стан кістки альвеолярного паростка судили за результатами
рентгенологічного дослідження (ортопантомографія), яка проводилась згідно
показань і стандартизації рентгенологічних досліджень в стоматології
(Рабухина Н. А., 1999) [139] та використовували кістковий показник Fucsh
(1946) – Фукса [35]. Індекс Фукса дозволяє оцінити ступінь деструкції кісткової
тканини відносно довжини кореня зуба. Для цього використовували
ортопантомограми. Корінь зуба умовно ділили на три частини та рівень
кісткової резорбції оцінювали відносно цих частин за 4-х бальною шкалою.
При постановці діагнозу користувались класифікацією захворювань
пародонта, запропонованою М. Ф. Данилевським (1994) [35], діагноз
гіпотиреозу був виставлений згідно рекомендацій провідних вітчизняних і
зарубіжних

наукових

установ

та

Американської

асоціації

клінічних

ендокринологів 2012 року [66, 116, 214].
2.3 Дослідження мікрофлори ясенних та пародонтальних кишень.
Для вивчення кількісного та якісного складу мікрофлори пародонтальної
кишені брали мазки з цього біотопу. Матеріал для дослідження забирали
стерильною бактеріологічною петлею й відразу вносили на живильні
середовища та на предметне скло для приготування фіксованого препарату. Для
виділення

аеробних,

факультативно

анаеробних

мікроорганізмів,

мікроаерофілів використовували цукровий м‘ясо-пептоний агар, кров’яний агар
(КА). Посіви проводили за методом секторів на щільні живильні середовища,
що давало змогу виявити максимально можливий спектр аеробної та
факультативно-анаеробної мікрофлори і визначити питомий вміст кожної групи
мікроорганізмів в 1г біоматеріалу. Ступінь мікробного обсіменіння виражали
кількістю колонієутворюючих одиниць (КУО), підраховуючи кількість колоній.
Після підрахунку КУО, перерахували дані у десяткові логарифми КУО (lg
КУО). Додатково для висівання стафілококів застосовували жовтково-сольовий
агар (ЖСА), ентеробактерій – середовище Ендо, лактобактерій – лактобакагар
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(MRS), біфідобактерій – біфідум-агар. Анаеробні бактерії вирощували у
напіврідкому тіогліколевому середовищі;гриби – на середовищі Сабуро.
Ідентифікацію виділених чистих культур проводили за морфологічними,
культуральними й біохімічними ознаками відповідно до загально прийнятих
методик [87] та визначника бактерій Берджі (1997) [110]. Так як у лабораторії
не було умов для вирощування спірохет, фузобактерій, вейлонел, було
вирішено обмежитися визначенням родової належності цих мікроорганізмів за
допомогою

бактеріоскопічних

досліджень.

За

морфологічними

та

культуральними властивостями визначали наявність фузобактерій, вейлонел,
превотел, порфіромоназ. Із вмісту пародонтальних кишень готували мазки, які
фарбували за методами Грама та Романовського-Гімзе з подальшою імерсійною
мікроскопією. Мікробіологічні дослідження проводили двічі: до лікування та на
14 добу після нього.
Окрім того, визначали наявність дисбактеріозу у ротовій порожнині [192]
Згідно класифікації, перша (початкова) стадія характеризується значним
зменшенням числа нормальних симбіонтів у місцях їх звичайного проживання.
Другій стадії властиво зникнення деяких симбіонтів за рахунок збільшення
рівня інших, а також поява таких представників мікрофлори, які в нормі
зустрічаються в невеликій кількості або зовсім не визначаються. У третій стадії
змінюється локалізація аутомікрофлори, що нерідко це супроводжується
проникненням симбіонтів через захисні бар'єри, вони потрапляють в лімфу,
кров, внутрішні органи.
Зміни мікробіоценозу пародонтальної еконоші (дисбіоз) оцінювали за
трьома ступенями [192]:
- I ступінь – характеризується змінами у більший або менший бік
кількості лактобацил та коринебактерій при зменшенні інших паличкоподібних
форм (бактероїдів, фузобактерій, лептотрихій), кокової флори (стрептококів,
непатогенних стафілококів, вейлонел, нейсерій) та грибів Candida spp. за
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нормального титру умовно-патогених мікроорганізмів (ентеробактерій, Str.
pyogenes та Staph. aureus);
- II ступінь – стан, за якого відбуваються значні коливання рівня
висівання

непатогенних

стафілококів,

коринебактерій,

бактероїдів,

фузобактерій та лептотрихій, як у бік їх зменшення, так і зростання, при
різкому зниженні титру лактобацил, вейлонел, нейсерій та стрептококів,
збільшенні Staph. aureus та ентеробактерій та висіванні грибів Candida spp. у
межах норми;
-

III

ступінь

–

характеризується

зниженням

титру

лактобацил,

стрептококів, вейлонел, нейсерій; спостерігаються різкі зміни у складі
бактероїдів та коринебактерій; значно підвищена кількість Staph. aureus,
непатогенних стафілококів, ентеробактерій, фузобактерій, лептотрихій та
грибів роду Candida spp.
2.4 Імунологічні дослідження.
З метою дослідження стану місцевого імунітету порожнини рота у хворих
визначали вміст секреторного імуноглобуліну А (sIgA) у ротовій рідині
імуноферментним методом («Humalayzer 2000») [64] та активность лізоциму в
ротовій рідині за методом О. В. Бухаріна [16]. Цей метод базується на здатності
лізоциму слини розщеплювати полісахариди клітинної оболонки бактерій.
Активність ферменту визнається нефелометричним методом за зміною
мутності суспензії Micrococcuslysodiectius. Нестимульовану змішану слину
(ротову рідину) збирали вранці натще шляхом спльовування у пробірки в
кількості 3-5 мл. Зразки ротової рідини центрифугували при 3000 об./хв
упродовж 15 хв, використовували надосадову рідину. Кількісну оцінку
антилізоцимної активності штаму проводили за максимальною концентрацією
лізоциму в середовищі, яка інактивувалася даним штамом. За отриманими
даними в калібрувальних таблицях знаходили показник концентрації лізоциму.
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Групу

спеціальних

методів

становили

імунологічні

дослідження

периферійної крові. Аналіз імунного статусу (визначення кількості Тлімфоцитів та їх субпопуляций (CD4 і CD8-клітин), В-лімфоцитів, природних
кілерів і нульових клітин) проводили методом моноклональних антитіл [219], а
визначення концентрації основних класів імуноглобулінів (IgA, IgM, IgG) у
крові – методом радіальної імунодифузії на агарі за G. Mancini (1965) [219].
2.5 Біохімічні дослідження
Із біохімічних маркерів кісткового ремоделювання визначали рівень
вільного оксипроліну (ОП) як маркера кіскової резорбції та активність кісткової
лужної фосфатази (КЛФ) – маркера кісткоутворення, в сироватці крові.
Визначення активності лужної (КЛФ) фосфатази проводили за її
здатністю

гідролізувати

р-нітрофенілфосфат

натрію

[41].

Кінетичний

фотометричний метод за рекомендаціями Міжнародної федерації клінічної
хімії

та

лабораторної

медицини

(IFCC).

Лужна

фосфатаза

каталізує

перенесення фосфатної групи з р-нітрофенілфосфата на 2-аміно-2-метил-1пропанол (АМР) з утворенням р-нітрофенолу: р-Нітрофенілфосфат + АМР ЛФ
→ р-Нітрофенол + Фосфат. Швидкість утворення р-нітрофенолу вимірюється
спектрофотометрично, оптична щільність проби прямо пропорційна активності
ЛФ у досліджуваному зразку 1,2.
Вміст вільного оксипроліну в сироватці крові визначали у реакції з
парадиметиламінобензальдегідом [163]. Колориметричне визначення, що
базується на реакції пірол-2-карбонової кислоти, яка утворюється при
окисненні оксипроліну з парадиметиламінобензальдегідом.

2.6 Методи статистичного аналізу
Статистичний аналіз проведено з допомогою загальноприйнятих методів
варіаційної статистики з використанням пакету статистичних програм
“Statistica 8.0” і “Microsoft Excel 2007”, визначали коефіцієнт кореляції та
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коефіцієнт значущості (Попов Н.Н., 2006) [133]. Обробка результатів
досліджень проводилась за допомогою загальноприйнятих параметричних та
непараметричних методів математичної статистики. Аналіз проводився на
основі оцінки достовірності відмінностей середніх величин вибірок шляхом
розрахунку помилок середніх значень. Кількісні ознаки, які мали нормальний
розподіл, описували параметричними характеристиками – середнім значенням
досліджуваного показника (М) та середнім квадратичним відхиленням ().
Рівень вірогідності визначали за t критерієм Ст’юдента. За критичний рівень
значущості при перевірці статистичних даних брали р<0,05.
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РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА
У ХВОРИХ НА ПЕРВИННИЙ ГІПОТИРЕОЗ
3.1 Поширеність та особливості клінічних проявів захворювань пародонта
у хворих на первинний гіпотиреоз
Комплексне

стоматологічне

обстеження

хворих

із

первинним

гіпотиреозом (табл. 3.1) виявило у них високу розповсюдженність захворювань
тканин пародонта

93,26±2,67%, що

проявлялось розвитком запальних

(37,35±5,34%) та дистрофічно-запальних уражень (62,65±5,34%). У групі
порівняння встановлено ХКГ у 73,33±11,82% осіб, а ХГП у 26,67±11,82%.

абс.

P±p

ХКГ

31

37,35±5,34
**

29

ХГП

Всього

Основна група, n=83
Субклінічна
Маніфестна
форма, n=67
форма n=16
абс.
P±p
абс.
P±p

52

62,65±5,34


38

Разом

Стан
пародонта

Таблиця 3.1 – Стан тканин пародонта у обстежених осіб (%)

83

100

67

43,28±6,09
¥¥¥

45,78±5,50
¥¥¥

80,72±4,36
¥¥¥

Група
порівняння,
n=15
абс.
P±p

2

2,41±1,69
**

11

73,33±11,82
*

14

16,87±4,14

4

26,67±11,82

16

19,28±4,36

15

100

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників щодо групи порівняння:
р<0,05;р<0,01; р<0,001;
2. Достовірна відмінність показників між ХКГ та ХГП: *р<0,05; **р<0,01;
***р<0,001;
3. Достовірна відмінність показників між субклінічною та маніфестною
формою: ¥р<0,05;¥¥р<0,01; ¥¥¥р<0,001.
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Таким чином, у основній групі обстежених більш важкі форми
захворювань пародонта (ХГП) зустрічалися у 1,68 раза частіше у порівнянні із
групою порівняння (р<0,01), а ХКГ у 1,96 раза рідше, ніж у групі порівняння
(р<0,01).
З метою дослідження впливу тяжкості клінічного перебігу ПГ на
розвиток та перебіг захворювань тканин пародонта нами серед обстежених
пацієнтів виділено дві групи, які мали субклінічну або маніфестну форму ПГ.
До групи хворих з субклінічною формою увійшли 67 хворих, а з
маніфестною – 16. У хворих із субклінічною формою ПГ спостерігали
кволість, підвищену втомлюваність, збільшення маси тіла, пастозність
обличчя, рівень ТТГ був у межах 4,5-10 мод/л, а Т4 у нормі. Що стосується
маніфестної форми ПГ, то у таких пацієнтів вона проявлялася набряком
обличчя, мерзлякуватістю, порушенням сну та сонливістю, зниженням пам'яті,
м’язовою слабістю, сухістю шкіри, брадикардією, зниженням вольтажу на
ЕКГ. При цьому рівень ТТГ був вище 10 мод/л, а Т4 зниженим.
Якщо порівнювати розповсюдження захворювань пародонта у осіб із
субклінічною та маніфестною формою ПГ (рис. 3.1), то тяжкість ураження була
вищою у останніх.
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Рисунок 3.1 – Стан тканин пародонту у хворих основної групи

ХГП
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Так у хворих із субклінічною формою ПГ у 3,46 раза частіше виявляли
ХКГ (43,28±6,10 проти 12,50±8,54%),(р<0,01), а ХГП реєстрували у 1,54 раза
рідше, ніж у хворих із маніфестною формою ПГ (56,72±6,10 проти
87,50±8,54%), (р<0,01).
За тяжкістю ураження тканин пародонта у хворих основної групи (табл.
3.2) виявляли ХКГ легкого ступеня у 2,76 раза рідше (7,23±2,86 проти
20,00±10,69%), (р<0,05), середнього – у 3,20 раза рідше (12,05±3,59 проти
40,00±13,09%), (р<0,05), тоді, як тяжкого – у 1,35 раза частіше (18,07±4,24
проти 13,33±9,08%), (р<0,05), випадків, ніж у осіб групи порівняння.
Таблиця 3.2 – Клінічні форми захворювань пародонта у обстежених
хворих (%)

ХГП

ХКГ

Ступінь
тяжкості

Основна група,
n=83
абс.

P±p

Легкий

6

7,23±2,86

Середній

10

Тяжкий

Група порівняння,
n=15
абс.
3

P±p
20,00±10,69

12,05±3,60

6

40,00±13,09

15

18,07±4,25

2

13,33±9,08

І

16

19,28±4,36

1

6,67±6,67

ІІ

20

24,10±4,72

2

13,33±9,08

ІІІ

16

19,28±4,36

1

6,67±6,67

Примітка. Достовірна відмінність показників щодо групи порівняння:
р<0,05;р<0,01; р<0,001.
ХГП І ступеня тяжкості реєстрували у 2,89раза частіше (19,28±4,36 проти
6,67±6,67%),(р<0,05), ІІ ступеня – у 1,81 раза частіше (24,10±4,72проти
13,33±9,08%), (р<0,05), а ІІІ
6,67±6,67%),(р<0,01).

– у 2,89раза частіше (19,28±4,35проти
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У групі порівняння за важкістю захворювання пародонта були
наступними: серед пацієнтів із ХКГ легкий ступінь виявили у 20,00±10,69%,
середній – у 40,00±13,09%, тяжкий у 13,33±9,08% обстежених.Пацієнти із ХГП
групи порівняння розділились наступним чином: І ст. важкості реєстрували у
6,67±6,67%, ІІ – у 13,33±9,08% та ІІІ ст. – у 6,67±6,67%.
Слід відмітити, що у хворих на ПГ субклінічної форми ХКГ (рис. 3.2)
проявлявся у 8,95±3,51% осіб легким ступенем тяжкості, у 14,93±4,38% –
середнім та у 19,40±4,86% тяжким ступенем тяжкості. ХГП І ступеня був у
23,88±5,24%, ІІ - у 20,90±5,00% та у 11,94±3,99% – ІІІ ступеня тяжкості (рис.
3.3).
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Ступінь
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Рисунок 3.2 – Ступені тяжкості хронічного катарального гінгівіту у
обстежених хворих
Серед пацієнтів із маніфестною формою ураження тканин пародонта
носили більш виражений характер. Так, ХКГ легкого та середнього ступеня
важкості (див. рис.3.2) не виявили у жодного з обстежених, тяжкого ступеня
був виявлений у 1,55 раза рідше (12,50±8,53 проти 19,40±4,86%) (р<0,01) в
хворих у порівнянні із субклінічною формою. Проте, серед усіх пацієнтів із
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маніфестною формою ПГ, у яких діагноствали ХКГ, він проявлявся у тяжкій
формі. ХГП І ступеня важкості у хворих із маніфестною формою ми не
виявили, тоді як ІІ ступеня важкості у 1,79 раза частіше (37,50±12,50 проти
20,90±5,00%) (р<0,01) і ІІІ ступеня – у4,18 раза частіше (50,00±12,91 проти
11,94±3,99%) пацієнтів (р<0,05).
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Рисунок 3.3 – Ступені тяжкості хронічного генералізованого пародонтиту
у обстежених хворих
Пацієнти основної групи пред'являли скарги на свербіж в області ясен,
незначну болючість,на підвищення чутливості зубів на дію температурних і
хімічних подразників, дефекти зубів у пришийковій частині, періодично
виникаючу кровоточивість ясен під час чищення зубів. У хворих з ХКГ групи
порівняння відзначали скарги переважно на виражену кровоточивість ясен під
час чищення зубів, біль в яснах, неприємний запах з рота. Хворі із ХГП
основної групи скаржились на неприємний запах з рота, відчуття болю в яснах,
незначну кровоточивість, рухомість зубів, біль зубів від температурних
подразників. Тоді, як хворі групи порівняння із ХГП скаржились на значну
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кровоточивість, неприємний запах з рота, періодичну болючість ясен та
незначну рухомість зубів та періодичне посилення цих скарг.
Проаналізувавши скарги у осіб основної та групи порівняння(табл.3.3)
було встановлено, що пацієнти основної у 2,27 раза (р<0,01) частіше пацієнтів
групи порівняння скаржились на гіперестезію зубів (75,90±4,72% проти
33,33±12,6%), (р<0,01), у 5,47 раза (р<0,01) частіше на наявність дефектів зубів
у пришийковій ділянці (73,03±4,75% проти 13,33±9,08%), (р<0,01). У пацієнтів
групи порівняння переважали скарги на кровоточивість ясен під час чищення
зубів,

яка

періодично

посилювалась

(86,67±9,08%),

рухомість

зубів

(13,33±9,08%), неприємний запах з рота (93,33%). У хворих основної групи у
73,03±4,75% випадків при обстеженні зубних рядів виявлені клиновидні чи
каріозні дефекти або реставрації на вестибулярних поверхнях різних груп зубів
у пришийковій ділянці. У хворих групи порівняння каріозні дефекти і
реставрації в пришийковій ділянці виявлені лише в 13,33±9,08% випадків.
Таблиця 3.3 – Основні скарги пацієнтів основної та групи порівняння
Основна група,

Група порівняння,

n=83

n=15

75,90 ±4,72% 

33,33±12,6%

73,03±4,75%

13,33±9,08%

Кровоточивість ясен

80,90±4,19%

86,67±9,08%

Рухомість зубів

11,24±3,36%

13,33±9,08%

Неприємний запах з рота

73,03±4,73%

93,33±6,67%

Скарги
Гіперестезія зубів
Наявність дефектів зубів у
пришийковій ділянці

Примітка. Достовірна відмінність показників щодо групи порівняння:
р<0,05;р<0,01; р<0,001.
При порівнянні характеру клінічного перебігу ЗП слід відмітити, що у
хворих основної групи дані захворювання мали хронічний латентний перебіг на
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відміну від осіб групи порівняння, у котрих вони перебігали хронічно із
періодичними загостреннями.
При об'єктивному обстеженні у хворих основної групи відмічалась
набряклість ясенних сосочків і гіперемія маргінальної частини ясен без
порушення цілоcності зубоясенного з'єднання, ІІ та ІІІ – й ступінь
кровоточивості, а також надясенні зубні відкладення.
У хворих із субклінічною формою гіпотиреозу була відсутня патологічна
рухомість зубів. Основними симптомами були кровоточивість ясен, що виникає
при механічному подразненні, гіперестезія, біль в яснах і неприємний запах з
рота. При обстеженні виявляли ціанотичну і нерідко гіперемійовану, набряклу в
ділянках запалення слизову оболонку ясен, визначали ясенні (без втрати
епітеліального прикріплення) та пародонтальні кишені глибиною 2-4 мм,
кровоточивість 1-2 ступеня, індекс Фукса становив (0,64±0,4 бала) та вказував
на резорбцію міжальвеолярних перетинок від 1/3 до 1/2 довжини кореня. На
ортопантомограмі відмічався остеопороз міжальвеолярних перетинок та
незначний остеопороз альвеолярного паростка щелеп (рис. 3.4).

Рисунок 3.4 – Ортопантомограмма пацієнта М. 51 р. із ХГП на фоні ПГ
субклінічної форми.
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На ортопантомограмі хворих на ПГ із маніфестною формою відзначали ІІІ та ІІІ ступінь деструкції кісткової тканини зубних перегородок: зникнення
компактної пластинки, резорбцію міжальвеолярних перегородок від 1/2 до 2/3
їх висоти, явища остеопорозу ( рис. 3.5).

Рисунок 3.5 – Ортопантомограмма пацієнта С. 53 р. із ХГП на фоні ПГ
маніфестної форми.
Клінічно це супроводжувалось вираженою кровоточивістю ясен при
чищенні зубів, при вживанні твердої їжі, печінням, парастезією в яснах, болем
зубів від холодових подразників, неприємним запахом з рота. При огляді
відзначали виражену гіперемію, ціаноз, набряклість ясен, оголення шийок
зубів, пародонтальні кишені глибиною 4-5 мм, ступінь кровоточивості 2-3 бали,
патологічну рухливість зубів в межах 1-2 ступеня.
Таким чином,аналіз стоматологічного обстеження у хворих із первинним
гіпотиреозом виявив у них високу розповсюдженність захворювань пародонта
(93,25±2,67%), що проявлялось розвитком запальних та у більшій мірі
дистрофічно-запальних уражень його тканин та уражень твердих тканин зубів
(пришийковий

карієс,

клиновидні

дефекти).

Коефіцієнт

значущості

співвідношення шансів рівний 2,67 та вказує на значний вплив гіпофункції
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щитоподібної залози на розвиток захворювань пародонта та твердих тканин
зубів.
3.2 Індексна оцінка стану тканин пародонта у хворих на первинний
гіпотиреоз
Провівши індексне оцінювання стану тканин пародонта ми виявили, що
індекс гігієни ротової порожнини за Грін-Вермільйоном у осіб контрольної
групи становив 0,30±0,10 бала і відповідав гарному рівню гігієни, а у хворих
основної групи був у 6,6 раза більше – 1,98±0,06 бала, що відповідало
незадовільному рівню гігієни (р<0,05). Серед обстежених хворих основної
групи стан гігієни ротової порожнини був наступний: у 2 хворих (2,41±1,69 %)
на рівні 0,30±0,10 бала, що свідчить про гарний рівень гігієни, у 31 особи
(37,35±5,34 %) – 1,20±0,40 бала – задовільний рівень гігієни, у 38 (45,78±5,50
%) – 2,03±0,04 бала – незадовільний рівень гігієни, а у 12 (14,46±3,88 %) осіб –
2,82±0,06 бала – поганий рівень гігієни (рис. 3.6).

2,41%
добрий рівень гігієни

14,46%

37,35%

45,78%

задовільний рівень
гігієни
незадовільний рівень
гігієни
поганий рівень гігієни

Рисунок 3.6 – Стан гігієни порожнини рота у осіб основної групи (%)
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За гігієнічними індексами за Грін-Вермільйона, Silness-Loe та Stallard у
хворих основної групи рівень гігієни був нижчий, на що вказували вищі
показники даних індексів у порівнянні до групи порівняння. Так, у хворих із
ПГ субклінічної форми індекс гігієни за Грін-Вермільйоном не відрізнявся від
такого у групі порівняння, проте у хворих із маніфестною формою буву 1,47
раза вищий (2,46±0,09 проти 1,67±0,07бала), (р<0,05). Індекс гігієни Silness-Loe
був вищим у 1,41 раза (р<0,05) у порівнянні із групою порівняння, та нижчий у
1,07 раза порівнянно із маніфестною групою, а індекс Stallard був вищим у
пацієнтів субклінічної групи у 1,64 раза (р<0,05) порівняно із групою
порівняння і незначно нижчий порівнюючи із маніфестною групою (табл. 3.4).

Таблиця 3.4 – Стан гігієни порожнини рота у обстежених хворих (бали)
Основна група,
Група

n=83
Індекси
Всього

Субклінічна

Маніфестна

форма,

форма,

n=67

n=16

порівняння,
n=15

1,67±0,05

Грін-Вермільйона

1,98±0,06

1,67±0,07

2,46±0,09*

Silness-Loe

1,79±0,06

1,73±0,08

1,86±0,09

1,22±0,12

Stallard

2,27±0,12

2,17±0,32

2,37±0,41

1,32±0,14

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників щодо групи порівняння:
р<0,05;р<0,01; р<0,001;
2 Достовірна відмінність показників між субклінічною та маніфестною
формою: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001.
Таким чином, гігієнічний стан порожнини рота у хворих на первинний
гіпотиреоз погіршувався залежно від форми первинного гіпотиреозу, що
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підтверджує вплив гіпофункції щитоподібної залози на стан гігієни порожнини
рота.
Незадовільна гігієна ротової порожнини у хворих основної групи
поєднувалась із запаленням м'яких тканин пародонта різного ступеня тяжкості
(від легкого до тяжкого). Про це свідчить наступні індекси (табл. 3.5): Раселла,
що становив від 3,19±0,68 до 4,33±0,79 бала, проба Ш-П від 2,14±0,38 до
2,30±0,48 бала, РМА, який становив від 49,03±1,78 до 54,68±1,04% (р<0,05), що
відповідає середньому та тяжкому ступеню гінгівіту, а комплексний
пародонтальний індекс, за яким оцінювали ступінь ураження тканин пародонта,
становив від 1,86±0,07 до 3,80±0,20 бала (р<0,05) і вказував на середній та
важкий ступінь ураження тканин пародонта.

Таблиця 3.5 – Пародонтальні індекси у обстежених пацієнтів
Основна група,
n=83
Індекси
Всього

Група

Субклінічна

Маніфестна

форма,

форма,

n=67

n=16

порівняння,
n=15

ПІ Рассела (бали)

3,76±0,57

3,19±0,68

4,33±0,79

2,09±0,15

Ш-П (бали)

2,22±0,08

2,14±0,38

2,30±0,48

1,72±0,07

РМА, %

51,85±2,82

49,03±1,78

54,68±1,04*

8,50±2,40

КПІ, (бали)

2,83±0,07

1,86±0,07

3,80±0,20*

0,97±0,05

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників щодо групи порівняння:
р<0,05;р<0,01; р<0,001;
2. Достовірна відмінність показників між субклінічною та маніфестною
формою: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001.
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Разом з тим, індекс Фукса (рис. 3.7) становив 0,64±0,03 бала, р<0,05. Це
свідчить про деструктивні зміни у кістковій тканині альвеолярного паростка
щелеп та резорбцію міжальвеолярних перетинок від 1/3 до 1/2 довжини кореня.
1 бали
0,8

0,94
0,65

0,67

0,64

0,6
0,4
0,2

0
Основна група субклінічна
форма

маніфестна
форма

група
порівняння

Рисунок 3.7 – Показники індексу Фукса у обстежених осіб (бали)
Якщо

порівнювати

показники

вищезгаданих

індексів

у

осіб

із

маніфестною та субклінічною формою гіпотиреозу, то потрібно відмітити, що у
осіб із маніфестною формою індекс Раселла був у 1,35 раза вищий, проба Ш-П
різнилась незначно, РМА становив у 1,11 раза вищий (р<0,05) (54,68±1,04%) –
це тяжкий ступінь гінгівіту, а у осіб із субклінічною формою (49,03±1,78%), що
відповідає середньому ступеню гінгівіту, КПІ становив у 2,04 раза (р<0,05)
вищий (3,80±0,20бала) і вказував на тяжкий ступінь ураження пародонта проти
( 1,86±0,07бала) у осіб із субклінічною формою, що відповідає легкому ступеню
ураження. Індекс Фукса суттєво не відрізнявся у хворих як із субклінічною
формою, так і маніфестною.
У групі порівняння показники цих індексів відповідали задовільній
гігієні, РМА вказував на легкий ступінь гінгівіту, а КПІ – на ризик виникнення
захворювань пародонта.
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Оцінивши результати індексного обстеження пацієнтів основної групи за
важкістю ПГ та різними формами ураження тканин пародонта (табл. 3.6)
можна сказати, що вищі показники їх у хворих із маніфестною формою
гіпотиреозу у порівнянні із субклінічною.
Так індекс Рассела у хворих із ХКГ маніфестної форми вищий у 1,88 раза
(р<0,05), а із ХГП у 1,07 раза ніж у хворих із субклінічною формою ПГ.
Різняться значення і інших показників у хворих із маніфестною формою ПГ у
порівнянні із субклінічною значення їх вищі: проба Ш-П на 3,40% при ХКГ та
на 9,88% при ХГП, індекс кровоточивості при ХКГ на 17,35% (р<0,05), при
ХГП на 8,94%, глибина пародонтальної кишені при ХКГ на 6,25, при ХГП на
7,69%, ВЕП відповідно на 10,32% (р<0,05)при ХГП, стан фуркації на 4,8% при
ХГП, рецесія на 10,70% при ХКГ і на 18,18% (р<0,05) при ХГП, ЗК на 47,91%
(р<0,05) та 8,31% при ХГП. Індекси гігієни Silness-Loe – відповідно вищі
показники у хворих із маніфестною формою гіпотиреозу (табл. 3.7) у
порівнянні із субклінічною на 6,67% (р<0,05) та 7,14%, Stallard – на 5,94%
(р<0,001) і на 11,20% (р<0,05).
Порівнюючи показники індексного оцінювання тканин пародонта у
пацієнтів основної та групи порівняння слід відмітити, що пародонтальний
індекс Рассела у хворих основної групи більший на 45,6% (р<0,05), проба
Шилллера-Писарєва – на 22,5% (р<0,05), індекс кровоточивості – на 43,8%
(р<0,05), глибина пародонтальної кишені більша на 39,4% (р<0,05), індекс
зубного каменю – на 36,08% (р<0,05), індекси гігієни Silness Loe – на 31,8%
(р<0,05), Stallard – на 41,8% (р<0,05) ніж у пацієнтів групи порівняння.

Таблиця 3.6 – Порівняльна оцінка пародонтальних індексів у обстежених пацієнтів залежно від форми ураження

Індекси

тканин пародонта
Основна група, n=83
Всього, n=83

Субклінічна форма, n=67

ХКГ, n=31 ХГП, n=52 ХКГ, n=29

ПІ Рассела,

2,01±0,60

бали



Ш-П, бали

1,79±0,03

Група порівняння,
Маніфестна форма, n=16

ХГП, n=38

ХКГ, n=2

ХГП, n=14

ХКГ, n=11 ХГП, n=4

2,61±0,15*

5,12±0,16¥

1,35±0,12

3,84±0,20

1,65±0,16

1,79±0,15

0,97±0,20

1,21±0,15

0,68±0,12

3,10±0,17

0

3,42±0,21

4,95±0,17

1,41±0,21

4,78±0,30

2,65±0,12

1,76±0,50

2,53±0,31

1,82±0,30*

2,57±0,11

1,21±0,17

ПК, мм

0,99±0,03

5,40±0,20

0,96±0,02

5,20±0,90

1,02±0,09*

ВЕП, м

0

5,91±0,29

0

5,62±0,30¥

0

2,46±0,14

2,78±0,25

2,68±0,12

1,31±0,10

ІК, бали

n=15

1,42±0,12*


5,60±0,70

6,20±0,50*

Індекси

Продовження табл. 3.6

Стан
фуркації, мм

Рецесія, мм

ЗК, бали

Основна група, n=83
Всього, n=83

Субклінічна форма, n=67

Маніфестна форма, n=16

ХКГ, n=29

ХГП, n=38

ХКГ, n=2

ХГП, n=14

0

1,25±0,17

0

1,31±0,12

0

1,16±0,14

1,31±0,11

0,28±0,17

1,21±0,12

1,43±0,15*

0,10±0,09

0,98±0,23

2,68±0,10

*0,96±0,20

2,79±0,30

0,53±0,10

1,96±0,30

ХКГ, n=31 ХГП, n=52
0

0,29±0,01

1,19±0,23*

Група порівняння,

0,25±0,05

*

2,58±0,30

0,31±0,14

1,42±0,20

n=15
ХКГ, n=11 ХГП, n=4

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників щодо групи порівняння: р<0,05;р<0,01; р<0,001;
2. Достовірна відмінність показників між ХКГ та ХГП: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001;
3. Достовірна відмінність показників між субклінічною та маніфестною формою: ¥р<0,05;¥¥р<0,01; ¥¥¥р<0,001.
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Таблиця 3.7 – Порівняльна оцінка індексів гігієни порожнини рота у
пацієнтів основної та групи порівняння за формами ураження тканин пародонта
(бали)

індексів

Показники

Основна група (n=83)

SilnessLoe
Stallard

Всього
(n=83)
ХКГ

ХГП

Субклінічна
форма (n=67)

Маніфестна
форма (n=16)

ХКГ

ХКГ

ХГП

ХГП

1,70±0,05 1,88±

1,65±

1,82±

1,76±

1,95±



0,20

0,16

0,15

0,20

0,06

Група
порівняння(n=15)

1,90±0,05

2,64±

1,85±

2,50±

1,96±

2,78±



0,14*

0,21

0,30

0,17

0,30

ХКГ
1,12±0,10

ХГП
1,32±
0,10

1,18±0,20

1,46±
0,12

Примітки:
1. Достовірна
відмінність
показників
щодо
групи
порівняння:
р<0,05;р<0,01; р<0,001;
2. Достовірна відмінність показників між ХКГ та ХГП: *р<0,05; **р<0,01;
***р<0,001;
3. Достовірна відмінність показників між субклінічною та маніфестною
формою: ¥р<0,05;¥¥р<0,01; ¥¥¥р<0,001.
Резюме. Виходячи з проведених досліджень, можна зробити висновок,
що значний рівень поширеності захворювань пародонта та уражень твердих
тканин зубів у обстежених із первинним гіпотиреозом свідчить про
безпосередній вплив фонового захворювання на стан їхнього стоматологічного
здоров'я. Захворювання пародонта у хворих на первинний гіпотиреоз,
характеризуються

розвитком

хронічного

уповільненого

запального

та

дистрофічно-запального процесу. Із початкових етапів розвитку захворювання
патологічний

процес

у

тканинах

пародонта

набував

тенденцію

до

пролонгованого перебігу, супроводжувався інтенсивним відкладенням зубного
нальоту та каменю, збільшенням у порівнянні із особами без захворювань ЩЗ
показників гігієнічних та пародонтальних індексів. Втановлено, що на перебіг,
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тяжкість та на клінічні прояви захворювань тканин пародонта впливає форма
первинного гіпотиреозу, а саме субклінічна чи маніфестна.
Результати
182, 184, 185, 186.

даного

розділу

оприлюднено

в

наступних

працях:
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РОЗДІЛ 4
МІКРОБНИЙ ПЕЙЗАЖ, ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ТА СТАН
КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ХВОРИХ НА ПЕРВИННИЙ
ГІПОТИРЕОЗ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПАРОДОНТА
4.1 Бактеріологічний спектр вмісту ясенних та пародонтальних кишень у
хворих на первинний гіпотиреоз із захворюваннями пародонта
Результати проведених мікробіологічних досліджень стану ясенних та
пародонтальних кишень при хронічному катаральному гінгівіті та хронічному
генералізованому пародонтиті у хворих на первинний гіпотиреоз показали, що
дана ділянка ротової порожнини заселена різними видами мікроорганізмів. У
хворих на гіпотиреоз виділено 536 штамів аеробних, факультативно аеробних
та анаеробних мікроорганізмів.
Ступінь загального обсіменіння досліджуваної мікробної еконіші у
хворих основної групи становив у середньому (4,41,2) lg КУО/мл,
коливаючись від 2,70,2 lg КУО/г (непатогенні нейсерії) до 6,80,2 lg КУО/г
(оральні стрептококи) (табл. 4.1).
Щільність обсіменіння мікроорганізмами пародонтальних кишень сягала
клінічно значимих показників. У половини пацієнтів висіяли умовно патогенні
грамнегативні бактерії, які належали до наступних родів: вейлонели (у 66,7 %
осіб), фузобактерії (68,3 %), спірохети (75,0 %); патогенні β-гемолітичні
стрептококи (51,7 %); непатогенні нейсерії (55,0 %). У деяких хворих виявлено
грамнегативні ентеробактерії, зокрема штами кишкової палички та клебсієли
(35,0 % та 15,0 %, відповідно). Щільність колонізації ними пародонтальних
кишень становила (2,30,1) та (1,20,3) lg КУО/мл відповідно.
Проведені дослідження показали, що склад мікрофлори пародонтальних
кишень у пацієнтів з гіпофункцією щитоподібної залози був полімікробним і
представлений різними асоціаціями мікроорганізмів.

80
Таблиця 4.1 – Характеристика мікробіоценозу пародонтальних кишень у
хворих основної групи

Мікроорганізми

Грампозитивні коки

Частота
зустрічання,
%

Факультативні анаеробні бактерії
α-гемолітичні стрептококи
93,3
β-гемолітичні стрептококи
51,7
Коагулазопозитивні
75,5
стафілококи
Коагулазонегативні
78,3
стафілококи
Коринебактерії
33,3

Щільність
обсіменіння,
lg КУО/мл

6,80,2
5,20,2
5,60,1
4,40,2
3,60,1

ГрамнегаКишкові палички
35
2,30,1
тивні
Клебсієли
15
1,20,3
палички
Непатогенні нейсерії
55
2,70,2
Мікроаерофільні бактерії
Лактобактерії
68,3
3,40,2
Облігатні анаеробні бактерії
Фузобактерії*
68,3
Вейлонели*
66,7
Превотели
43,3
Порфіромонади
83,3
Звивисті мікроорганізми
Cпірохети*
75
Дріжджові гриби
Гриби Кандида
51,7
3,20,1
В середньому
4,41,2
Примітка. * - мікроорганізми ідентифіковані бактеріоскопічним методом
дослідження
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Здебільшого асоціації складалися із 5 і більше видів бактерій (у 78,3 %
хворих). У 15 % випадків зустрічалися асоціації із 3-5 видів мікроорганізмів,
лише у 4 хворих (6,7 %) – асоціації були двокомпонентними (рис.4.1).

6,7 %
15,0 %

78,3 %

багатокомпонентні

3-5-тикомпонентні

двокомпонентні

Рисунок 4.1 – Асоціації мікроорганізмів, виділених із пародонтальних
кишень, у пацієнтів із захворюваннями пародонта та первинним гіпотиреозом
У мікробіоценозах пародонтальних кишень домінували представники
анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів. У більшості хворих
на гіпотиреоз були

виявлені

основні, «маркерні», пародонтопатогенні

мікроорганізми: превотели, порфіромонади, спірохети.
Практично від усіх хворих виділено α-гемолітичні стрептококи (93,3%
осіб). Щільність колонізації ними пародонтальної еконіші становила в
середньому (6,80,2) lg КУО/мл, що менше нормальних показників. Лише у
55 % пацієнтів висіяно культури лактобактерій, їх густина дорівнювала
(3,40,2) lg КУО/мл.
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Це свідчить про вплив соматичного захворювання на розвиток
дисбіотичних процесів у ротовій порожнині. У більшості хворих на гіпотиреоз
виявлено

штами

порфіромонад,

які

належать

до

грамнегативних

неспороутворюючих анаеробів (у 83,3 % осіб) і коагулазопозитивні та
коагулазонегативні стафілококи у 75,0 % та 78,3 % випадків, відповідно.
Встановлено, що у хворих із захворювання пародонта та первинним
гіпотиреозом і у пацієнтів групи порівняння спостерігається порушення
якісного й кількісного складу мікрофлори пародонтальної еконіші, а саме
дисбіотичні зміни досліджуваного біотопу (рис. 4.2).

%
70
60
50
40
30
20
10
0

68,67
53,33
46,66
25,30

0
І ступінь
ІІ ступінь
група порівняння

6,02

ІІІ ступінь
основна група

Рисунок 4.2 – Дисбіоз пародонтальної еконіші у хворих основної групи у
порівнянні із хворими групи порівняння
Частіше вирогідно виявляли дисбіоз І ступеня (68,67 %), у 25,30 % хворих
із ЗП та ПГ діагностовано дисбіоз II ступеня. Дисбіотичні зрушення III ступеня
були лише у 5 пацієнтів (6,02 % випадків). У пацієнтів групи порівняння
дисбіоз І ступеня виявлено у 53,33%, а ІІ – у 46,66%, дисбіотичних зрушень ІІІ
ступеня у даної групи обстежених не виявлено.
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Отже, первинний гіпотиреоз супроводжується порушенням якісного й
кількісного складу мікрофлори пародонтальної еконіші. В усіх хворих виявлено
дисбіоз,

про

що

свідчить

зниження

частоти

висівання

облігатних

мікроорганізмів ротової порожнини (оральних стрептококів, лактобактерій),
підвищення вмісту стафілококів та виявлення представників заносної флори
(клебсієл та кишкових паличок). Щільність колонізації досліджуваних
топодемів популяціями стабілізуючої флори до лікування була менша за
нормальні показники. Це свідчить про вплив ендокринних розладів на
мікрофлору ротової порожнини, що може бути прогностичним критерієм для
обґрунтуванням

проведення

профілактичних

противорецидивних

курсів

застосування антимікробної фармакотерапії.
Таким чином, проведене мікробіологічне дослідження пародонтальних та
ясенних кишень хворих з патологією пародонта на фоні первинного
гіпотиреозу вказує на необхідність диференційованого підходу до проведення
антибактеріальної терапії. Спектр мікроорганізмів, які колонізують ясенні та
пародонтальні кишені фактично однаковий при захворюваннях пародонта у
осіб із гіпотиреозом та у осіб без патології ЩЗ. Ступінь обсіменіння
мікроорганізмами при цих патологіях різнився незначно, у той час як частота
виявлення окремих популяцій умовно-патогенних бактерій (β-гемолітичні
стрептококи, кишкові палички, клебсієли, гриби кандида) зростала при ХГП
порівняно з ХКГ.
4.2 Системний та місцевий імунітет у пацієнтів із захворюванням тканин
пародонту, що виникли на тлі первинного гіпотиреозу
Вивчення особливостей порушення клітинної та гуморальної ланки
імунітету у хворих із захворюваннями тканин пародонта та первинним
гіпотиреозом становить значний практичний інтерес. Це дає змогу розробити
оптимальні підходи до диференційованої фармакотерапії цих коморбідних
станів.
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Імунологічне обстеження пацієнтів із захворюванням тканин пародонта
включало дослідження загального імунітету, а саме його клітинної ланки за
рівнями CD3, CD4, CD8, CD16, CD22 і гуморальної – IgG, IgМ, IgА в крові та
місцевого імунного захисту – вміст sIgA і активність лізоциму у ротовій рідині.
Вивчення параметрів імунної системи у пацієнтів із захворюваннями
пародонта і первинним гіпотиреозом проводили на підставі порівняльного
аналізу імунологічних даних основної групи 83 хворих, групи порівняння 15
осіб і контрольної групи 30 осіб.
Отримані дані основних показників клітинного імунітету свідчать про
зниження популяцій Т-лімфоцитів у хворих основної групи та у пацієнтів групи
порівняння у порівнянні з контрольною групою обстежених осіб (табл. 4.3).
Таблиця 4.3 – Основні показники клітинного імунітету у обстежених
хворих (%)
Основна група,

Група порівняння,

Контрольна група,

n=83

n=15

n=30

CD3

43,3±0,4***

58,80±0,50***

65,3±0,5

CD4

28,1±0,5***

34,5±0,30***

42,2±0,2

CD8

14,7±0,2***

17,5±0,3***

23,2±0,2

CD4/CD8

1,91±0,1

1,97±0,1

2,2±0,2

CD16

10,8±0,3***

14,6±0,2*

15,2±0,2

CD22

21,8±0,2

20,3±0,5

21,2±0,3

Показник

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників щодо групи порівняння:
р<0,05;р<0,01; р<0,001;
2. Достовірна відмінність показників щодо контрольної групи: *р<0,05;
**р<0,01; ***р<0,001.
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Нами виявлено зниження рівнів субпопуляцій лімфоцитів CD3 на 33,6 %
(р<0,001), CD4 на 33,4 % ( р<0,001), CD8 на 36,6 % (p<0,001), а CD16 на 28,9 %
(p<0,001) у хворих основної групи та CD3 відповідно на 9,9 % (p<0,001), CD4
на 18,2 % ( р<0,001), CD8 на 24,5 % ( р<0,001), CD16 на 3,9 % ( р<0,001) та
CD22 на 4,2 % (p<0,01) у хворих групи порівняння у порівнянні із групою
контролю.
Установлено, що у хворих основної групи показники клітинної ланки
імунітету достовірно нижчі від таких показників у осіб групи порівняння. На це
вказує достовірне зниження рівня CD3 відповідно на 26,3 % (p<0,001), CD4 на
18,5 % (p<0,001), CD8 на 19,4 % (p<0,001), а CD16 на 26 % (p<0,001)у хворих
основної

групи

відносно

групи

порівняння.

Незначно

змінювався

імунорегуляторний індекс СD4/СD8 за рахунок зниження рівнів субпопуляцій
СD4 та СD8, а його відповідність до показників групи контролю не зазнавала
суттєвих змін.
Разом з тим, рівень В-лімфоцитів істотно не змінювався у хворих
основної групи у порівнянні із контрольною групою та групою порівняння. Ці
порушення можна вважати такими, що відображають стан імунної системи
людини при хронічному перебігу патологічного процесу, викликаного впливом
фонового захворювання. На нашу думку, такий рівень В -лімфоцитів при ПГ, у
випадку приєднання до нього захворювань пародонта, викликаних мікробною
агресією, пояснюється посиленим утворення антитіл до мікроорганізмів за
рахунок

активації

субпопуляцій

B-лімфоцитів,

що

підтверджується

результатами досліджень інших вчених [111, 119].
Дослідження стану гуморальної ланки імунітету (рис. 4.3) показало
достовірне підвищення рівнів імуноглобулінів А, G і M у сироватці крові у
хворих основної групи порівняно із контрольною. Рівень імуноглобулінів IgА
зріс у 1,9 раза (p<0,05), IgG - у 1,3 (p<0,05) і IgM – у 2,1 раза (p<0,05) у хворих
основної групи у порівнянні із контрольною групою.
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Рисунок 4.3 – Стан показників гуморальної ланки імунної системи хворих
із захворюваннями пародонта
Щодо показників імуноглобулінів А, G і M у пацієнтів основної групи та
групи порівняння, то встановлено, що вони вищі у хворих із первинним
гіпотиреозом, відповідно, IgA –у 1,8 раза (p<0,05), IgM- у 1,5 (p<0,05), IgG – у
1,2 раза (p<0,05). При цьому показники клітинного та гуморального імунітету у
хворих на первинний гіпотиреоз маніфестної форми відрізнялись від таких
показників у хворих субклінічної форми достовірно більшим пригніченням
клітинної ланки та підвищенням рівнів IgA, IgM і IgG.
Так, рівні субпопуляцій клітинної ланки у осіб із маніфестною формою
гіпотиреозу знижувались: CD3 – на 32 % (р<0,001), CD4 – на 31 % (р<0,001),
CD8 – на 37 % (р<0,001), CD16 – на 29 % (р<0,001), тоді як у осіб із
субклінічною формою, відповідно: CD3 – на 29 % (р<0,001), CD4 – на 27 %
(р<0,001), CD8 – на 34 %(р<0,001), CD16 – на 26 % (р<0,001) у порівнянні із
контрольною групою (табл. 4.4).
Рівні імуноглобулінів у хворих із маніфестною формою зростали: IgG – у
1,3 раза (р<0,05), IgA – у 1,8 раза (р<0,05), IgМ – у 1,9 раза(р<0,05), а із
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субклінічною відповідно – IgG – у 1,2 раза (р<0,05), IgA – 1,7 раза (р<0,05),
IgМ – у 1,5 раза (р<0,05) порівняно із показниками групи контролю (рис. 4.4).
Таблиця 4.4 – Основні показники клітинного імунітету у хворих на
первинний гіпотиреоз взалежності від форми захворювання (%)
Показник

Контрольна
група,n=30

Субклінічна форма,
n=67

Маніфестна форма,
n=16

CD3

65,3 ± 0,5

46,2±0,7***

44,3±0,4*** 

CD4

42,2± 0,2

30,4±0,4***

29,1±0,5*** 

CD8

23,2± 0,2

15,2±0,3***

14,7±0,2*** 

CD16

15,2 ± 0,2

11,3±0,2***

10,8±0,3***

CD22

21,2 ± 0,3

21,8±0,2

20,9±0,3**

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників щодо контрольної групи:
*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001.
2. Достовірна відмінність показників між субклінічною та маніфестною
формами: р<0,05;р<0,01; р<0,001.
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Рисунок 4.4 – Стан імунної системи хворих на первинний гіпотиреоз із
захворюваннями пародонта (гуморальна ланка)
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Отримана інформація дає підстави розглядати таке підвищення рівнів
IgA, IgM і IgG як реакцію гуморальної ланки на патологічні зміни стану тканин
пародонта на фоні первинного гіпотиреозу.
Для визначення стану місцевого імунітету ми досліджували активність
лізоциму і вміст секреторного імуноглобуліну sIgA у ротовій рідині хворих із
захворюванням тканин пародонту та первинним гіпотиреозом. Результати
дослідження місцевого імунітету у ротовій рідині свідчать про зниження
активності лізоциму та підвищення вмісту секреторного імуноглобуліну sIgA у
хворих основної групи ( табл. 4.5)
Таблиця 4.5 – Стан місцевого імунітету у обстежених хворих (мкг/мл)
Основна

Група порівняння,

Контрольна

група,n=83

n=15

група,n=30

Лізоцим

15,7±0,3, ***

30,2±0,6

27,5±0,3

sIgA

170,7±1,6, ***

156,6±1,5

138,6±0,7

Показник

Примітки:
1. Достовірна

відмінність

показників

щодо

групи

порівняння:

р<0,05;р<0,01; р<0,001;
2. Достовірна відмінність показників щодо контрольної групи:
*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001.
Так, активність лізоциму у хворих групи порівняння достовірно зросла у
1,1 раза (р<0,001), а в основній групі знизилась – у 1,8раза (р<0,001) порівнянно
з контрольною групою. А вміст sIgA, збільшився у 1,3раза (р<0,001) у хворих
основної групи та у 1,2 раза (р<0,001) у групі порівняння відносно контрольної
групи.
Порівнюючи активність лізоциму та вміст sIgA у хворих на первинний
гіпотиреоз субклінічної та маніфестної форми нами встановлено, що активність
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лізоциму у хворих із субклінічною формою була нижчою у 1,6 раза (p<0,05), а
рівень sIgA вищим у 1,24 раза (p<0,05) порівняно з контролем (табл. 4.6).Тоді
як при маніфестній формі актиність лізоциму була нижчою у 1,9 раза (p<0,05), а
вміст sIgA вищим у 1,2 раза (p<0,05) відповідно.
Таблиця 4.6 – Стан місцевого імунітету у хворих із захворюваннями
пародонта та первинним гіпотиреозом (мкг/мл)
Контрольна група,

Субклінічна форма,

Маніфестна форма,

n=30

n=67

n=16

Лізоцим

27,5±0,3

16,9±0,3*

14,5±0,6*, 

sIgA

138,6±0,7

171,6±1,5*

169,7±1,6*

Показник

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників щодо контрольної групи: *р<0,05;
**р<0,01; ***р<0,001.
2. Достовірна відмінність показників міжсубклінічною та маніфестною
формами: р<0,05;р<0,01; р<0,001.
Результати

проведеного

дослідження

свідчать,

що

у

хворих

із

захворюваннями пародонта та первинним гіпотиреозом вміст sIgA залежить від
тяжкості патологічного процесу: він вищий у хворих із субклінічною формою
гіпотиреозу, дещо менший – із маніфестною, і збільшується порівняно зі
здоровими особами відповідно на 23,8 % та 22,4 % (p<0,05).
Отже, тривалий перебіг запального процесу й формування у тканинах
пародонта значних деструктивних змін порівняно з інтактним пародонтом,
призводить до поступового зниження активності лізоциму та підвищення
вмісту sIgAв ротовій рідині.
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4.3 Вивчення змін біохімічних показників метаболізму кісткової тканини
у хворих із захворюваннями тканин пародонта на фоні первинного гіпотиреозу
Розвиток деструктивних змін у тканинах пародонта й альвеолярній кістці
при

захворюваннях

тканин

пародонта

зумовлений

рівнем

порушення

метаболізму в їх органічному та мінеральному компонентах. Визначення
концентрації в сироватці крові вільного оксипроліну – маркера катаболізму
колагену та КЛФ – маркера кісткоутворення можна розглядати як біомаркери
формування чи деструкції сполучної тканини, зокрема кістки чи опорних
зв’язок зубів.
Проведені

дослідження

виявили,

що

у

всіх

обстежених

із

захворюваннями пародонта відбувається збільшення рівня оксипроліну та
зниження активності КЛФ у сироватці крові (табл. 4.7).
Таблиця 4.7 – Стан кісткового метаболізму у обстежених хворих
Показник
Оксипролін,
мкмоль/л
КЛФ, од/л

Основна група,

Група порівняння, Контрольна група,

n=83

n=15

n=30

68,82±2,05*, 

32,67±0,65*

28,99±0,09

80,50±0,10*, 

161,20±12,9*

194,80±8,40

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників щодо контрольної групи:
*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001.
2. Достовірна відмінність показників щодо групи порівняння:
р<0,05;р<0,01; р<0,001.
Так, рівень оксипроліну в хворих групи порівняння був вищий у 1,13 раза
(p<0,05), а активність КЛФ була нижчою у 1,21 раза (p<0,05), тоді як у хворих
основної групи відмічали підвищення рівня оксипроліну у 2,38 раза (p<0,05) та
зниження активності КЛФ у 2,42 раза (p<0,05) відносно відповідних показників
контрольної групи.
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Отже, порівнюючи показники маркерів кісткового метаболізму у хворих
основної та порівняльної груп слід відмітити, що вони були суттєвішими у
хворих основної групи. Так, рівень оксипроліну у хворих основної групи був у
2,1 раза вищим (p<0,001), а активність КЛФ у 2 рази (p<0,001) нижчою у
порівнянні із пацієнтами групи порівняння.
Порівнюючи відповідні показники у пацієнтів із субклінічною та
маніфестною формою гіпотиреозу до групи контролю, ми виявили подібні
зміни (табл.4.8).
Таблиця 4.8 – Стан кісткового метаболізму у хворих на первинний
гіпотиреоз в залежності від форми захворювання
Показник

Контрольна

Група

Субклінічна

Маніфестна

група,

порівняння,

форма,

форма,

n=30

n=15

n=67

n=16

32,67±0,65

62,19±1,56

84,67±1,35

***

***

***¥¥¥

161,2±12,9

83,36±1,06

79,42±2,12

*

***

***

Оксипролін,
мкмоль/л

28,99±0,09

КЛФ, од/л

194,8±8,4

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників щодо контрольної групи: *р<0,05;
**р<0,01; ***р<0,001;
2. Достовірна відмінність показників щодо групи порівняння:
р<0,05;р<0,01; р<0,001;
3. Достовірна відмінність показників між субклінічною та маніфестною
формою: ¥р<0,05;¥¥р<0,01; ¥¥¥р<0,001.
Так, рівень оксипроліну був вищим у 2,92 раза (p<0,001), а активність
КЛФ нижчою у 2,45 раза (p<0,001) у хворих із маніфестною формою, тоді як у
хворих із субклінічною формою відповідно рівень оксипроліну – у 2,14 раза
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(p<0,001), а активність КЛФ – у 2,33 раза (p<0,001) порівняно із здоровими
особами.
Резюме. При дослідженнях системного та місцевого імунітету в осіб із
захворюваннями пародонта на тлі первинного гіпотиреозу виявлено достовірні
порушення у клітинній та в гуморальній ланці системного імунітету, а також у
місцевому імунному захисті ротової порожнини у вигляді недостатності
клітинної та гуморальної його ланок. Характер і ступінь виразності цих змін
мали тісний зв'язок із особливостями клінічного перебігу запального та
дистрофічно-запального процесу в навколозубних тканинах.Отримані дані
свідчать про те, що при розвитку пародонтиту на фоні первинного гіпотиреозу
інтенсивність процесів деструкції сполучної тканини та остеорезорбції у
пародонті різко перевищує інтенсивність остеосинтезу і формування сполучної
тканини.

Це

фармакотерапії

обґрунтовує
цих

доцільність

захворювань

застосування

антисептика

та

в

комбінованій
препарата

із

імуномодулюючою дією, у складі якого містяться мікроелементи селен та цинк,
дія яких може бути спрямована на патофізіологічні ланки розвитку
захворювань пародонта в осіб із первинним гіпотиреозом.
Результати даного розділу оприлюднено в наступних працях:175, 176,
177, 179, 181.
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РОЗДІЛ 5
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ХОЛІСАЛ ГЕЛЮ ТА ІМУНОВЕЛУ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ
ПАРОДОНТА УХВОРИХНА ПЕРВИННИЙ ГІПОТИРЕОЗ

5.1 Обґрунтування вибору лікувально-профілактичних заходів у хворих
із захворюваннями тканин пародонта на тлі первинного гіпотиреозу
Результами наших досліджень встановлено, що у хворих на первинний
гіпотиреоз спостерігається висока поширеність захворювань тканин пародонта
із переважанням дистрофічно-запальних уражень. У даної категорії осіб на
фоні порушення метаболічних процесів відбувається зниження місцевого та
системного імунітету та порушення кісткового ремоделювання внаслідок чого
активується пародонтопатогенна мікрофлора, що веде до розвитку ЗП. На
основі вищесказаного, нами розроблено лікувально-профілактичний комплекс
в склад якого входив препарат антисептичної та протизапальної дії – холісал
гель та препарат імуномодулюючої дії імуновел.
Холісал гель (виробник Фармзавод Ельфа А.Т., Польща, номер
реєстраційного посвідчення UA/7298/01/01 от 21.11.2017 (наказ 1470(2). Склад:
холіну саліцилату 87,1 мг та цеталконію хлориду 0,1 мг;допоміжні речовини:
гідроксіетилцелюлоза, метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), гліцерин
(Е 422), олія анісова, етанол 96 %, вода очищена.
Препарат володіє синергічною дію компонентів: протизапальною,
знеболювальною та антисептичною. Головна діюча речовина в препараті –
холіну саліцилат – має місцеву протизапальну і слабку знеболювальну дію.
Механізм знеболювальної, жарознижувальної та протизапальної дії саліцилатів
пов’язаний з пригніченням активності циклооксигенази, а також активності
тромбоксансинтетази. Унаслідок цієї дії пригнічується синтез простаноїдів, в
першу чергу простагландинів Е та F у змінених запаленням тканинах, у стінці
шлунково-кишкового тракту та у нирках. Застосовується місцево, у звичайних
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дозах не чинить загальної дії. Цеталконію хлорид посилює знеболюючу та
протизапальну дію лікарського засобу. Антисептики, що входять до складу
гелевої

основи, метилгідроксибензоат та пропилгідроксибензоат

мають

антибактеріальну дію [132].
Імуновел (виробник ФарКоСФФ ТОВ, Україна, номер реєстраційного
посвідчення: № 05.03.02.-06/78954 від 26.12.2014. Наказ № 3624 від 23.12.2014).
Склад: екстракт ехінацеї сухий – 100 мг, цинку глюконат – 60 мг (цинку – 8 мг),
аскорбінова кислота – 70 мг, селенат натрію – 0,044 мг. Ехінацею здавна
використовували в якості лікарської рослини. Останні лабораторні та клінічні
дослідження показали, що ехінацея - це потужний засіб, що допомагає боротися
з багатьма інфекціями і запальними захворюваннями, і є найефективнішим
рослинним стимулятором імунної системи. Корисну дію ехінацеї обумовлено
високим вмістом у ній гідроксикоричних кислот. Гідроксикоричні кислоти
сприяють формуванню адекватної імунної відповіді і підтримці адаптаційного
потенціалу організму. Вони беруть участь у пригніченні процесів запалення,
підсилюють активність білків, які повинні захищати організм від чужорідних
агентів (у тому числі мікроорганізмів), а також стимулюють поглинання
клітинами імунної системи чужорідних частинок, вірусів, бактерій. Таким
чином, гідроксикоричні кислоти володіють антибактеріальними властивостями
і підвищують стійкість організму до вірусів і бактерій [176].
Селен – це один з мікроелементів з вираженим антиоксидантним
ефектом, його ще іноді називають «мікроелементом довголіття». Він зміцнює
імунітет, бореться з попаданням в організм важких металів і в цілому
перешкоджає старінню організму. Селен підвищує опірність організму
хворобам.

Навіть

Всесвітня

Організація

Охорони

Здоров'я

віднесла

мікроелемент селен до незамінних факторів харчування і були прийняті
міжнародні норми кількості споживання селену. У тому випадку, коли в
харчових продуктах його міститься менше 100 мкг/кг, такий раціон вважається
селенодефіцитним. Роль селену в організмі людини величезна, він входить до
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складу 200 найважливіших ферментів людського організму. Крім того, він
присутній практично у всіх гормонах людини, чим регулює роботу всієї
системи організму. Завдяки селену в організмі виробляється велика кількість
аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ), без якої неможлива робота головного
мозку. Вчені відзначають, що при постійному прийомі рослинної форми селенметіоніну, відбувається не лише уповільнення старіння клітин, але і значно
збільшується регенерація старих клітин, і при цьому активність стовбурових
клітин зростає. Селен є найпотужнішим антиоксидантом. Важливість селену
для організму полягає в тому, що він виводить, практично, всі важкі метали і
синтетичні лікарські форми з організму, що сприяє репродукції клітин і при
цьому відновлює структуру тканин, але вже на клітинному рівні. Важливу роль
відіграє селен в координації дії іонів міді, йоду, заліза та інших мікроелементів,
що сприяє активації метаболізму ферментів енергетичного обміну [119, 120].
Ендокринна система людини буде нормально працювати тільки за умови
достатнього вмісту селену в організмі, оскільки він бере участь в утворенні
ферменту, який контролює вироблення трийодтироніну. Ця його властивість
дозволяє нормалізувати роботу щитоподібної і підшлункової залоз, допомагає
організму засвоювати жиророзчинні вітаміни, знижує загальну втомлюваність.
Цинк належить до найбільш важливих живильних речовин імунної
системи, оскільки дефіцит цинку, навіть середнього ступеню, може впливати на
імунну систему. Цинк підтримує діяльність антитіл, лейкоцитів і гормонів, що
підвищує опірність організму до інфекцій і сприяє загоєнню ран. Він збільшує
виробництво лейкоцитів і захищає їх від вільних радикалів, які утворюються в
процесі боротьби з інфекціями [3].
Дія препаратів в комплексі спрямована на патогенетичні ланки розвитку
ЗП у осіб із ПГ. Місцеве застосування холісал гелю веде до зменшення
контамінації пародонтопатогенної мікрофлори та зникнення запальних явищ,
що

підтверджується

мікробіологічними

показниками (гігієни, РМА, РІ, КПІ)

дослідженнями

та

індексними
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Під дією імуновелу підвищується загальний та місцевий імунітет,
нормалізується

робота

щитоподібної

залози,

покращуються

біохімічні

показники кісткового ремоделювання.
Комплексне лікування ЗП у хворих проводили на фоні стандартної
терапії первинного гіпотиреозу, яка включала L-тироксин у середній дозі
(53,0±2,1) мкг залежно від рівня ТТГ та Т4. Лікування включало: проведення
зняття над- та під-ясенних зубних відкладень, професійну чистку зубів і
навчання гігієни, проведення лікування карієсу та його ускладнень, при потребі
проводилось

вибіркове

пришліфовування.

Хворим

рекомендували

користуватись зубною пастою «Пародонтакс» (виробник ГласкоСмітКлайн
Консьюмер Юкрейн, Німеччина) та зубною щіткою середньої жорсткості,
дотримуватись інтрадентальної гігієни (користуватись флосами та зубними
йоршиками). Всім пацієнтам призначали остеотропний препарат «Кальцемін»
(виробник "Sagmel Inc.", США) по 1 табл. 2 рази на добу курсом 1 місяць.
Хворі основної групи на фоні стандартної терапії первинного гіпотиреозу
застосовували антисептик холісал гель 2 рази на день, тривалістю 14 днів, у
вигляді аплікацій на ясна. Рекомендували півгодини після застосування гелю не
ополіскувати рот водою і не приймати їжу. Препарат імуновел призначали
перорально по 1 капсулі 4 рази на добу, перед прийомом їжі, запиваючи водою,
курс лікування 14 днів.
Хворим порівняльної групи на фоні стандартної терапії первинного
гіпотиреозу призначали антисептик 0,05 % розчин хлоргекседину біглюконату
(виробник "Луганська обласна "Фармація", Україна) для полоскання тричі на
добу протягом 14 днів.
Ефективність комбінованого лікування захворювань тканин пародонта на
тлі первинного гіпотиреозу оцінювали за динамікою клінічних, біохімічних,
мікробіологічних і імунологічних досліджень після проведеного лікування
через 14 і 30 днів та через 3, 6 і 12 місяців.
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5.2 Ефективність лікувально-профілактичного комплексу на клінічний
стан тканин пародонта в осіб із первинним гіпотиреозом
Аналіз

отриманих

нами

результатів

показав

різну

ефективність

фармакотерапії щодо впливу на клінічний перебіг ЗП у хворих на фоні
первинного гіпотиреозу у двох групах пацієнтів. Пацієнти відзначали
зникнення неприємного запаху із ротової порожнини та зменшення або повну
втрату гіперчутливості зубів. Клінічно це проявлялось у зменшенні проявів
запалення тканин пародонта. Ми відмічали зменшення застійної гіперемії та
набряку ясен. Кровоточивость ясен у частини пацієнтів зменшувалась, а у
частини зникала повністю. Ліквідовувались ясенні кишені, а пародонтальні
зменшувались в глибині, зменшувалась кількість зубних відкладень. Про це
свідчать показники індексного оцінювання стану тканин пародонта та гігієни
порожнини рота у хворих на ПГ.
Так, через 14 днів лікування індекс РМА знизився на 61,3% (p<0,05) у
хворих основної групи, а у осіб групи порівняння – на 60,8 % (p<0,05), що
свідчить про легкий ступінь гінгівіту (табл. 5.1).
Таблиця 5.1 – Динаміка змін показників індексного оцінювання тканин
пародонта у хворих основної та порівняльної груп
Основна група, n = 30
Порівняльна група, n = 30
Після лікування
Після лікування
ПоказДо
До
ник
лікувалікувачерез 14
через 30
через 14 через 30
ння
ння
днів
днів
днів
днів
РМА, 49,60±1,40 19,20±0,60 19,80±0,80 49,80±0,90 19,50±0,50 26,30±0,10
%
***
***
***
*** 
2,60±0,10 1,50±0,10 1,62±0,05 2,70±0,10 1,60±0,10 2,10±0,20
КПІ,
*
*
бали
*
Примітки:
1. Достовірна відмінність показників до лікування:
*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001;
2. Достовірна
відмінність
показників
щодо
групи
порівняння:
р<0,05;р<0,01; р<0,001.
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На 30 день лікування у осіб основної групи індекс РМА залишався на
рівні показника через 14 днів лікування, а у хворих групи порівняння він
збільшився у 1,3 раза (відповідав 47,2%) і вказував на середній ступінь важкості
гінгівіту. Індекс КПІ у пацієнтів основної групи після лікування (через 14 днів)
знизився на 42,3% (p<0,05), а у групи порівняння – на 40,7%, тобто відповідав
легкому ступеню тяжкості захворювання тканин пародонта. Через 30 днів
виявлено підвищення рівня показника індексу КПІ у хворих порівняльної групи
у 1,3 раза (22,2 %), що відповідало середньому ступеню ураження, при цьому у
основній групі індекс КПІ залишався на рівні легкого ураження тканин
пародонта.
Що стосується гігієни порожнини рота, то у хворих основної групи індекс
за Грін-Вермільйоном знизився на 54,12 % і відповідав задовільному стану
гігієни порожнини рота (p<0,05), продовжував утримуватись на рівні (50,5%)
через 30 днів, тоді як у хворих групи порівняння знизився на 47,3 %, що також
вказував на задовільний стан гігієни, проте через 30 днів цей показник зріс у 1,7
раза і відповідав незадовільному рівню гігієни порожнини рота (рис. 5.1).

2,5
2
1,5

бали
1,94
1,71

1,92
1,01

1

0,98
0,89

0,5
0
до лікування
основна група

через 14 днів
через 30 днів
порівняльна група

Рисунок 5.1 – Динаміка змін показника індексу гігієни за ГрінВермільоном у хворих основної та порівняльної груп
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Таким чином, порівнюючи показники індексної оцінки стану тканин
пародонта у пацієнтів основної та порівняльної груп, слід відмітити, що
позитивна динаміка під час лікування відбулась у хворих обох груп. Однак
кращого клінічного ефекту досягнуто саме у пацієнтів основної групи, котрі
отримували для місцевого лікування холісал гель та перорально імуновел, що
підтверджується відповідними змінами індексів через 30 днів лікування.
5.3 Ефективність впливу лікувально-профілактичного комплексу на
окремі мікробіологічні, імунологічні та біохімічні показники в осіб із
первинним гіпотиреозом
Позитивний вплив лікування ЗП у хворих на ПГ виявили на
мікробіологічні показники. При повторному бактеріологічному дослідженні,
через 14 днів, після проведеного курсу лікування захворювань пародонта
густина мікробних колонізацій тканин пародонта зазнала змін. Так, було
виділено 423 штами аеробних, факультативно аеробних та анаеробних
мікроорганізмів проти 536 штамів до лікування. Як до, так і після застосування
препаратів, найвищим ступенем щільності колонізації володіли α-гемолітичні
стрептококи.
Проте, в обох групах хворих спостерігали зменшення частоти виявлення
та зниження на порядок і більше рівня обсіменіння досліджуваного біотопу
видами

мікроорганізмів,

пародонтогенних

які

маркерів

віднесені

(табл.

5.2).

до

умовно

Зокрема

патогенних

щільність

та

до

колонізації

золотистими стафілококами знизилася на 28,8 % після лікування холісал гелем
та імуновелом (основна група хворих) та на 25,9 % після застосування 0,05%
розчину хлоргексидину (порівняльна група хворих).
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Таблиця 5.2 – Динаміка обсіменіння пародонтальних кишень окремими
групами мікроорганізмів, вилучених від хворих основної та порівняльної груп
через 14 днів лікування
Щільність обсіменіння, lg КУО/мл, Mm
Популяція
мікроорганізмів

Основна група, n=30

Порівняльна група, n=30

до

після

до

після

лікування

лікування

лікування

лікування

4,5±0,1

3,2±0,2*

4,6±0,1

3,5±0,1*

4,3±0,2

3,3±0,1*

4,6±0,1

3,8±0,2*

6,9±0,2

8,7±0,2*

6,8±0,2

8,2±0,3*

5,0±0,2

3,8±0,2*

5,3±0,2

4,1±0,2*

Непатогенні нейсерії

6,7±0,1

4,9±0,3

6,6±0,2

5,4±0,2*

Лактобактерії

3,4±0,2

4,9±0,2*

3,6±0,1

4,3±0,3*

Клебсієли

1,1±0,3

0,0*

1,5±0,2

0,0*

Кишкові палички

2,3±0,1

0,0*

2,2±0,1

0,0*

Гриби Кандида

3,3±0,1

1,2±0,2*

3,2±0,1

1,9±0,3*

Коринебактерії

3,7±0,1

3,9±0,1

3,6±0,1

3,5±0,2

В середньому

4,6±1,7

4,3±2,1

4,7±1,6

4,3±1,9

Коагулазопозитивні
стафілококи
Коагулазонегативні
стафілококи
α-гемолітичні
стрептококи
β-гемолітичні
стрептококи

Примітка * – р <0,05достовірність відмінностей у порівнянні з показниками
основної та порівняльної груп

Рівень контамінації тканин пародонта β-гемолітичними стрептококами у
біотопі зменшився на 24% (основна група хворих) та на 22,6% (порівняльна
група хворих) (табл. 5.3)
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Таблиця

5.3

–

Якісний

склад

мікроорганізмів,

виявлених

у

пародонтальних кишенях хворих основної та порівняльної груп після лікування
(через 14 днів)
Частота виявлення
Популяція

Основна група, n=30

Порівняльна група, n=30

до

після

до

після

лікування

лікування

лікування

лікування

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

α-гемолітичні стрептококи

26

86,7

30

100,0

25

83,3

30

100,0

β-гемолітичні стрептококи

18

60,0

15

50,0

13

43,3

9

30,0

Коагулазопозитивні

21

70,0

13

43,3

24

80,0

13

43,3

24

80,0

16

53,3

23

76,7

14

46,7

11

36,7

10

33,3

9

30,0

10

33,3

17

56,7

14

46,7

16

53,3

12

40,0

Лактобактерії

19

63,3

23

76,7

22

73,3

26

86,7

Клебсієли

4

13,3

0

0,0

5

16,7

0

0,0

Ешеріхії

9

30,0

0

0,0

12

40,0

0

0,0

Гриби кандида

14

46,7

9

30,0

17

56,7

10

33,3

Спірохети

21*

70,0 25*

83,3

24*

80,0

24*

80,0

Фузобактерії

22*

73,3 21*

70,0

19*

63,3

12*

40,0

Вейлонели

19*

63,3 19*

63,3

21*

70,0

17*

56,7

Превотели

14

46,7

13

43,3

12

40,0

10

33,3

Порфіромонади

24

80,0

22

73,3

26

86,7

23

76,7

Всього

263

мікроорганізмів

стафілококи
Коагулазонегативні
стафілококи
Дифтероїди
Непатогенні нейсерії

231

273

Примітка. * - бактеріоскопічний метод виявлення мікроорганізмів

192
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Колонізація культурою дріжджових грибів роду Candida пародонтальних
кишень після лікування знизилась у хворих основної групи на 63,6 %, тоді як у
хворих групи порівняння лише на 40,6 %. Одночасно цей мікробіологічний
показник став вищим для оральних стрептококів та лактобактерій. Щільність
обсіменіння пародонтальних кишень штамами α-гемолітичних стрептококів
підвищилася до нормальних показників, молочнокислими бактеріями – зросла
на 44.1% та на 19,4% (основна і порівняльна група відповідно). Це може
свідчити про менші прояви дисбіозу у ротовій порожнині.
Також змінився якісний склад мікрофлори, виділеної від хворих обох
груп, а саме різних популяцій стафілококів, стрептококів, непатогенних
нейсерій, грампозитивних паличок (див. табл. 5.3). Разом з цим, зросла
кількість оральних стрептококів та лактобактерій; α-гемолітичні стрептококи
після проведеного лікування виділяли у всіх хворих на ПГ, лактобактерії – у
76,7 % і 86,7 % пацієнтів (основна та порівняльна групи відповідно). Проте
частота виявлення більшості анаеробних мікроорганізмів практично на
змінилася.
Фузобактерії, вейлонели, превотели, порфіромонади виділяли у 3,4 % у
основній групі та у 23,3 % випадків у порівняльній групі (превотели, виділені
від хворих основної групи, а фузобактерій – від хворих порівняльної групи
відповідно). Слід відмітити, що у хворих як основної групи так і порівняльної
не було виділено грам негативних ентеробактерій (кишкові палички та
клебсієли).
Аналіз результатів досліджень, отриманих після проведеного лікування,
показав, що якісний та кількісний склад мікрофлори пародонтальної еконіші
покращувався (табл. 5.4).
Так, у 40,0 % хворих основної групи та 33,3 % порівняльної групи
спостерігали повне відновлення досліджуваного мікробіоценозу. Дисбіоз І
ступеня спостерігали у 33,3 % пацієнтів основної групи, тоді, як у порівняльній
групі – у 36,7 %. Дисбіоз ІІ ступеня у 26,7 % і 30,0 %, відповідно.
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Таблиця 5.4 – Ступінь дисбіозу пародонтальної еконіші у хворих
основної та порівняльної груп після лікування
№

Ступінь дисбіозу

Норма

Групи
обстеження

I

II

III

n

%

n

%

n

%

n

%

1

Основна

12

40,0

10

33,3

8

26,7

0

0,0

2

Порівняльна

10

33,3

11

36,7

9

30,0

0

0,0

Клінічний ефект комбінованої фармакотерапії захворювань пародонта на
фоні первинного гіпотиреозу підтверджувався також позитивною динамікою
показників імунологічного статусу. У пацієнтів обох груп спостерігали
підвищення

рівня

CD3+,

CD4+,

CD8+,

CD16+

та

зниження

рівнів

імуноглобулінів класів А, М, G, а також зниження рівня CD22+ у хворих
порівняльної групи (табл. 5.5).
Таблиця 5.5 – Динаміка змін клітинної ланки загального імунітету у
пацієнтів основної та порівняльної груп (%)

Показник

Основна група, n = 30

CD3

Після лікування
До
лікування

43,20±0,60
28,20±0,70

CD4

Порівняльна група,n = 30

через
14 днів

через
30днів

53,20±0,60** 59,60±0,70
*
***, 
35,02±0,40
***,

38,40±0,80
***, 

Після лікування
До
лікування

через

через

14 днів

30 днів

43,80±0,40

52,10±0,70* 55,30±0,70*
**
**

28,30±0,70

34,60±0,50 35,90±0,70
***
***
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Продовження табл. 5.5
Основна група, n = 30

Порівняльна група,n = 30

Показник

Після лікування
До
лікування

CD8
CD16
CD22

Після лікування
До
лікування

через
14 днів

через
30днів

14,30±0,30 16,90±0,30
***

19,20±0,50
***, 

15,10±0,20

11,50±0,60

13,20±0,30
***, 

14,30±1,10
***,

10,40±0,20

21,80±0,40

21,60±0,70

21,30±0,30

20,90±0,30





через

через

14 днів

30 днів

16,60±0,30
**
11,00±0,20
**

18,10±0,30
***
12,10±0,20
**

18,60±0,30

18,90±0,10

***

***

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників до лікування: *р<0,05; **р<0,01;
***р<0,001;
2.

Достовірна

відмінність

показників

щодо

групи

порівняння:

р<0,05;р<0,01; р<0,001.
Через 30 днів після проведеного лікування рівень показників клітинної
ланки імунітету у пацієнтів основної групи достовірно зріс: CD3 на 37,96 %
(p<0,05), CD4 – на 36,17% (p<0,05), CD8 – на 34,26% (p<0,05), CD16 – на
24,34% (p<0,05), рівень CD22 залишився істотно незмінним проти відповідних
показників до лікування.
У хворих порівняльної групи кількість CD3 збільшилась лише на 26,26%
(p<0,001), CD4 – на 26,86% (p<0,001), CD8 – на 19,86% (p<0,001), CD16 – на
16,35% (p<0,001), дещо зменшилась кількість CD22 на 9,57% (p<0,05).
Після комбінованої фармакотерапії у основній групі відмічалась чітка
закономірність до нормалізації концентрації сироваткових імуноглобулінів,
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тобто зберігалося вірогідне зниження вмісту IgА, IgМ та IgG (p<0,05), разом з
тим у порівняльній групі позитивні зміни були не такими значними (табл. 5.6).
Таблиця 5.6 – Динаміка змін показників гуморальної ланки загального

Показник

імунітету у осіб основної та порівняльної груп, (г/л)

IgG

IgA

Основна група,

Порівняльна група,

n = 30

n = 30

Після лікування
До
лікування

через
14 днів

через
30днів

Після лікування
До
лікування

13,30±0,20 11,90±0,10 10,50±0,10
***, 
***, 

13,60±0,10

2,80±0,10

2,90±0,50

2,20±0,10

1,70±0,10

через

через

14 днів

30 днів

12,50±0,10 11,70±0,20
**

***

2,40±0,10

2,10±0,10
***

*,
IgM

2,30±0,20

2,10±0,10

1,50±0,10
***,

2,70±0,50


2,20±0,20

1,90±0,10
***

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників до лікування: *р<0,05; **р<0,01;
***р<0,001;
2.

Достовірна

відмінність

показників

щодо

групи

порівняння:р<0,05;р<0,01; р<0,001.
Через 14 днів лікування у пацієнтів основної групи вміст IgG знизився на
10,52% (p<0,001), вміст IgA – на 21,43% (p<0,001), IgМ – на 8,69 %(p<0,05),
тоді як відповідні показники у групі порівняння зменшились відповідно IgG- на
8,08 % (p<0,05), IgA – на 17,24 % (p<0,001), IgМ – на 18,52% (p<0,05). Через 30
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днів лікування відповідні показники продовжували знижуватись і у хворих
основної групи становили достовірну різницю у порівнянні із такими до
лікування: вміст IgG на 21,05 % (p<0,001), вміст IgA – на 39,29% (p<0,001) ,
IgМ – на 34,78 % (p<0,001), тоді як відповідні показники у порівняльній групі
зменшились відповідно IgG – на 13,90 % (p<0,001), IgA – на 27,58 % (p<0,001),
IgМ – на 29,62 % (p<0,001) (табл. 5.6)
Позитивну динаміку під впливом лікування спостерігали у показниках
місцевого імунітету у хворих обох груп. Нами відмічено достовірне зниження
кількості sIgA та підвищення рівня активності лізоциму у ротовій рідині. Ці
показники під час проведеної фармакотерепії наближались до відповідних
показників групи здорових осіб (табл. 5.7).
Таблиця 5.7 – Динаміка змін рівня активності лізоциму у хворих основної та
порівняльної груп через 14 і 30 днів лікування (мкг/мл)
Лізоцим

Основна, n = 30

Порівняльна, n = 30

До лікування

14,80±0,50

15,90±0,40

через 14 днів

20,80±0,30***,

18,70±0,50***

через 30 днів

28,10±0,40***,

22,20±0,60***

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників до лікування: *р<0,05; **р<0,01;
***р<0,001;
2.

Достовірна

відмінність

показників

щодо

групи

порівняння:р<0,05;р<0,01; р<0,001.
Так, через 14 днів комбінованої фармакотерапії активність лізоциму у
ротовій рідині у основній групі зросла на 40,50% (p<0,001), а в групі порівняння
лише на 17,60% (p<0,001).
Проте, через 30 днів у хворих основної групи активність лізоциму
практично досягла рівня групи здорових осіб, тобто збільшилась на 90,00%,
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тоді як у хворих порівняльної групи лише 40,00% і залишалась нижчою у 1,32
(p<0,001).
Під дією фармакотерапії знижувався рівень sIgA у хворих обох груп.
Проте, результати комбінованого лікування були кращими, про що свідчать
результати імунологічного дослідження ротової рідини. Так, через 14 днів
лікування у пацієнтів основної групи хворих рівень sIgA зменшився на 9,70%, а
у хворих групи порівняння лише на 2,80%.
Через 30 днів лікування у хворих основної групи вміст sIgA у ротовій
рідині знизився на 18,10 % (p<0,001), а у порівняльній групі – на 12,00%
(p<0,001).( табл. 5.8).
Таблиця 5.8 – Динаміка змін вмісту sIgA у хворих основної та
порівняльної груп через 14 та 30 днів лікування (мкг/мл)
Основна, n = 30

sIgA

Порівняльна, n = 30
173,5±1,9

До лікування

167,5±2,2

Через 14 днів

151,2±1,9***,

168,6±2,1***

через 30 днів

137,1±1,6***,

152,7±2,4***

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників до лікування: *р<0,05; **р<0,01;
***р<0,001;
2.

Достовірна

відмінність

показників

щодо

групи

порівняння:р<0,05;р<0,01; р<0,001.
Завдяки включенню до комбінованої терапії імуновелу, що володіє
імуномодулюючою

дією,

було

досягнуто

певної

нормалізації

рівня

субпопуляцій Т-лімфоцитів у сиворотці крові пацієнтів основної групи.
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Важливим показником ефективності такого лікування служать і позитивні
зміни імуноглобулінів класів А, М, G у сиворотці крові.
Застосування комбінованого лікування позитивно впливало на динаміку
зміну вмісту sIgA та активності лізоциму у ротовій рідині осіб обох груп. Однак
у основній групі ці показники наближалися до контролю, а у групі порівняння
лише дещо покращувались.
Дослідження стану кісткового метаболізму у хворих обох груп під
впливом лікування виявило зміни щодо рівня оксипроліну та активності КЛФ у
сироватці крові. Так,рівень оксипроліну у хворих основної групи знизився на
51,3 0% (p<0,05), що практично відповідало показнику групи здорових осіб, а у
хворих порівняльної групи знизився на 41,10 % (p<0,05). Через 3 місяці
лікування рівень оксипроліну у осіб основної групи практично не змінився
(становив на 52,40% нижче у порівнянні до лікування), а у осіб групи
порівняння зріс у 1,2 раза по відношенню до показника через 30 днів лікуваня і
був на 27,01 % нижчий у порівнянні із показником до лікування (табл. 5.9).
Таблиця 5.9 – Рівень оксипроліну у хворих основної та групи порівняння
після лікування (мкмоль/л)
Термін часу

Основна група, n=30

Порівняльна група, n=30

До лікування

64,30±3,40

71,80±2,40

31,30±3,40***,

42,30±1,80***

30,60±3,30***,

52,40±1,20***

Через 30 днів
Через 3 міс.
Примітки:

1. Достовірна відмінність показників до лікування: *р<0,05; **р<0,01;
***р<0,001;
2.

Достовірна

відмінність

порівняння:р<0,05;р<0,01; р<0,001.

показників

щодо

групи
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Активність

КЛФ

у

хворих

основної

групи

після

застосування

запропонованої комбінованої фармакотерапії зросла у 2,1 раза (р<0,001) та
наближалась до показника активності здорових осіб. У хворих порівняльної
групи активність КЛФ зросла у 1,5 раза (р<0,001) ( табл. 5.10).
Таблиця 5.10 – Динаміка змін рівня активності КЛФ у хворих основної та
групи порівняння після лікування (од/л)
Термін часу
До лікування

Основна група,
n = 30

Порівняльна група,
n = 30

79,31±1,98

81,25±1,25

Через 30 днів

164,7±6,4***,

121,5±8,4***,

Через 3 міс.

176,6±7,3***,

109,4±1,2***,

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників до лікування: *р<0,05; **р<0,01;
***р<0,001;
2.

Достовірна

відмінність

показників

щодо

групи

порівняння:р<0,05;р<0,01; р<0,001.
У хворих основної групи через 3 місяці після проведеного лікування стан
кісткового метаболізму стабілізувався, а у пацієнтів порівняльної групи
спостерігалась тенденція до негативної динаміки. Так, у хворих основної групи
рівень активності КЛФ зростав і через 3 місяці збільшився у 2,2 (р<0,001) у
порівнянні із показником до лікування тоді, тоді як у групі порівняння,
активність КЛФ зменшилась через 14 днів, однак ще у 1,34 (р<0,001) рази була
вищою порівняно із показником до лікування.
Отже, позитивна динаміка цих показників під впливом комбінованої
фармакотерапії призводила до стабілізації функції кісткового ремоделювання у
хворих із захворюваннями пародонта на тлі первинного гіпотиреозу.
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Застосування холісал гелю та імуновелу у комбінованому лікуванні
захворювань пародонта у хворих на фоні ПГ сприяє покращенню стану імунної
системи хворих як з боку клітинної, так і гуморальної ланок. Внаслідок цього
спостерігається зменшення проявів запалення у пародонті, підвищення
резистентності організму хворого та відновлення регенеративних процесів у
тканинах пародонта.
Таким чином, застосування комбінованоїї фармакотерапії із включенням
холісал гелю та імуновелу позитивно впливає на провідні патогенетичні ланки
захворювань пародонта у хворих на первинний гіпотиреоз, що призводить до
розвитку стійкої клініко-лабораторної ремісії захворювання у коротші терміни.
З метою оцінки ефективності комбінованої фармакотерапії захворювань
пародонта у хворихна первинний гіпотиреоз ми проводили клінічні та
мікробіологічні дослідження у віддалені терміни спостережень (через 6 та 12
місяців).
Критеріями оцінювання віддалених результатів були дані клінічних
методів стоматологічного обстеження, які проводилися і перед лікуванням.
Хворим проводили підтримуючу терапію кожні 2-3 місяці після лікування у
вигляді професійної гігієни. Через 6 місяців для проведення обстеження зявився
21 пацієнт з основної групи і 20 – з порівняльної, які були відповідно включені
у дослідження.
Віддалені

результати

комбінованого

лікування

пацієнтів

із

захворюваннями пародонта на фоні первинного гіпотиреозу, що застосовували
імуновел та холісал гель, свідчать про тривалішу клінічну ремісію.
Після через 6 місяців проведеного комбінованого лікування задовільний
стан тканин пародонта терапії відмічений у 18 (85,71±7,82 %) осіб із 21
обстеженого основної групи. При цьому у пацієнтів не було виявлено
неприємних суб’єктивних ознак у порожнині рота: відчуття дискомфорту та
свербіжу в яснах, болючості й кровоточивості, виділень із пародонтальних
кишень. Стан гігієни порожнини рота був задовільним: індекс гігієни досягав у
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середньому (0,6±0,1) бала, а індекс РМА – (10,3±0,1) %, КПІ – (0,26±0,16) бала
(р<0,05). Загострення захворювань пародонта за цей період хворі не відмічали.
У 3 хворих (14,29±7,82%) основної групи спостерігали незначні відкладення
зубного каменю. Глибина пародонтальних кишень залишалась на рівні,
отриманому після комбінованого лікування (така ж як на час огляду через 30
днів лікування). Результати показників індексної оцінки стану тканин
пародонта, відсутність запалення та незмінність глибини пародонтальних
кишень вказують на позитивний вплив запропонованої нами схеми лікування і
свідчать про її ефективність у віддалені терміни.
Задовільні

клінічні

результати

лікування

(60,00±11,24 %) із 20 обстежених порівняльної

були

виявлені

у

12

групи. У 2 хворих

(10,00±6,88%) відмічалось незначне прогресування патологічного процесу (у
цьому випадку проводили лікування), а у 6 хворих (30,00±10,50 %) –
хронічний перебіг захворювань пародонта. Дані клінічних показників у хворих
групи порівняння були задовільними, проте, дещо гіршими порівняно з
основною групою (табл. 5.11).
Через 12 місяців після проведеної фармакотерапії індекс гігієни ротової
порожнини у пацієнтів основної групи відповідав доброму рівню і становив
(0,54±0,10) бала, тоді як у групі порівняння пацієнтів вказував на поганий
рівень гігієни (1,86±0,10) бала та був у 3.44 раза вищим ніж у основній групі
хворих (р<0,05). Індекс РМА у основній групі становив (6,13±0,10)% і був у
11,79 раза нижчим у порівнянні із групою порівняння (72,30±0,10)% (р<0,05).
КПІ через 1 рік лікування у осіб основної групи становив (0,16±0,16) бала і був
у 21,87 раза нижчим у порівнянні із порівняльною групою (3,50±0,01) бала
(р<0,05).
Якщо порівнювати показники даних індексів до та після лікування, то у
хворих основної групи вони знизились індекс гігієни у 3,51 раза, РМА у 8,46
раза, КПІ – у 15,31 раза, тоді як у хворих порівняльної групи ці показники
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відповідали: ІГ– наближений до показника до лікування, РМА був вищим ніж
до лікування у 1,36 раза, КПІ – вищим у 1,29 раза (р<0,05) ( табл. 5.11).
Таблиця

5.11

–

Динаміка

клінічних

показників

під

впливом

комбінованого лікування захворювань пародонта у хворих основної та групи
порівняння через 6 та 12 місяців після проведеного лікування (M±m)
Основна група, n = 30

Клінічні
показники

До

Через 6

Через 12

До

Через 6

Через 12

ліку-

місяців

місяців

ліку-

місяців

місяців

вання

після

після

вання

після

після

n=30

лікування лікування
n=21

Індекс

Порівняльна група, n = 30

1,90±0,10 0,60±0,10

гігієни Грін-

***,

n=30

лікування лікування

n=21

n=20

0,54±0,10 1,90±
***,

0,10

1,60±0,10

n=20
1,86±0,10*

*

Вермільйона,
бали
РМА, %

51,86±
1,64

10,30±0,10
***,

КПІ, бали

2,45±

0,26±0,16
***,

0,18

6,13±0,10 52,80±
2,30
***,

32,30±
0,10*

72,30±
0,10*

0,16±0,16

2,70±

2,40±0,01

3,50±0,01

***,

0,10

*

*

Примітки:
1. Достовірна відмінність показників до лікування: *р<0,05; **р<0,01;
***р<0,001;
2. Достовірна відмінність показників щодо групи порівняння:р<0,05;р<0,01;
р<0,001.
Бактеріальний вміст пародонтальних кишень мав наступний вигляд: у
хворих обох груп, у котрих реєстрували недостатній рівень результатів
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проведеної фармакотерапії, виявлена змішана мікрофлора з переважанням коків
та поодиноких ниток дріжджеподібних грибів.
Враховуючи позитивний вплив комбінованого застосування холісал гелю
та імуновелу на метаболізм тканин пародонта, їх використання у даної категорії
осіб можна вважати патогенетично виправданим. У таких хворих стадія ремісії
запального та дистрофічно-запального процесу тканин пародонта триваліша на
відміну від хворих, які отримували стандартне лікування. Це сприятиме
зменшенню кількість відвідувань ними стоматологічного кабінету.
Отже, використання запропонованої комбінованної фармакотерапії на
фоні базової терапії, у пацієнтів із первинним гіпотиреозом та захворюваннями
пародонта є ефективним та перспективним, що підтверджується оцінкою
клінічних та мікробіологічних досліджень у віддалені терміни.
Результати досліджень оприлюднено: 121, 122, 123, 124, 180, 183
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Захворювання тканин пародонта є однією із важливих проблем сучасного
суспільства внаслідок широкої їх поширеності, прогресуючого перебігу, що
супроводжується втратою зубів та порушенням функції зубощелепової системи
і пов'язаним із цим зниженням якості життя пацієнтів [12, 45, 252].
На сучасному етапі серед основних етіопатогенетичних факторів
захворювань

пародонта

виділяють

агресію

мікробів

та

продуктів

їх

життєдіяльності [33, 51, 162,165, 180]. Визнано, що характер перебігу
патологічного процесу у пародонті залежить не тільки від вірулентності
мікроорганізмів порожнини рота, а й визначається більшою мірою станом
імунної резистентності організму [11, 49, 61].
Тому сьогодні вирішальне значення у сучасній концепції етіопатогенезу
захворювань пародонта відводиться стану імунної системи і резистентності
тканин пародонта до бактеріальної інвазії [11, 48, 50, 161]. Однією з проблем
сучасної клінічної стоматології є зростання хронічної запальної патології
пародонта, що перебігає на тлі вторинної імунної недостатності.
Важливими також є і загальні чинники, що визначають опірність тканин
пародонта до патогенних впливів [19, 76, 194]. Серед них більшість дослідників
відзначає соматичну патологію [6, 41, 77, 130]. Встановлено взаємозв'язок
соматичної і пародонтальної патології, яка відображає потенціюючий взаємний
вплив. При цьому системно-соматичні захворювання віднесені до факторів
ризику порушення імунних механізмів захисту [42,150, 193].
Одним з найбільш значущих внутрішніх факторів, що впливають на
імунну відповідь, є ендокринна система, яка входить до комплексу
нейроендокринної регуляції гомеостазу. Складним багатофункціональним
взаєминам між нервовою, імунною та ендокринною системами відведена
важлива роль в етіопатогенезі пародонтиту [29, 45, 66, 153]. У структурі
ендокринопатій

одне

з

провідних

місць

відводиться

захворюванням
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щитоподібної

залози,

особливо

первинному

гіпотиреозу.

Гіпофункція

щитоподібної залози впливає на функціональний стан багатьох органів і
систем, зокрема на тканини зубоальвеолярного комплексу, метаболізм кісткової
тканини, стан імунної системи. Встановлено порушення імунологічних
параметрів і розвиток вторинного імунодефіцитного стану при гіпотиреозі
[110]. Визначено закономірний зв'язок ураження пародонта залежно від
тяжкості гіпотиреозу, виявлені порушення деяких показників неспецифічної
резистентності організму, зниження активності і функціональних резервів
нейтрофілів, лізосомальних ферментів крові [110].
Проте, у доступній літературі, а також у інтернет-джерелах не знайдено
повідомлень, присвячених вивченню імунного стану як загального, так і
місцевого у пацієнтів із хронічним захворюваннями пародонта на тлі
первинного гіпотиреозу. На сьогодні недостатньо вивчена роль змін
мікробіоценозу ротової порожнини, що виникають при первинному гіпотиреозі,
їх вплив на розвиток хвороб тканин пародонта. Недостатньо досліджено
питання комбінованого лікування захворювань пародонта у даного контингенту
осіб. Це спонукало нас до проведення комплексних клінічних та лабораторних
досліджень із метою визначення розповсюдженості та особливостей клінічних
проявів захворювань тканин пародонта у хворих на первинний гіпотиреоз та
розробки нових методів фармакотерапії у таких осіб.
Нами було обстежено 134 пацієнти, з яких 89 хворих на первинний
гіпотиреоз. Після комплексного стоматологічного обстеження у 83 хворих на
ПГ виявлено захворювання пародонта, у 4 – була повна втрата зубів по причині
ускладненого карієсу, а у 2 обстежених пародонт був інтактний. Тому основна
досліджувана група склала 83 пацієнтів. 15 хворих із патологією пародонта без
захворювань щитоподібної залози були включені до групи порівняння, а 30 осіб
клінічно здорових входили до групи контролю, рандомізованих із хворими за
віком і статтю.
Нормою служили показники імунітету, кісткового метаболізму, які були
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визначені у 30 клінічно здорових осіб. Вік обстежених пацієнтів коливався від
26 до 61 років. Середній вік осіб становив (37,2±7,5) років. Серед обстежених
було жінок 82 (92,1 %) і чоловіків 7 (7,9 %). Пацієнти, включені у дослідження,
знаходились на диспансерному спостереженні та амбулаторному лікуванні в
ендокринологічному відділенні КЗ ТОР «Тернопільська університетська
лікарня» та поліклінічному відділенні КНП "Міська комунальна лікарня № 3
ТМР"і спостерігались амбулаторно протягом 2015-2017 років на кафедрі
терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет ім. І. Я. Горбачевського» МОЗ України. Діагноз первинного
гіпотиреозу був виставлений лікарем ендокринологом та підтверджений даними
клінічного, лабораторного та інструментального методів обстеження. Функція
ЩЗ була компенсована відповідними дозами L-тироксину.
Лабораторні

дослідження

проводили

на

базах

науково-клінічної

лабораторії, лабораторіі мікробіологічних та паразитологічних досліджень
ДВНЗ

«Тернопільський

І. Я. Горбачевського

МОЗ

державний
України»

медичний
та

університет

рентгенологічне

імені

дослідження

(ортопантомографія) на базі приватної стоматологічної клініки «DentaVi».
Верифікацію діагнозів та лікування пацієнтів проводилось разом із лікаремендокринологом відповідно до протоколу надання допомоги «Клінічний
протокол надання медичної допомоги хворим на гіпотиреоз», затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 квітня 2006 р. № 254 та
«Протоколів надання стоматологічної допомоги (терапевтична стоматологія)»,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України (№ 566,
23.11.2004) [103, 131, 149].
Стоматологічне лікування проводили на фоні базової терапії первинного
гіпотиреозу. Хворих протягом лікування оглядали через 14 та 30 днів
лікування, через 3 та 6 і 12 місяців. Із 83 хворих на первинний гіпотиреоз із
захворюваннями пародонта нами було відібрано групу хворих 60 осіб. Серед
них чоловіків 5 (8,33±3,59%), жінок 55 (91,67±3,59%), які шляхом рандомізації
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були розділені на дві групи по 30 хворих. У кожну із груп входило 10
(33,33±8,75%) хворих з хронічним катаральним гінгівітом та 20 (66,67±8,75%) –
з хронічним генералізованним парадонтитом. Усі пацієнти, які були включені
до основної та порівняльної груп репрезентативні за статтю, віком, тривалістю
та тяжкістю перебігу первинного гіпотиреозу і захворювань пародонта.
Результати проведених досліджень показали, що у хворих на первинний
гіпотиреоз спостерігалася висока розповсюдженість захворювань тканин
пародонта (93,26±2,67%) у порівнянні із пацієнтами без патології ЩЗ
(33,33±7,10%), які проявлялися розвитком запальних (37,35±5,34%) та, у
більшій мірі, дистрофічно-запальних (62,65±5,34%) уражень його тканин.
Виходячи з цього, очевидно, що значний рівень поширеності захворювань
пародонта у обстежених із первинним гіпотиреозом пов'язанні з безпосереднім
впливом фонового захворювання на стан їхнього стоматологічного здоров'я.
На

тлі

характеризувались

первинного
розвитком

дистрофічно-запального

гіпотиреозу
хронічного

процесу,

що

захворювання
уповільненого

пародонта

запального

супроводжувалось

та

інтенсивним

відкладенням зубного нальоту та каменю, на що вказували вищі у порівнянні із
особами без захворювань щитоподібної залози показники індексів: РМА, КПІ,
ІФ,ІГ.
На запалення тканин пародонта вказував індекс РМА, що у осіб із
первинним гіпотиреозом та патологією пародонта становив (51,85±2,82 %) –
середній та тяжкий ступінь гінгівіту, та комплексний пародонтальний індекс,
що становив (2,83±0,97) бала і вказує на середній ступінь захворювання тканин
пародонта. Індекс Фукса становив (0,65±0,01) бала та свідчить про
деструктивні зміни у кістковій тканині альвеолярного паростка щелеп та
резорбцію міжальвеолярних перетинок від 1/3 до 1/2 довжини кореня. Індекс
гігієни за Грін-Вермільйоном становив (1,98±0,06) бала і свідчив про
незадовільний рівень гігієни. Серед всіх обстежених із захворюванням
пародонта

діагностувався

хронічний

катаральний

гінгівітта

хронічний
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генералізований пародонтит, причому, виявлені захворювання були середнього
та тяжкого ступеня і мали латентний перебіг.
З метою дослідження впливу тяжкості клінічного перебігу ПГ на
розвиток та перебіг захворювань тканин пародонта нами серед обстежених
пацієнтів виділено дві групи, які мали субклінічну або маніфестну форму ПГ.
До групи хворих з субклінічною формою увійшли 67 хворих, а з маніфестною
– 17. У хворих із субклінічною формою ПГ спостерігали кволість, підвищену
втомлюваність, збільшення маси тіла, пастозність обличчя, рівень ТТГ був у
межах 4,5-10 МО/л, а Т4 у нормі. Що стосується маніфестною форми ПГ, то у
таких пацієнтів вона проявлялася набряком обличчя, мерзлякуватістю,
порушенням сну та сонливістю, зниженням пам'яті, м’язовою слабістю,
сухістю шкіри, брадикардією, зниженням вольтажу на ЕКГ. При цьому рівень
ТТГ був більшим 10МО/л, а Т4 зниженим.
Нами встановлено, що у хворих на ПГ субклінічної форми ХКГ
проявлявся у 8,95±3,51% осіб легким ступенем тяжкості, у 14,93±4,38% –
середнім та у 19,40±4,86% тяжким ступенем тяжкості. ХГП І ступеня був у
23,88±5,24%, ІІ – у 20,90±5,00% та у 11,94±3,99% – ІІІ ступеня тяжкості.
Тоді як у осіб із маніфестною формою ХКГ легкого та середнього ступеня
важкості не виявили у жодного з обстежених, тяжкого ступеня був виявлений у
1,55 раза рідше (12,50±8,53 проти 19,40±4,86%) (р<0,01) в хворих у порівнянні
із субклінічною формою. Проте, серед усіх пацієнтів із маніфестною формою
ПГ, у яких діагноствали ХКГ, він проявлявся у тяжкій формі. ХГП І ступеня
важкості у хворих із маніфестною формою ми не виявили, тоді як ІІ ступеня
важкості у 1,79 раза частіше (37,50±12,50 проти 20,90±5,00%) (р<0,01) і ІІІ
ступеня – у 4,18 раза частіше (50,00±12,91 проти 11,94±3,99%) пацієнтів
(р<0,05).
Це, у певній мірі, співпадає з результатами інших дослідників, які
втановили, що зміни у пародонті у пацієнтів із гіпотиреозом залежали від віку,
тривалості та важкості захворювання ЩЗ [92], що підтверджує можливий
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взаємовплив цих захворювань на тяжкість перебігу та наявність спільних
патогенетичних ланок розвитку таких коморбідних станів.
За даними науковців, патологічні зміни виникають тоді, коли різко
посилюється інтенсивність мікробної атаки [7]. Це відбувається в декількох
випадках:

по-перше,

коли

різко

збільшується

кількість

скупчень

мікроорганізмів, по-друге, коли в їх складі, окрім звичайних сапрофітних
представників, з'являються патогенні мікроорганізми [10]. Як правило, це
спірохети, рухомі форми коків, але в основному -анаероби. Особливість цих
патогенних форм полягає в наступному: якщо сапрофітні представники
виділяють екзотоксини, до яких тканинні структури достатньо толерантні, то
анаероби

виділяють

ендотоксини,

активно

пошкоджуючі

клітини,

сполучнотканинні утворення і основну речовину. Характерно, що ці форми
з'являються при масивних скупченнях мікробного нальоту або зубного каменя,
оскільки вони активно розмножуються тільки в глибоких, позбавлених кисню
шарах.
У мікробіоценозах ясенних та пародонтальних кишень хворих із ЗП на тлі
ПГ домінували представники анаеробних та факультативно-анаеробних
мікроорганізмів. У більшості хворих на первинний гіпотиреоз були виявлені
основні

пародонтопатогенні

мікроорганізми:

превотели,

порфіромонади,

спірохети.
Практично від усіх хворих виділено α-гемолітичні стрептококи (93,3%
осіб). Щільність колонізації ними пародонтальної еконіші становила в
середньому (6,80,2) lg КУО/мл, що менше нормальних показників. Лише у
55 % пацієнтів висіяно культури лактобактерій, їх густина дорівнювала
(3,40,2) lg КУО/мл(р<0,05).
У хворих із ЗП та ПГ відбувається порушення якісного й кількісного
складу мікрофлори пародонтальної еконіші. У всіх пацієнтів спостерігали
дисбіотичні зміни досліджуваного біотопу. Вирогідно частіше виявляли
дисбіоз І ступеня (68,67 %), у 25,30 % хворих на ПГ із ЗП діагностовано
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дисбіоз II ступеня. Дисбіотичні зрушення III ступеня були лише у 5 пацієнтів
(6,02 % випадків). Тоді як у пацієнтів групи порівняння дисбіоз І ступеня
виявлено у 53,33%, а ІІ – у 46,66 % (р<0,05). Дисбіотичних зрушень ІІІ ступеня
у даної групи обстежених не виявлено.
Це

підтверджує

вплив

соматичного

захворювання

на

розвиток

дисбіотичних процесів у ротовій порожнині. У більшості хворих на гіпотиреоз
виявлено

штами

порфіромонад,

які

належать

до

грамнегативних

неспороутворюючих анаеробів (у 83,3 % осіб) і коагулазопозитивні та
коагулазонегативні стафілококи (75,0 % та 78,3 % випадків, відповідно)
(р<0,05).

Щільність

колонізації

досліджуваних

топодемів

популяціями

стабілізуючої флори до лікування була менша за нормальні показники.
Це свідчить про вплив ендокринних розладів на мікрофлору ротової
порожнини, що може бути прогностичним критерієм для обґрунтуванням
проведення профілактичних протирецидивних курсів. За даними науковців
зниження специфічних і неспецифічних механізмів місцевого і загального
захисту практично завжди супроводжується різкою активацією постійно
присутніх мікробних скупчень. Наслідком цього є розвиток клінічно вираженої
запальної реакції, призначення якої полягає в тому, щоб нейтралізувати
руйнуючі тканини ферменти і токсини, що виділяються мікробами, а також
знищити і самі мікробні клітини [22].
Аналіз основних показників клітинної і гуморальної ланок загального
імунітету свідчить про наявність імунодефіцитного стану у даного контенгенту
за рахунок зниження субпопуляцій Т-лімфоцитів. Зокрема, виявлено зниження
кількості субпопуляцій лімфоцитів CD3+ на 33,6 %, CD4+ на 33,4 %, CD8+ на
36,6 %, а CD16+ на 28,9 % у хворих ізЗП та ПГ у порівнянні із здоровими
(p<0,05). Також встановлено, що показники клітинної ланки імунітету у хворих
основної групи були достовірно нижчими від таких у групі порівняння, а саме
спостерігалось достовірне зниження кількості CD3+ на 26,3 %, CD4+ – 18,5 %,
CD8+ – 19,4 %, а CD16+ на 26 %.
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Разом з тим, кількість В-лімфоцитів істотно не змінювався у хворих із ЗП
та ПГ у порівнянні із здоровими та групою порівняння. Ці порушення можна
вважати специфічними для первинного гіпотиреозу, що відображають стан
імунної системи людини при хронічному перебігу патологічного процесу,
викликаного впливом фонового захворювання. На нашу думку, така кількість
В-лімфоцитів при гіпотиреозі, у випадку приєднання до нього захворювань
пародонта, викликаних мікробною агресією, пояснюється посиленим утворення
антитіл до мікроорганізмів за рахунок активації субпопуляції В-лімфоцитів це
підтверджується даними літератури [61, 132].
Нами виявлено достовірне підвищення вмісту імуноглобулінів А, G і M у
сироватці крові хворих основної групи порівняно із здоровими: IgА – у 1,9 раза,
IgG – у 1,3 і IgM – у 2,1 (p<0,05). Подібні зміни були виявлені при порівнянні
показників імуноглобулінів А, G і M основної групи до групи порівняння, які
були вищими, відповідно, IgA –у 1,8, IgG – у 1,2, IgM – у 1,5, раза.
При цьому показники клітинного та гуморального імунітету у хворих на
ПГ у маніфестній формі відрізнялись від таких показників у субклінічній
формі. Установлено, що рівні субпопуляцій клітинної ланки у хворих із
маніфестною формою гіпотиреозу були нижчими: CD3 – на 32 %, CD4 – на
31 %, CD8 – на 37 %, CD16 – на 29 %. Що стосується гуморальної ланки, то
вміст імуноглобулінів зростав: IgA – у 1,8, IgG – у 1,3, IgМ – у 1,9 раза
порівняно із показниками групи контролю (p<0,05), тоді як у осіб із
субклінічною формою відповідно зменшилась:кількість CD3 – на 29 %, CD4 –
на 27 %, CD8 – на 34 %, CD16 – на 26 %, а кількість імуноглобулінів
збільшилась: IgA – 1,7,IgG – у 1,2, IgМ – у 1,5раза. Отримана інформація дає
підстави розглядати таке підвищення вмісту IgA, IgG і IgM в сироватці крові як
реакцію на мікробну агресію, яка сприяє патологічним змінам стану тканин
пародонта на фоні гіпотиреозу.
Кореляційний аналіз показав наявність зворотнього зв'язку між рівнем
загальних Т- клітин у крові та індексом РМА (коефіцієнт кореляції становив
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0,91 (р<0,05), що свідчить про збільшення інтенсивності запального процесу у
пародонті при зниженні загального імунітету.
З метою визначення стану місцевого імунітету ми досліджували
активність лізоциму та вміст секреторного імуноглобуліну (sIgA) у ротовій
рідині. Лізоцим (мурамідаза) є одним із найбільш важливих і достатньо
вивчених факторів природної резистентності організму. Цей фермент має
антиалергічні, антитоксичні властивості, активно контролює мікробіоценоз
порожнини рота [33, 45].
Наші дослідження факторів місцевого імунітету у ротовій рідині виявили
зниження

активності

лізоциму

та

підвищення

вмісту

секреторного

імуноглобуліну (sIgA) у хворих із ЗП та ПГ. Так, активність лізоциму була
нижчою у 1,8 раза, а вміст sIgA, вищим у 1,3 раза в основній групі хворих
порівняно із здоровими (p<0,05). Слід відмітити вплив клінічних форм ПГ на
стан місцевого імунітету.
Так, активність лізоциму у хворих із ЗП та субклінічною формою ПГ була
нижчою у 1,6 раза, а вміст sIgA був вищим у 1,2 раза порівняно із здоровими. У
пацієнтів із маніфестною формою активність лізоциму була нижчою у 1,9 раза,
а вміст sIgA вищим у 1,2 раза (p<0,05). Порівнюючи між собою зміни місцевого
імунітету у хворих різних форм ПГ, відмічено вірогідне зменшення активності
лізоциму при маніфестній формі, тоді як вміст sIgA практично був на
однаковому рівні.
Зі збільшенням тривалості запального процесу й формуванням у тканинах
пародонта деструктивних змін спостерігалось поступове зниження рівня
лізоциму в ротовій рідині у хворих на гіпотиреоз. Разом з тим, у пацієнтів із
захворюваннями пародонта без патології ЩЗ активність лізоциму навпаки
збільшувалась у 1,3 раза (p<0,05).
Зниження рівня активності лізоциму у ротовій рідині у хворих з
генералізованним

пародонтитом

деякі

автори

пояснюють

виснаженням

функціональних резервів слинних залоз і суттєвим порушенням імунного
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захисту тканин пародонта [50, 85]. Отримані нами результати підтверджують ці
дані і можуть вказувати на певне розбалансування факторів неспецифічного
захисту в порожнині рота [50, 85].
Одним із імуноглобулінів системи місцевого імунітету порожнини рота є
sIgA, який локально виробляється лімфоїдними клітинами, що знаходяться
субепітеліально у слизових оболонках. Секреторний IgA складає дві третини
антитіл IgA організму людини і викликає опсонізацію та аглютинацію
мікроорганізмів, має бактеріостатичну дію, запобігає адгезії мікроорганізмів до
епітелію, нейтралізує бактеріальні токсини [33, 45].
У ротовій рідині пацієнтів із захворюваннями пародонта на тлі
первинного гіпотиреозу виявлено достовірне підвищення вмісту sIgA, що є, з
одного боку, позитивним моментом, оскільки sIgA відноситься до захисних
чинників від бактерійної адгезії на слизовій оболонці ясен. З іншого боку,
достовірно висока концентрація sIgAу ротовій рідині у хворих при первинному
гіпотиреозі, на відміну від пацієнтів групи порівняння, можливо, обумовлена
накопиченням продуктів метаболізму і розмноженням пародонтопатогенної
мікрофлори

внаслідок

порушення

функції

фагоцитарної

ланки,

тому

активується продукція sIgA. При цьому sIgA не активує систему комплементу, і
захисні механізми на рівні слизової оболонки рота проходять при розвитку
мінімальних запальних реакцій.
В умовах хронічного запального процесу у пародонті sIgA швидко
витрачається і не заповнює дефіцит фагоцитарної ланки імунної системи.
Ймовірно, цей рівень антитіл у пацієнтів цієї групи недостатній через активне
руйнування

внаслідок

негативної

дії

"агресинів",

що

виробляються

пародонтопатогенами, які пригнічують антитілоутворюючі механізми хазяїна
[12, 35].
Можливо, динамічне збільшення вмісту sIgA в нестимульованій слині у
процесі поглиблення патології тканин пародонтального комплексу та зниження
активності

лізоциму

спричинене

виснаженням

захисно-компенсаторних
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ресурсів імунної системи, її «хронічною втомою» чи дисфункцією [50, 104]. З
іншого боку, надто тривале симбіотичне співіснування резидентної мікрофлори
та макроорганізму не викликає необхідної захисної імунної реакції останнього.
За даними авторів, це можна вважати своєрідним проявом еволюційної
адаптації імунної системи до мікрофлори слизової оболонки та до дії факторів
бактеріальних чинників. Цим можна пояснити збалансованість і стабільність
складу фізіологічної мікрофлори порожнини рота на тлі відсутніх змін з боку
захисних сил організму [104].
Отже, узагальнюючи отримані результати, можна зробити висновок, що у
хворих із захворюваннями пародонта у поєднанні з первинним гіпотиреозом в
ротовій рідині порушується імунна резистентність, зокрема, активність
лізоциму та вміст sIgA. Такі показники місцевого антимікробного захисту
можна трактувати як залучення до імунного захисту факторів природної
резистентності. Стан місцевого захисту тканин пародонта у пацієнтів із
субклінічною формою гіпотиреозу, де переважав хронічний катаральний
гінгівіт, супроводжувався збільшенням у ротовій рідині активності лізоциму та
вмісту sIgA у порівнянні з відповідними показниками в пацієнтів з інтактним
пародонтом. У хворих із маніфестною формою гіпотиреозу, у яких в більшості
випадків виявляли хронічний генералізований пародонтит, спостерігали
зниження активності лізоциму і підвищення вмісту sIgA.
Отримані нами дані дають підставу стверджувати про зниження
активності або виснаження гуморальної резистентності насамперед слизових
оболонок і можливе залучення в реалізацію антибактеріального захисту
клітинних, лімфоцитарних чинників імунної системи [57, 104].
Результати кореляційного аналізу показали зворотний зв'язок між рівнем
CD4+ клітин у крові і рівнем sIgA у ротовій рідині (коефіцієнт кореляції
r=−0,57 (р<0,05) та прямий кореляційний зв'язок між кількістю порфіромонад у
пародонтальних кишенях та КПІ (коефіцієнт кореляції r=+0,49 (р<0,05),
наявність зворотного зв'язку між рівнем загальних Т-клітин у крові та індексом
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РМА (коефіцієнт кореляції становив 0,91 (р<0,05), що свідчить про збільшення
інтенсивності запального процесу у пародонті при зниженні загального
імунітету, а також прямий кореляційний зв'язок між індексами КПІ та ІФ
(коефіцієнт кореляції r=+0,89 (р<0,001). Це свідчить про те, що у хворих із ЗП
на тлі ПГ виникає Т-лімфопенія при цьому збільшується кількість
пародонтопатогенної мікрофлори в ротовій порожнині, а саме порфіромонад в
результаті цього підвищується вміст sIgA в ротовій рідині це призводить до
розвитку

запального

процесу

у

пародонті,

при

цьому

інтенсивність

дистрофічно-запального процесу прямо пропорційна дистрофічним змінам у
кістковій тканині щелеп.
Захворювання

пародонта

на

тлі

первинного

гіпотиреозу

характеризуються розвитком хронічного уповільненого запального процесу, що
поєднується із порушенням процесів метаболізму в кістковій тканині
альвеолярного відростка щелеп. Розвиток деструктивних змін у альвеолярній
кістці при цьому зумовлений порушення метаболізму в їх органічному та
мінеральному компонентах [22, 92,].
Нами відмічено, що концентрація у сироватці крові вільного оксипроліну
– маркера катаболізму колагену – у пацієнтів із первинним гіпотиреозом
достовірно підвищувалася порівняно із особами контрольної групи у 2,1 раза
(P<0,05), а активність КЛФ як біомаркера формування сполучної тканини,
зокрема кістки чи опірних зв’язок зубів, знижувалась у 2 рази (P<0,05)
порівняно із показниками осіб контрольної групи, що свідчить про порушення
синтетичних процесів у сполучній тканині пародонта. Такі результати вказують
на те, що під впливом ендотоксину пародонтопатогенної мікрофлори
активуються

процеси

остеорезорбції,

а

порушення

обміну,

викликане

гіпотиреозом, ще більше поглиблює ці явища.
Найбільших змін досліджувані показники зазнавали у хворих із
маніфестною формою первинного гіпотиреозу у порівнянні із субклінічною. У
даному випадку активність КЛФ знижувалася порівняно із контрольною
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групою у 2,5 раза і була достовірно нижчою порівняно із такою у хворих із
субклінічною формою. Рівень оксипроліну відповідно, був вищий у 2,9 раза у
порівнянні із контрольною групою, і у 1,4 раза - у порівнянні із показником при
субклінічній формі (P<0,05).
Отримані дані свідчать про те, що при розвитку пародонтиту на фоні
первинного гіпотиреозу інтенсивність процесів деструкції сполучної тканини та
остеорезорбції у пародонті різко перевищує інтенсивність остеосинтезу і
формування сполучної тканини. Дані наших досліджень підтвердуються
дослідженнями інших авторів, котрі, в свою чергу, довели, що при первинному
гіпотиреозі розвивається остеопороз в результаті первинного посилення
процесу резорбції кістки остеокластами під дією ТТГ з вторинної активізацією
остеобластів та процесу формування кістки [112, 96].
Таким чином, при первинному гіпотиреозі має місце висока швидкість
кісткового обміну, яка неминуче супроводжується втратами кісткової маси і
характеризується значним збільшенням як маркерів резорбції (ОП), так і
маркерів формування кістки (КЛФ) [124]. У кістковій тканині лужна фосфатаза
синтезується остеобластами та їх попередниками і бере участь у мінералізації
кісткового матриксу. Поєднане підвищення активності кісткового ізоферменту
лужної фосфатази і рівня

тиреоїдного гормону є цінним предиктором

остеодистрофії з високим рівнем кісткового ремоделювання, а зниження рівнів
сироваткової концентрації цих маркерів вказує на адинамічну кістку [112, 96].
На

основі

проведених

клініко-рентгенологічних,

лабораторних

й

імунологічних досліджень та аналізу патогенетичних механізмів розвитку
захворювань пародонта у хворих із первинним гіпотиреозом, з метою
підвищення ефективності лікування таких коморбідних станів, запропоновано
призначення препарату із імуномодулюючою

дією та антисептика

комбінованій фармакотерапії такої когорти пацієнтів.

у
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Для лікування захворювань пародонта у хворих із ПГзастосовували 2
терапевтичні комплекси. Хворі були розділені на дві групи по 30 осіб в кожній
(основна та порівняльна). Вони були репрезентативні за статтю, віком,
тривалістю і тяжкістю первинного гіпотиреозу та захворювань пародонта. Усі
хворі на первинний гіпотиреоз отримували препарати базисного лікувального
комплексу гіпотиреозу: L-тироксин у середній дозі(53,0±2,1) мкгзалежно від
рівня ТТГ та Т4.
Лікування включало: проведення зняття зубних відкладень над- та
підясенних, професійну чистку зубів і навчання гігієни, проведення лікування
карієсу

та

його

пришліфовування,

ускладнень,

при

рекомендували

потребі

проводилось

користуватись

зубною

вибіркове
пастою

«Пародонтакс» (виробник ГласкоСмітКлайн Консьюмер Юкрейн, Німеччина)
та зубною щіткою середньої жорсткості, дотримуватись інтрадентальної гігієни
(користуватись флосами та зубними йоршиками). Всім пацієнтам призначали
остеотропний препарат «Кальцемін» (виробник "Sagmel Inc.", США) по 1 табл.
2 рази на добу курсом 1 місяць,
Для лікування хворих основної групина фоні базової терапії гіпотиреозу
застосовували антисептик холісал гель (Фармзавод Єльфа А.Т., Польща) 2 рази
на день у вигляді аплікацій на ясна. Рекомендували протягом 30 хвилин після
застосування гелю не ополіскувати рот водою і не приймати їжу, тривалість
курсу 14 днів. Перорально призначали імуновел (виробник ФарКоС ФФ, ООО,
Україна) по 1 капсулі 4 рази на добу, перед прийомом їжі, запиваючи водою,
курсом 14 днів.
Хворим порівняльної групи призначали в якості місцевого антисептика
0,05 % розчин хлоргекседину біглюконат (виробник "Луганська обласна
"Фармація", Україна) для полоскання тричі на день протягом 14 днів.
Нами встановлено, що ефективність такої комбінованої фармакотерапії у
хворих основної групи була вищою порівняно із групою порівняння. Про це
свідчать показники індексного оцінювання стану тканин пародонта та гігієни
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порожнини рота у хворих на первинний гіпотиреоз. У хворих основної групи
індекс гігієни за Грін-Вермільйоном знизився на 54,12 % і відповідав
задовільному стану гігієни порожнини рота (p<0,05) та продовжував
утримуватись на такому рівні через 30 днів, а у хворих порівняльної групи
знизився на 47,3 %, що свідчило про задовільний стан гігієни, проте через 30
днів він зріс у 1,7 раза та вказував на незадовільний рівень гігієни.
Також знизився індекс РМА на 61,3 % (p<0,05) у хворих основоної групи
та у осіб групи порівняння – на 60,8 % (p<0,05) і вказував на наявність легкого
ступеню гінгівіту. Індекс КПІ у пацієнтів основоної групи після лікування
знизився на 42,3 % (p<0,05), а у осіб групи порівняння – на 40,7 %, що вказує на
легкий ступінь захворюваня тканин пародонта. Через 30 днів лікування нами
виявлено підвищення рівнів показників індексів РМА та КПІ у осіб групи
порівняння у 1,8 та у 1,3 раза відповідно, що вже відповідало середньому
ступеню ураження тканин пародонта. При цьому у пацієнтів основоної групи
показники цих індексів залишались на рівні легкого ураження тканин
пародонта.
Якщо порівнюювати показники індексного оцінювання стану тканин
пародонта у хворих основної та порівняльної груп, то слід відмітити, що
позитивна динаміка під час лікування спостерігалась у осіб обох груп. Проте
стійкого клінічного єфекту досягнуто лише у хворих основної групи.
При бактеріологічному дослідженні після курсу лікування захворювань
пародонта у середньому густина мікробної колонізації тканин пародонта
практично не змінилася. Як до, так і після застосування препаратів, найвищим
ступенем щільності колонізації володіли α- гемолітичні стрептококи. Проте в
обох групах хворих спостерігали зменшення частоти виявлення та зниження на
порядок

і

більше

рівня

обсіменіння

досліджуваного

біотопу

видами

мікроорганізмів, які віднесені до умовно патогенних та до парадонтогенних
маркерів.
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Зокрема, щільність колонізації золотистими стафілококами знизилася на
28,8 % після лікування холісал гелем та імуновелом (основна група хворих) та
25,9 % після застосування 0,05 % розчину хлоргексидину (група порівняння
хворих). Це пояснюється антисептичною дією холісал гелю, завдяки вмісту
метилгідроксибензоату та пропілгідроксибензоату (у концентраціях відповідно
0,15% та 0,08%), які володіють антибактеріальною дією [176]. Рівень
контамінації тканин пародонта β-гемолітичними стрептококами у біотопі
зменшився на 24 % (основна група хворих) та на 22,6 % (група порівняння
хворих).

Культури

дріжджових

грибів

роду

Candida

колонізували

пародонтальні кишені із щільністю, яка була практично в 2 рази меншою, ніж
до місцевого лікування та після лікування знизилась у хворих основонї групи
на 63%, а у хворих групи порівняння на 40 %.
Одночасно цей мікробіологічний показник став вищим для оральних
стрептококів та лактобактерій. Щільність обсіменіння пародонтальних кишень
штамами α-гемолітичних стрептококів підвищилася до нормальних показників,
молочнокислими бактеріями

–

зросла на 44.1 % та на 19,4 % (основна і група

порівняння відповідно). Це може свідчити про зменшення запальних процесів
та

явищ

дисбіозу

у

ротовій

порожнині

під

впливом

комбінованої

фармакотерапії.
Позитивна динаміка під вливом комбінованого лікування захворювань
пародонта

на

фоні

первинного

гіпотиреозу

підтверджувалась

зміною

показників імунологічної резистентності. У хворих основної та групи
порівняння спостерігали підвищення рівня CD3, CD4, CD8, CD16 та зниження
рівнів імуноглобулінів класів А, М, G, а також зниження рівня CD22+ у групі
порівняння. На 30 день дослідження рівень показників клітинної ланки
імунітету у основній групі достовірно зріс: CD3 на 37,96 %, CD4 – на 36,17 %,
CD8 – на 34,26 %, CD16 – на 24,34 %, рівень CD22 залишився незмінним проти
відповідних показників у хворих групи порівняння у котрих кількість CD3
збільшилась на 26,26 %, CD4 – на 26,86 %, CD8 – на 19,86 %, CD16 – на
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16,35 %, дещо зменшилась кількість CD22 на 9,57 % (p<0,05). Після
проведенної комбінованої фармакотерапії у основній групі хворих відмічалась
чітка тенденція до нормалізації концентрації сироваткових імуноглобулінів, у
той час, як у групі порівняння позитивні зсуви були менш вираженими,
зберігалося вірогідне збільшення вмісту IgА, IgМ та IgG (р<0,05). Через 30 днів
лікування відповідні показники продовжували знижуватись і у хворих основної
групи становили достовірну різницю у порівнянні із такими до лікування: вміст
IgG знизився на 21,05 %, вміст IgA

–

на 39,29 %, IgМ

–

на 34,78 %, тоді як

відповідні показники у групі порівняння зменшились відповідно IgG

–

на 13,9

%, IgA – на 27,58 %, IgМ – на 29,62 % (p<0,05).
Ці зміни можна пояснити імуномодулюючою дією імуновелу, властивості
якого визначаються вмістом ехінацеї, що входить до складу препарату. Це
обумовлено високим вмістом у ній гідроксикоричних кислот, які сприяють
формуванню адекватної імунної відповіді і підтримці адаптаційного потенціалу
організму.

Гідроксикоричні

кислоти

володіють

антибактеріальними

властивостями, індукують вироблення ендогенного інтерферону, стимулють
фагоцитарну функцію нейтрофілів і макрофагів, надають позитивний вплив на
кількість лейкоцитів, циклічних нуклеотидів [176].
Покращення клінічної картини, зменшення частоти рецидивів, зниження
кількості пародонтопатогенної мікрофлори можна пояснити підвищенням
місцевого імунітету, яке відбулось під впливом застосованої фармакотерапії.
Нами відмічено достовірне зниження вмісту sIgA та підвищення активності
лізоциму у ротовїй рідині. Значення цих показників під час проведеної
фармакотерепії мали тенденцію наближення до їх відповідних показників групи
контролю. Через 30 днів лікування у хворих основної групи вміст sIgA у
ротовій рідині знизився на 18,1 %, а у групі порівняння – на 12 %. Активність
лізоциму у хворих основонї групи досягла значення групи здорових осіб,
збільшилась на 90 % (p<0,05), тоді як у пацієнтів групи порівняння – лише на
40 % і була нижчою у 1,32 раза від показника у групі здорових.
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Покращувався стан кісткового метаболізму під час лікування у хворих із
ЗП на тлі ПГ, що характеризувались зменшенням рівня оксипроліну та
підвищенням рівня активності КЛФ у сироватці крові. Утановлено, що рівень
ОП у хворих основноїї групи знизився на 51,3 % (p<0,05), що відповідало
верхній межі показника здорових осіб, а у хворих порівняльної – знизився на
41,1 % (p<0,05) від початкового і різнився із відповідним показником здорових
осіб у 1,4 раза (p<0,05), через 3 місяці лікування рівень ОП у пацієнтів основої
групи практично не змінився, проте у групі порівняння зріс у 1,2 раза по
відношенню до показника через 30 днів лікування. Активність КЛФ у хворих
основної групи зросла у 2,1 раза від початкового рівня та наблизилась до
відповідного показника у здорових осіб (p<0,05). У хворих групи порівняння
активність КЛФ хоча зросла у 1,5 раза (p<0,05) проте була нижчою у порівнянні
із відповідним показником групи здорових осіб у 1,6 раза (p<0,05). У хворих
основної групи через 3 місяці після проведеного лікування показники
кісткового метаболізму стабілізувались, однак у групі порівняння не
спостерігалось відновлення у повній мірі.
Таким

чином,

під

впливом

запропонованої

нами

комбінованої

фармакотерапії ми одержали можливість розвитку стійкої ремісії хронічного
генералізованного пародонтиту, що обумовлений ліквідацією запального
процесу

у

тканинах

пародонта,

стабілізацією

функції

кісткового

ремоделювання. Це пояснюється тим, що імуновел володіє вираженими
імуномодулюючими, антиоксидантними, цитопротекторними властивостями,
містить селен та цинк, що відповідає добові потребі організму у даних
мікроелементах. Селен відіграє важливу роль у координації дії іонів міді, заліза
та інших мікроелементів, а саме головне йоду, що сприяє активації метаболізму
ферментів енергетичного обміну. Особливо велику роль відіграє селен в
антиоксидантному захисті клітинних мембран, він не тільки бере участь в
цьому захисті, але і потенціює дію інших антиоксидантів, таких як ретинол, і
токоферол. Крім того, селен підвищує здатність лейкоцитів розрізняти
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патогенні мікроорганізми, що підвищує продукцію інтерлейкінів та дає
можливість підвищити імунний захист. Він бере участь у синтезі фермента,
який контролює вироблення трийодтироніну. Ця його властивість дозволяє
нормалізувати роботу щитоподібної залози, допомагає організму засвоювати
жиророзчинні вітаміни та ліквідувати передумови розвитку і прогресування
тиреоїдних захворювань [120]. Цинк, що міститься у препараті імуновел, бере
активну участь у процесах регенерації тканин і кісткової, зокрема, від його
присутності залежить перебіг синтезу ДНК. Цинквмісним є фермент
супероксиддисмутаза, що регулює перекисне окиснення ліпідів, що вказує на
роль цинку в організмі людини в якості антиоксиданта [3].
Можна

припустити,

що

такий

позитивний

клінічний

результат

пояснюється місцевою дією холісал гелю, головною діючою речовиною якого є
холіну саліцилат. Механізм протизапальної дії саліцилатів пов’язаний із
пригніченням активності циклооксигенази і тромбоксансинтетази [176]. Як
результат цієї дії пригнічується синтез простаноїдів, в першу чергу
простагландинів Е та F, у змінених запаленням тканинах.
Результати

клінічної

апробації

розробленої

схеми

комплексного

лікування ЗП у хворих на первинний гіпотиреоз показали значну її
ефективність як у найближчий, так і у віддалений термін спостереженнята
тенденцію до тривалої клінічної ремісії. Задовільний стан тканин пародонта
через 6 місяців після лікування відмічений у 18 (85,7 %) хворих із 21 оглянутих
основної групи. У групі порівняння задовільні результати лікування були
виявлені відповідно у – 12 (60 %) із 20 обстежених. При цьому пацієнти
відмічали відсутність неприємних суб’єктивних ознак у порожнині рота:
відчуття дискомфорту та свербіжу в яснах, їх болючість й кровоточивість,
виділень із пародонтальних кишень. Стан тканин пародонта був задовільний:
індекс гігієни досягав у середньому до (0,6±0,1) бала (р1<0,05), а індекс РМА –
(10,3±0,1) % (р<0,05). Загострення захворювань пародонта за цей період хворі
не відмічали.
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Отримані нами результати свідчать про те, що комбіноване застосування
імуновелу та холісал гелю позитивно впливає на провідні патогенетичні ланки
захворювань пародонта у хворих із первинним гіпотиреозом, сприяючи
зменшенню проявів імунного дисбалансу: відбувається корегування порушень
у клітинній і гуморальній ланках, нормалізація показників місцевого імунного
захисту, а також покращення процесів кісткового ремоделювання та
мікробіоценозу ротової порожнини. Зникають явища запального процесу у
пародонті, що, в свою чергу, веде до розвитку ремісії захворювань.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та
наведено

нове

спрямованого
захворюваннями

вирішення
на

актуального

підвищення
пародонта

стоматологічного

ефективності

на

тлі

лікування

первинного

завдання,
хворих

гіпотиреозу

із

шляхом

комбінованого застосування антисептика холісал гель та імуномодулятора
імуновел.
1. Виявлено, що у пацієнтів із первинним гіпотиреозом має місце висока
розповсюдженість захворювань пародонта (93,26±2,67%), що проявляється
розвитком запальних та дистрофічно-запальних уражень його тканин.
Найчастіше діагностуються хронічний катаральний гінгівіт (37,35±5,34%) та
хронічний генералізованний пародонтит (62,65±5,34%) середнього та тяжкого
ступеня тяжкості, які мають

латентний перебіг. Це підтверджується

результатами індексного оцінювання: РМА становив 51,85±2,82%, КПІ –
2,83±0,07 бала і ІГ – 2,06±0,39 бала. Встановлено вплив первинного
гіпотиреозу на розвиток захворювань пародонта (коефіцієнт значущості
співвідношення шансів рівний 2,67).
2. Встановлено, що у хворих на первинний гіпотиреоз у мікробіоценозах
пародонтальних

кишень

домінують

представники

анаеробних

та

факультативно-анаеробних мікроорганізмів: α-гемолітичні стрептококи у
93,3 % хворих, штами порфіромонад у 83,3 %, коагулазопозитивних та
коагулазонегативних стафілококів у 75,0 % та 78,3 %, відповідно, а культури
лактобактерій висіяно у 55 % пацієнтів. У всіх пацієнтів спостерігаються
дисбіотичні зміни досліджуваного біотопу: у 68,67 % хворих встановлено
дисбіоз І ступеня, у 25,30 % – II ступеня, у 6,02% – III ступеня.
3. Виявлено, що на тлі первинного гіпотиреозу у хворих із
захворюваннями пародонта порушується системний та місцевий імунітет, на
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що вказує вірогідне зменшення CD3 на 33,6 %, CD4 – 33,4 %, CD8 – 36,6 %,
CD16 – 28,9 %, кількість яких була залежною від клінічних проявів первинного
гіпотиреозу. Ці зміни супроводжуються вірогідним зростанням вмісту Ig А – у
1,9 раза, Ig G – у 1,3 раза і Ig M – у 2,1 раза порівняно з пацієнтами без
патології щитоподібної залози. Про порушення місцевого імунітету свідчить
вірогідне зменшення активності лізоциму у 1,8 раза і підвищення вмісту sIgA у
1,3 раза порівняно із пацієнтами без первинного гіпотиреозу.
4. Результати кореляційного аналізу показали зворотний зв'язок між
рівнем CD4+ клітин у крові і рівнем sIgA у ротовій рідині (коефіцієнт
кореляції r=−0,57 (р<0,05) та прямий кореляційний зв'язок між кількістю
порфіромонад у пародонтальних кишенях та КПІ (коефіцієнт кореляції
r=+0,49,р<0,05), наявність зворотного зв'язку між рівнем загальних Тлімфоцитів у крові та індексом РМА (коефіцієнт кореляції становив 0,91
(р<0,05), а також прямий кореляційний зв'язок між індексами КПІ та ІФ
(коефіцієнт кореляції r=+0,89, р<0,001).
5. Виявлено, що у хворих на первинний гіпотиреоз, поєднаний із
захворюваннями пародонта, порушується кістковий метаболізм, про що
свідчить вірогідне збільшення рівня оксипроліну в 2,1 раза та зниження
активності кісткової лужної фосфатази у 2 рази, порівняно з пацієнтами без
патології щитоподібної залози, причому більш суттєві зміни вірогідно
виявлено у пацієнтів із маніфестною формою первинного гіпотиреозу (p<0,05).
6. Застосування комбінованої фармакотерапії із включенням холісал
гелю та імуновелу позитивно впливає на провідні патогенетичні ланки
захворювань пародонта у хворих на первинний гіпотиреоз, що призводить до
розвитку стійкої ремісії захворювання. Це підтверджується клінічними та
лабораторними показниками: вірогідним зниження пародонтальних індексів
(РМА на 61,3 %, КПІ на 42,3 % та індексу гігієни порожнини рота ГрінВермільйона на 54,12 %), покращенням якісного та кількісного складу
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мікрофлори пародонтальної еконіші, нормалізацією імунного стану (як
загального імунітету, так і місцевого), покращенням стану кісткового
метаболізму.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Пацієнтам, що проживають у місцевості із ендемічними вогнищами
недостатності йоду в ґрунті і воді та діагностованим у них захворюваннями
пародонта рекомендувати визначати рівень ТТГ, Т3, Т4 та консультацію лікаря
ендокринолога.
2. Діагностика порушень мікробіоценозу ротової порожнини (ясенних і
пародонтальних кишень), загального і місцевого імунітету та кісткового
метаболізму (визначення рівня оксипроліну і активності кісткової лужної
фосфатази) у хворих на первинний гіпотиреоз забезпечить своєчасне
призначення комбінованого лікування із включенням холісал гелю та
імуновелу.
3. Пацієнтам із первинним гіпотиреозом та діагностованим у них
хронічним

катаральним

гінгівітом

чи

хронічним

генералізованним

пародонтитом з метою покращення стану гігієни порожнини рота, перебігу
захворювань, продовження терміну ремісії пропонується до стандартного
лікування включати антисептик холісал гель 2 рази на день у вигляді аплікацій
на ясна протягом 14 днів з одночасним пероральним призначенням імуновелу
по 1 капсулі після їди, запиваючи великою кількістю рідини 4 рази на добу
протягом 14 днів.
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