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АНОТАЦІЯ 

 

Адубецька А.Ю. Клініко-експериментальне обґрунтування 

комплексного методу лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-

лицевої ділянки у хворих з цукровим діабетом. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія». – ДУ 

«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», Одеса, 

2019. 

Проблема діагностики, профілактики та лікування гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої ділянки залишається складною медичною і 

соціальною проблемою. Раннє виявлення, діагностика і лікування 

одонтогенних інфекцій є необхідною умовою для ефективного лікування і 

запобігання або зведення до мінімуму розвитку можливих ускладнень. 

Потребують удосконалення протоколи лікування гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої ділянки. Однак вкрай обмежені дані про вплив 

генетично детермінованих особливостей метаболізму організму на перебіг 

гнійного запального процесу, в першу чергу у хворих на цукровий діабет, в 

тому числі недіагностований, що ускладнює розробку патогенетично 

обґрунтованих методів лікування.  

Мета дослідження: підвищити ефективність лікування гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки у хворих з цукровим 

діабетом шляхом дослідження особливостей перебігу захворювання у 

пацієнтів з поліморфізмом генів другої стадії детоксикації, про- та 

протизапальних цитокінів, фактору росту судин та застосування в 

комплексному лікуванні препарату групи тіопоетинів.  

Робота складалася з експериментальної і клінічної частин. При 

проведені експериментальних досліджень були відтворенні наступні моделі: 

стрептозотоциновий цукровий діабет, рана шкіри, пригнічення 
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функціональної активності ферментів антиоксидантної системи (затравка 

амінотриазолом). Досліджувалась залежність швидкості загоєння рани шкіри 

від генетично детермінованого типу ацетилування, наявності цукрового 

діабету, штучного пригнічення активності каталази амінотриазолом. 

Оцінювалась ефективність експериментальної терапії рани із застосуванням 

колоїдного розчину наночастинок срібла 30 нм та препарату групи 

тіопоетинів. 

В роботі застосовані наступні методи дослідження: загальноклінічні – 

для оцінки загального стану організму пацієнтів з одонтогенними 

флегмонами, генетичні – для дослідження асоціації між поліморфізмом генів 

і ризиком виникнення одонтогенних флегмон, біофізичні – для визначення 

стану тіол-дисульфідної системи і стану неспецифічної резистентності 

організму, гістологічні, морфометричні – для визначення стану тканин стінки 

рани, статистичні – для визначення значущості виявлених відмінностей в 

групах порівняння, патофізіологічні – для відтворення експериментальних 

моделей рани шкіри та цукрового діабету. 

В клінічній частині роботи під спостереженням знаходилися пацієнти 

прооперовані з приводу одонтогенної флегмони щелепно-лицевої області. 

Досліджували перебіг післяопераційного періоду у пацієнтів з цукровим 

діабетом. Також дослідили асоціацію між поліморфізмом генів VEGF-634 

G/C, IL-1B + 3954 C/T, IL-10 -1082 G/A, IL-8 251T/A, GSTM1 та GSTT1 та 

ризиком виникнення одонтогенних флегмон щелепно-лицевої області у 

пацієнтів без діагностованого цукрового діабету та у пацієнтів з 

діагностованим цукровим діабетом ІІ типу.  

В експериментальній частині роботи з’ясовано, що тип ацетилування 

та штучне пригнічення функціональної активності ферментів 

антиоксидантної системи дією амінотриазолу, за умов відсутності цукрового 

діабету, істотно не впливають на швидкість загоєння рани шкіри. 

Відтворення у щурів стрептозотоцинового цукрового діабету уповільнює 

загоєння рани шкіри у середньому на 1,3-1,6 доби. За умов 
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експериментального цукрового діабету повільний тип ацетилування є 

фактором схильності до порушень регенерації шкіри після нанесення 

експериментальної травми, про що свідчить в середньому на 1,3 доби довший 

термін загоєння рани ніж у тварин з повільним типом ацетилування без 

цукрового діабету. Найбільш повільне загоєння експериментальної рани 

спостерігається у щурів з цукровим діабетом, повільним типом ацетилування 

і штучним пригніченням активності ферментів антиоксидантної системи 

шляхом затравки амінотриазолом, що морфологічно підтверджується 

затримкою епітелізації дефекту, осередковим відновленням 

сполучнотканинної строми дерми шкіри. 

Застосування колоїдного розчину наночастинок срібла розміром 30 нм 

місцево та препаратів групи тіопоетинів парентерально прискорює загоєння 

експериментальної рани шкіри за рахунок відновлення балансу в тіол-

дисульфідній системі, а саме  збільшення під час лікування тіол-

дисульфідного співвідношення в сироватці крові на 36,3-60,0 %, в тканинах 

шкіри на 53,0-80,9 % на різних строках спостереження, збільшення кількості 

епітеліальних клітин базального шару епідермісу з високою функціональною 

активністю на 14,2-25,7 % порівняно з тваринами, які не отримували 

лікування (р˂0,05). Ефективність експериментальної терапії зростає в ряду: 

застосування колоїдного розчину наночастинок срібла розміром 30 нм – 

монотерапія препаратом групи тіопоетинів – поєднане застосування 

колоїдного розчину наночастинок срібла розміром 30 нм місцево та 

препарату групи тіопоетинів парентерально. 

Таким чином, розширено уявлення про поєднаний вплив спадкових і 

набутих особливостей метаболізму на перебіг експериментальної рани шкіри. 

Розширено уявлення про вплив наночастинок срібла розміром 30 нм на 

перебіг експерименатльної рани шкіри, що виявляється у прискорені її 

загоєння за рахунок впливу на рівень тіол-дисульфідного співвідношення. 

Запропонований новий підхід до експериментальної терапії рани шкіри, який 
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полягає у поєднаному застосуванні колоїдного розчину наночастинок срібла і 

препарату групи тіопоетинів.  

Отримані нові дані про зв'язок поліморфізму генів про- та 

протизапальних цитокінів, ферментів другої стадії детоксикації та факторів 

росту ендотелія судин з перебігом одонтогенних флегмон у пацієнтів з 

цукровим діабетом. У хворих без цукрового діабету спостерігався зв'язок між 

ризиком розвитку одонтогенних флегмон і поліморфізмом генів IL-1β і IL-10 

в кодомінантній, гомозиготній, домінантній та рецесивній моделях; не 

виявлено звʼязок між поліморфізмом генів  VEGF, GSTT та GSTM і ризиком 

виникнення одонтогенної флегмони щелепно-лицевої області.  

Доведена асоціація між поліморфізмом генів IL-1β, IL-10, VEGF, 

GSTT1 і ризиком виникнення одонтогенних флегмон щелепно-лицевої 

області у пацієнтів з цукровим діабетом. У хворих на цукровий діабет 

спостерігався зв'язок між ризиком розвитку одонтогенних флегмон і 

поліморфізмом VEGF -634 G/C в кодомінантній, гетерозиготній та 

рецесивній моделях; поліморфізмом IL-1B +3954 C/T в кодомінантній, 

гомозиготній, домінантній та рецесивній моделях; поліморфізмом IL-10 -

1082 G/A в кодомінантній, гетерозиготній та рецесивній моделях, а також 

делецією гену GSTT1. Наявність полімофрізму гену IL-8 не була пов’язана з 

ризиком виникнення одонтогенної флегмони. Ризик виникнення гнійних 

ускладнень загоєння ран шкіри збільшується у пацієнтів з делецією гену 

GSTT1. 

З’ясування асоціації між поліморфізмом генів та розвитком 

одонтогенних флегмон може бути використане в якості прогностичного 

критерію схильності до даного захворювання та прогностичного критерію 

перебігу гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої лобласті 

одонтогенної природи.  

У пацієнтів з одонтогенною флегмоною і супутнім цукровим діабетом 

при госпіталізації виразність загальних і місцевих клінічних ознак флегмони 

була меншою на 19,4 %, але їх зменшення під час лікування більш 
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повільними ніж у пацієнтів без цукрового діабету;  загоєння післяопераційної 

рани відбувалося в середньому за 14,7±0,62 доби, що на 17,7 % повільніше, 

ніж у хворих без цукрового діабету (р˂0,05). Наявність делеції генів другої 

стадії детоксикації у хворих з одонтогенною флегмоною без супутнього 

цукрового діабету не впливала на ефективність і тривалість лікування; у 

пацієнтів з цукровим діабетом наявність делеції гену GSTT1 

супроводжувалась збільшенням тривалості лікування в середньому майже на 

2 доби. Наявність алеля Т гену IL-1 і алеля A гену IL-10 у пацієнтів з 

цукровим діабетом супроводжувалося максимальною, з поміж інших груп 

спостереження, виразністю клінічних ознак одонтогенної флегмони і 

збільшенням тривалості лікування.  

У пацієнтів без цукрового діабету спостерігали поступове збільшення 

ТДС одразу після оперативного втручання з приводу одонтогенної флегмони 

з досягненням показників донорів, тобто відновлення стану неспецифічної 

резистентності до фізіологічного, на сьому добу післяопераційного періоду. 

У хворих з цукровим діабетом ТДС сироватки крові не відновлювалося до 

показників донорів і на 10-ту добу післяопераційного періоду. На момент 

оперативного втручання ТДС сироватки крові пацієнтів без цукрового 

діабету було вищим на 49,0 %, ніж у хворих з цукровим діабетом. На 

подальших строках в післяопераційному періоді спостереження відмінності 

були менш виразні і знаходилися в межах 10-13% (р<0,05).  

Включення до стандартної схеми лікування одонтогенних флегмон 

щелепно-лицевої області препарату групи тіопоетинів у хворих на цукровий 

діабет ІІ типу супроводжувалося зростанням тіол-дисульфідного 

співвідношення сироватки крові на 17,2 % в період з першої по п’яту добу 

лікування, зменшенням тяжкості перебігу захворювання і тривалості 

лікування в середньому на 2,1 доби порівняно з пацієнтами, які не 

отримували зазначеного препарату (р<0,05). 

Ключові слова: одонтогенна флегмона щелепно-лицевої області, 

цукровий діабет, тіопоетини, наносрібло, поліморфізм генів 
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ABSTRACT 

A.Yu. Adubetska. Clinical and experimental justification of the complex 

method for treatment of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area 

in patients with diabetes mellitus. – Qualifying scientific work issued as a 

manuscript. 

Thesis for scientific degree of Candidate of Medical Sciences (PhD), 

Specialty 14.01.22 “Dentistry”. – State Institution “Institute of Dentistry and 

Maxillofacial Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, 

Odesa, 2019. 

The problem of diagnosis, prevention and treatment of purulent-

inflammatory diseases of the maxillofacial area remains a complicated medical and 

social problem. Early detection, diagnostics and treatment of odontogenic 

infections is a prerequisite for effective treatment and prevention or minimization 

of the development of possible complications. The protocols for treatment of 

purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area need to be improved. 

However, extremely limited data are available on the influence of genetically 

predetermined characteristics of body metabolism on the course of purulent 

inflammation process, in the first place in patients with diabetes mellitus, including 

non-diagnosed one, which complicates the development of pathogenetically 

substantiated treatment methods. 

The purpose of the study: to improve the efficacy of treatment of purulent-

inflammatory diseases of the maxillofacial area in patients with diabetes mellitus 

by studying the peculiarities of the disease course in patients with polymorphism 

of genes of the second detoxification stage, pro- and anti-inflammatory cytokines, 

vascular growth factor and the use of thiopoietin group in the complex treatment. 

The work consisted of experimental and clinical part. The following models 

were simulated during the experimental studies: streptozotocin-induced diabetes 

mellitus, wound of the skin, suppression of functional activity of the antioxidant 

system enzymes (primed by aminotriazole). The dependence of the rate of skin 

wound healing on a genetically determined type of acetylation, the presence of 
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diabetes mellitus, and artificial inhibition of catalase activity with aminotriazole 

was studied. The effectiveness of experimental wound therapy was evaluated using 

colloidal solution of silver nanoparticles sized 30 nm and a preparation of the 

thiopoetin group. 

The following research methods were used in the work: general-clinical ones 

- for assessment of overall body condition of patients with odontogenic phlegmons, 

genetic ones – for the study of the association between the gene polymorphism and 

the risk of odontogenic phlegmon development, biophysical ones – for determining 

the state of the thiol-disulfide system and the state of non-specific body resistance, 

histological, morphometric ones – to determine the state of tissue walls of the 

wound, statistical – to determine the significance of the identified differences in the 

comparison groups, pathophysiological – for reproduction of experimental models 

of skin wounds and diabetes mellitus. 

In the clinical part of the work, patients operated due to odontogenic 

phlegmons of the maxillofacial area were under follow-up. The course of 

postoperative period was studied in patients with diabetes mellitus. Also, the 

association between the polymorphism of the genes VEGF-634 G / C, IL-1B + 

3954 C / T, IL-10 -1082 G / A, IL-8 251T / A, GSTM1 and GSTT1 and the risk of 

odontogenic phlegmon of maxillofacial area was investigated in patients without 

diagnosed diabetes mellitus and in patients with diagnosed type II diabetes 

mellitus. 

In the experimental part of the work, it was found that the acetylation type 

and artificial suppression of the functional activity of enzymes of the antioxidant 

system via aminotriazole, in the absence of diabetes mellitus, did not significantly 

affect the rate of healing of skin lesions. Simulation of streptozotocin-induced 

diabetes mellitus in rats slows the healing of skin lesions by an average of 1.3-1.6 

days. Under conditions of experimental diabetes mellitus, a slow acetylation type 

is a predisposition factor to skin regeneration disorders after incurring an 

experimental trauma, as evidenced by an average of 1.3 days longer wound healing 

than in animals with slow acetylation type having no diabetes mellitus. The 
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slowest healing of an experimental wound is observed in diabetic rats, slow 

acetylation type and artificial inhibition of the activity of antioxidant system 

enzymes via aminotriazole priming, which is morphologically confirmed by 

delayed epithelialization of the defect, by the focal reconstruction of the connective 

tissue stroma of the skin dermis. 

Application of colloidal solution of 30 nm silver nanoparticles locally and 

preparations of the thiopoietin group parenterally accelerates the healing of an 

experimental skin injury due to restoring the balance in the thiol-disulfide system, 

namely an increase of thiol-disulfide ratio in serum by 36.3-60.0 %, in skin tissues 

by 53.0-80.9% at different observation periods, increase in the number of epithelial 

cells of the basal epidermis layer with a high functional activity by 14.2-25.7% 

versus animals receiving no therapy (p<0.05) during treatment. The effectiveness 

of experimental therapy increases in a row: the use of colloidal solution of silver 

nanoparticles sized 30 nm – monotherapy with the preparation of the thiopoietin 

group – the combined use of colloidal solution of silver nanoparticles sized 30 nm 

locally and the preparation of thiopoietins group parenterally. 

Thus, the concept of the combined effect of hereditary and acquired features 

of metabolism on the course of an experimental skin wound is expanded. 

Perception of the influence of 30 nm silver nanoparticles on the course of an 

experimental skin wound is expanded, which is manifested in the accelerated 

healing due to the effect on the level of thiol-disulfide ratio. A new approach to 

experimental treatment of skin wounds is suggested, which consists in the 

combined application of a colloidal solution of silver nanoparticles and a 

preparation of the thiopoetin group. 

New data on the association of polymorphism of pro-and anti-inflammatory 

cytokine genes, enzymes of the second detoxification stage and vascular 

endothelial growth factors with odontogenic phlegmon course in patients with 

diabetes mellitus have been obtained. In non-diabetic patients, there was a 

relationship between the risk of developing odontogenic phlegmon and the 

polymorphism of IL-1β and IL-10 genes in the codominant, homozygous, 
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dominant and recessive models; no association was found between the 

polymorphism of the genes VEGF, GSTT and GSTM and the risk of odontogenic 

phlegmon of the maxillofacial area. 

The association between polymorphism of genes IL-1β, IL-10, VEGF, 

GSTT1 and the risk of odontogenic phlegmon of the maxillofacial area in patients 

with diabetes mellitus has been proven. In patients with diabetes, there was a 

relationship between the risk of developing odontogenic phlegmons and the VEGF 

-634 G / C polymorphism in the codominant, heterozygous, and recessive models; 

IL-1B + 3954 C / T polymorphism in the codominant, homozygous, dominant and 

recessive models; IL-10 -1082 G / A polymorphism in codominant, heterozygous, 

and recessive models, as well as the deletion of the GSTT1 gene. The presence of 

polymorphism of the gene IL-8 was not associated with the risk of odontogenic 

phlegmon. The risk of developing purulent complications of skin wound healing is 

increased in patients with deletion of the GSTT1 gene. 

Elucidation of the association between gene polymorphism and the 

development of odontogenic phlegmons can be used as a prognostic criterion for 

predisposition to this disease and a prognostic criterion for the course of purulent-

inflammatory diseases of the maxillofacial area of odontogenic nature. 

In patients with odontogenic phlegmon and concomitant diabetes mellitus, 

when hospitalized, the severity of general and local clinical symptoms of 

phlegmons was lower by 19.4%, but their reduction during treatment was slower 

than in non-diabetic patients; the healing of the postoperative wound occurred on 

average for 14.7 ± 0.62 days, which is 17.7% slower than in non-diabetic patients 

(р˂0.05). The presence of deletion of genes of the second detoxification stage in 

patients with odontogenic phlegmon without concomitant diabetes mellitus had no 

effect on the efficacy and duration of treatment; in patients with diabetes mellitus, 

the presence of deletion of the GSTT1 gene was accompanied by an increase in the 

treatment duration by almost 2 days on average. The presence of the allele T of the 

IL-1 gene and allele A of the IL-10 gene in patients with diabetes mellitus was 
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associated with a maximum severity of the clinical signs of odontogenic phlegmon 

and the increased duration of treatment among other observation groups. 

In non-diabetic patients, a gradual increase in thiol-disulfide system (TDS) 

was observed immediately after surgical intervention for odontogenic phlegmon 

with the achievement of donors’ indicators, that is, restoration of the condition of 

nonspecific resistance to the physiological one, on the seventh day of the 

postoperative period. In patients with diabetes mellitus, blood serum TDS did not 

recover to donors’ indicators even on the 10th day of the postoperative period. At 

the time of surgical intervention, serum TDS of non-diabetic patients was 49.0% 

higher than that of patients with diabetes mellitus. Subsequently, during 

postoperative follow-up period, the differences were less pronounced and were 

within the range of 10-13% (p<0.05). 

Inclusion of the thiopoietin group preparations to the conventional treatment 

scheme of odontogenic phlegmons of the maxillofacial area in patients with type II 

diabetes mellitus was associated by an increase in the thiol-disulfidic ratio in blood 

serum by 17.2% during the period from the first to the fifth day of treatment, 

reducing the severity of the course of the disease and treatment duration by 2.1 

days on average compared with patients who did not receive the mentioned 

preparation (p<0.05). 

Key words: odontogenic phlegmon of the maxillofacial area, diabetes 

mellitus, thiopoietins, nanosilver, gene polymorphism. 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Адубецька А.Ю. Особливості перебігу та діагностика гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки у хворих на цукровий 

діабет // А.Ю. Адубецька, С.А. Шнайдер / Інтегративна антропологія. – 2017. 

– № 2. – С. 33–39. 

2. Адубецька А.Ю. Особливості загоєння рани шкіри за умов 

експериментального цукрового діабету // А.Ю. Адубецька, С.А. Шнайдер / 

Одеський медичний журнал. – 2018. – № 1. – С. 24-28. 



12 

3. Адубецька А.Ю. Вплив наночастинок срібла на загоєння рани 

шкіри у щурів з експериментальним цукровим діабетом // А.Ю. Адубецька, 

С.А. Шнайдер, В.М. Скобєєва / Інтегративна антропологія. – 2018. – № 1. – С. 

33-37.  

4. А.Ю. Адубецька Стан тіол-дисульфідної системи при 

моделюванні рани шкіри за умов експериментального цукрового діабету // 

А.Ю. Адубецька, С.А. Шнайдер / Вісник стоматології. – 2018. – № 1. – С. 69–

75. 

5. А.Ю. Адубецька Ефективність застосування препаратів групи 

тіопоетинів в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань 

щелепно-лицевої області у хворих на цукровий діабет // А.Ю. Адубецька, 

С.А. Шнайдер / Вісник стоматології. – 2018. – № 2. – С. 87–90. 

6. Adubetskaya A. Association between IL-1β, IL-8, IL-10 and VEGF 

polymorphisms and risk of odontogenic maxillofacial infections / A. Adubetskaya, 

S. Schneider, V. Ulianov // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – Vol. 

8, № 5. – P. 309–318. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Адубецька А.Ю. Зміни тіол-дисульфідної системи при 

моделюванні рани шкіри за умов цукрового діабету / А.Ю. Адубецька, С.А. 

Шнайдер // Trends of modern science-2018 : XIV International research and 

practice conference, Sheffield, 30.05.-7.06. 2018: materials. – Sheffield: Science 

and education Ltd, 2018. – Р. 88–91. 

2. Адубецька А.Ю. Поліморфізм генів VEGFA, GSTT1, GSTM1, IL-

1, IL-8, IL-10 у пацієнтів з гнійно-запальними захворюваннями щелепно-

лицевої області / А.Ю. Адубецька // Науково-практична конференція 

молодих вчених, присвяченва 25-річчю національної академії медичних наук 

України, Київ: матеріали. – Журнал національної академії медичних наук 

України. – 2018. – Спеціальний випуск. – С. 203. 

 

 

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068


13 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………………15 

ВСТУП………………………………………………………………………….16 

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ І ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-

ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ОБЛАСТІ У 

ХВОРИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)….………….24 

1.1. Особливості перебігу та діагностика гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої області у хворих з цукровим 

діабетом………………………....................................................................24 

1.2. Лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої 

області у хворих з цукровим діабетом…………………………………..32 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………...45 

2.1. Клінічна характеристика хворих…………………………..………..45 

2.2. Моделювання експериментальних досліджень…………………….49 

2.3. Методики клінічних і експериментальних досліджень……………53 

2.4. Обґрунтування запропонованих методик лікування………………59 

2.5. Статистичні методи дослідження………………………………….. 60 

РОЗДІЛ 3. ПЕРЕБІГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РАНИ ШКІРИ У ЩУРІВ З 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ………………….........................................…………62 

3.1. Особливості загоєння експериментальної рани шкіри у щурів з 

різним типом ацетилування і цукровим діабетом……………………………..62  

3.2. Стан тіол-дисульфідної системи сироватки крові та тканин шкіри 

при загоєнні експериментальної рани шкіри у щурів з різним типом 

ацетилування і цукровим діабетом……………………………………………. 71  

3.3. Ефективність застосування препаратів групи тіопоетинів та 

колоїдного розчину наночастинок срібла для експериментального лікування 

експериментальної рани шкіри у щурів з цукровим діабетом……………….80 



14 

РОЗДІЛ 4. ПЕРЕБІГ І ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ОБЛАСТІ У ХВОРИХ НА 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ…..……………………………………………………….89 

4.1. Асоціація між IL-1Β, IL-8, IL-10, VEGF, GSTM1 та GSTT1 

поліморфізмом та ризиком розвитку одонтогенних гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої області………………………………………...89 

4.2. Особливості перебігу одонтогенних флегмон щелепно-лицевої 

області у пацієнтів з цукровим діабетом………………………………………96 

4.3. Ефективність застосування препаратів групи тіопоетинів в 

комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої 

області у хворих на цукровий діабет ………………………………………....106 

РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ      

ДОСЛІДЖЕННЯ ………………………………………………………………114 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….127 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...130 

ДОДАТОК А……………………………………………………………………164 



15 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ТДС – тіол-дисульфідне співвідношення; 

IL – інтерлейкін; 

SH-групи – сульфгідрильні групи; 

SS-групи – дисульфідні групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

ВСТУП 

 

Діагностика та лікування одонтогенних флегмон та інших гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої області є однією з основних 

проблем хірургічної стоматології [1, 2, 3, 4]. За останні роки кількість хворих 

з даною патологією неухильно збільшується, і складає більш як 50 % 

пацієнтів щелепно-лицевого стаціонару; залишається високою летальність – 

до 7 % випадків [5, 6]. Зазнає змін перебіг захворювання, зростає питома вага 

пацієнтів з млявим перебігом, стертою клінічною картиною, що обумовлює 

складнощі в діагностиці ускладнень цих захворювань [2]. Разом з тим 

збільшується і кількість випадків атипового, агресивного перебігу 

одонтогенних флегмон щелепно-лицевої ділянки, який супроводжується 

тяжкими ускладненнями з подальшим розвитком поліорганної недостатності 

[7, 8]. 

Певного несприятливого значення в розвитку флегмон надають супутні 

захворювання, зокрема цукровий діабет [2, 9, 10]. Згідно даних концепції 

державної цільової соціальної програми «Цукровий діабет на період до 2018 

року», в Україні відбувається невпинне зростання поширеності цукрового 

діабету, щорічно кількість хворих збільшується на 5-7 %. Зазначається 

відсутність мультидисциплінарного та системного підходу до раннього 

виявлення цукрового діабету на всіх рівнях надання медичної допомоги, що 

погіршує своєчасність діагностики та лікування хворих [11]. 

В останні роки зростає кількість досліджень присвячених проблемі 

гнійної інфекції та цукрового діабету, але, незважаючи на це, ряд питань 

тактики лікування гострих і хронічних захворюваннях в осіб, які страждають 

на цукровий діабет, залишаються невирішеними [12, 13, 14]. Перебіг 

хірургічних, зокрема гнійно-запальних захворювань у пацієнтів з цукровим 

діабетом відрізняються рядом особливостей [15, 16, 17]. Уповільнюється 

перебіг всіх фаз ранового процесу: відбувається пролонгація запальних 

реакцій, збільшуються терміни утворення грануляційної тканини і 
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формування рубця [18]. Порушення обміну, сповільнюючи регенерацію і 

репарацію тканин, ускладнюють і посилюють перебіг запального процесу, 

сприяють його поширенню і генералізації. З іншого боку, навіть незначний 

гнійний осередок здатен викликати порушення всіх обмінних процесів, 

призвести до інсулінової недостатності, прогресування цукрового діабету та 

його декомпенсації. У кожного третього хворого діабетична кома була 

спровокована різними інфекційно-токсичними захворюваннями [19]. 

Тому необхідні розробка методів об’єктивізації стану хворих при 

госпіталізації, що дозволить проводити не лише ранню діагностику важкого 

та ускладненого перебігу захворювання а і прогнозувати розвиток процесу а 

також обґрунтовано обирати і оцінювати ефективність проведеного 

лікування [8, 20, 21, 22]. Нині, незважаючи на численні запропоновані 

підходи до лікування флегмон щелепно-лицевої області, жоден з них не є 

універсальним і має свої недоліки [23], тому існує потреба у 

патогенетичному обґрунтуванні нових підходів до лікування гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої області [24]. 

Враховуючи зазначене важливим для оцінки перебігу захворювання, 

адекватного його лікування, є визначення генетично детермінованих 

особливостей функціонування систем, що забезпечують неспецифічну 

резистентність організму, зокрема системи детоксикації і розробка нових 

методів лікування спрямованих на корекцію системних метаболічних 

зрушень і місцевих змін в тканинах ранової стінки.  

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

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних тем ДУ «Інститут 

стоматології НАМН України» «Розробити способи профілактики та 

лікування стоматологічних захворювань у хворих на цукровий діабет ІІ 

типу» (державний реєстраційний номер 0112U001444) та «Розробити методи 

корекції мінеральної, мікробної та імуної систем гомеостазу порожнини рота 

для індивідуальної профілактики стоматологічної патології» (державний 

реєстраційний номер 0114U000380). Автор є співвиконавцем даних науково-
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дослідних робіт. 

Мета дослідження: підвищити ефективність лікування гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки у хворих з цукровим 

діабетом шляхом дослідження особливостей перебігу захворювання у 

пацієнтів з поліморфізмом генів другої стадії детоксикації, про- та 

протизапальних цитокінів, фактору росту судин та застосування в 

комплексному лікуванні препарату групи тіопоетинів.  

Завдання дослідження:  

1. З’ясувати особливості загоєння експериментальної рани шкіри у 

тварин з різним типом ацетилування, скомпрометованою амінотриазолом 

антиоксидантною системою, експериментальним стрептозотоциновим 

цукровим діабетом. 

2. Оцінити ефективність колоїдного розчину наночастинок срібла та 

препарату групи тіопоетинів в комплексному експериментальному лікуванні 

рани шкіри у тварин з цукровим діабетом і скомпрометованою 

антиоксидантною системою.  

3. Дослідити асоціацію між поліморфізмом генів IL-1β, IL-8, IL-10, 

VEGF, GSTT1, GSTM1 і ризиком виникнення одонтогенних флегмон 

щелепно-лицевої області у пацієнтів з цукровим діабетом та без діабету, а 

також асоціацію між поліморфізмом генів GSTT1, GSTM1 і ризиком 

виникнення гнійних ускладнень загоєння ран шкіри. 

4. Дослідити особливості перебігу одонтогенних флегмон щелепно-

лицевої області у пацієнтів з цукровим діабетом і поліморфізмом генів IL-1β, 

IL-8, IL-10, VEGF, GSTT1, GSTM1. 

5. З’ясувати динаміку змін стану неспецифічної резистентності 

організму за показниками тіол-дисульфідного співвідношення сироватки 

крові у хворих з одонтогенними флегмонами щелепно-лицевої області і 

супутнім цукровим діабетом. 
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6. Оцінити ефективність застосування препарату групи тіопоетинів 

в комплексному лікуванні одонтогенних флегмон щелепно-лицевої області у 

хворих на цукровий діабет. 

Об’єкт дослідження – перебіг та лікування гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої ділянки у хворих на цукровий діабет; 

експериментальної рани шкіри у щурів. 

Предмет дослідження – в експерименті: динаміка функціональної 

активності епітеліоцитів шкіри, стану тіол-дисульфідної системи при 

загоєнні рани шкіри та за умов її експериментального лікування із 

застосуванням препаратів групи тіопоетинів та колоїдного розчину 

наночастинок срібла; в клінічних умовах: поліморфізм генів IL-1β, IL-8, IL-

10, VEGF, GSTT1, GSTM1, перебіг післяопераційного періоду, стан тіол-

дисульфідної системи, функціональний стан епітелію шкіри у пацієнтів з 

одонтогенними флегмонами і цукровим діабетом; ефективність застосування 

препарату групи тіопоетинів в комплексному лікуванні одонтогенних 

флегмон щелепно-лицевої області.   

Методи дослідження – загальноклінічні – для оцінки загального стану 

організму пацієнтів з одонтогенними флегмонами, патофізіологічні – для 

відтворення експериментальних моделей рани шкіри та цукрового діабету, 

генетичні – для дослідження асоціації між поліморфізмом генів і ризиком 

виникнення одонтогенних флегмон, біофізичні – для визначення стану тіол-

дисульфідної системи і стану неспецифічної резистентності організму, 

гістологічні, морфометричні – для визначення стану тканин стінки рани, 

статистичні – для визначення значущості виявлених відмінностей в групах 

порівняння. 

Наукова новизна отриманих результатів. Розширено уявлення про 

перебіг гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки у хворих на 

цукровий діабет, зʼясовано, що збільшення строків загоєння післяопераційної 

рани після хірургічного лікування одонтогенної флегмони пов’язане зі 



20 

зниженням ТДС сироватки крові та зменшенням кількості епітеліоцитів 

базального шару епідермісу з високою функціональною активністю. 

Отримані нові дані про зв'язок поліморфізму генів про- та 

протизапальних цитокінів, ферментів другої стадії детоксикації та факторів 

росту ендотелія судин з перебігом одонтогенних флегмон у пацієнтів з 

цукровим діабетом, а саме доведено асоціацію між поліморфізмом генів IL-1, 

IL-10, VEGFА та GSTM1 та ризиком виникнення одонтогенних флегмон у 

хворих з цукровим діабетом. З’ясовано, що наявність поліморфізму генів 

про- та протизапальних цитокінів змінює перебіг запальної реакції у 

пацієнтів з цукровим діабетом. Наявність алеля Т гену IL-1 і алеля A гену IL-

10 у пацієнтів з цукровим діабетом супроводжувалося максимальною, з 

поміж інших груп спостереження, виразністю клінічних ознак одонтогенної 

флегмони і збільшенням тривалості лікування. Наявність делеції генів другої 

стадії детоксикації у хворих з одонтогенною флегмоною без супутнього 

цукрового діабету не впливала на ефективність і тривалість лікування; у 

пацієнтів з цукровим діабетом наявність делеції гену GSTT1 

супроводжувалась збільшенням тривалості лікування. 

Доведена ефективність застосування препарату групи тіопоетинів в 

комплексному лікуванні одонтогенних флегмон щелепно-лицевої області, що 

виявляється відновленням ТДС сироватки крові, прискоренням загоєння 

післяопераційної рани.  

Розширено уявлення про поєднаний вплив спадкових і набутих 

особливостей метаболізму на перебіг експериментальної рани шкіри. 

Встановлено, що найбільш повільне загоєння експериментальної рани шкіри 

спостерігається у щурів з цукровим діабетом, повільним типом ацетилування 

за умов затравки амінотриазолом, натомість генетично детермінований тип 

ацетилування, за відсутності цукрового діабету, навіть за умов затравки 

амінотриазолом істотно не впливає на швидкість загоєння експериментальної 

рани шкіри.  
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Розширено уявлення про вплив наночастинок срібла розміром 30 нм на 

перебіг експериментальної рани шкіри, що виявляється у прискорені її 

загоєння за рахунок впливу на рівень тіол-дисульфідного співвідношення. 

Запропонований новий підхід до експериментальної терапії рани шкіри, який 

полягає у поєднаному застосуванні колоїдного розчину наночастинок срібла і 

препарату групи тіопоетинів, що прискорює загоєння рани шкіри за рахунок 

відновлення тіол-дисульфідного співвідношення сироватки крові і тканин 

шкіри, підвищення функціональної активності епітеліоцитів базального шару 

епідермісу шкіри.  

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений спосіб 

відтворення рани шкіри за умов компрометації антиоксидантної системи і 

стрептозотоцинового цукрового діабету у щурів з різним генетично 

детермінованим типом ацетилування; доведена ефективність поєднаного 

застосування наночастинок срібла і препарату групи тіопоетинів в терапії 

експериментальної рани шкіри підвищить ефективність експериментальної 

розробки нових методів лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-

лицевої області.   

З’ясування асоціації між поліморфізмом генів та розвитком 

одонтогенних флегмон може бути використане в якості прогностичного 

критерію схильності до даного захворювання та прогностичного критерію 

перебігу гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої області 

одонтогенної природи.  

Запропоноване застосування у комплексному лікуванні одонтогенних 

флегмон препарату групи тіопоетинів за рахунок впливу на тіол-дисульфідну 

систему підвищує ефективність лікування, а саме прискорює швидкість 

загоєння рани в післяопераційному періоді. 

Результати роботи впроваджені в лікувально-профілактичну роботу ДУ 

«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», у 

клінічну та навчальну роботу кафедри хірургічної стоматології та 

університетської клініки «Центр реконструктивної та відновної медицини» 
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Одеського національного медичного університету.  

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено патентно-

інформаційний пошук, здійснено планування роботи, разом з науковим 

керівником Шнайдером С.А. визначено мету і завдання дослідження, 

методичні підходи, опрацьовано моделі, згідно з якими виконано 

експериментальні дослідження. Автором проведено статистичну обробку 

одержаних результатів, їх оформлення у вигляді таблиць і рисунків, 

здійснено аналіз та узагальнення результатів, сформульовано висновки, 

опубліковано й апробовано основні положення, написано й оформлено ди-

сертаційну роботу. 

Гістологічні дослідження проведені на базі лабораторії кафедри 

гістології, цитології та ембріології Одеського національного медичного 

університету за консультативної допомоги професора Ульянова В.О.; генетичні 

на базі «Гермедтех» за консультативної допомоги к.мед.н. Вербицької Т.Г.  

У наукових працях, опублікованих за темою дисертації у співавторстві, 

провідна роль у визначенні завдань дослідження й аналізі його результатів, з 

точки зору їх медичної значущості та можливості використання в клініці, 

належить автору даної роботи. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися 

й обговорювалися на Науково-практичній конференції молодих вчених, 

присвяченій 25-річчю національної академії медичних наук України (Київ, 

2018),: XIV International research and practice conference «Trends of modern 

science-2018» (Sheffield, 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових праць, 

з них 6 статей у фахових журналах і збірниках, що відповідають вимогам, які 

висуваються до публікацій основних результатів дисертаційних робіт, у тому 

числі 1 стаття у закордонному фаховому журналі, 2 публікації у матеріалах 

з’їздів, конгресів і конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, двох розділів 
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власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, списку використаних джерел (278 посилань, з них 98 латиницею), 

додатку. Робата викладена на 165 сторінках компьютерного тексту, дані 

експериментальних досліджень і клінічних спостережень зведені в 26 

таблиць, ілюстрована 21 рисунком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

РОЗДІЛ 1 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ І ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ОБЛАСТІ У ХВОРИХ З 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Особливості перебігу та діагностика гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої області у хворих з цукровим діабетом. 

 

Перебіг гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки 

визначається виразністю місцевих змін та виразністю ендогенної 

інтоксикації. При відносно невеликому обсязі гнійно-запального вогнища в 

порівнянні з таким в інших ділянках тіла, у хворих нерідко з’являються 

симптоми важкої інтоксикації, і загальний їх стан розцінюється як важкий і 

вкрай важкий [8, 25]. У випадку цукрового діабету додатковим чинником є 

метаболічні розлади пов’язані з основним захворюванням. Наявність у 

хворого цукрового діабету сприяє розвитку деструктивних змін в м’яких і 

твердих тканинах порожнини рота, при цьому залишаються невирішеними 

численні питання щодо тактики лікування стоматологічних захворювань у 

хворих з соматичною патологією [26, 27, 28].  

Саме діагностичні помилки пов’язані з несвоєчасною і неадекватною 

корекцією лікувально-реабілітаційних заходів при виникненні ускладнень 

гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки призводять до 

розвитку ускладнень і смерті хворих [29, 30]. Основною причиною 

смертності хворих у разі поширення гнійно-запального процесу стають 

інтоксикація, у 35,3 % випадків, та сепсис, у 29,3 % випадків. В свою чергу 

помилки виникають внаслідок відсутності доступних, легко відтворюваних 

методів прогнозування перебігу гнійно-запальних захворювань щелепно-

лицевої ділянки [31, 32, 33].    
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Оцінка ступеня тяжкості ендогенної інтоксикації дозволяє 

оптимізувати диференційований підхід до лікування абсцесів та флегмон 

щелепно-лицевої області, створює передумови до розробки методів 

прогнозування перебігу зазначених захворювань [34, 35]. Ключового 

значення в погіршенні загального стану ендогенна інтоксикація набуває у 

хворих на цукровий діабет. Для визначення ступеня інтоксикації в різних 

клініках застосовуються різні показники. Так, за даними Матолич та 

співавторів найбільш інформативними є наступні гематологічні показники: 

індекси інтоксикації (лейкоцитарний індекс інтоксикації Я.Я. Кальф-Каліфа, 

та його модифікація, індекс зсуву лейкоцитів, індекс ядерного зсуву; індекси 

неспецифічної реактивності (лейкоцитарний індекс, індекс співвідношення 

нейтрофілів та лімфоцитів, індекс співвідношення лімфоцитів та моноцитів); 

індекси активності запалення (лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс, індекс 

співвідношення лейкоцитів та швидкості зсідання еритроцитів) [34]. 

Лейкоцитарні індекси інтоксикації пропонуються для оцінки стану хворого і 

прогнозування розвитку захворювання у пацієнтів з млявим перебігом 

гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої області [36]. 

Для прогнозування перебігу, вибору раціональних схем 

медикаментозного лікування хворих з флегмонами щелепно-лицевої області 

застосовували скринінгові методи визначення морфофункціональних 

властивостей мембран еритроцитів [37, 38]. Досліджувалась гемолітична 

стійкість еритроцитів в гіпо- та ізоосмотичному середовищі, сорбційна 

здатність еритроцитів, індекс деформованості еритроцитів. Встановлено, що 

циркулюючі і адсорбовані токсини спричиняють дезорганізацію еритроцитів, 

за ступенем якої можна судити про виразність ендотоксичного процесу у 

хворих з флегмонами щелепно-лицевої ділянки [37].  

Високу прогностичну інформативність має тест мікрокристалізації 

ротової рідини, дані якого корелювали з даними отриманими при 

дослідженні лейкоцитарних індексів інтоксикації. Перевагами методу є 

простота, неінвазивність, відтворюваність. У разі ефективного лікуванні 
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спостерігали зміни типу мікрокристалізації ротової рідини, у разі відсутності 

ефекту і ризику виникнення ускладнень у більшості хворих тип 

мікрокристалізації не зазнавав змін [32]. За допомогою кристалізації можна 

визначати і наявність анаеробних мікроорганізмів в рані [39]. В якості 

діагностичного критерію перебігу і поширеності запального процесу 

розглядається визначення активності еластази ротової рідини [40]. 

Додатковим маркером виразності ендогенної інтоксикації при флегмонах 

щелепно-лицевої області можуть бути зміни вмісту в крові молекул середньої 

маси [41, 42]. 

Для діагностики та прогнозування перебігу абсцесів та флегмон 

щелепно-лицевої ділянки застосовують імунологічні методи. Так, Коротких 

В.Г. та співавт. визначали рівень фібронектину плазми, субпопуляційний 

склад лімфоцитів периферичної крові, концентрації IgA, IgM, IgG в сироватці 

крові у хворих з різним характером (нормергічним, гіперергічним і 

гіпоергічним) перебігу гнійно-запального процесу. Однак автори 

зауважують, що незважаючи на достовірність виявлених змін в 

субпопуляційному складі лімфоцитів і гуморальній ланці імунітету, 

неоднорідність цих показників у пацієнтів з різним характером перебігу 

запального процесу не дають можливості достовірно прогнозувати перебіг і 

результат запального процесу [43].  

Дурново Е.А. та співавтори відокремлюють 5 вариантів клініко-

імунологічної картини поширеного і ускладненого перебігу одонтогенних 

флегмон, а саме: гіперергічно-нормергічний; класичний гіперергічний; 

гіперергічний варіант з максимально вираженою спонтанною активністю 

нейтрофілів (компенсована форма); реактивний варіант (субкомпенсована 

форма); ареактивний варіант (декомпенсована форма) [44]. Також автори 

пропонують показник рівню флогогенної активності сироватки крові у 

хворих з поширеними одонтогенними флегмонами щелепно-лицевої області 

в якості інформативного методу дослідження характеру перебігу запального 

процесу [44]. 
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Перспективним є застосування інфрачервоної термографії в 

комплексній діагностиці стоматологічних захворювань [31]. Нагорний І.М. та 

співавтори для ранньої диференційної діагностики та моніторингу перебігу 

гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки застосовували 

визначення тепловиділення поверхні шкіри в проекції патологічного вогнища 

у хворих на флегмону, абсцес та гострий остеомієліт. Отримані дані 

доводили залежність між величиною теплового потоку і стадією та 

поширеністю патологічного процесу, що дозволило авторам запропонувати 

метод в якості додаткового моніторингу перебігу гнійно-запальних 

захворювань [45]. Дурново Е.А. та співавтори визначили відмінності у 

термографічній картині гострого остеомієліту, гострого гнійного 

лімфаденіту, абсцесу, флегмони щелепно-лицевої області [46]. 

Окрім пошуку нових інтегральних показників перебігу захворювань, 

існують вдалі спроби використання комп’ютерного прогнозування перебігу 

флегмон щелепно-лицевої області із застосуванням математичної функції 

бажаності Харрингтона, що забезпечувало високу збіжність реального 

перебігу процесу і прогнозованого ризику. Для аналізу залучали наступні 

показники: вік пацієнта, тривалість захворювання до госпіталізації, 

поширеність флегмони (кількість просторів), локалізація флегмони, стан 

порожнини рота (наявність вогнищ хроніосепсису), температура тіла, 

наявність контрактури, показники клінічних аналізів крові і сечі, наявність 

супутньої патології, доопераційний час. Показники об’єднувались в рівні 

прогнозування, а саме показники загального і лабораторного стану, ризику 

виникнення ускладнень. Запропонована авторами методика дозволяє 

передбачити можливість розвитку ускладнень, уникнути їх розвитку або 

своєчасно цілеспрямовано провести корекцію лікування [47]. 

Поєднання клінічних і лабораторних показників у розробці бальної 

шкали оцінки перебігу гнійно-запальних процесів застосовували Шарипов 

М.В і співавтори, які показали ефективність у діагностиці визначення 

наявності і інтенсивності болю у вогнищі запалення; ступеня виразності 
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запальної контрактури нижньої щелепи; наявності і інтенсивності 

інфільтрату; наявності, обсягу і характеру ексудату у вогнищі запалення; 

характеру грануляцій а також лейкоцитоз і швидкість осідання еритроцитів 

[5]. 

Морозова М.Н. при оцінці стану хворого враховувала три клінічні 

ознаки: кількість залучених до патологічного процесу просторів, тип 

ексудату, тривалість захворювання до госпіталізації; шість фізіологічних: 

температура тіла, частота серцевих скорочень, частота дихання, кількість 

лейкоцитів, швидкість осідання еритроцитів, вік. Також враховувалися 

наявність супутньої патології і гострої органної дисфункції чи недостатності 

[20]. Застосований підхід дозволив автору сформувати об´єктивні критерії 

ступеня тяжкості одонтогенної флегмони, а також вираженості системної 

відповіді організму на гнійний запальний процес.  

Для оцінки ефективності лікування пропонується проводити 

визначення площі ураження та тривалості і виразності больового синдрому 

[48]. Alotaibi та співавтори також підкреслюють важливість врахування 

клінічних ознак для моніторингу перебігу захворювання [49]. 

Але незважаючи на існування численних показників, які 

характеризують стан ендогенної інтоксикації визначити найбільш 

інформативні та доступні у застосуванні досі не вдається [37]. Виходячи з 

зазначеного існує потреба у пошуку нових інтегральних показників набутих 

змін стану реактивності і неспецифічної резистентності організму хворих, а 

також показників їх генетично детермінованих особливостей [50]. 

Окрім загального стану організму хворого ключове у перебігу гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, швидкості загоєння рани 

може мати стан тканин ранової стінки та прилеглих незалучених до гнійного 

процесу ділянок, адже саме абсорбція токсинів з вогнища гнійного запалення 

разом з недостатньою спроможністю систем детоксикації організму 

спричиняє синдром ендогенної інтоксикації [35]. Важливим для дослідження 

причин тривалого загоєння інфікованих ран є визначення активності 
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матриксних протеїназ, які відповідають за ремоделізацію позаклітинного 

матриксу, міграцію кератиноцитів та реепітелізацію ран шкіри. Встановлено, 

що у пацієнтів із тривало незаживаючими ранами рівень експресії желатиназ 

перевищує показники у контрольній групі у 2-3 раз, без тенденції до 

зниження. Автори роботи наголошують, що желатинази виступають у ролі 

руйнівників позаклітинного матриксу, пригнічують ріст кератиноцитів та 

порушують формування базальної мембрани [51]. 

Виникнення та перебіг захворювань залежить від індивідуального 

генетичного профілю пацієнта, однак дані про роль генетичних факторів у 

патогенезі гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої області обмежені. 

Доведено, що генотип ТТ поліморфного локусу 251Т> A генe IL-8, 

генотип GG поліморфного локусу -308G>A гену TNFА є маркером 

підвищеного ризику розвитку запальних захворювань щелепно-лицевої 

області у дітей, в той час, як не виявлено кореляції між перебігом зазначених 

захворювань і поліморфізмом гену IL-10 [52, 53]. З’ясовано, що IL-17-

опосередковані відповіді забезпечують ключовий зв'язок між вродженою і 

адаптивною імунною відповіддю проти шкірних інфекцій викликаних 

золотистим стафілококом [54]. Разом з IL-1β, IL-17 забезпечує надходження 

нейтрофілів до вогнища гнійного запалення [55, 56]. У хворих з гнійно-

запальними захворюваннями щелепно-лицевої області спостерігається 

підвищена кількість хромосомних аберацій [57]. 

Враховуючи здебільше одонтогенний характер цих захворювань, 

важливою виявляється наявність генетично детермінованої схильності до 

виникнення агресивного перебігу пародонтиту, яка більш детально описана в 

літературі. На перебіг пародонтиту можуть в першу чергу впливати 

генетично детерміновані особливості метаболізму сполучної тканини. Так, 

від генетично детермінованих особливостей активності матриксних 

металопротеїназ залежать процеси ремоделювання позаклітинного матриксу, 

що може бути визначальним в запуску та перебігу запалення [58]. В якості 

генів-кандидатів для панелі маркерів схильності до агресивного пародонтиту 
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розглядаються гени які кодують сигнальні фактори: хемокіни, лімфокіни 

[59]. 

У хворих з різним клінічним перебігом пародонтиту виявляються 

особливості в розподілі частот генотипів і поліморфних варіантів генів 

запальних цитокінів, в першу чергу IL-1, IL-4, TNF-α [60, 61], ядерного 

фактору транскрипції NF-KB1 [62], відрізняється експресія маркерів 

толподібних рецепторів [63]. В свою чергу зміни продукції прозапальних та 

протизапальних цитокінів можуть несприятливим чином впливати на 

фагоцитарний захист тканини і таким чином створювати передумови для 

виникнення гнійно-запальних ускладнень, що вкрай важливо за умов 

цукрового діабету, при якому спостерігається зниження активності 

макрофагів і нейтрофілів [64, 65]. Так, у хворих на пародонтит на фоні 

цукрового діабету другого типу спостерігалися вищі нестимульовані рівні IL-

6, IL-1, TNF, інтерферону, ІЛ-10, ІЛ-8, макрофагального запального протеїну 

1α (MIP1α) і 1β (MIP1β), і вищі стимульовані рівні IL-6, IL-8, IL-10, MIP1α і 

MIP1β, поряд з більш низькими нестимульованим і стимульованим рівнем 

колонієстимулюючого фактору гранулоцитів і макрофагів в порівнянні з 

хворими без діабету. Важливо відзначити, що індуковані рівні IL-6, IL-8, IL-

10 і MIP1α сильно корелювали з важкістю захворювання [66]. 

Для розробки нових методів діагностики і лікування гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої ділянки у хворих з цукровим діабетом 

необхідно розуміння особливостей метаболізму тканин [67], в першу чергу 

ротової порожнини, враховуючи одонтогенний характер більшості гнійних 

ускладнень [68]. В експериментальних умовах з’ясовано, що моделювання 

цукрового діабету 2 типу у щурів спричиняє виникнення запально-

дистрофічних змін в слизовій оболонці ротової порожнини [69]. 

Спостерігається зменшенням кровотоку в мікрокапілярному руслі слизової 

оболонки щоки [69], периваскулярні крововиливи [70], розширення всіх 

ланок ГМЦР та їх руйнування, деструкцію капілярного компонента, 

потовщення і склероз стінок судин [71], осередкове витончення епітелію 
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слизової оболонки з ділянками десквамації, набряк сполучної тканини, 

клітинні інфільтрати у власній пластинці слизової оболонки, зміни 

морфофункціональних властивостей слинних залоз [70, 72].  

Також виявлені метаболічні зрушення, які проявлялись збільшенням 

концентрації в крови метгемоглобіну, вмісту малонового діальдегіду, 

активності еластази, зменшенням антиоксидантно-прооксидантного індексу 

[69, 73]. Зазнає негативних змін обмін ліпідів, а саме знижується вміст β-

ліпопротеїдів і холестерину у крові та підвищується концентрація 

тригліцеридів в крові та в гомогенатах печінки, що може спричиняти 

порушення у відновленні клітинних мембран [74] що в свою чергу може мати 

визначальне значення у загоєнні ран. 

За умов компенсованого перебігу цукрового діабету 2 типу не виявлено 

істотних відмінностей у змінах кісткової тканини спричинених 

генералізованим пародонтитом. В свою чергу за умов субкомпенсованого і 

декомпенсованого перебігу діабету спостерігається формування глибоких 

кісткових дефектів за рахунок вертикальної резорбції [75, 76]. Утворення 

кісткових карманів створює несприятливі передумови для регенеративно-

реконструктивно відновлювального лікування генералізованого пародонтиту 

[77], отже підвищує ризик гнійно-запальних ускладнень. 

За даними Kamat та співавторів у хворих на цукровий діабет другого 

типу найбільш часто вогнище гнійного запалення розташовувалось в 

підщелепній області, в мікробному спектрі переважали клебсієли, більшою 

була тривалість знаходження хворих в стаціонарі [78], хоча за даними Rao та 

співавторів більш часто виявляли стрептококи [79]. 

Таким чином, незважаючи на численні роботи присвячені гнійно-

запальним захворюванням щелепно-лицевої області остаточно не 

вирішеними залишаються проблеми прогнозування перебігу захворювання, 

об’єктивного визначення загального стану хворого, особливо у хворих з 

цукровим діабетом. 
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1.2. Лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої 

області у хворих з цукровим діабетом. 

 

Лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки 

передбачає в першу чергу оперативне втручання з подальшим дренуванням 

осередка гнійного запалення, і призначенням протимікробних препаратів, 

проведенням детоксикації, протизапальної терапії, корекції систем 

гомеостазу [23, 80, 81, 82]. Суттєва увага приділяється і умовам накладання 

хірургічних швів на рану щелепно-лицевої ділянки з метою досягнення 

мінімізації розвитку рубцевої тканини і забезпечення високого естетичного 

ефекту [83]. Хоча провідна роль в лікуванні гнійно-запальних захворювань 

відводиться хірургічному, специфіка щелепно-лицевої області в більшості 

випадків не дозволяє виконати широку хірургічну обробку ран і повне 

висічення всіх нежиттєздатних тканин, тому консервативне лікування гнійної 

рани залишається вкрай важливим [84, 85, 86]. 

Проблемними питаннями в консервативному лікування гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки є розвиток резистентності 

збудників до широкого кола антибактеріальних засобів. Зазнає перебудов і 

структура спектру збудників, що ускладнює диференціальну їх діагностику і 

вибір оптимальної тактики лікування [87, 88]. Раніш в більшості випадків 

гнійний процес спричиняли стафілококи та в меншій мірі стрептококи, але є 

дослідження, які свідчать про зростання кількості випадків виділення з рани 

декількох інфекційних агентів, причому одночасно і аеробних і анаеробних, 

що ускладнює вибір препаратів для антибіотикотерапії [89, 90]. Дискусія 

ведеться навколо доцільності призначення антибіотиків різних груп, 

ентерального чи парентерального їх застосування [91, 92, 93], монотерапії чи 

комбінованої терапії антибіотиками різних груп [94], лікування за умов 

алергії до препаратів [95]. 

В дослідженнях різних авторів підкреслюється необхідність 

дотримання основних принципів антибіотикотерапії [96, 97, 98]. Складнощі 
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при призначені антибіотикотерапії пов’язані зі швидкістю ідентифікації 

збудника. Раніше емпіричне лікування було достатньо ефективним, що було 

пов’язане з високою чутливістю стрептококу та стафілококу до пеніцилінів, 

еритроміцину, цефалоспоринів, але останнім часом поширена резистентність 

мікроорганізмів до зазначених антибіотиків [99, 100]. За даними різних 

авторів препаратами вибору при лікуванні гнійно-запальних захворювань 

щелепно-лицевої області спричиненими штамами мікроорганізмів що 

продукують бета-лактамази препаратами вибору є гентаміцин, клиндаміцин, 

ванкоміцин [101]. У разі відсутності антибіотикорезистентності ефективні 

цефалоспорини [101, 102], аміноглікозиди II-III поколінь [101]. Без 

попереднього визначення антибіотикорезистентності ефективне застосування 

амоксициліну [103, 104, 105], ампіциліну [102], антибіотиків групи 

пеніциліну [106]. В окремих роботах взагалі ставиться під сумнів 

ефективність емпіричного призначення антибіотиків [107]. В свою чергу у 

хворих на цукровий діабет емпірична антибактеріальна терапія з 

призначенням амоксициліну, клавуланової кислоти в поєднанні з 

метронідазолом з оптимальним глікемічним контролем і хірургічним 

лікуванням давала співставні результатами в порівнячнні з пацієнтами без 

діабету, хоча тривалість лікування була більшою [78, 79].  

У разі алергії до антибіотиків групи пеніциліну пропонується 

застосування  моксифлоксацину і котримоксазолу [102]. 

Вагомою проблемою є лікування захворювань спричинених 

метицилінрезистентними штамами Staphylococcus aureus [108, 109], 

зазначається необхідність розробки нових антибіотиків [97], методів швидкої 

діагностики резистентності збудників [110].  

Широке застосування антибіотиків, іноді з порушеннями схем їх 

введення, доцільності застосування спричинило виникнення резистентності 

мікроорганізмів до антибіотиків, поширення внутрішньо лікарняних 

інфекційних ускладнень [87]. В зв’язку з цим зберігається потреба в 

застосування антисептиків для лікування гнійних ран. Так, ефективним в 
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лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки 

залишається застосування декаметоксину. Призначення 0,04 % розчину 

декаметоксину для обробки гнійної порожнини в комплексі із застосування 

сорбентів, дозволяло в більш стислий термін зменшити бактеріальне 

обсіменіння гнійної порожнини; зменшити ендогенну інтоксикацію, досягти 

покращення загального стану хворих і у підсумку зменшити тривалість 

лікування [111]. 

Існують відомості про порівняно більш високу ефективність 

застосування аноліту в лікуванні флегмон щелепно-лицевої ділянки; ефект 

досягається за рахунок агрегації іонами ClO
-
 детриту [112, 113]. Комплексну 

дію при лікуванні одонтогенних гнійно-септичних захворювань виявляють 

препарати на основі коменової кислоти, яким окрім антибактеріальної 

притаманна антиоксиданта і імуномодулююча дія [114].   

Філіппова Л.А. та співавтори також акцентують увагу на необхідності 

якісного дренування осередка гнійного запалення, і доводять ефективність 

застосування дренуючої пов’язки Воскопран з маззю левоміколь, які значно 

знижують виразність місцевої запальної реакції, стимулюють репаративні 

процеси в рані [115]. Проблема адекватного дренування післяопераційної 

рани є особливо актуальною при лікуванні хворих з флегмонами глибоких 

просторів – навкологлоточних, криловидно-щелепних, підскроневих і 

глибоких фасціальних просторів навколоушно-жувальної області і шиї, 

включаючи клітковину шийного судинно-нервового пучка [116, 117]. 

Застосування еластичних ретракторів з пам’яттю форми виготовлених з 

нікеліду титану забезпечує адекватне дренування і створює умови для 

швидкого очищення і загоєння рани [118, 119, 120].  

Для ефективного очищення гнійної рани застосовують вакуум терапію, 

в тому числі при лікуванні гнійно-некротичних уражень м'яких тканин за 

умов цукрового діабету [121]. Хоча досі дискусійними залишаються питання 

технологій застосування вакууму при різних локалізаціях гнійного процесу, 

за умов наявності ішемічної компоненти, у фазі ексудації, при появі 
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грануляцій [122, 123]. Застосування вакуум терапії ефективне, як при 

лікуванні гострих, так і хронічних ран. Зазначений спосіб лікування дозволяє 

прискорити очищення рани, зменшити мікробну контамінацію і виразність 

запальної реакції в першу фазу ранового процесу, зменшити площу ранової 

поверхні, прискорити формування грануляційної тканини та епітелізацію на 

другій стадії ранового процесу [124, 125, 126, 127].  

Ведеться удосконалення систем для дренування гнійних ран щелепно-

лицевої області, які б дозволяли ефективно у найближчому 

післяопераційному періоді видаляти гній та рановий детрит [128, 129], 

пропонуються дренажі виготовлені з нових капілярно-пористих матеріалів на 

основі металорезини [117]. Морозова М.Н. та співавтори запропонували 

застосування методу безперервної аспірації ексудату в лікуванні гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої області [130]. Метод дозволяв 

провести атравматичну санацію гнійної рани, суттєво скоротити гнійно-

некротичну фазу ранового процесу, покращити мікроциркуляцію тканин, 

прискорити регенерацію, що в кінцевому рахунку прискорювало одужання 

хворих. 

Вільцанюк О. А. і Хуторянський М.О. доводять ефективність 

застосування після розкриття гнійного вогнища та проведення його 

хірургічної обробки осмотично-активних препаратів зі знеболюючою дією 

(мазі офлокаїн або діоксизоль), а у випадках, коли гнійно-запальний процес 

був викликаний анаеробними бактеріями - мазі нітацид, а після закінчення І 

фази ранового процесу мазі "Метилурацил з мірамістином". Запропонована 

терапія призводила до швидкої ліквідації больового синдрому, очищення 

ранової поверхні від некротичних тканин та мікроорганізмів, ранньої появи 

грануляцій [131]. 

Ефективним є застосування синтетичних пов’язок з діалкіл-карбамоіл-

хлоридом. За рахунок гідрофобних властивостей матеріалу відбувається 

абсорбція мікроорганізмів і видалення їх з рани [132]. Високу 

ранозагоювальну дію при гнійно-запальних захворюваннях на тлі цукрового 
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діабету демонструють перев’язувальні матеріали, що містять метронідазол, 

подрібнений кріоліофілізований субстрат ксеношкіри або дисперсний 

порошок ліофілізованої плаценти [133]. Пришвидшує очищення і загоєння 

гнійної рани сорбційно-аплікаційна терапія одонтогенних флегмон із 

застосуванням сорбентів на основі целюлози бавовни «Целоформ» [134, 135, 

136] полімерних сорбентів на основі полівінілового спирту «Гелевин», 

«Діотевін» [84, 137, 138], на основі альгінату кальцію «Сорбалонг» [84]. 

Існую досвід застосування фітопрепаратів місцево в лікуванні одонтогенних 

флегмон [139]. 

 Перспективним є застосування для лікування гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої області при цукровому діабеті клітинної 

терапії. Відомі дані про ефективність призначення клітинної терапії 

культурою аллогенних фібробластоподібних клітин пуповини людини для 

лікування ран, які тривало не загоюються, що дозволяло зменшити площу 

ранового дефекту, прискорення формування грануляційної тканини [140]. 

 Поширюється застосування нанотехнологій в хірургічній стоматології 

та щелепно-лицевій хірургії, в першу чергу за рахунок сорбційних, 

антимікробних властивостей нанорозмірних матеріалів [141]. Так, 

застосування нанокапсул фосфатидилхоліну в комплексному лікуванні 

хворих з одонтогенними флегмонами щелепно-лицевої ділянки скорочує 

терміни реалізації репаративного процесу в рані, прискорює гемостазу і 

сприяє більш швидкому відновленню мікроциркуляції і оксигенації 

пошкоджених тканин [142, 143, 144]. 

Місцеве застосування фітогелів з додаванням наночастинок срібла та 

золота показало ефективність при лікуванні експериментального стоматиту. 

Привертає увагу підвищення антидисбіотичної дії фітогелів за умов 

додавання наночатсинок срібла і золота, що може бути перспективніим при 

розробці методів профілактики одонтогенних гнійно-запальних захворювань 

[145].   
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В експериментальних умовах досліджується вплив наночастинок 

металів на загоєння гнійної рани. Так, комплекс, що складається з 

наночастинок металів і природного біополімеру хітозану прискорює 

репаративну регенерацію гнійної рани, що супроводжується активацією 

антиоксидантної системи [146]. В експериментальних умовах досліджується 

ефективність застосування гелю який містить наночастинки срібла та 

гюкозамін. В зазначеній роботі виявлено прискорення епітелізаціїї опікової 

рани, утворення грануляційної тканини. Автори вважають, що ефективність 

поєднаного застосування наночастинок срібла та глюкозаміну пов’язані з 

протимікробними властивостями наносрібла, його протизапальними 

властивостями, а також протизапальними, репаративними властивлостями 

глюкозаміну [147]. 

Здатність впливати на перебіг запального процесу в рані виявлена при 

поєднаному застосуванні наночастинок срібла та тіотриазоліну у формі мазі 

Так, при лікуванні експериментального термічного опіку спостерігали 

зменшення вмісту IL-1β, збільшення вмісту  IL-10 у вогнищі термічного 

ураження шкіри [148]. Саме наносрібло здатне знижувати експрессію TNF-α, 

IL-12, фактора росту ендотелія судинн VEGF, MMP-3, що прискорює 

загоєння рани [149, 150]. 

Досліджуються механізми прискорення загоєння рани при місцевлому 

застосуванні наночастинок срібла. Так, припускається, що наночастнки 

взаємодіють з активними формами кисню в рані, іонізуються і через каскад 

реакції пов’язаних з FOXO1 спричиняють зростання утворення TGF-β1 і 

прискорення загоєння рани [151]. 

Доведено, за умов внутрішньодермального введення наночастинок срібла 

зазнає змін зміни внутрішньодиферонна гетероморфія фібробластів дерми, а 

саме відбувається збільшення кількості функціонально активних 

фібробластів, зростає мітотична активність епітеліоцитів базального шару 

епідермісу, змінюється індекс дегрануляції тучних клітин, кількість макрофагів 

у дермі [152, 153, 154], виникає  зворотне збільшення просвітів судин, 
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збільшується питома площа поверхні петель субпапілярного сплетення в 

шкірі [155]. Зазначені ефекти можуть мати місце при лікуванні рани шкіри із 

застосуванням наночастинок срібла і лежати в основі прискорення загоєння 

рани.   

Існують експериментальні дані про ефективність поєднання 

наночастинок срібла з новими синтетичними або природними матеріалами 

для прискорення загоєння рани [156], а саме модифіковані наносріблом 

котонові тканини [157, 158], бактеріальна целлюлоза [159, 160], альгінат 

натрию [161, 162]. 

Наведені роботи відповідають спрямуванню сучасних тендецій 

розробки місцевих ранозагоювальних засобів, які передбачають поєднання 

наноматеріалів різного походження і інших фармакологічних засобів [163]. 

Але важливим вбачається поєднане застосування засобів, в тому числі 

створених на основі наноматеріалів, зокрема нанометалів, і засобів загальної 

дії, зокрема антиоксидантних, імуномодулюючих. На особливу увагу 

заслуговує розробка засобів на основі наноматеріалів для лікування ран у 

пацієнтів з цукровим діабетом [164]. Однак потребують подальшого 

дослідження механізми взаємодії наночастинок металів з клітинами і 

тканинами, механізмів, що відповідають за кроткотривалу та відтерміновану 

токсичність наночастинок [156, 165].  

Окрім медикаментозного лікування, для пришвидшення репаративних 

процесів у рані, загальної дезінтоксикації, застосовують можливості 

фізичних факторів впливу, зокрема озонотерапії [131, 166]. Перевагами 

фізичних немедекаментозних факторів є багатофакторність патогенетичної 

дії, мінімальна кількість протипоказань [167]. Застосування озонотерапії 

дозволяє швидше припинити розповсюдження гнійно-некротичного вогнища, 

сприяє розвитку грануляційної тканини і початку крайової епітелізації [12], 

стимулює активність макрофагів, зменшує колатеральний набряк, 

пришвидшує зникнення болючості і гіперемії навколо рани, зменшує 

кількість гнійного ексудату [168]. 



39 

Застосування ультразвукової кавітації дозволяє видаляти тонкі, 

завтоншки 3 мм, гнійно-некротичні нашарування за один сеанс терапії [123, 

169]. Останнє вкрай важливе, враховуючі здатність окремих мікроорганізмів 

до утворення біоплівок в рані, і підвищення у зв’язку з цим резистентності до 

протимікробної терапії [170].  

Застосування електромагнітного випромінення надвисокої частоти 

(НВЧ-терапія), а також в поєднанні з лазеротерапією після хірургічного 

лікування гнійно-запальних захворюваннях щелепно-лицевої області сприяло 

відновленню тонусу судинної стінки і нормалізації периферичного опору, що 

поліпшувало оксигенацію тканин і стимулювало процеси репарації. Клінічно 

за умов застосування НВЧ-терапії спостерігали зменшення набряку тканин в 

осередку рани, зменшення виразності больового синдрому.  Також в 

зазначеній роботі пропонується диференційований підхід до призначення 

НВЧ-терапії та НВЧ-лазерної терапії в залежності від стадії перебігу гнійно-

запального захворювання. У стадії гідратації доцільніше застосування НВЧ-

терапії; у стадії дегідратації, в зв'язку з активізацією кровотока, доцільніше 

застосування поєднаної НВЧ-лазерної терапії [167]. 

За даними Хравцевич Л.А., застосування низькоінтенсивного лазерного 

випромінення в післяопераційному періоді при лікуванні флегмон області 

голови та шиї пришвидшує репаративні процеси в рані, розширює 

можливості накладення вторинних швів в більш ранній термін, покращує 

косметичні результати лікування [171]. Застосування лазероферезу 

протеолітичних ферментів в гнійно-некротичну фазу ранового процесу, 

солкосерилу в репаративну, сприяло загоєнню рани, зменшенню ендогенної 

інтоксикації [42]. 

Застосування імпульсного магнітного поля у хворих з флегмонами 

щелепно-лицевої ділянки впливає на перебіг запалення, змінюючи продукцію 

протизапальних цитокінів, в першу чергу інтерлейкіну-4, що прискорює 

процес одужання [172]. До зниження концентрації прозапальних цитокінів 

інтерлейкіну-1β і фактору некрозу пухлин-α і підвищення концентрації 
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протизапального цитокіну інтерлейкін-4 також призводить застосування 

транскраніальної електростимуляції (ТЕС-терапія) [173]. Клінічно 

стимуляція ендогенних опіоїдних структур головного мозку методом ТЕС-

терапії у пацієнтів після хірургічного втручання з приводу одонтогенних 

флегмон щелепно-ліцевої області призводить до скорочення термінів 

видалення гнійного ексудату, прискорює появу грануляцій, розсмоктування 

інфільтрату, появи крайової епітелізації рани, а також поліпшенню 

загального стану хворих [174, 175]. 

Важливою складовою лікування гнійно-запальних захворювань 

щелепно-лицевої ділянки є призначення препаратів спрямованих на корекцію 

стану неспецифічної резистентності організму. У хворих на сахарний діабет 

це має особливе значення, враховуючи те, що навіть психоемоційне 

напруження спричинене необхідністю оперативного втручання з приводу 

гнійного запалення може стати дестабілізуючим фактором, який сприятиме 

декомпенсації і різкій зміні рівня глюкози в крові [176, 177]. Адже сахарний 

діабет відноситься до хвороб на загострення, та перебіг яких впливають 

психологічні чинники [178, 179]. 

В експериментальних умовах доведено, що гострий іммобілізаційний 

стрес у щурів з аллоксановим цукровим діабетом викликає зниження 

адаптаційно-пристосувальних реакцій організму, на біохімічному і 

клітинному рівні які проявляються гіпоглікемією, гіпокаліємією, 

лейкоцитозом, еозинофілією, лімфопенією [180]. В клінічних умовах 

з’ясовано, що у хворих з гострим одонтогенним періоститом на фоні 

психоемоційної напруги спостерігали повільний розвиток набряку і 

запального інфільтрату, слабо виражений, але більш тривалий больовий 

синдром характерні для гіпоергічного перебігу запалення [181]. Відмінні 

клінічні прояви супроводжувались ознаками вторинної імунної 

недостатності, яка не корегувалась під час стандартного лікування 

періоститу, що підвищувало ризик розповсюдження запального процесу 

[181].  
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З огляду на вищезазначене важливим у лікуванні гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої області є дезінтоксикаційна терапія. Наразі 

продовжується пошук нових методик і засобів її проведення. Так, ефективно 

знижує ендогенну інтоксикацію при одонтогенних флегмонах введення в 

схему лікування «Реосорбілакту» [182], антигіпоксантного препарту на 

основі меглюміна натрію сукцинату [41, 183]. Пропонуються комбіноване 

застосування для зменшення едогенної інтоксикації сорбенту «Ентеросгель» і 

антигомотоксичного препарату «Лімфоміозот» [184]. 

Зменшення виразності синдрому ендогенної інтоксикації залежить і від 

цілеспрямовано антиоксидантної терапії, враховуючи активацію 

вільнорадикального окислення за умов розвитку гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої області [185]. Ефективно відновлює 

прооксидантно-антиоксидантну рівновагу застосування антиоксидантних 

препаратів, які містять супероксиддисмутазу [41, 186, 187, 188], 

етилметилгідроксіпірідін сукцинат [189, 190, 191].  

Важливою складовою ефективного лікування гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої ділянки є адекватна імунокорекція [192]. Адже 

у таких хворих спостерігають збільшення продукції прозапальних цитокінів, 

дисбаланс у продукції протизапальних цитокінів (підвищення вмісту IL-4, 

зменшення вмісту IL-10), порушення в системі комплементу, зміни 

внутрішньодиференної гетероморфії імунокомпетентних клітин [193, 194, 

195]. Характерним є також збереження підвищеного вмісту прозапальних 

цитокінів по завершенні лікування одонтогенних флегмон [196]. Складнощі в 

цитокінотерапії гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої області 

пов’язані з тим, що дані різних дослідників свідчать про різнонаправлені 

зрушення вмісту як прозапальних, так і протизапальних цитокінів при 

одонтогенних гнійнозапальних захворюваннях щелепно-лицевої області. Так, 

існують данні про зростання вмісту і зменшення вмісту протизапального IL-

10 [194, 196]. І, навпаки, відсутність змін вмісту TNFα, на фоні зростання 

вмісту протизапального IL-10 [197]. Прогностичне значення має не лише 
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вміст цитокінів в крові, а і цитокінпродукуюча активність клітин ранової 

стінки ексудату [198]. 

Сидоров та співавтори доводять, що при важких гнійно-запальних 

захворюваннях щелепно-лицевої області рівень імуностимулюючих 

цитокінів переважає над вмістом імуносупресуючих і відокремлюють за 

кореляційними зв’язками декілька типів продукції цитокінів за умов гнійного 

запалення [197, 199]. Вони відокремлюють два несприятливих в клінічному 

відношенні типи цитокінового профілю у хворих з важкими гнійно-

запальних захворюваннях обличчя і шиї. Перший тип обумовлений низьким 

рівнем IL-1β на тлі високої концентрації IL-4, IL-6 і рецепторного 

антагоністу IL-1β; другий - низьким рівнем IL-2 в поєднанні зі зниженим 

рівнем IFNγ і підвищеним рівнем TNFα і IL-10 [200, 201]. Загальним у 

виникненні цитокінового дисбалансу, що є несприятливою прогностичною 

ознакою, є зростання продукції імуносупресуючих цитокінів [201]. 

Застосування препаратів на основі кислого пептидоглікану поліоксид 

дозволяє відновити показники імунорегуляторного індексу, покращити 

загальний стан хворих з флегмонами щелепно-лицевої області [202], схожу 

дію виявляють і препарати, які містять координаційні сполуки дипептида 

ізолейцил-триптофану з сульфатом заліза (II) [203]. У разі атипового, 

тривалого перебігу флегмон, застосування препаратів поліоксидонію 

дозволяє стабілізувати стан загального та місцевого імунітету, тим самим 

підвищити ефективність лікування і досягти скорочення терміну перебування 

пацієнта в стаціонарі [204]. У разі гіпоергічної реакції організму 

застосування препаратів, які містять інтерлейкін 1β дозволяє зменшити  

тривалість застосування антибіотиків і тривалість лікування взагалі, 

зменшити смертність  хворих [205]. Застосування в схемі комплексного 

лікування препаратів, які містять інтерферон альфа сприяло відновленню 

периферичної гемодинаміки і  одужанню хворих з флегмонами щелепно-

лицевої області [206]. 
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Ефективною є місцева імунокорекція із застосуванням препарату 

ронколейкін, який здатен прискорювати зміни фаз гнійного запалення, 

сприяти більш раннім процесами проліферації і регенерації в рані, 

призводити до стабілізації загального стану пацієнтів з одонтогенними 

флегмонами [207].  

Існують дані про ефективність комбінованої терапії із застосуванням 

імуномодуляторів і мембранопротекторів при лікуванні одонтогенним 

остеомієлітом. За зростанням ефективності в корекції показників на 

системному і місцевому рівні препарати розташовуються в наступній 

послідовності: стандартне лікування → «Гепон» + «Фосфоглів» → 

«Поліоксидоній» +«Фосфоглів Форте» → «Лонгидаза» + «Фосфоглів Форте» 

[208]. 

На окрему увагу, враховуючи одонтогенне походження гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої області, заслуговують дисбіотичні 

зрушення в ротовій порожнині за умов експериментального цукрового 

діабету [209]. В клінічних умовах виникненню зазначених захворювань може 

сприяти зниження місцевого імунітету, і антибактеріальної функції слизової 

оболонки порожнини рота [210]. З огляду на вищезазначене заслуговують на 

увагу дані про ефективність застосування пробіотичних препаратів при 

місцевому лікуванні гнійних ран. Так, застосування препаратів «Еуфлорин-

L» і «Еуфлорин-B» у вигляді розчину, в складі мазі, у вигляді просоченої 

пов'язки дозволило прискорити очищення гнійної рани, прискорити 

утворення грануляцій і епітелізацію рани при лікуванні ускладненого 

перебігу фурункулів і карбункулів  щелепно-лицевої області [211, 212]. 

Резюме до розділу. 

Таким чином, проблема діагностики, профілактики та лікування 

гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки залишається 

складною медичною [30, 213, 214] і соціальною проблемою [2195, 216, 217]. 

Раннє виявлення, діагностика і лікування одонтогенних інфекцій є 

необхідною умовою для ефективного лікування і запобігання або зведення до 
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мінімуму розвитку можливих ускладнень. Потребують удосконалення 

протоколи лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої 

ділянки [218, 219]. Однак вкрай обмежені дані про вплив генетично 

детермінованих особливостей метаболізму організму на перебіг гнійного 

запального процесу, в першу чергу у хворих на цукровий діабет, в тому числі 

недіагностований [220], що ускладнює розробку патогенетично 

обґрунтованих методів лікування.  

Публікації за матеріалом розділу. 

1. Адубецька А.Ю. Особливості перебігу та діагностика гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки у хворих на цукровий 

діабет // А.Ю. Адубецька, С.А. Шнайдер / Інтегративна антропологія. – 2017. 

– № 2. – С. 33–39 [221].  
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проведені дослідження складалися з експериментальної і клінічної 

частини. Клінічна частина роботи виконувалась на базі ДУ «Інститут 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», 

експериментальна – на базі експериментально-біологічної клініки Одеського 

національного медичного університету. 

 

2.1. Клінічна характеристика груп хворих. 

 

При виконанні клінічної частини роботи під спостереженням 

знаходились 120 хворих, які проходили лікування в хірургічному стаціонарі 

ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України». Усі 

клінічні спостереження здійснювалися за умов інформованої згоди хворих. 

Перед початком клінічних спостерженнь був проведений ретроспективний 

аналіз історій хвороби 80-ти пацієнтів, які находились на лікуванні в ДУ 

«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України». 

Досліджували особливості перебігу одонтогенних флегмон у пацієнтів з 

цукровим діабетом ІІ типу, визначали тривалість лікування, кількість 

випадків ускладнень. 

Клінічні частина роботи складалися з декількох етапів.  

І етап клінічних досліджень. Під спостереженням знаходились 40 

хворих з одонтогенною флегмоною щелепно-лицевої області. Пацієнти були 

розподілені на 2 групи: 

1) контрольна – хворі без цукрового діабету (20 осіб); 

2) основна – хворі на цукровий діабет ІІ типу (20 осіб). 

Мета досліджень: уточнити особливості клінічного перебігу 

захворювання у пацієнтів з цукровим діабетом; особливості зрушень в тіол-
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дисульфідній системі сироватки крові та тканин шкіри, змін функціональної 

активності клітин епідермісу у пацієнтів з цукровим діабетом.  

ІІ етап клінічних спостережень. Під спостереженням знаходились 80 

хворих з одонтогенною флегмоною щелепно-лицевої області та 20 донорів 

(пацієнти звернулись до терапевтиного стоматологічного відділення). 

Пацієнти були розподілені на 2 рівні групи: 

1) хворі без цукрового діабету (40 осіб); 

2) хворі на цукровий діабет ІІ типу (40 осіб). 

Мета досліджень: зясувати асоціацію між поліморфізмом генів VEGF-

634 G/C, IL-1B + 3954 C/T, IL-10 -1082 G/A, IL-8 251T/A, GSTM1 та GSTT1 

та ризиком виникнення одонтогенних флегмон щелепно-лицевої області у 

пацієнтів без діагностованого цукрового діабету та у пацієнтів з 

діагностованим цукровим діабетом ІІ типу.  

ІІІ етап клінічних спостережень 

Хворі прооперовані з приводу гнійно-запальних захворювань щелепно-

лицевої ділянки  розподілені на групи: 

І. Хворі без цукрового діабету, лікування за стандартними 

протоколами: 

- підгрупа 1 (20 пацієнтів): наявність делеції генів другої стадії 

детоксикації, генів про- та протизапальних цитокінів, ендотеліального 

фактору росту судин; 

- підгрупа 2 (20 пацієнтів): відсутність делеції генів другої стадії 

детоксикації, генів про- та протизапальних цитокінів, ендотеліального 

фактору росту судин.  

Метою клінічних спостережень в даній групі було з’ясування 

особливостей клінічного перебігу гнійно-запальних захворювань щелепно-

лицевої ділянки у пацієнтів з поліморфізмом генів другої стадії детоксикації. 

ІІ. Хворі з цукровим діабетом, лікування за стандартними протоколами:  
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- підгрупа 1 (20 пацієнтів): наявність делеції генів другої стадії 

детоксикації, генів про- та протизапальних цитокінів, ендотеліального 

фактору росту судин; 

- підгрупа 2 (20 пацієнтів): відсутність делеції генів другої стадії 

детоксикації, генів про- та протизапальних цитокінів, ендотеліального 

фактору росту судин.  

Метою клінічних спостережень в даній групі було з’ясування 

особливостей клінічного перебігу гнійно-запальних захворювань щелепно-

лицевої ділянки на фоні цукрового діабету у пацієнтів з поліморфізмом генів 

другої стадії детоксикації. 

ІV етап клінічних спостережень. Хворі з цукровим діабетом та без 

цукрового діабету, лікування за запропонованою методикою:  

1) Хворі з цукровим діабетом (10 пацієнтів), лікування за стандартною 

методикою; 

1) Хворі з цукровим діабетом (10 пацієнтів), лікування із 

застосуванням перпарату групи тіопоетинів. 

V етап клінічних спостережень. Хворі з цукровим діабетом та без 

цукрового діабету, у яких діагностували гнійні ускладнення загоєння рани 

шкіри щелепно-лицевої області (після оперативних втручань з приводу 

травм). 

Метою клінічних спостережень в даній групі була оцінка ефективності 

включення до стандартної схеми лікування пацієнтів з гнійно-запальними 

захворюваннями щелепно-лицевої ділянки препарату групи тіопоетинів. 

Оцінювали тривалість загоєння післяопераційної рани, зміни неспецифічної 

резистентності організму за показниками ТДС сироватки крові, динаміку 

виразності загальних та місцевих ознак перебігу флегмони. Узагальнена 

структура клінічної частини досліджень наведена на рисунку 2.1. 

Розподіл хворих у всіх групах спостереження за статтю, віком, 

важкістю стану, локалізації і поширеності запального процесу були 

однаковим. Клініко-лабораторні дані у всіх групах спостереження вказували 
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на наявність вираженого запального процесу: збільшення лейкоцитарного 

індексу інтоксикації, ШОЕ. Хворі на цукровий діабет ІІ типу були 

компенсовані за глікемічним профілем, знаходились під спостереженням 

ендокринолога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема клінічних досліджень.  

У всіх хворих до запального процесу одонтогенного походження були 

залучені не більше однієї анатомічної ділянки. Всім хворим госпіталізованим 

до стаціонару проводили хірургічне лікування: видалення ураженого зуба, 

розтин осередка гнійного запалення, видалення гнійно-некротичних мас, 

дренування з подальшою консервативною терапією. Після дренування 

гнійної порожнини, призначали курс консервативного лікування, який 

передбачав застосування антибіотиків, знеболювальних, протизапальних 

засобів, дезінтоксикацію. У відповідних групах пацієнтів до комплексного 
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лікування додатково вводили препарат групи тіопоетинів "Глутоксим" ЗАТ 

"ФАРМА ВАМ", згідно анотації. 

 

2.2. Моделювання експериментальних досліджень. 

 

Експериментальні дослідження проведені на 190 щурах лінії Вістар 

розведення експериментально-біологічної клініки Одеського національного 

медичного університету згідно з науково-практичними рекомендаціями з 

утримання лабораторних тварин та роботи з ними [222, 223]. Експеримент 

виконувався з дотриманням норм Закону України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження», «Загальних етичних принципів експериментів на 

тваринах» (затверджено Першим національним конгресом з біоетики, 

20.09.2001 р., м. Київ) [224] і «Етичним кодексом ученого України», 

затвердженим загальними зборами Національної академії наук України 15 

квітня 2009 р. Комісією з біоетики ДУ «Інститут стоматології НАМН 

України» не виявлено порушень норм біоетики під час проведення 

експериментальних досліджень (протокол № ?? від 15.12.15 р.). 

При проведені експериментальних досліджень були відтворенні 

наступні моделі: 1) стрептозотоциновий цукровий діабет [225], 2) рана шкіри 

[226], 3) пригнічення функціональної активності ферментів антиоксидантної 

системи (затравка амінотриазолом) [227]. 

Групи тварин: 

1. Група порівняння (інтактні тварини, без експериментального 

цукрового діабету). 

1.1. Щурі з різною активністю N-ацетилтрансферази у яких 

моделювали рану шкіри (40 щурів). Метою дослідження в групі було 

з’ясування особливостей перебігу експериментальної рани шкіри у щурів з 

генетично детермінованими особливостями ацетилування (швидке, 

повільне). 
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1.2. Щурі з різною активністю N-ацетилтрансферази у яких 

моделювали рану шкіри на фоні пригнічення функціональної активності 

ферментів антиоксидантної системи амінотриазолом (40 щурів). Метою 

дослідження в групі було з’ясування поєднаного впливу генетично 

детермінованих особливостей ацетилування (швидке, повільне) та 

компрометації антиоксидантної системи на перебіг експериментальної рани 

шкіри. 

2. Дослідна група (тварини з моделлю стрептозотоцинового цукрового 

діабету): 

2.1. Щурі з експериментальним цукровим діабетом і різною 

активністю N-ацетилтрансферази у яких моделювали рану шкіри (40 щурів). 

Мета дослідження в групі: з’ясувати наявність або відсутність потенціювання 

негативного впливу цукрового діабету та генетично детермінованих 

особливостей ацетилування на перебіг рани шкіри. 

2.2. Щурі з експериментальним цукровим діабетом і різною 

активністю N-ацетилтрансферази у яких моделювали рану шкіри на фоні 

пригнічення функціональної активності ферментів антиоксидантної системи 

амінотриазолом (40 щурів). Мета дослідження в групі: оцінити вплив на 

перебіг рани шкіри наявності у щурів цукрового діабету та набутих і 

генетично детермінованих змін функціонального стану антиоксидантної 

системи.  

2.3. Щурі з експериментальним цукровим діабетом, низькою 

активністю N-ацетилтрансферази у яких моделювали рану шкіри на фоні 

пригнічення функціональної активності ферментів антиоксидантної системи 

амінотриазолом та проводили експериментальну терапію колоїдним 

розчином наночастинок срібла розміром 30 нм та препаратом групи 

тіопоетинів. Підгрупи: 1) монотерапія колоїдним розчином наночастинок 

срібла (10 щурів); 2) монотерапія препаратом групи тіопоетинів (10 щурів); 

3) комплексна терапія із застосуванням парентерально прапарату групи 

тіопоетинів та місцево колоїдного розчину наночастинок срібла (10 щурів). 
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Метою дослідження в групі була оцінка ефективності застосування 

препарату групи тіопоетинів для експериментального лікування рани шкіри у 

щурів з набутими та генетично детермінованими змінами функціонального 

стану антиоксидантної системи на тлі цукрового діабету. Узагальнена 

структура клінічної частини досліджень наведена на рисунку 2.2. 

 

Рис. 2.2. Схема експериментальних досліджень  
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Стрептозотоциновий цукровий діабет відтворювали одноразовим 

внутрішньочеревним введенням розчину стрептозотоцину (Sigma) в 0,4 мл 

цитратного буферу в дозі 50 мг/кг маси тіла після 18-ти годинного 

голодування [225]. Після введення стрептозотоцину за діурезом визначали 

чутливість тварин до препарату, до подальших експериментальних 

досліджень залучали тварин з високою чутливістю.  

При моделюванні рани шкіри на спині у дослідних тварин видаляли 

ділянку шкіри розміром 1 см
2, 

обробляли антисептиком, шви не
 
накладали 

[226]. Тварин виводили з експерименту під загальним знеболюванням на 3, 7, 

10 , 14 добу після відтворення рани. 

Пригнічення функціональної активності ферментів антиоксидантної 

системи викликали пероральним введенням 0,2% розчину амінотриазолу (3-

амино-1,2,4-триазол (C2H4N4)), з розрахунку 50 мл на 1 кг маси тіла тварини 

на добу [227], протягом 14 діб. Зазначений препарат пригнічує активність 

каталази. 

Фенотипування дослідних тварин проводили шляхом визначення 

активності ферменту N-ацетилтрансферази із застосуванням тест-препарату, 

який містить Sulfadimidine, «Сульфадимезин». У разі виявлення в сечі менше 

ніж 55,2 % ацетильованого сульфадимезину щурів відносили до «повільних 

ацетиляторів» [228, 229]. 

При монотерапії із застосуванням наночастинок срібла проводили 

іригацію поверхні експериментальної рани колоїдним розчином 

наночастинок срібла розміром 30 нм, концентрація розчину 0,2 мг/мл. 

Колоїдний розчин наночастинок срібла готували цитратним методом [230] на 

базі Інституту фізики Одеського національного університету ім. І.І. 

Мечнікова. 

При монотерапії препаратами групи тіопоетинів застосовували  

"Глутоксим" ЗАТ "ФАРМА ВАМ" (далі - препарат групи тіопоетинів),  

внутрішньоочеревинно по 0,2 мл (2 мг діючої речовини), один раз на добу 

протягом 5 діб. При комплексній терапії застосовували одночасно і препарат 
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групи тіопоетинів і колоїдний розчин наночастинок срібла за вищенаведеною 

схемою. 

 

2.3. Методики клінічних і експериментальних досліджень. 

 

При ретроспективному дослідженні історій хвороб пацієнтів з 

одонтогеннми флегмонами визначали тривалість лікування, частоту 

ускладнень. При клінічних спостереженнях визначали тривалість 

післяопераційного періоду при лікуванні одонтогенних флегмон; оцінювали 

динаміку запального процесу за Нестеровим О.В. та спіавт., 2014 [135], 

тяжкість одонтогенних флегмон, оцінювали вираженість системної відповіді 

організму на гнійне запалення (за Морозовою М.Н., 2014) [20].  

Таблиця 2.1 

Виразність загальних клінічних ознак флегмон 

Ознаки Бали 

Загальні 

Загальний стан Середньої важкості 1 

Задовільний 0 

Температура тіла Висока (понад 38 °С) 2 

Субфебрильна (37-38°С) 1 

В межах норми 0 

Апетит Відсутній 2 

Порушений 1 

Без відхилень 0 

Сон Безсоння 2 

Порушений 1 

Без порушень 0 

Регіонарні лімфатичні 

судини 

Збільшені 1 

Не збільшені 0 

Шкірні покрови Бліді 1 

Звичайного кольору 0 

Максимальна сума балів загальних ознак 9 
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Для оцінки перебігу гнійного запального процесу застосовувалася 

бальна система виразності клінічних ознак флегмон, яка наведена в таблиці 

2.1 [135]. Система передбачає врахування виразності загальних та місцевих 

ознак перебігу флегмони. 

Таблиця 2.2 

Виразність місцевих клінічних ознак флегмон 

Ознаки Бали 

Місцеві 

Обмежене відкривання 

рота 

Виявлено 1 

Відсутнє 0 

Інфільтрат Виражений 2 

Визначається 1 

Відсутній 0 

Біль в області гнійної рани Сильна 3 

Помірна 2 

Слабка 1 

Відсутня 0 

Біль при глотанні Виявляється 1 

Відсутня  0 

Ірадиація болю за ходом 

трійчастого нерву 

Виявляється 1 

Відсутня  0 

Перев´язки  Болісні 1 

Безболісні 0 

Наявність запаху з гнійної 

рани 

Виразний 2 

Слабкий  1 

Відсутній  0 

Максимальна сума балів місцевих ознак 11 

Таким чином, максимальна сума балів загальних та місцевих клінічних 

ознак перебігу флегмони може складати 20 балів [135]. Виразність клінічних 

ознак перебігу флегмони визначали до оперативного втручання, на 3-, 7-, 10-, 

14-, 17-, 21-шу добу післяопераційного періоду (або до одужання у 

відповідних групах). 

Для формування співставних груп спостереження визначали важкість 

одонтогенної флегмони у пацієнтів з цукровим діабетом та без цукрового 
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діабету. При визначенні тяжкості флегмони враховували кількість залучених 

до патологічного процесу просторів, тип ексудату та тривалість хвороби до 

госпіталізації. 

При сумі балів від 5 до 9 визначали легку ступінь тяжкості 

захворювання, при сумі балів від 10 до 14 визначали середню ступінь 

важкості захворювання і нарешті при сумі балів від 15 і більше – тяжку 

ступінь (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Визначення тяжкості одонтогенної флегмони 

Досліджуваний показник Кількість балів 

Кількість залучених поверхневих 

просторів 
1 2 3  ˃3 

Кількість залучених глибоких 

просторів 
  1 2 ˃2 

Тип 

ексудату 

Гнійний +     

Гнійний з некротичним 

компонентом 
 +    

Гнилісний з некротичним 

компонентом 
  +   

Гнилісно-гнійний    +  

Тривалість хвороби до 

госпіталізації (доба) 
2 3 4 5 ˃5 

 

Також проводили оцінку функціонального стану хворих з 

одонтогенними флегмонами за клінічними і лабораторними показниками 

(табл. 2.4). Після підрахунку балів надавали оцінку ступеню тяжкості 

системного запального процесу. При кількості балів від 10 до 14 визначали 

легку супінь відповіді, при кількості балів від 15 до 19 – середню і при 

кількості балів 20 і більше – тяжку [20]. 
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Таблиця 2.4 

Показники для визначення ступеня тяжкості гнійного запального 

процесу 

Показник 
Кількість балів 

1 2 3 4 5 6 

Температура тіла, 

С° 
36-36,9 37-37,5 

37,6-

38,5 

38,6-

39,5 

39,6-

40,5 

˃40,5 

<36,0 

Частота серцевих 

скорочень, 

ударів/хв 

70-80 80-90 91-100 
101-

110 

111-

120 

˃121 

<50 

Частота дихання/хв 20-25 25-30 3-36 37-42 
43-49 

15-10 

˃50 

<10 

Вміст лейоцитів, 

10
6
/мл 

85,-9,9 
10,0-

13,9 

14,0-

16,9 

17,0-

20,9 

21,0-

29,9 

˃30 

<4,0 

ШОЕ, мм/год До 10 11-19 20-29 30-39 40-49 
˃50 

 

Вік, роки  До 45 46-55 56-65  ˃65 

Виявленостра органна дисфункція або недостатність (+ 6 балів): пневмонія, 

абсцес легені, плеврит, медіастеніт, міокардит, поругення фунції печінки, 

нирок та центральної нервової системи 

Супутня загальна соматична патологія (+ 6 балів): цироз печінки; ішемічна 

хвороба серця; тяжке хронічне обструктивне захворювання бронхів та 

легень; цукровий діабет, хронічна нтркова недостатність; імунодефіцит, 

тяжка наркотична або алкогольна залежність 

Оцінка перебігу флегмони за вираженістю симптомів, лабораторними 

показниками, з урахуванням поширеності процесу дозволяло надати 

комплексну всебічну характеристику захворювання і використовувалося для 

порівняльння перебігу захворювання у пацієнтів без цукрового діабету та з 
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цукровим діабетом, а також у пацієнтів з поліморфізмом генів про та 

протизапальних цитокінів, ферментів другої стадії детоксикації та фактору 

росту. 

У пацієнтів також визначали стан тіол-дисульфідної системи тканин 

шкіри ранової стінки (на момент оперативного втручання), сироватки крові 

до оперативного втручання, на 3-, 7-, 10-, 14-, 17-, 21-шу добу 

післяопераційного періоду. За показником ТДС сироватки крові визначали 

стан системи неспецифічної резистентності організму.  

За допомогою молекулярно-генетичних методів досліджували 

поліморфізм генів VEGF-634 G/C, IL-1B + 3954 C/T, IL-10 -1082 G/A, IL-8 

251T/A, GSTM1 та GSTT1. Для молекулярно-генетичних методів 

дослідження забирали букальний епітелій. Виділення ДНК з клітин епітелію 

проводили за модифікованою методикою з Chelex [231].   

Аплікатор з епітеліальними клітинами поміщали в Еппендорф в 1,5 мл 

з 200 мкл 5% розчину Chelex 100 в стерильній дистильованій воді. Перед 

додаванням смолу перемішували до гомогенного стану і відбирали аліквоту 

безпосередньо під час перемішування. Інкубували при 560С 30 хв з 

постійним перемішуванням на термошейкері. Потім інкубацію проводили 

при 960С протягом 8 хв, періодично струшуючи. Після інкубації 

центрифугировали (на центрифузі Еppendorf Centrifuge 5424) при 12 000 g 3 

хв. Концентрацію і чистоту препарату ДНК визначали на спектрофотометрі 

(Nanophotometr, Implen), відібравши аліквоту 5 мкл безпосередньо з пробірки 

з розчином ДНК. Для полімеразної ланцюгової реакції відбирали 5мкл 

супернатанта. 

Генотипування. Aллельні варіанти генів IL1-B (C 954T), IL-8 (T251A), 

IL-10 (-1082G / A), VEGF A (C634G) оцінювали методом аллель специфічною 

полімеразної ланцюгової реакції. Ампліфікацію досліджуваних ділянок генів 

проводили паралельно в двох Еппендорф для нормального і мутантного 

варіанту гена в 20 мкл буферного розчину (ТОВ «Літех», Росія) і 100 нм 

кожного oлігонуклеотідного праймера, 1од. Taq-полімерази, 100-150нг ДНК. 
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В якості негативного контрольного зразка вносили розчинник в обсязі 5 мкл 

в обидва типи реакційної суміші. 

Поліморфні варіанти гена глутатіон-S-трансферази М1 (ген GSTМ1), 

глутатіон-S-трансферази Т1 (ген GSTТ1) досліджували на наявність або 

відсутність делеції. Ампліфікацію досліджуваних ділянок генів проводили в 

20 мкл буферного розчину (ТОВ «Літех», Росія) і 100 нм кожного 

oлігонуклеотідного праймера, 1од.Taq-полімерази, 100-150 нг ДНК.  

Ампліфікацію проводили на приладі CFX96 (Bio-Rad), Початкова 

денатурація - 95 ° С протягом 5 хвилин. Полімеразна ланцюгова реакція 

протягом 35 циклів: денатурація при 95 ° С протягом 10 сек, отжиг при 

температурі 64 ° С протягом 30сек і елонгація при 72 ° С – 40 сек, остаточна 

елонгація 3 хвилини при 72 ° C.  

Фракціонування продуктів ампліфікації проводили в горизонтальному 

2% агарозному гелі, приготованому на одноразовому трис-боратному буфері 

(1хТВЕ), при напрузі 100В протягом 45 хвилин. Маркер молекулярного веса- 

ДНК pUC19: Msp1. 

Агарозній гель фарбували бромистим етидієм і візуалізували у 

прохідному ультрафіолетовому світлі. Наявність фрагмента в нормі або 

мутації вказує на присутність алеля. При гетерозиготі фрагменти присутні в 

одночасно в двох пробірках. Для генів GSTM1, GSTT1 - наявність амплікона 

норма, відсутність - делеція. 

За допомогою гістологічних та морфометричних методів досліджували 

кількість епітеліальних клітин з високою функціональною активністю ядер 

базального шару епідермісу, загальну будову тканин шкіри стінки рани та 

оточуючої шкіри. Для морфологічних досліджень брали фрагменти тканин 

шкіри стінки ранового каналу, заливали в «Гистомикс» («Биовитрум») 

відповідно до загальноприйнятої гістологічної методики; зрізи забарвлювали 

гематоксилін-еозином, за ван Гізон [232, 233], за Яцьковським [234]. 

Постійні гістологічні препарати досліджували методом світлової мікроскопії 

на мікроскопі “Carl Zeiss Axiostar plus”, з системою відеоаналізу зображень і 
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з використанням програми «ВидеоТест-Мастер Морфология» (серійній 

номер В2715466061102132580/700). 

Кількість клітин з високою функціональною активністю ядер в 

базальному шарі епітелію шкіри визначали за допомогою методу 

диференціального забарвлення ядер з різною активністю [234]. Ядра в 

залежності від функціональної активності диференційовано забарвлюються 

альціановим синім (висока активність) або сафраніном (низька активність). У 

кожному препараті досліджували по 100 клітин.  

Після виведення щурів з експерименту вилучали ділянки шкіри з 

області нанесення рани на межі ушкодження, готували наважку тканин, 

гомогенізували за допомогою мікророзмільчувача тканин РТ-2; середовище 

виділення ТРИС-буфер рН 9,5 у співвідношенні 1 г тканин шкіри - 10 мл 

буферного розчину. Після виготовлення гомогенату, його центрифугували, 

тіолові сполуки визначали в супернатанті. Також у щурів забирали кров, 

отримували сироватку за стандартною методикою. У супернатанті та 

сироватці крові визначали кількість SH-груп і SS -груп методом 

амперометричного титрування; після визнаечння вмісту цих груп 

підраховували ТДС 235. У пацієнтів з одонтогенними флегмонами для 

дослідження стану тіол-дисульфідної системи забирали сироватку крові та 

шматочок шкіри під час виконання оперативного втручання. 

 

2.4. Обґрунтування запропонованих методик лікування. 

 

В результаті проведених досліджень в експреиментальних умовах у 

щурів з цукровим діабетом, та під час клінічних спостережень у пацієнтів з 

одонтогенними флегмонами та цукровим діабетом виявлені порушення стану 

тіол-дисульфідної системи тканин шкіри та сироватки крові, порушення 

функціональної активності епітеліоцитів базального шару епідермісу. 

Внаслідок цих зрушень уповільнювалося загоєння рани шкіри у дослідних 

тварин; збільшувалась тривалість загоєння рани в післяопераційному періоді 
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у пацієнтів з одонтогенними флегмонами щелепно-лицевої області. Особливо 

виразними зрушення були у тварин з генетично детермінованим повільним 

типом ацетилування та пригніченою амінотриазолом активністю каталази; у 

пацієнтів з делецією генів другої стадіїї детоксикації. Враховуючи 

вищевикладене запропоновано введення в схему лікування перпарату групи 

тіопоетинів.  

Зазначений препарат має моделюючу дію на внутрішньоклітинні 

процеси тіолового обміну. Останній відіграє важливу роль у регуляції 

генетичних і метаболічних процесів у клітинах та тканинах. Механізмом дії 

препарату є впорядкована ескалація редокс-стану клітин. 

Новий рівень функціонування редокс-систем та динаміки 

фосфорилювання ключових білків сигналпередаючих систем та 

транскрипційних факторів обумовлюють системний цитопротекторний 

ефект. Важливими для ефективного загоєння рани можуть бути такі 

властивості препарату, як здатність регулювати синтез цитокінів, 

підвищувати активність тканинних макрофагів, системний цитопротекторний 

ефект препарату, здатність стимулювати проліферацію та диференціювання 

клітин.  

При виборі препарату для місцевого лікування рани виходили з того, 

що наночастинкам срібла притаманні антимікробні властивості, здатність 

впливати на перебіг запалення, моделювати функціональну активність клітин 

сполучної тканини фібробластичного ряду. Розмір наночастинок 30 нм 

обраний враховуючи їх мінімальну токсичну дію з поміж наночастинок 

інших розмірів.  

 

2.5. Статистичні методи дослідження. 

 

Для статистичної обробки отриманих в результаті експериментальних 

досліджень та клінічних спостережень даних застосовували пареметричні та 

непараметричні методи [236]. В роботі застосований дисперсійний аналіз 
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(після первірки на розподілу на нормальність); у разі якщо нульова гіпотеза 

не підтверджувалася, для подальшого аналізу використовували критерій 

Ньюмена – Кейлса. Статистичний аналіз результатів генетичних досліджень 

проводили із застосуванням показника відношення шансів (OR) з 

розрахунком минимального та максимального значення довірчого інтервалу 

(95 % CI); для оцінки значущості відмінностей застосовували критерій 

відповідності χ
2
. Для оцінки відмінностей між групами хворих по тривалості 

післяопераційного періоду застосовували критерій відповідності χ
2
. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПЕРЕБІГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РАНИ ШКІРИ У ЩУРІВ З ЦУКРОВИМ 

ДІАБЕТОМ 

  

3.1. Особливості загоєння експериментальної рани шкіри у щурів з 

різним типом ацетилування і цукровим діабетом.  

 

В результаті проведених досліджень з’ясовані особливості перебігу 

рани шкіри у щурів з експериментальним цукровим діабетом і набутими та 

спадковими особливостями функціонування антиоксидантної системи. 

Встановлено, що генетично детермінований тип ацетилування істотно не 

впливає на загоєння рани шкіри у щурів без цукрового діабету (група 

порівняння). У всіх тварин загоєння рани завершувалося протягом десяти діб 

(табл. 3.1, рис. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Розподіл тварин без цукрового діабету за терміном загоєння 

експериментальної рани шкіри 

(n-кількість тварин) 

Швидкість 

ацети 

лювання 

Затравка 

амінотриаз

олом 

Доба спостереження після нанесення рани шкіри 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Висока 

Не про 

водили 
2 8 - - - - - - 

Проводили 0 9 1 - - - - - 

Повільна 

Не про 

водили 
1 9 - - - - - - 

Проводили 0 6  3 1 - - - - 

 Примітка. Статистично достовірні відмінності в групах порівняння 

відсутні.  
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Додаткова затравка амінотриазолом істотно не впливає на тривалість 

загоєння рани шкіри у щурів з різним типом ацетилуванням, без 

експериментального цукрового діабету. Спостерігали лише тенденцію до 

уповільнення загоєння рани у тварин з повільним типом ацетилування та 

затравкою амінотриазолом. 

 

Рис. 3.1. Загоєння експериментальної рани шкіри у щура групи 

порівняння (швидкий тип ацетилування, без затравки амінотриазолом, 

стрептозотоциновий цукровий діабет не відтворювали), 10 доба 

експерименту. 

У щурів з відтвореним стрептозотоциновим цукровим діабетом 

спостерігали уповільнення загоєння рани (табл. 3.2), що узгоджується з 

існуючими даними про особливості перебігу хірургічних захворювань у 

хворих на цукровий діабет. Загоєння рани шкіри у тварин з цукровим 

діабетом тривало до 10-14-ї доби після оперативного втручання. Привертає 

увагу і те, що за умов цукрового діабету, за відсутності затравки 

амінотриазолом швидкість загоєння рани шкіри у тварин з повільним та 

швидким типом ацетилування однакова. В свою чергу при затравці  
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амінотриазолом розподіл тварин за терміном загоєння рани статистично 

вірогідно відрізняється у тварин з швидким і повільним типом ацетилування, 

так у щурів з швидким типом ацетилування остаточне загоєння рани шкіри 

спостерігали з 10-ї по 13-ту добу експерименту, з повільним – з 11-ї по 14-ту.  

Таблиця 3.2 

Розподіл тварин з цукровим діабетом за терміном загоєння 

експериментальної рани шкіри 

(n-кількість тварин) 

Швидкіс

ть ацети 

лювання 

Затравка 

амінотри

азолом 

Доба спостереження після нанесення рани шкіри 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Висока  

Не про 

водили 
0 

2 

*
1
р=0

,0004 

3 

*
1
р=

0,016 

4 1 - - - 

Проводил

и 
0 

0 

*
1
р=

0,000

1 

0 

*
1
р=

0,000

01 

 

1 

*
1
р=

0,000

1 

*
3
р=0,

0006 

3 

*
1
р=

0,005 

*
3
р=

0,005 

4 2 - 

Повільна 

Не про 

водили 
0 

3 

*
1
р=

0,002 

2 

*
1
р=

0,016 

5 - - - - 

Проводил

и 
0 

0 

*
1
р=

0,005 

0 

*
1
р=

0,000

1 

0 

*
1, 

3
р=0,

0000

1 

1 

*
1,3 

р=0,0

001 

1 

*
1,3

р

=0,00

04 

*
2
р=

0,012 

5 3 

 Примітки: 

1. *
1
 – р<0,05 порівняно з тваринами відповідної підгрупи без 

цукрового діабету (дані для порівняння в табл. 3.1); 

2. *
2
 – р<0,05 порівняно з тваринами з високою швидкістю 

ацетилування; 

3. *
3
 – р<0,05 порівняно з тваринами, без затравки амінотриазолом. 
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В результаті проведених досліджень доведено вплив затравки 

амінотриазолом на швидкість загоєння рани шкіри (рис. 3.2., 3.3).  

 

Рис. 3.2. Загоєння експериментальної рани шкіри у щура дослідної 

групи (стрептозотоциновий цукровий діабет, швидкий тип ацетилування, 

затравка амінотриазолом), 10 доба експерименту. 

 

Рис. 3.3. Загоєння експериментальної рани шкіри у щура дослідної 

групи (стрептозотоциновий цукровий діабет, повільний тип ацетилування, 

затравка амінотриазолом), 10 доба експерименту. 
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Різна площа рани шкіри на 10-ту добу експерименту підтверджує, що 

за умов дії амінотриазолу реалізуються генетично детерміновані особливості 

швидкості ацетилування, що в свою чергу відбивається на швидкості 

регенерації ушкодженої шкіри. 

У щурів з повільним типом ацетилування в умовах цукрового діабету 

(без затравки амінотриазолом) тривалість загоєння рани перевищувала 

показники щурів групи порівняння на 16,5 %, з швидким типом ацетилування 

– на 20,5% (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Середня тривалість загоєння експериментальної рани шкіри 

(М±m, доба, n = 10) 

Цукро 

вий 

діабет 

Швидкість 

ацети 

лювання 

Затравка амінотриазолом 
 

Тривалість загоєння рани 

шкіри 

 

Не 

моделюва

ли 

Висока 
Не проводили 7,8±0,13 

Проводили 8,1±0,1 

Повільна 
Не проводили 7,9±0,1 

Проводили 8,5±0,22 

Моделюв

али 

Висока  
Не проводили 9,4±0,31*

1
 

Проводили 11,7±0,3*
1, 3

 

Повільна 
Не проводили 9,2±0,29*

1
 

Проводили 13,0±0,3*
1, 2, 3

 

 Примітки: 

1. *
1
 – р<0,05 порівняно з тваринами відповідної підгрупи без 

цукрового діабету; 

2. *
2
 – р<0,05 порівняно з тваринами з високою швидкістю 

ацетилування; 

3. *
3
 – р<0,05 порівняно з тваринами, яким не проводили затравку 

амінотриазолом. 
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Затравка щурів з цукровим діабетом амінотриазолом, спричиняла 

збільшення строків загоєння рани у щурів з повільним типом ацетилування в 

середньому на 4,5 доби, з швидким типом – на 3,7 доби, порівняно з щурами 

групи порівняння (р˂0,05). Найбільш тривалі строки загоєння 

експериментальної рани, на 14-ту добу, спостерігали у щурів з цукровим 

діабетом, повільним типом ацетилування та затравкою амінотриазолом. У 

тварин цієї групи тривалість загоєння рани була в середньому на 2,6 доби 

довшою, ніж у тварин з швидким типом ацетилування і цукровим діабетом; 

та в середньому на 8,7 діб довшою, ніж у тварин повільним типом 

ацетилування, цукровим діабетом але без затравки амінотриазолом.   

При гістологічних дослідженнях виявлені відмінності в епітелізації 

ранового дефекту. Так в одні і ті самі строки спостереження у щурів без 

цукрового діабету зі швидким типом ацетилування без затравки 

амінотриазолом спостерігали інтенсивні процеси епітелізації рани (рис 3.4).  

 

Рис. 3.4. Край експреиментальної рани шкіри у щура групи порівняння 

(швидкий тип ацетилування, без затравки амінотриазолом, 

стрептозотоциновий цукровий діабет не відтворювали), епітелізація дефекту, 

10 доба експерименту. Забарвлення: гематоксилін-еозин, × 100. 
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У таких тварин спостеріагли і відновлення сполучної тканин дерми 

шкіри (рис. 3.5).     

 

Рис. 3.5. Відновлення сполучнотканинної строми дерми шкіри після 

нанесення експериментальної рани у щура групи порівняння (швидкий тип 

ацетилування, без затравки амінотриазолом, стрептозотоциновий цукровий 

діабет не відтворювали), епітелізація дефекту, 10 доба експерименту. 

Забарвлення: за ван Гізон, × 100. 

У щурів з цукровим діабетом, повільним типом ацетилування та 

затравкою амінотриазолом виявили затримку у відновленні 

сполучнотканинної строми, спостерігали затримку відновлення архітектніки 

колагенових волокон в окремих ділянках дерми (рис. 3.6). Також менша 

функціональна активінсть ядер базального шару призводила до затримки 

епітелізації ранового дефекту, про що свідчила порівняно менша товщина 

епітеліального шару, осередкова епітелізація; спостерігали виразну 

лімфоцитарно-гістіоцитарну інфільтрацію дна експериментальної рани шкіри 

(рис. 3.7). В інших групах дослідження за відсутності одного з патологічних 

факторів спостерігали проміжну гістологічну картину відновлення ранового 
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дефекту. Слід зазначити, що за відсутності затравки амінотриазолом не 

спостерігали морфологічних відмінностей у загоєнні рани шкіри у тварин з 

повільним та швидким типом ацетилування. 

 

Рис. 3.6. Відновлення сполучнотканинної строми дерми шкіри після 

нанесення експериментальної рани у щура дослідної групи 

(стрептозотоциновий цукровий діабет, повільний тип ацетилування, затравка 

амінотриазолом), осередкове відновлення архітектноіки сполучнотканинної 

строми дерми, 10 доба експерименту. Забарвлення: за ван Гізон, × 100. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про те, що тип 

ацетилування істотно не впливає на швидкість загоєння експериментальної 

рани шкіри у тварин, як з моделлю цукрового діабету так і без неї. У разі 

поєднаної дії декількох чинників відбувається сумація метаболічних зрушень 

викликаних цукровим діабетом, пригнічення активності каталази, 

спричинене дією амінотриазолу та зміни другої стадії детоксикації пов’язані 

з низькою активністю N-ацетилтрансферази. Ймовірно сумація зазначених 

ефектів спричиняє виснаження систем неспецифічної резистентності 

організму, що відбивається на процесах регенерації в рані і спричиняє 

збільшення тривалості її загоєння. 
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Рис. 3.7. Край експриментальної рани шкіри у щура з цукровим 

діабетом повільним типом ацетилування та затравкою амінотриазолом, 

осередки епітелізації дефекту, лімфоцитарно гістіоцитарна інфільтарація дна 

рани, 10 доба експерименту. Забарвлення: гематоксилін-еозин, × 100. 

Тип ацетилування та штучне пригнічення функціональної активності 

ферментів антиоксидантної системи дією амінотриазолу, за умов відсутності 

цукрового діабету, істотно не впливають на швидкість загоєння рани шкіри. 

Відтворення у щурів стрептозотоцинового цукрового діабету уповільнює 

загоєння рани шкіри у середньому на 1,3-1,6 доби. За умов 

експериментального цукрового діабету повільний тип ацетилування є 

фактором схильності до порушень регенерації шкіри після нанесення 

експериментальної травми, про що свідчить в середньому на 1,3 доби довший 

термін загоєння рани ніж у тварин з повільним типом ацетилування без 

цукрового діабету. Штучне пригнічення активності ферментів 

антиоксидантної системи шляхом затравки амінотриазолом максимально 

уповільнює загоєння рани шкіри у тварин з цукровим діабетом і повільним 

типом ацетилування, що морфологічно підтверджується затримкою 
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епітелізації дефекту, осередковим відновленням сполучнотканинної строми 

дерми шкіри. 

 

3.2. Стан тіол-дисульфідної системи сироватки крові та тканин шкіри 

при загоєнні експериментальної рани шкіри у щурів з різним типом 

ацетилування і цукровим діабетом.  

 

В розділі наведені дані про особливості стану тіол-дисульфідної 

системи сироватки крові та тканин шкіри при моделюванні рани шкіри у 

щурів з експериментальним цукровим діабетом, різними типами 

ацетилування та пригніченням активності ферментів антиоксидантної 

системи. 

В результаті проведених досліджень з’ясовано, що в сироватці крові 

інтактних щурів міститься 521±3,2 мкмоль/л SH-груп, 129±3,0 мкмоль/л SS-

груп, ТДС складає 4,04±0,11; в тканинах шкіри вміст SH-груп складає 

5,48±0,07 мкмоль/г тканин,  SS-груп – 1,73±0,04 мкмоль/г тканин, ТДС 

становить 3,18±0,09. При моделюванні лише експериментальної рани у щурів 

з повільним і швидким типом ацетилування не спостерігали істотних 

зрушень в тіол-дисульфідній системі сироватки крові на всіх строках 

спостереження порівняно з інтактними тваринами (табл. 3.4). Загоєння рани у 

всіх тварин зазначеної групи спостерігали не пізніше восьмої доби 

експерименту. 

При моделюванні рани шкіри і затравці амінотриазолом у тварин з 

швидким типом ацетилування виявлено зменшення вмісту сульфгідрильних 

груп в сироватці крові на 3-ю та 5-ту добу експерименту, що 

супроводжувалося зменшенням ТДС. Відновлення зрушень в тіол-

дисульфідній системі сироватки крові до показників інтактних тварин 

відбувалося на 7-му добу експерименту. Схожі за напрямом і тривалістю 

зрушення виявлені в тіол-дисульфідній системі сироватки крові при 
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моделюванні рани шкіри у тварин з повільним типом ацетилування та 

затравкою амінотриазолом. 

Таблиця 3.4 

Вміст SH-груп, SS-груп та ТДС в сироватці крові щурів без цукрового 

діабету з експериментальною раною шкіри  

(M±m, мкмоль/л, n = 10) 

Біомат

еріал 

Швидкі

сть 

ацетилу

вання 

Затрав 

ка аміно 

триазол

ом 

До

ба 
SH-групи SS-групи ТДС 

Сироват

ка крові 

Висо 

ка 

Не 

проводи

ли 

3 520±5,3 129±3,6 4,05±0,15 

5 521±4,6 130±3,2 4,03±0,13 

7 523±4,1 130±3,2 4,04±0,13 

Проводи

ли 

3 507±3*
1,2

 135±1,5 3,76±0,05*
1
 

5 505±2,9*
1,2

 135±4,0 3,74±0,05*
1,2

 

7 514±5,7 129±2,7 3,98±0,1 

Повіль

на 

Не 

проводи

ли 

3 518±6,4 129±3,9 4,04±0,17 

5 515±7,1 126±4,3 4,11±0,17 

7 521±6,3 128±3,9 4,09±0,15 

Проводи

ли 

3 479±4,3*
1,2,3

 141±1,2*
1,2,3

 3,39±0,05*
1,2,3

 

5 467±5,5*
1,2,3

 134±2,9 3,5±0,11*
1,3

 

7 504±4,8*
1,3

 133±2,9 3,79±0,08 

Примітки: 

1. *
1
 – р<0,05 порівняно з інтактними тваринами; 

2. *
2
 – р<0,05 порівняно з тваринами високою швидкістю 

ацетилування; 

3. *3 – р<0,05 порівняно з тваринами, яким не проводили затравку 

амінотриазолом. 

У тварин з повільним типом ацетилування, на відміну від швидких 

ацетиляторів, зменшення вмісту в сироватці крові SH-груп спостерігалося і 
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на сьому добу експерименту; виявлено збільшення вмісту SS-груп на 3-ю 

добу експерименту в сироватці крові порівняно з інтактними тваринами. 

Загоєння рани шкіри у тварин зазначеної групи спостерігали на 9-10 добу 

експерименту.  

Таким чином, затравка амінотриазолом сприяє фенотипічним проявам 

генетично детермінованих особливостей ацетилування. У тварин з повільним 

типом ацетилування, яким давали амінотриазол, порівняно з тваринам з 

швидким типом ацетилування, на 3- та 5-ту добу спостереження в сироватці 

крові містилося менше SH-груп; на третю добу спостереження сироватка 

крові містила більше SS-груп; ТДС на третю добу  було меншим на 16,1 %. 

При моделюванні лише експериментальної рани у щурів з повільним і 

швидким типом ацетилування не спостерігали істотних зрушень в тіол-

дисульфідній системі тканин шкіри на всіх строках спостереження порівняно 

з інтактними щурами (табл. 3.5). 

За умов затравки амінотриазолом в тканинах шкіри щурів, як з 

швидким, так і повільним типом ацетилування спостерігали зменшення 

вмісту SH-груп та зменшення ТДС на всіх строках спостереження у 

порівнянні з показниками інтактних тварин. При цьому у тварин з повільним 

типом ацетилування зсув в тіол-дисульфідній системі у бік окислених 

продуктів був більш виражений. Так, у тварин з повільним типом 

ацетилування ТДС тканин шкіри на 5- та 7-у добу експерименту було 

меншим, ніж у щурів з швидким типом ацетилування на 11,6 та 9,4 % 

відповідно. 

 Статистично достовірних відмінностей у строках загоєння 

експериментальної рани у щурів без цукрового діабету з різним типом 

ацетилування не виявлено. Таким чином, затравка амінотриазолом спричиняє 

зменшення в тканинах шкіри та сироватці крові вмісту SH-груп, зменшення 

ТДС, вираженість зрушень більша у щурів з повільним типом ацетилування, 

але тип ацетилування не впливав на швидкість загоєння експериментальної 

рани. 
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Таблиця 3.5 

Вміст SH-груп, SS-груп та ТДС в тканинах шкіри щурів без цукрового 

діабету з експериментальною раною шкіри  

(M±m, мкмоль/г тканин шкіри, n = 10) 

Біомат

еріал 

Швидкі

сть 

ацетилу

вання 

Затрав 

ка аміно 

триазол

ом 

До

ба 
SH-групи SS-групи ТДС 

Тканини 

шкіри 

Висо 

ка  

Не 

проводи

ли 

3 5,31±0,07 1,74±0,05 3,06±0,12 

5 5,38±0,1 1,75±0,05 3,09±0,14 

7 5,56±0,13 1,73±0,06 3,24±0,18 

Проводи

ли 

3 4,32±0,17*
1,3

 1,81±0,07 2,4±0,14*
1,3

 

5 4,35±0,16*
1,3

 1,82±0,05 2,41±0,13*
1,3

 

7 4,41±0,11*
1,3

 1,8±0,03 2,45±0,09*
1,3

 

Повіль 

на 

Не 

проводи

ли 

3 5,28±0,17 1,7±0,09 3,14±0,2 

5 5,35±0,1 1,68±0,06 3,2±0,13 

7 5,5±0,1 1,71±0,06 3,22±0,06 

Проводи

ли 

3 4,01±0,12*
1,3

 1,89±0,07 2,12±0,02*
1,3

 

5 4,1±0,1*
1,3

 1,93±0,07*
1,3

 2,13±0,03*
1-3

 

7 4,21±0,13*
1,3

 1,9±0,09 2,22±0,05*
1-3

 

Примітки: 

1. *
1
 – р<0,05 порівняно з інтактними тваринами; 

2. *
2
 – р<0,05 порівняно з тваринами високою швидкістю 

ацетилування; 

3. *
3
 – р<0,05 порівняно з тваринами, яким не проводили затравку 

амінотриазолом. 

За умов відтворення стрептозотоцинового цукрового діабету зрушення 

тіол-дисульфідної системи були більш виразні у всіх групах спостереження 

(табл. 3.6). Так, у щурів з швидким типом ацетилування, за відсутності 

затравки амінотриазолом на всіх строках спостереження виявлено зменшення 



75 

вмісту SH-груп в сироватці крові, збільшення вмісту SS-груп, зменшення 

ТДС на 5- і 7-му добу порівняно з інтактними тваринами.  

Таблиця 3.6 

Вміст SH-груп, SS-груп та ТДС в сироватці крові щурів з цукровим 

діабетом з експериментальною раною шкіри  

(M±m, мкмоль/л, n = 10) 

Біомат

еріал 

Швидкі

сть 

ацетилу

вання 

Затрав 

ка аміно 

триазол

ом 

До

ба 
SH-групи SS-групи ТДС 

Сироват

ка крові 

Висо 

ка 

Не 

проводи

ли 

3 498±9,1*
1,4

 132±3,5 3,78±0,12 

5 485±9,9*
1,4

 145±5,3*
1,4

 3,36±0,08*
1,4

 

7 489±12,9*
1,4

 140±5,1 3,51±0,18*
1,4

 

Проводи

ли 

3 421±6,5*
1,3,4

 141±5,0*
1
 3,0±0,08*

1,3,4
 

5 405±10,2*
1,3,4

 149±6,0*
1
 2,74±0,15*

1,3,4
 

7 390±11,8*
1,3,4

 153±6,8*
1,4

 2,57±0,17*
1,3,4

 

Повіль

на 

Не 

проводи

ли 

3 402±10,1*
1,2,4

 153±8,2*
1,2,4

 2,66±0,17*
1,2

 

5 397±9,1*
1,2,4

 158±5,4*
1,4

 2,52±0,1*
1,2,4

 

7 372±15,5*
1,2,4

 159±5,1*
1,2,4

 2,34±0,9*
1,2,4

 

Проводи

ли 

3 385±20,5*
1,4

 158±5,7*
1,2,4

 2,45±0,17*
1,2,4

 

5 369±14,7*
1,2,4

 169±6,1*
1,2,4

 2,2±0,13*
1,2,4

 

7 354±7,2*
2,4

 173±4,4*
1-4

 2,05±0,07*
1,2,4

 

 Примітки: 

1. *
1
 – р<0,05 порівняно з інтактними тваринами; 

2. *
2
 – р<0,05 порівняно з тваринами високою швидкістю ацетилування; 

3. *
3
 – р<0,05 порівняно з тваринами, яким не проводили затравку 

амінотриазолом; 

4. *
4
 – р<0,05 порівняно з тваринами з цукровим діабетом відповідної 

групи. 
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Максимальне зменшення ТДС спостерігали на 5-ту добу експерименту, 

на 16,8 % від показників інтактних тварин. Затравка амінотриазолом 

поглиблювала порушення балансу в тіол-дисульфідній системі сироватки 

крові експериментальних щурів. Вміст SH-груп в сироватці крові був 

меншим в середньому на 15,5-20,2 % ніж у щурів, які не отримували 

амінотриазол під час моделювання рани шкіри, ТДС було меншим в 

середньому на 18,5-26,8 %. 

Аналогічні зрушення вмісту SH-груп, SS-груп і ТДС відбувалося в 

тканинах шкіри щурів з швидким типом ацетилування (табл 3.7). У щурів з 

швидким типом ацетилування, за відсутності затравки амінотриазолом на 

всіх строках спостереження не виявлено достовірного зменшення вмісту SH-

груп в тканинах шкіри порівняно з інтактними тваринами. Але ТДС було 

меншим за показники інтактних тварин з 3- по 7-му добу експерименту. 

Застосування амінотриазолу при моделюванні рани шкіри спричиняло 

зменшення вмісту SH-груп в тканинах шкіри і зменшення ТДС на всіх 

строках спостереження, як у порівнянні з інтактними тваринами, так і у 

порівнянні зі щурами, які не отримували амінотриазол. Звертає увагу те, що у 

тварин без затравки амінотразолом з 3-ї по 7-му добу експерименту 

спостерігали поступове збільшення вмісту SH-груп і ТДС тканин шкіри. У 

тварин із затравкою амінотриазолом, навпаки вміст SH-груп і ТДС 

зменшувалися.  

Отримані дані можуть свідчити на користь того, що за умов цукрового 

діабету і відтворення рани шкіри (без затравки амінотриазолом) відбувається 

виснаження функціональних резервів тіол-дисульфідної системи. Виявлені 

зрушення супроводжувалися зростанням термінів загоєння 

експериментальної рани шкіри до 10-11 доби з моменту її відтворення. 

В свою чергу, у тварин з повільним типом ацетилування, цукровим 

діабетом без затравки амінотриазолом на всіх строках спостереження 

зменшувався вміст в сироватці крові SH-груп, зростав вміст SS-груп та 

зменшувалося ТДС. 
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Таблиця 3.7 

Вміст SH-груп, SS-груп та ТДС в тканинах шкіри щурів з цукровим 

діабетом з експериментальною раною шкіри  

(M±m, мкмоль/г тканин шкіри, n = 10) 

Біомат

еріал 

Швидкі

сть 

ацетилу

вання 

Затрав 

ка аміно 

триазол

ом 

До

ба 
SH-групи SS-групи ТДС 

Тканини 

шкіри 

Висо 

ка  

Не 

проводи

ли 

3 5,28±0,9 1,83±0,05 2,89±0,09*
1
 

5 5,31±0,08 1,85±0,05 2,88±0,08*
1
 

7 5,45±0,18 1,85±0,03*
1
 2,94±0,05*

1
 

Проводи

ли 

3 4,28±0,11*
1,3

 1,89±0,04*
1
 2,27±0,09*

1,3
 

5 4,15±0,06*
1,3

 1,93±0,06*
1
 2,16±0,07*

1,3
 

7 4,05±0,07*
1,3,4

 1,98±0,04*
1,3,4

 2,05±0,05*
1,3,4

 

Повіль 

на 

Не 

проводи

ли 

3 5,05±0,06*
1
 1,78±0,04 2,84±0,09*

1
 

5 4,9±0,09*
1,2,4

 1,83±0,06 2,69±0,11*
1,4

 

7 4,75±0,1*
1,2,4

 1,89±0,04*
1,4

 2,52±0,06*
1,2,4

 

Проводи

ли 

3 3,18±0,05*
1-4

 1,93±0,04*
1,3

 1,65±0,05*
1-4

 

5 3,0±0,05*
1-4

 2,0±0,04*
1,3

 1,5±0,03*
1-4

 

7 2,76±0,05*
1-4

 2,11±0,04*
1-4

 1,31±0,04*
1-4

 

 Примітки: 

1. *
1
 – р<0,05 порівняно з інтактними тваринами; 

2. *
2
 – р<0,05 порівняно з тваринами високою швидкістю 

ацетилування; 

3. *
3
 – р<0,05 порівняно з тваринами, яким не проводили затравку 

амінотриазолом; 

4. *
4
 – р<0,05 порівняно з тваринами з цукровим діабетом 

відповідної групи. 

В тканинах шкіри зазначеної групи тварин зменшувалося ТДС, але не 

зазнавав істотних змін вміст SH-груп. Отримані дані пояснюються тим, що за 
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патологічних умов SH-груп із сироватки крові потрапляють до тих тканин де 

вони максимально потрібні. В даному випадку в тканини ранової стінки та 

оточуючі рану ділянки неушкодженої шкіри. 

Нарешті максимальні строки загоєння рани (до 14-ї доби від моменту 

нанесення рани), і максимальні зрушення в тіол-дисульфідній системі 

спостерігали у тварин з цукровим діабетом, повільним типом ацетилування 

та затравкою амінотриазолом. Так порівняно з тваринами контрольної групи 

(без цукрового діабету), на сьому добу експерименту,  вміст в сироватці крові  

SH-груп був меншим на 29,8 %, SS-груп – більшим на 30,1 %, а ТДС було 

меншим на 45,9 %. В тканинах шкіри порівняно з тваринами контрольної 

групи, на сьому добу експерименту, вміст SH-груп був меншим на 34,4 %, 

SS-груп – більшим на 11,1 %, а ТДС було меншим на 41,0 %. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що за відсутності 

цукрового діабету і без затравки амінотриазолом, під час моделювіання рани 

шкіри функціональна активність ядер епітеліоцитів статистично вірогідно не 

відрізнялась у щурів зі швидким та повільним типом ацетилування (табл. 

3.8). За умов затравки амінотриазолом спостерігали пригнічення 

функціональної активності ядер епітеліоцитів у тварин з відтвореним 

стрептозотоциновим цукровим діабетом, порівняно з щурами без діабету. 

Нарешті у щурів зцукровим діабетом майже у всіх групах спостереження 

виявлено меншу кількість клітин з високою функціональною активністю 

ядер.  

Таким чином, зміни в тіол-дисульфідній системі сироватки крові, які 

характеризують зрушення в стані неспецифічної резистентності організму, та 

тіол-дисульфідній системі тканин шкіри можуть бути одним з механізмів 

змін строків загоєння експериментальної рани шкіри. Адже від стану тіол-

дисульфідної системи залежить ефективна нейтралізація вільних радикалів. 

У разі поєднаної дії декількох чинників відбувається сумація метаболічних 

зрушень викликаних цукровим діабетом, пригніченням активності каталази 

дією амінотриазолу та змін другої стадії детоксикації пов’язаних з генетично 
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детермінованою низькою активністю N-ацетилтрансферази. Ймовірно 

сумація зазначених ефектів спричиняє виснаження систем неспецифічної 

резистентності організму, що відбивається на процесах регенерації в рані і 

призводить до збільшення тривалості її загоєння (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Динаміка кількості ядер базальних епітеліоцитів з високою 

функціональною активністю в епідермісу при моделюванні рани шкіри у 

щурів з цукровим діабетом  

(M±m, %, n = 10) 

Швидкість 

ацетилування 

Затравка 

аміно 

триазолом 

Доба 
Цукровий діабет 

Моделювали Не моделювали 

Висо 

ка  

Не 

проводили 

3 67,1±1,2 72,3±1,4*
3
 

5 68,2±1,3 73,1±1,7*
3
 

7 69,0±1,2 73,9±1,6*
3
 

Проводили 

3 61,3±1,3*
2
 69,3±1,6*

3
 

5 63,2±1,2*
2
 69,1±1,5*

3
 

7 64,2±1,4*
2
 70,8±1,7*

3
 

Повіль 

на 

Не 

проводили 

3 65,2±1,3 71,8±1,3*
3
 

5 67,0±1,5 73,2±1,5*
3
 

7 68,2±1,5 73,7±1,5*
3
 

Проводили 

3 53,4±1,8*
1,2

 56,9±1,4*
1,2

 

5 57,5±1,9*
1,2

 60,4±1,3*
1,2

 

7 61,8±1,7*
2
 63,8±1,4*

1,2
 

 Примітки: 

1. *
1
 – р<0,05 порівняно з тваринами високою швидкістю 

ацетилування; 

2. *
2
 – р<0,05 порівняно з тваринами, яким не проводили затравку 

амінотриазолом; 
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3. *
3
 – р<0,05 порівняно з тваринами з цукровим діабетом 

відповідної групи. 

 Тип ацетилування та штучне пригнічення функціональної активності 

ферментів антиоксидантної системи, за умов відсутності цукрового діабету, 

істотно не впливають на швидкість загоєння рани шкіри. Відтворення у 

щурів стрептозотоцинового цукрового діабету уповільнює загоєння рани 

шкіри у середньому на 1,3-1,6 доби. За умов експериментального цукрового 

діабету повільний тип ацетилування є фактором схильності до порушень 

регенерації шкіри після нанесення експериментальної травми, про що 

свідчить в середньому на 1,3 доби довший термін загоєння рани ніж у тварин 

з повільним типом ацетилування без цукрового діабету. Штучне пригнічення 

активності ферментів антиоксидантної системи шляхом затравки 

амінотриазолом максимально уповільнює загоєння рани шкіри у тварин з 

цукровим діабетом і повільним типом ацетилування. 

 

3.3. Ефективність застосування препаратів групи тіопоетинів та 

колоїдного розчину наночастинок срібла для експериментального лікування 

експериментальної рани шкіри у щурів з цукровим діабетом. 

 

В результаті проведених досліджень з’ясовано, що застосування 

наночастинок срібла та препарату групи тіопоетинів у якості 

експериментальної монотерапії або сумісного їх застосування прискорює 

загоєння рани шкіри. Тривалість загоєння рани у щурів без терапії складала в 

середньому 13,0±0,3 діб. 

Ефективність застосування різних виідв експериментальної терапії 

збільшувалася в ряду монотерапія колоїдним розчином наночастинок срібла 

розміром 30 нм; монотерапія препаратом групи тіопоетинів парентерально; 

поєднане застосування колоїдного розчину наночастинок срібла місцево, 

препарату групи тіопоетинів парентерально (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Терміни загоєння експериментальної рани шкіри за умов 

застосування експеримен тальної терапії. * - р<0,05 порівняно з тваринами 

без лікування; # - р<0,05 порівняно з тваринами, які отримували 

наночастинки срібла і препарат групи тіопетинів.  

На рисунку 3.9 наведено макрофотографія експриментальної рани 

шкіри у щурів з цукровим діабетом, повільним типом ацетилування та 

затравкою амінотриазолом на 14-ту добу експерименту, тварини цієї групи не 

отримували лікування. Привертають увагу кальозні края рани. Порівняння з 

розмірами рани наведеними на рисунку 3.3 у тварин цієї ж 

експериментальної групи на 10-ту добу експерименту свідчить про повільні 

темпи загоєння рани. 

Монотерапія колоїдним розчином наночастинок срібла прискорювала 

загоєння рани на 9,2 % в середньому до 11,8±0,36 діб; монотерапія 

препаратом групи тіопоетинів зменшувала тривалість загоєння рани на 24,6 

% до 9,8±0,23 діб. На рисунку 3.10 наведена макрофотогрфія 

експреиментальної рани шкіри у тварин, які отримували монотерапію 

препаратом групи тіопоетинів. Привертає увагу менша площа не 

*

  

* 

* 

доба 
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епітелізованої поверхні, проівняно з попередньою групою (рис. 3.9) не грубі 

края рани.  

 

Рис. 3.9. Загоєння експериментальної рани шкіри у щура дослідної 

групи (стрептозотоциновий цукровий діабет, повільний тип ацетилування, 

затравка амінотриазолом), без лікування, 14 доба експерименту. 

Найменшою була тривалість загоєння експериментальної рани шкіри 

при спільному застосуванні наночастинок срібла і препарату групи 

тіопоетинів і складала 9,1±0,18 діб, що на 30,0 % менше ніж у тварин без 

лікування. 

На рисунку 3.11 наведено експериментальну рану у щурів, які 

отримували лікування препаратом групи тіопоетинів та колоїдним розчином 

наночастинок срібла. Дефект шкіри на 10-ту добу експерименту майже 

епітелізувався.  

При комплексному застосуванні наночастинок срібла і препаратів 

групи тіопоетинів загоєння рани відбувалося на 7,1% швидше, ніж при 

монотерапії тіопоетинами та на 29,7% швидше, ніж при монотерапії 

колоїдним розчином наночастинок срібла. 
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Рис. 3.10. Загоєння експериментальної рани шкіри у щура дослідної 

групи (стрептозотоциновий цукровий діабет, повільний тип ацетилування, 

затравка амінотриазолом), лікування із застосуванням препарату групи 

тіопоетинів, 7 доба експерименту. 

Терапевтичний ефект зазначених засобів реалізується через вплив на 

стан тіол-дисульфідної системи та процеси які лежать в основі регенерації. 

При місцевому застосуванні колоїдного розчину наночастинок срібла не 

спостерігали відмінностей функціональної активності ядер епітелію від 

тварин контрольної групи. Спостерігали лише стабілізацію тіол-

дисульфідного співвідношення сироватки крові на 7-му добу спостереження. 

При експериментальній монотерапії рани препаратом групи 

тіопоетинів спостерігали зростання кількості клітин з високою 

функціональною активністю ядер та зростання тіол-дисульфідного 

співвідношення  сироватки крові порівняно з тваринами, які не отримували 

лікування. Так на 3- та 7-му добу експерименту кількість епітеліоцитів з 

високою функціональною активністю ядер перевищувала показники 

нелікованих тварин на 9,6 та 11,8 % відповідно. ТДС сироватки крові 
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перевищувало показники нелікованих тварин на 5-ту добу спостереження на 

31,8 %, на 7-му – на 47,8 % (табл. 3.9). 

 

Рис. 3.11. Загоєння експериментальної рани шкіри у щура дослідної 

групи (стрептозотоциновий цукровий діабет, повільний тип ацетилування, 

затравка амінотриазолом), лікування із застосуванням колоїдного розчину 

наночастинок срібла і перпарату групи тіопоетинів, 7 доба експерименту. 

При монотерапії препаратом групи тіопоетинів, порівняно з 

монотерапією наночастинками срібла, в сироватці крові зафіксовано більше 

ТДС в середньому на 32,4-42,9 % в залежності від терміну спостереження, та 

більша кількість епітеліоцитів з високою функціональною активністю ядер 

на 7-му добу спостереження на 11,3 %.  

Найбільш ефективним виявилося застосування місцево колоїдного 

розчину наночастинок срібла та парентерально препарату групи тіопоетинів, 

що збільшувало швидкість загоєння експериментальної рани на 30,0 % 

порівняно з нелікованими тваринами. Застосування зазначених препаратів 

змінювало тіол-дисульфідне співвідношення сироватки крові та 

функціональну активність ядер епітелію шкіри в ділянках навколо рани. При 

застосуванні тіопоетинів і наночастинок срібла (група ІV)  виявлено 
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збільшення ТДС в період з 3-ї по 7-му добу після нанесення 

експериментальної рани на 16,7 %. В той же термін зростала кількість 

епітеліоцитів з високою функціональною активністю ядер на 19,8 %. 

Таблиця 3.9 

Стан ТДС сироватки крові і тканин шкіри, функціональної 

активності ядер епітеліоцитів епідермісу за умов експериментальної 

терапії рани шкіри 

(М±m, доба, n = 10) 

Експериме

нтальна 

терапія 

Гру

па 
Доба 

Функціональн

а активність 

ядер 

епітеліоцитів 

ТДС  

Сироватка 

крові 

Тканини 

шкіри 

Не 

проводилась 
І 

3 53,4±1,8 2,45±0,17 1,65±0,05 

5 57,5±1,9 2,2±0,13 1,5±0,03 

7 61,8±1,7 *
4
 2,05±0,07 1,31±0,04 

Наночастинк

и срібла 
ІІ 

3 55,6±1,4 2,49±0,15 1,41±0,06*
1
 

5 59,3±1,7 2,19±0,13 1,48±0,04 

7 62,1±1,7 *
4
 2,21±0,03 *

1
 1,48±0,03*

1
 

Тіопоетини  ІІІ 

3 58,0±1,5 2,76±0,08 1,83±0,04*
1,2

 

5 63,0±1,7 *
1,4

 2,9±0,1 *
1,2

 1,98±0,05*
1,2

 

7 69,1±1,6 *
1,2,4

 3,03±0,07 *
1,2

 2,1±0,04*
1,2

 

Наночастинки 

срібла + 

тіопоетини 

ІV 

3 61,0±1,4 *
1,2

 2,81±0,09 1,74±0,04 

5 72,3±1,8 *
1,2,3,4

 3,0±0,05 *
1,2

 1,93±0,05*
1
 

7 73,1±2,1 *
1,2

 
3,28±0,07 

*
1,2,3,4

 
2,37±0,05*

1,3
 

 Примітки: 

1. *
1
 – р<0,05 порівняно з тваринами групи І; 

2. *
2
 – р<0,05 порівняно з тваринами групи ІІ; 

3. *
3
 – р<0,05 порівняно з тваринами групи ІІІ; 

4. *
4
 – р<0,05 порівняно з попереднім строком спостереження. 
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Порівняно з тваринами, які не отримували лікування кількість 

епітеліоцитів з високою функціональною активністю була більшою на всіх 

строках спостереження в середньому на 14,2-25,7 %; ТДС – 36,4-60,0 %. 

Порівняно з тваринами, які отримували монотерапію із застосуванням 

наночастинок срібла (ІІ група), у тварин ІV групи на всіх строках 

спостереження було більше клітин з високою функціональною активністю 

ядер, та на 3 і 5-ту добу спостереження більше ТДС. Порівняно з тваринами 

ІІІ групи – більше ТДС сироватки крові на 7-му добу спостереження та 

більша кількість клітин з високою функціональною активністю на 5-ту добу 

спостереження. 

Привертає увагу те, що в тканинах шкіри навколо рани у щурів з 

монотерапією наночастинками срібла спостерігали зменшення ТДС на 3-тю 

добу спостереження порівняно з нелікованими тваринами на 14,5 %. На 

подальших етапах спостереження ТДС в тканинах шкіри відновлювалося до 

показників нелікованих тварин на 5-ту добу спостереження і перевищував їх 

показники на 7-м у на 13,0 %. При застосуванні монотерапії препаратом 

групи тіопоетинів спостерігали зростання ТДС тканин шкіри на всіх строках 

спостереження порівняно з нелікованими тваринами та тваринами, які 

отримували монотерапію наночастинками срібла. 

При поєднаному застосуванні наночастинок срібла і препаратів групи 

тіопоетинів на 3-ю добу спостереження не спостерігали змін ТДС тканин 

шкіри. Але надалі ТДС тканин шкіри зростав і вже на 7-му добу 

спостереження перевищував показники інтактних тварин на 42,3 %, 

показники тварин, що отримували монотерапію препаратом групи 

тіопоетинів на 11,4 %. Таким чином, одночасне застосування парентерально 

препаратів групи тіопоетинів та місцеве колоїдного розчину наночастинок 

срібла має порівняно більш виражений вплив на метаболічні і регенеративні 

процеси в тканинах шкіри і більш ефективно сприяє загоєнню 

експериментальної рани шкіри. 

Резюме до розділу. 
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В розділі наведені дані щодо дослідження особливостей загоєння рани 

шкіри у щурів зі стрептозотоциновим цукровим діабетом, з різним генетично 

детермінованим типом ацетилування та компрометацією ферментів 

антиоксидантної системи затравкою амінотриазолом. Встановлено, що 

найбільш повільне загоєння експериментальної рани шкіри спостерігається у 

щурів з цукровим діабетом, повільним типом ацетилування за умов затравки 

амінотриазолом. Встановлено, що генетично детермінований тип 

ацетилування, за відсутності цукрового діабету, навіть за умов затравки 

амінотриазолом істотно не впливає на швидкість загоєння експериментальної 

рани шкіри.  

В розділі наведені дані щодо дослідження впливу колоїдного розчину 

наночастинок срібла 30 нм і препаратів групи тіопоетинів на загоєння 

шкірної рани у щурів з цукровим діабетом, генетично детермінованим 

повільним типом ацетилування і експериментальним пригніченням 

активності ферментів антиоксидантної системи. Застосування колоїдного 

розчину наночастинок срібла місцево та препаратів групи тіопоетинів 

парентерально, прискорює загоєння експериментальної рани шкіри за 

рахунок відновлення балансу в тіол-дисульфідній системі сироватки крові та 

тканин шкіри, збільшення функціональної активності епітеліальних клітин 

базального шару епідермісу. Ефективність експериментальної терапії зростає 

в ряду: застосування колоїдного розчину наночастинок срібла 30 нм; 

тіопоетини; наночастинки срібла+тіопоетини. 

Результати викладені в розділі опубліковані: 

1. Адубецька А.Ю. Особливості загоєння рани шкіри за умов 

експериментального цукрового діабету // А.Ю. Адубецька, С.А. Шнайдер / 

Одеський медичний журнал. – 2018. – № 1. – С. 24-28 [237]. 

2. Адубецька А.Ю. Вплив наночастинок срібла на загоєння рани 

шкіри у щурів з експериментальним цукровим діабетом // А.Ю. Адубецька, 
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С.А. Шнайдер, В.М. Скобєєва / Інтегративна антропологія. – 2018. – № 1. – С. 

33-37 [238].  

3. А.Ю. Адубецька Стан тіол-дисульфідної системи при 

моделюванні рани шкіри за умов експериментального цукрового діабету // 

А.Ю. Адубецька, С.А. Шнайдер / Вісник стоматології. – 2018. – № 1. – С. 69–

75 [239]. 

Результати доповідались на наукових форумах: 

1. Адубецька А.Ю. Зміни тіол-дисульфідної системи при моделюванні 

рани шкіри за умов цукрового діабету / А.Ю. Адубецька, С.А. Шнайдер // 

Trends of modern science-2018 : XIV International research and practice 

conference, Sheffield, 30.05.-7.06. 2018: materials. – Sheffield: Science and 

education Ltd, 2018. – Р. 88–91 [240]. 
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РОЗДІЛ 4  

 

ПЕРЕБІГ І ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ОБЛАСТІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

 

4.1. Асоціація між IL-1Β, IL-8, IL-10, VEGF, GSTM1 та GSTT1 

поліморфізмом та ризиком розвитку одонтогенних гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої області 

 

В результаті проведених досліджень визначили частоту різних 

генотипів генів VEGF-634 G/C, IL-1B + 3954 C/T, IL-10 -1082 G/A, IL-8 

251T/A, GSTM1 та GSTT1 у пацієнтів з гнійно-запальними захворюваннями 

щелепно-лицевої ділянки і пацієнтів контрольної групи (табл. 4.1). 

Встановлено, що у пацієнтів без цукрового діабету не спостерігалось 

відмінностей в частоті різних генотипів IL-8 251 T/A, GSTM1 та GSTT1 

порівняно з пацієнтами контрольної групи. Разом з тим у хворих групи 1 

достовірно частіше зустрічався генотип ТТ гену IL-1B та генотипи GG S GA 

гену IL-10 порівняно з пацієнтами контрольної групи. 

У пацієнтів з цукровим діабетом і одонтогенними флегмонами 

відмінності від пацієнтів контрольної групи були більш виразні. Так, частота 

різних генотипів не відрізнялась від показників контрольної групи лише 

стосовно IL-8. У пацієнтів з цукровим діабетом достовірно частіше 

зустрічались генотип CG гену VEGF (алель С повʼязана з підвищеною 

експрессією VEGF), генотип TT гену IL-1B (алель Т повʼязана з підвищеною 

продукцією IL-1B), генотип GA гену IL-10 (алель G повʼязана з підвищеною 

продукцією IL-10), а також делеції генів GSTT1 та GSTM1, що повʼязано з 

низьким синтезом  GSTT1 та GSTM1.  

У пацієнтів з одонтогенними флегмонами та супутнів цукровим 

діабетом на відміну від пацієнтів без цукрового діабету спостерігали 
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зменшення частоти генотипу СС гену VEGF та зменшення частоти 

немутантного генотипу генів  GSTM1 та GSTT1. 

 Табл. 4.1 

Частота генотипів генів VEGF-634 G/C, IL-1B + 3954 C/T, IL-10 -1082 

G/A, GSTM1, GSTT1 у хворих з гнійно-запальними захворюваннями 

щелепно-лицевої ділянки без цукрового діабету (група 1) та цукровим 

діабетом (група 2) 

Поліморфізм 
Група 1 

(n=40) 
% 

Група 2 

(n=40) 
% 

Контро

ль 

(n=20) 

% 

VEGF -634 

G/C 

CC 18 45 9*
1,2

 22,5 12 60 

CG 21 52,5 27*
1
 67,5 6 30 

GG 1 2,5 4 10 2 10 

IL-1B 

+3954C/T 

CC 4*
1
 10 3*

1
 7,5 12 60 

CT 4 10 6 15 6 30 

TT 32*
1
 80 31*

1
 77,5 2 10 

IL-8 

251T/A 

TT 7 17,5 6 15 6 30 

TA 18 45 20 50 9 45 

AA 15 37,5 14 35 5 25 

IL-10           

-1082G/A 

GG 10*
1
 25 8*

1
 20 14 35 

GA 27*
1
 67,5 28*

1
 70 4 20 

AA 3 7,5 4 10 2 10 

GSTM1  
+ 31 77,5 25*

1
 62,5 18 90 

0 9 22,5 15 37,5 2 10 

GSTT1 
+ 33 82,5 23*

1,2
 57,5 17 85 

0 7 17,5 17 42,5 3 15 

Примітки: 

1. *
1
 - p<0,05 у порівнянні з пацієнтами контрольної групи; 

2. *
2
 - p<0,05 у порівнянні з пацієнтами групи 1. 
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Надалі дослідили асоціації між поліморфізмом окремих генів і 

схильністю до виникнення одонтогенних флегмон щелепно-лицевої області. 

В результаті проведених досліджень встановлена відсутність асоціації між 

поліморфізмом VEGFА -634 G/C та ризиком одонтогенних флегмон у 

пацієнтів без цукрового діабету, використовуючи всі генетичні моделі (табл. 

4.2). У хворих на цукровий діабет спостерігався зв'язок між поліморфізмом 

VEGF -634 G/C та одонтогенними щелепно-лицевими інфекціями в 

кодомінантних, гетерозиготних та рецесивних моделях (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Асоціація між поліморфізмом гену VEGF  -634 G/C (rs2010963) та 

ризиком виникнення одонтогенних гнійно-запальних захворювань 

щелепно-лицевої ділянки у пацієнтів з цукровим діабетом 

Генетична 

модель 

Статистичні 

показники 

Хворі без цукрового 

діабету 

Хворі з цукровим 

діабетом 

Домінантна 

модель (CC +  

GC) vs. GG 

OR (95% CI) 4,333 (0,369-50,955) 1,0 (0,167-5,985) 

χ
2
 1,579 0,0001 

P 0,209 1,0 

Рецесивна 

модель CC vs. 

(GC+GG) 

OR (95% CI) 0,545 (0,183-1,623) 0,194 (0,061-0,619) 

χ
2
 1,2 8,242 

P 0,274 0,005 

Гомозиготна 

модель 

CC vs. GG 

OR (95% CI) 3,0 (0,244-36,884) 0,375 (0,056-2,519) 

χ
2
 0,794 1,06 

P 0,373 0,572 

Гетерозиготна 

модель 

CC vs. GC 

OR (95% CI) 0,429 (0,134-1,974) 0,167 (0,048-0,574) 

χ
2
 2,079 8,776 

P 0,15 0,0004 

Кодомінантна 

модель 

C vs. G 

OR (95% CI) 0,826 (0,348-1,960) 0,429 (0,185-0,994) 

χ
2
 0,188 4,0 

P 0,665 0,046 
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Поліморфізм IL-1B + 3954C / T був повʼязаний з підвищеним ризиком 

виникнення одонтогенних флегмон у пацієнтів без цукрового діабету так і у 

пацієнтів з цукровим діабетом в кодомінантній, гомозиготній, домінантній та 

рецесивній моделях (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Асоціація між поліморфізмом гену  IL-1B +3954C/T (rs1143634) та 

ризиком виникнення одонтогенних гнійно-запальних захворювань 

щелепно-лицевої ділянки у пацієнтів з цукровим діабетом 

Генетична 

модель 

Статистичні 

показники 

Хворі без цукрового 

діабету 

Хворі з цукровим 

діабетом 

Домінантна 

модель (CC + 

CT) vs. TT 

OR (95% CI) 0,028 (0,005-0,145) 0,032 (0,006-0166) 

χ
2
 26,606 24,545 

P ˂0,001 ˂0,001 

Рецесивна 

модель CC vs. 

(CT + TT) 

OR (95% CI) 0,074 (0,019-0,291) 0,054 (0,012-0,237) 

χ
2
 17,045 19,6 

P ˂0,001 ˂0,001 

Гомозиготна 

модель 

CC vs. TT 

OR (95% CI) 0,021 (0,003-0,129) 0,016 (0,002-0,109) 

χ
2
 25,782 48,54 

P ˂0,001 ˂0,001 

Гетерозиготна 

модель 

CC vs. CT 

OR (95% CI) 0,5 (0,092-2,73) 0,25 (0,046-1,365) 

χ
2
 0,65 2,7 

P 0,421 0,101 

Кодомінантна 

модель 

C vs. T 

OR (95% CI) 0,059 (0,023-0,151) 0,059 (0,023-0,151) 

χ
2
 42,198 42,198 

P ˂0,001 ˂0,001 

Поліморфізм IL-10 -1082 G / A підвищив ризик одонтогенних 

челюстно-лицевих інфекцій в кодомінантних, гетерозиготних та рецесивних 

моделях, як у пацієнтів без цукрового діабету, так і у хворих з цукровим 

діабетом (рис. 4.4). 
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Таблиця 4.4 

Асоціація між поліморфізмом гену  IL-10     -1082G/A (rs1800896) та 

ризиком виникнення одонтогенних гнійно-запальних захворювань 

щелепно-лицевої ділянки у пацієнтів з цукровим діабетом 

Генетична 

модель 

Статистичні 

показники 

Хворі без цукрового 

діабету 

Хворі з цукровим 

діабетом 

Домінантна 

модель (GG + 

GA) vs. AA 

OR (95% CI) 1,37 (0,210-8,943) 1,0 (0,167-5,985) 

χ
2
 0,109 0,0001 

P 0,742 1,0 

Рецесивна 

модель GG vs. 

(GA + AA) 

OR (95% CI) 0,143 (0,043-0,472) 0,107 (0,031-0,367) 

χ
2
 11,25 16,632 

P ˂0,001 ˂0,001 

Гомозиготна 

модель 

GG vs. AA 

OR (95% CI) 0,476 (0,067-3,396) 0,286 (0,042-1,923) 

χ
2
 0,562 1,768 

P 0,454 0,184 

Гетерозиготна 

модель 

GG vs. GA 

OR (95% CI) 0,106 (0,028-0,399) 0,082 (0,021-0,318) 

χ
2
 12,681 15,341 

P ˂0,001 ˂0,001 

Кодомінантна 

модель 

G vs. A 

OR (95% CI) 0,356 (0,146-0,87) 0,306 (0,125-0,745) 

χ
2
 5,354 7,177 

P 0,021 0,008 

 

Таким чином, поліморфізм IL-1B (+ 3954C / T), IL-10 (-1082G / A) 

підвищує ризик одонтогенної щелепно-лицевої інфекції у пацієнта без 

діабету. Поліморфізм IL-1B (+ 3954C / T), IL-10 (-1082G / A) і VEGF (-634G / 

C) підвищує ризик одонтогенної щелепно-лицевої інфекції у пацієнта з 

цукровим діабетом. 

Асоціація між поліморфізмом IL-8-251 T / A та ризиком одонтогенних 

челюстно-лицевих інфекцій була виявлена лише в кодомінантній генетичній 
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моделі у пацієнтів, як з цукровим діабетом та к і без цукрового діабету (табл. 

4.5). Виявлена асоціація лише в одній моделі потребує подальших 

уточнюючих досліджень. 

Таблиця 4.5 

Асоціація між поліморфізмом гену  IL-8 251T/A (rs4073) та ризиком 

виникнення одонтогенних гнійно-запальних захворювань щелепно-

лицевої ділянки у пацієнтів з цукровим діабетом 

Генетична 

модель 

Статистичні 

показники 

Хворі без цукрового 

діабету 

Хворі з цукровим 

діабетом 

Домінантна 

модель (TT + 

TA) vs. AA 

OR (95% CI) 0,556 (0,168-1,840) 0,619 (0,186-2,061) 

χ
2
 0,937 0,616 

P 0,333 0,433 

Рецесивна 

модель TT vs. 

(TA + AA) 

OR (95% CI) 0,495 (0,141-1,740) 0,412 (0,113-1,498) 

χ
2
 1,227 1,875 

P 0,268 0,171 

Гомозиготна 

модель 

TT vs. AA 

OR (95% CI) 0,389 (0,088-1,722) 0,357 (0,078-1,640) 

χ
2
 1,587 1,802 

P 0,208 0,18 

Гетерозиготна 

модель 

TT vs. TA 

OR (95% CI) 0,583 (0,151-2,256) 0,450 (0,113-1,786) 

χ
2
 0,615 1,316 

P 0,433 0,252 

Кодомінантна 

модель 

T vs. A 

OR (95% CI) 0,444 (0,198-1,0) 0,444 (0,198-1,0) 

χ
2
 3,92 3,92 

P 0,048 0,048 

 

Нарешті не спостерігали асоціації між ризиком виникнення 

одонтогенних флегмон та різними генотипами GSTM 1. В свою чергу у 

хворих як з діагностованим, так і не діагностованим цукровим діабетом 
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виявлено асоціацію між одонтогеними флегмонами і делецією гену GSTТ1 

(табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Асоціація між поліморфізмом генів  GSTM 1 +(0) і GSTT1 +(0) та 

ризиком виникнення одонтогенних гнійно-запальних захворювань 

щелепно-лицевої ділянки у пацієнтів з цукровим діабетом 

Поліморфізм  
Статистичні 

показники 

Хворі без цукрового 

діабету 

Хворі з цукровим 

діабетом 

GSTM 1 +(0) 

OR (95% CI) 2,613 (0,508-13,451) 1,202 (0,275-5,247) 

χ
2
 1,391 0,060 

P 0,239 0,807 

GSTT1 +(0) 

OR (95% CI) 5,4 (1,096-26,613) 4,188 (1,056-16,619) 

χ
2
 4,966 4,537 

P 0,026 0,034 

 

Таким чином, в результаті проведених досліджень виявлено асоціації 

між поліморфізмом генів GSTT1, VEGF, IL-1 В, IL-10 і ризиком виникнення 

одонтогенних флегмон щелепно-лицевої області у пацієнтів з цукровим 

діабетом. Виявлено асоціації між поліморфізмом генів GSTT1, IL-1 В, IL-10 і 

ризиком виникнення одонтогенних флегмон щелепно-лицевої області у 

пацієнтів з без цукрового діабету. У хворих без цукрового діабету натомість 

не виявлено асоціації між поліморфізмом гену IL-8,  VEGF та виникненням 

одонтогенної флегмони. В свою чергу у пацієнтів з цукровим діабетом 

виявлено асоціацію між поліморфізмом гену IL-8 лише в кодомінантній 

моделі. 

Наявність алелі G гену IL 10, алелі С гену VEGF, які пов’язані з 

підвищеною продукцією зазначених інтерлейкіну і фактору росту зменшує 

ризик виникнення одонтогенної флегмони. Наявність алелі Т гену IL 1, яка 

пов’язана з підвищеною продукцією зазначеного інтерлейкіну збільшує 

ризик виникнення одонтогенної флегмони, як у пацієнтів без цукрового 
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діабету так і у пацієнтів з цукровим діабетом. Нявність делеції гену GSTT1 

асоціюється з підвищеним ризиком виникнення одонтогенної флегмони у 

пацієнтів з цукровим діабетом та без нього. 

 

4.2 Особливості перебігу одонтогенних флегмон щелепно-лицевої 

області у пацієнтів з цукровим діабетом 

 

В результаті ретроспективних досліджень встановлено, що тривалість 

лікування хворих з флегмонами щелепно-лицевої ділянки і супутнім 

цукровим діабетом в середньому на 3,3 доби більше, ніж у хворих без діабету 

(за умов залучення до гнійно-запального процесу не більше однієї 

анатомічної ділянки) (р˂0,05). У хворих без діабету ускладнення перебігу 

флегмони спостерігали в 1 випадку (1,04%), у хворих з діабетом – в 3 

випадках (8,8%) (р=0,024). Ретроспективні дані свідчили про відмінності 

перебігу захворювання у пацієнтів з цукровим діабетом, що потребувало 

уточнення механізмів зазначеного патоморфозу.  

В результаті проведених власних досліджень встановлено, що серед 

пацієнтів з цукровим діабетом більшість одужає в період з 14-ої по 17-ту 

добу післяопераційного періоду, серед пацієнтів без цукрового діабету – до 

14-ї доби (табл. 4.7). Статистично достовірні відмінності спостерігали у 

хворих з діагностованим цукровим діабетом та без нього на 12-ту та 17-ту 

добу післяопераційного періоду. Так на 12-ту добу післяопераційного 

періоду одужання спотерігали частіще в 3,7 рази у пацієнтів без цукрового 

діабету. В свою чергу на 17-ту добу одужував останній пацієнт із групи 

спостереження без цукрового діабету, в той час як з цукровим діабетом в ці 

терміни одужувало в 7 разів більше хворих.  

В результаті проведених власних досліджень встановлено, що у 

пацієнтів з цукровим діабетом загоєння післяопераційної рани відбувалося в 

середньому за 14,7±0,62 доби, що на 17,7 % повільніше, ніж у хворих без 
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цукрового діабету (р˂0,05). У пацієнтів без цукрового діабету загоєння 

післяопераційної рани тривало в середньому 12,25±0,38 діб. 

Таблиця 4.7 

Розподіл хворих з одонтогенною флегмоною за терміном загоєння 

рани в післяопераційному періоді 

(n-кількість хворих) 

Група 

хворих 

Доба післяопераційного періоду 

7 10 12 14 17 21 

Без 

цукрового 

діабету 

0 4 11 4 1 0 

Супутній 

цукровий 

діабет 

0 2 
3 

*р=0,009 
7 

7 

*р=0,018 
1 

Примітка. * – р<0,05 порівняно з пацієнтами, у яких відсутній 

цукровий діабет. 

Під час клінічних спостережень встановлено, що у хворих на 

однтогенну флегмону і цукровий діабет більш виразних зрушень зазнавали 

показники тіол-дисульфідної системи сироватки крові і тканин шкіри, 

показники функціональної активніості епітеліоцитів епідермісу; відрізнялася 

виразність запальної реакції, реакція судин шкіри на запальний процес, у 

підсумку це впливало на терміни загоєння рани після оперативного 

втручання. 

Так, визначено динаміку запального процесу за показниками 

виразності загальних та місцевих клінічних ознак одонтогенної флегмони; 

виразність системної відповіді організму на гнійне запалення у пацієнтів з 

одонтогенною флегмоною і супутнім цукровим діабетом ІІ типу та без 

цукрового діабету (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Клінічна характеристика перебігу одонтогенної фолегмони у 

пацієнтів з цукровим діабетом 

(M±m, n=20, бали) 

Показник До операції  

Доба післяопераційного періоду 

3 7 10 

Без 

цукрово

го 

діабету 

Виразність клі 

нічних ознак 

флегмони 

18,0±0,32 9,8±0,37 2,2±0,2 1,4±0,24 

Виразність сис 

темної відпо 

віді організму 

14,5±0,31 10,9±0,31 8,6±0,27 8,2±0,13 

Супут

ній 

цукро

вий 

діабет 

Виразність клі 

нічних ознак 

флегмони 

16,6±0,24* 14,6±0,24* 10,8±0,37* 5,6±0,4* 

Виразність сис 

темної відпо 

віді організму 

12,8±0,33* 12,5±0,27* 11,2±0,49* 9,6±0,22* 

Примітка. * – р<0,05 порівняно з пацієнтами, у яких відсутній 

цукровий діабет. 

Встановлено, що у пацієнтів з цукровим діабетом при госпіталізації 

виразність клінічних ознак флегмони місцевих і загальних була статистично 

вірогідно меншою на 19,4 %, ніж у пацієнтів без цукрового діабету. Надалі 

динаміка змін виразності клінічних ознак флегмони відрізнялась у пацієнтів з 

цукровим діабетом та без діабету. Так, у пацієнтів без цукрового діабету на 

третю добу післяопераційного періоду виразність клінічних ознак 

зменшувалась майже вдвічі і надалі продовжувала інтенсивно зменшуватись. 

Спостерігали зменшення температури тіла, покращення апетиту, сну, 
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зникнення обмежень відкривання рота, болю при глотанні, болю в області 

рани.  

У пацієнтів з цукровим діабетом зникнення симптомів, як місцевих, так 

і загальних, відбувалося більш повільно. На третю добу післяопераційного 

періоду виразність клінічних ознак флегмони порівняно з станом до 

оперативного втручання зменшувалась на 12,0 %, на десяту добу на 25,0 %.  

Аналогічну тенденцію спостерігали і в динаміці змін виразності 

системної відповіді організму на гнійний запальний процес. Так інтегральний 

показник системної відповіді організму, який передбачав врахування 

температури тіла, частоти серцевих скорочень, частоти дихання, 

концентрації лейкоцитів, швидкості осідання еритроцитів, вік хворих, у 

пацієнтів з цукровим діабетом був нижчий при госпіталізації на 11,7 %, ніж у 

пацієнтів без цукрового діабету. Але зменшувався він більш повільно, так у 

пацієнтів з цукровим діабетом зменшення виразності системної відповіді 

організму на гнійний запальний процес за сім діб після оперативного 

втручання складало 12,5 %, у пацієнтів без цукрового діабету – 40,7 %. 

Виявлені відмінності корелювали зі строками одужаня пацієнтів з цукровим 

діабетом ІІ типу та без нього після оперативного втручання з приводу 

одонтогенної флегмони.  

Враховуючи різну реактивність пацієнтів з цукровим діабетом і без 

нього при виникненні одонтогенної флегмони, дослідили стан неспецифічної 

резистентності організму за показниками тіол-дисульфідної системи 

сироватки крові. Привертають увагу зміни ТДС сироватки крові в до- та 

післяопераційному періоді. Так у пацієнтів без цукрового діабету 

спостерігали поступове збільшення ТДС одразу після оперативного тручання 

з приводу одонтогенної флегмони з досягненням показників донорів на 

сьому добу післяопераційного періоду (табл. 4.9). 

У хворих з цукровим діабетом ТДС сироватки крові не відновлювалося 

до показників донорів (4,1±0,11 у. од.) і на 10-ту добу післяопераційного 

періоду. На момент оперативного втручання ТДС сироватки крові пацієнтів 
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без цукрового діабету було вищим на 49,0 %, ніж у хворих з цукровим 

діабетом. На подальших строках в післяопераційному періоді спостереження 

відмінності були менш виразні і знаходилися в межах 10-13%. Таким чином, 

ТДС сироватки крові і тканин шкіри при одонтогенних флегмонах 

змінювалося однонаправлено. 

Таблиця 4.9 

Динаміка змін ТДС сироватки крові хворих з одонтогенними 

флегмонами 

(М±m, у.од., n = 10) 

Група 

спостереження 
Доба 

ТДС  

сироватки крові 

Хворі без цукрового 

діабету 

До оперативного 

втручання 
3,8±0,18 

3 3,9±0,15 

5 4,0±0,15 

7 4,1±0,12 

10 4,1±0,11 

Хворі з цукровим 

діабетом 

До оперативного 

втручання 
3,32±0,17*

1,2
 

3 3,40±0,11*
1,2

 

5 3,52±0,12*
1,2

 

7 3,62±0,14*
1,,2

 

10 3,71±0,13*
1,2

 

Примітки: 

1. *
1
 – р<0,05 порівняно з донорами; 

2. *
2
 – р<0,05 порівняно з пацієнтами без цукрового діабету. 

Надалі дослідили морфофункціональний стан тканин ранової стінки у 

пацієнтів з цукровим діабетом та без нього. В результаті проведених 
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досліджень виявлено, що у хворих з одонтогенними флегмонами та без 

супутнього цукрового діабету в ділянках шкіри прилеглих до края 

післяопераційної рани спостерігалася незначна дискомплексація епідермісу, 

невиразний набряк сполучної тканини дерми, круглоклітинної інфільтрації 

не виявлено (рис. 4.1). 

  

Рис. 4.1. Хворий К., 47 рокув, одонтогенна флегмона підщелепної області. 

Шкіра в ділянках прилеглих до края рани. Незначна дискомплексація 

епітелію. Забарвлення: гематоксилін-еозин, × 100. 

При цьому у хворих з цукровим діабетом в базальному шарі епідермісу 

спостерігали на 33,3% меншу кількість ядер з високою функціональною 

активністю і вдвічі більшу з низькою, ніж у пацієнтів без діабету (р˂0,05). 

Відрізняється у хворих з діабетом перерозподіл ядер з різною 

функціональною активністю. Так, у пацієнтів без діабету не зазнавала змін 

кількість ядер з середньою функціональною активністю, які є 

функціональним резервом. Зменшувалася кількість епітеліоцитів з високою 

функціональною активністю ядер на 11,8 % порівняно з показниками 

донорів, збільшувалася кількість клітин з низькою функціональною 

активністю ядер в 1,5 рази.  
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У пацієнтів з цукровим діабетом, порівняно з донорами, суттєво, на 

33,3 та 41,2 %, зменшувалася кількість епітеліоцитів відповідно з середньою і 

високою функціональною активністю ядер (рис. 4.2). Зазначені зрушення 

можуть бути причиною затримки епітелізації і загоєння післяопераційної 

рани.  

У хворих з цукровим діабетом було меншим, ніж у пацієнтів без 

діабету, ТДС тканин шкіри. На момент виконання оперативного втручання з 

приводу одонтогенної флегмони у пацієнтів без цукрового діабету ТДС 

тканин шкіри становило 2,9±0,17 у.од., з цукровим діабетом 2,1±0,11. Отже 

воно було меншим, ніж у донорів відповідно на та 12,1 і 36,4 %. 
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Рис. 4.2. Кількість ядер базального шару епідермісу з різною 

функціональною активністю у пацієнтів з одонтогенними флегмонами. * - 

р<0,05 порівня но з донорами; # - р<0,05 порівняно з хворими без цукрового 

діабету.  

У пацієнтів з одонтогенною флегмоною та цукровим діабетом 

спостерігали більш виражений набряк дерми та епідермісу, дискомплексацію 

шарів епідермису в ділянках шкіри прилеглих до рани ніж у пацієнтів без 

цукрового діабету (рис. 4.3). 

*

  

% 

*
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Рис. 4.3. Хворий І., 41 рік, одонтогенна флегмона підщелепної області, 

цукровий діабет ІІ типу. Шкіра в ділянка прилеглих до края рани. Набряк 

епітелію та підлеглої дерми шкіри, дискомплексація епідермісу. Забарвлення: 

гематоксилін-еозин, × 100. 

При цьому у хворих без діабету архітектоніка колагенових волокон 

дерми шкіри ділянок прилеглих до рани не зазнає істотних зрушень (рис. 4.4) 

 

Рис. 4.4. Хворий К., 47 років, одонтогенна флегмона підщелепної області. 

Шкіра в ділянка прилеглих до края рани. Архітектоніка колагенових волокон 

дерми шкіри. Забарвлення: ван Гізон, × 100. 
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Враховуючи доведене в експериментальній частині роботи значення 

стану тіол-дисульфідної системи в загоєнні рани шкіри; виявлені порушення 

ТДС шкіри у хворих з одонтогенними флегмонами і кореляцію між перебігом 

післяопераційного періоду і станом тіол-дисульфідної системи сироватки 

крові, на наступному етапі роботи дослідили особливості перебігу флегмон у 

пацієнтів поліморфізмом генів другої стадії детоксикації.  

В результаті клінічних спостережень встановлено, що у хворих без 

цукрового діабету наявність делеції генів другої стадії детоксикації істотно 

не впливала на перебіг і результати лікування одонтогенних флегмон 

щелепно-лицевої області. В свою чергу, у хворих на цукровий діабет 

наявність делеції генів другої стадії детоксикації статистично вірогідно 

збільшувала тривалість лікування майже на 2 доби (р˂0,05), що 

супроводжувалося і змінами клінічного перебігу захворювання. В результаті 

проведених досліджень встановлено, що, що у пацієнтів з цукровим діабетом 

поліморфізмом генів IL 1, 10; VEGF і генів ферментів другої стадії 

детоксикації спостерігали максимальні терміни загоєння рани в 

післяопераційному періоді (рис. 4.5).  
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Рис. 4.5. Розподіл хворих з одонтогеною флегмоною за терміном 

загоєння рани і поліморфізму генів про- та протизапальних цитокінів. * - 

р˂0,05 порівняно з пацієнтами без мутацій.  

Доба 
* 

* 
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Як видно з діаграми поліморфізм генів інтерлейкінів не впливав на 

терміни загоєння рани при відсутності мутацій інших генів. Враховуючи 

виявлену асоціацію між поліморфізмом генів про- та протизапальних 

цитокінів і ризиком одонтогенної флегмони щелепно-лицевої області, 

дослідили особливості перебігу захворювання у пацієнтів з поліморфізмом 

генів IL-1, IL-10 (рис. 4.6). Наявність алеля Т гена IL-1 і алеля А гена IL-10 

супроводжувалося максимальною виразністю клінічних ознак флегмони. 

Наявність алелю С гену IL-1 і алелю G гену IL-10 супроводжувалася 

порівняно мінімальною виразністю клінічних ознак одонтогенної флегмони.  

5

7

9

11

13

15

17

19

T IL1+A IL10 T IL1+G IL10C IL1+G IL10C IL1+A IL10

 

Рис. 4.6. Розподіл хворих з одонтогеною флегмоною в залежності від 

виразності клінічних ознак флегмони і поліморфізму генів про- та 

протизапальних цитокінів.  

Окрему групу складали пацієнти з гнійними ускладеннями загоєння 

рани після оперативних втручань з приводу доброякісних пухлин щелепно-

лицевої області. Враховуючи виявлену залежність між ризиком виникнення 

одонтогенної флегмони і делецією гену GSTT1, дослідили частоту делеції у 

хворих гнійними ускладненнями і загоєння ран і супутнім цукровим діабетом 

(табл. 4.10). В результаті проведених досліджень встановлено, що наявність 

делеції гену GSTT1 істотно не впливає на ризик вининкнення гнійних 

* 

Бали 

* 
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ускладнень загоєння ран у пацієнтів без цукрового діабету. Натомість у 

пацієнтів з цукровим діабетом делеція гену  GSTT1 ассоціюється з ризиком 

виникнення гнійних ускладнень загоєння ран (р<0,05).  

Таблиця 4.10 

Частота делеції гену GSTT1 +(0) у пацієнтів з гнійними ускладненнями 

загоєння ран 

Група 

хворих  
Генотип 

Гнійне ускладнення загоєння 

виникло відсутнє 

Хворі без 

цукрового 

діабету 

GSTT1 0 3 7 

GSTT1 + 1 18 

Хворі з 

цукровим 

діабетом 

GSTT1 0 6 
6  

р=0,034 

GSTT1 + 3 17 

Таким чином, в результаті проведених досліджень уточнені 

особливості клінічного переперебігу одонтогенної флегмони у пацієнтів з 

цукровим діабетом, значення в клінічному патомофрозі захворювання 

поліморфізму генів про- та протизапальних цитокінів, генів ферментів другої 

стадії детоксикації, генів факторів росту.  

  

4.3. Ефективність застосування препаратів групи тіопоетинів в 

комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої 

області у хворих на цукровий діабет 

 

В розділі наведені результати оцінки ефективності застосування 

препарату групи тіопоетинів в комплексному лікуванні гнійно-запальних 

захворювань щелепно-лицевої області у хворих з цукровим діабетом. 

Включення до стандартної схеми лікування препарату групи тіопоетинів у 
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хворих на цукровий діабет зменшувало тривалість лікування гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої області в серпедньому на 2,1 доби 

порівняно з пацієнтами, які не отримували зазначеного препарату (табл. 

4.11). 

 Таблиця 4.11 

Розподіл хворих з одонтогенною флегмоною за терміном загоєння 

рани в післяопераційному періоді 

(n-кількість хворих) 

Група хворих 
Доба післяопераційного періоду 

7 10 12 14 17 21 

Без цукрового діабету 0 4 11 4 1 0 

Хворі на цукровий діабет, 

стандартна схема лікування 
0 2 

3 

*
1
р=0

,009 

7 

7 

*
1
р=0

,018 

1 

Хворі на цукровий діабет, 

стандартна схема лікування + 

препарат групи тіопоетинів 

0 3 

11*
1
 

р=0,0

09 

6   

 Примітки: 

1. *
1
–р<0,05 порівняно з пацієнтами, у яких відсутній цукровий 

діабет; 

2. *
1
 – р<0,05 порівняно з пацієнтами, яких лікували за стандартною 

методикою. 

 Змінювалась динаміка запального процесу на фоні лікування 

препаратом групи тіопоетинів (табл. 4.12). У пацієнтів без цукрового діабету  

виразність системної відповіді організму на гнійний запальний процес на 

третю добу післяопераційного періоду на фоні застосування препарату групи 

тіопоетинів була меншою на 18,3 %. На інших строках спостереження і інші 
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показники не відрізнялись від показників пацієнтів, яких лікували за 

стандартною методикою. 

 У пацієнтів з цукровим діабетом застосування препарату групи 

тіопоетинів суттєво зменшувало виразність клінічних ознак флегмони і 

виразність системної відповіді організму на всіх строках спостереження. Так, 

на третю добу післяопераційного періоду виразність системної відповіді 

організму на фоні лікування тіопоетином була меншою на 19,2 %, виразність 

клінічних ознак флегмони була меншою на 18,5 %. 

Таблиця 4.12 

Клінічна характеристика перебігу одонтогенної фолегмони у 

пацієнтів з цукровим діабетом 

(M±m, n=20, бали) 

Показник 
До 

операції  

Доба післяопераційного періоду 

3 7 10 

Без 

цукрово

го 

діабету 

Виразність клі 

нічних ознак 

флегмони 

18,0±0,32 8,9±0,35 2,1±0,1 1,4±0,16 

Виразність сис 

темної відпо 

віді організму 

14,5±0,31 8,9±0,23* 8,5±0,17 8,1±0,1 

Супут

ній 

цукро

вий 

діабет 

Виразність клі 

нічних ознак 

флегмони 

16,6±0,24 11,9±0,35* 9,0±0,3* 3,8±0,33* 

Виразність сис 

темної відпо 

віді організму 

12,8±0,33 10,1±0,23* 9,3±0,15* 8,3±0,15* 

Примітка. * – р<0,05 порівняно з пацієнтами, у яких лікування не 

передбачало застосування препарату групи тіопоетинів (див. табл. 4.9). 
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В результаті проведених досліджень зясовано що тіол-дисульфідне 

співвідношення у хворих з цукровим діабетом було статистично вірогідно 

меншим порівняно з іншими групами. Застосування в комплексній терапії 

препарату групи тіопоетинів супроводжувалося зростанням тіол-

дисульфідного співвідношення сироватки крові на 17,2 % в період з першої 

по п’яту добу лікування (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 

Тіол-дисульфідне співвідношення сироватки крові у хворих з 

одонтогенними флегмонами та делецією генів GSTM1, GSTT1 

(M±m, ум.од., n = 20) 

Група спостереження До лікування 
Через п’ять діб 

лікування 

Хворі без цукрового 

діабету 

3,8±0,18 

 
4,0±0,15 

Хворі на цукровий діабет, 

стандартна схема 

лікування 

3,32±0,17 3,52±0,12 

Хворі на цукровий діабет, 

стандартна схема 

лікування + препарат 

групи тіопоетинів 

3,31±0,16 

 

3,88±0,14* 

 

 Примітка. * – р<0,05 порівняно з показниками до лікування. 

 За умов проведення стандартної терапії не спостерігали суттєвого 

збільшення ТДС сироватки крові хворих.  

Для ілюстрації наводимо виписку із історії хвороби. 

Хвора Б., 23 роки, звернулася в клініку зі скаргами на біль в 

підщелепній області, обмеження у відкритті рота, біль при глотанні; загальну 
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слабкість, головний біль, підвищену температуру тіла. Захворіла дві доби 

тому. Початок захворювання ні з чим не пов’язує. 

Об’єктивно: хвора правильної статури, задовільного харчування, 

температура під час госпіталізації 38,3 С°, частота серцевих скорочень 83 

удари/хв., частота дихання 24 дихання/хв. При зовнішньому огляді асиметрія 

обличчя за рахунок набряку м’яких тканин в піднижньощелепній області 

зправа, нижнього відділу щічної і навколовушної області. Шкіра над 

набряком гіперемована, лисніє, в складку не збирається. При пальпації в 

подніжчелюстной області визначається щільний болючий інфільтрат, 

симптом флуктуації позитивний рис. 4.6. Піднижньочелюсні лімфатичні 

вузли зправа пальпації не підлягають через щільність інфільтрату, зліва вузли 

помірно збільшені в розмірах, злегка болючі, не спаяні між собою і 

оточуючими тканинами. Відкривання рота обмежене до 2 см, ковтання 

утруднене, болісне. Слизова оболонка порожнини рота в області 47 зуба 

гіперемована, набрякша, перехідна складка згладжена. Перкусія 47 зуба різко 

болісна, виявлена каріозна порожнина; на рентгенограмі визначається 

деструкція .  

        С         С 

8  7  6  5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  6  7  8   

8  7  6  5  4  3  2  1 1  2  3  4  5  6  7  8 

          Pt       C 

Діагноз: одонтогенна флегмона підщелепної області від 47 зуба. 

Лікування: видалення 47 зуба, розтин осередка гнійного запалення, 

видалення гнійно-некротичних мас, дренування з подальшою інтенсивною 

медикаментозною терапією. Після дренування гнійної порожнини, 

призначали курс консервативного лікування, який передбачав застосування 

антибіотиків, знеболювальних, протизапальних засобів, дезінтоксикацію. До 

комплексного лікування додатково вводили препарат групи тіопоетинів 

"Глутоксим" ЗАТ "ФАРМА ВАМ", згідно анотації. 
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На п’яту добу дренажі видалені, на сьому добу завершено прийом 

антибіотиків і препаратів групи тіопоетинів, повне одужання на 9-ту добу 

після оперативного лікування.  

 

  

Рис. 4.7. Хвора Б., 23 роки, одонтогенна флегмона підщелепної області, А) до 

оперативного втручання, Б) після оперативного втручання. 

Резюме до розділу.  

Доведена асоціація між поліморфізмом генів IL-1β, IL-10, VEGF, 

GSTT1 і ризиком виникнення одонтогенних флегмон щелепно-лицевої 

області у пацієнтів з цукровим діабетом. У хворих на цукровий діабет 

спостерігався зв'язок між ризиком розвитку одонтогенних флегмон і 

поліморфізмом VEGF -634 G/C в кодомінантних, гетерозиготних та 

рецесивних моделях; поліморфізмом IL-1B + 3954C / T в кодомінантній, 

гомозиготній, домінантній та рецесивній моделях; поліморфізмом IL-10 -

1082 G / A в кодомінантній, гетерозиготній та рецесивній моделях, а також 

делецією гену GSTT1. 

У хворих без цукрового діабету спостерігався зв'язок між ризиком 

розвитку одонтогенних флегмон і поліморфізмом генів IL-1β і IL-10 в 

кодомінантній, гомозиготній, домінантній та рецесивній моделях. У хворих 

без цукрового діабету не спостерігали звʼязку між поліморфізмом генів  

VEGF, GSTT та GSTM і ризиком виникнення одонтогенної флегмони 

щелепно-лицевої області.  

А Б 
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Наявність делеції генів другої стадії детоксикації у хворих на гнійно-

запальні захворювання щелепно-лицевої області та цукровий діабет у 

статистично вірогідній більшості випадків супроводжується більш 

тривалими термінами одужання.  

Наявність алеля Т гена IL-1 і генотипу GA гена IL-10 

супроводжувалося збільшенням кількості випадків гіпо- та гіперергіческого 

запальної реакції у пацієнтів з флегмонами. 

Застосування препарату групи тіопоетинів в комплексному лікуванні 

гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої області сприяло 

відновленню ТДС сироватки крові, прискорюнню одужання пацієнтів.  

Наявність делеції генів другої стадії детоксикації у хворих на гнійно-

запальні захворювання щелепно-лицевої області та цукровий діабет у 

статистично вірогідній більшості випадків супроводжується гіпоергічою 

реакцією на запальний процес, уповільненням загоєння рани в 

післяопераційному періоді. Застосування препарату групи тіопоетинів в 

комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої 

області прискорює одужання пацієнтів.  
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РОЗДІЛ 5 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В результаті проведених досліджень оцінили питому вагу впливу 

спадкових та набутих особливостей функціонування компоненетів 

антиоксидантної системи на перебіг експериментальної рани шкіри у щурів. 

Проведені дослідження свідчили про те, що тип ацетилування істотно не 

впливав на швидкість загоєння експериментальної рани шкіри у тварин, як з 

моделлю цукрового діабету так і без неї. 

NAT1 та NAT2 є поліморфними ферментами, що мають важливу роль 

при дезактивації або активації численних ксенобіотиків. Повільний тип 

ацетилування детермінує менш потужну трансформацією токсичних речовин 

[244, 245] і впливає на перебіг  різних захворювань. Так фенотипи NAT1 та / 

або NAT2 не підвищують ризик виникнення раку порожнини рота та 

лейкоплакії як окремо, так і в комбінації [246], за іншими даними 

підтверджено взаємозвязок швидкого типу ацетилування NAT2 та високого 

ризику раку порожнини рота [247]. Отже дослідження показують 

невідповідності у фенотипічній реалізації генетично детермінованих типів 

ацетилування. Тому існує потреба в уточненні біологічних механізмів 

реалізації різних типів ацетилуваненя; впливу факторів навколишнього 

середовища на цей процес, а також їх взаємодію [248, 249]. 

В експериментальних дослідженнях доведено вплив типу ацетилування 

на перебіг хронічного пародонтиту. Так, за умов швидкого типу 

ацетилування при моделюванні пародонтиту спостерігали більше зростання 

динамічної рухливості зубів, більш виражене відносне оголення коренів 

молярів, більш виражену дискомплексацією колагенових волокон 

періодонта, що є ознакою швидкого прогресування експериментального 

пародонтиту [250, 251]. В основі виявлених зрушень може бути залежність 

між типом ацетилування і особливостіями перебудови волокон сполучної 
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тканини та їх архітектоніки за умов експериментального патологічного 

процесу. Отже, стосовно експериментальної рани шкіри, тип ацетилування 

може мати значення і в якості впливу на перебіг процесів другої фази 

детоксикації і в якості впливу на перебудову сполучної тканини шкіри під 

час регенерації.  

У випадку наших досліджень ймовірно генетично детермінована 

низька активність N-ацетилтрансферази компенсувалася іншими ланками 

антиоксидантної системи тому істотно не впливала на швидкість загоєння 

рани шкіри. Зазначимо, що незалежно від того, відтворювали 

стрептозотоциновий цукровий діабет чи ні, у щурів з швидким або повільним 

типом ацетилування тривалість загоєння експериментальної рани шкіри 

статистично достовірно не відрізнялись (див. табл. 3.3). Натомість у тварин з 

цукровим діабетом тривалість загоєння рани була більшою, ніж у тварин без 

діабету.  

У разі затравки амінотриазолом у тварин з різним типом ацетилування  

без цукрового діабету не спостерігали статистично достовірного збільшення 

тривалості загоєння рани шкіри. В свою чергу у тварин з цукровим діабетом 

затравка амінотриазолом збільшувала тривалість загоєння рани шкіри за 

умов повільного типу ацетилування на на 11,1 % порівняно з тваринами зі 

швидким типом ацетилування. Таким чином, поєднана дія декількох 

чинників призводила до накопичення метаболічних зрушень викликаних 

цукровим діабетом, введенням амінотриазолу, механізм дії якого полягає у 

пригніченні активності каталази [252, 253], повільним типом ацетилування. 

Ймовірно сумація зазначених ефектів спричиняє виснаження систем 

неспецифічної резистентності організму, що відбивається на процесах 

регенерації в рані і спричиняє збільшення тривалості її загоєння. 

Враховуючи значення типа ацетилування для метаболізму сполучної 

тканини, перебігу процесів другої стадії детоксикації, зокрема повязаних з 

обіном ацетил-КоА [254]; роль антиоксидантної системи в перебігу 

захворювань, необхідність з’ясування механізмів патоморфозу гнійно-
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запальних захворювань щелепно-лицевої області у хворих на цукровий 

діабет, дослідили стан тіол-дисульфідної системи сироватки крові та тканини 

шкіри, а також морфологічні зрушення в шкірі за умов експериментальної 

рани у щурів з стрептозотоциновим цукровим діабетом.  

В результаті проведених досліджень виявлені зрушення в тіол-

дисульфідній системі сироватки крові та тканин шкіри дослідних тарин. 

Зміни вмісту SH-груп були більш виразні, вміст SS-груп змінювався менш 

інтенсивно і в меншій кількості випадків. Таким чином, зрушення ТДС 

забезпечувалося в першу чергу змінами вмісту високо функціонально 

активніих SH-груп. 

Зміни ТДС корелювали зі строками загоєння експериментальної рани 

шкіри, що доводить значення тіолових сполук у відновленні ушкоджених 

тканин. Так, при моделюванні лише експериментальної рани у щурів з 

повільним і швидким типом ацетилування не спостерігали істотних зрушень 

в тіол-дисульфідній системі сироватки крові на всіх строках спостереження 

порівняно з інтактними тваринами. Загоєння рани у всіх тварин зазначеної 

групи спостерігали не пізніше восьмої доби експерименту. Натомість 

максимальні строки загоєння рани (до 14-ї доби від моменту нанесення 

рани), і максимальні зрушення в тіол-дисульфідній системі спостерігали у 

тварин з цукровим діабетом, повільним типом ацетилування та затравкою 

амінотриазолом. Спостерігали зменшення вмісту SH-груп, збільшення вмісту 

SS-груп і як наслідок зменшення ТДС і в сироватці крові і в тканинах шкіри.  

Привертає увагу, що в тих групах тварин де виснаження 

функціональних резервів тіол-дисульфідної системи сироватки крові було 

мінімальним, спостерігали і мінімальні зменшення ТДС тканин шкіри. В 

тканинах шкіри таких тварин зменшувалося ТДС, але не зазнавав істотних 

змін вміст SH-груп. Отримані дані пояснюються тим, що за патологічних 

умов SH-групи із сироватки крові потрапляють до тих тканин де вони 

максимально потрібні. В даном у випадку в тканини ранової стінки та 

оточуючі рану ділянки неушкодженої шкіри. Тобто важливим є підтримання 
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належного рівня ТДС в сироватці крові. В свою чергу збільшення вмісту в 

тканинах шкіри SS-груп може свідчити про суттєві конформаційні зміни в 

білках, їх ушкодження, що уповільнюватиме регенерацію тканин шкіри, що 

спостерігали наприклад в групі тварин з цукровим діабетом, повільним 

ацетилуванням та затравкою амінотриазолом. В свою чергу відновлення SS-

груп до SH-груп з подальшим відновленням білкових молекул тривалий, 

складний процес [255], що підкреслює необхідність підтримання ТДС в 

тканинах на належному рівні.  

Таким чином, зміни в тіол-дисульфідній системі сироватки крові, які 

характеризують зрушення в стані неспецифічної резистентності організму, та 

тіол-дисульфідній системі тканин шкіри можуть бути одним з механізмів 

змін строків загоєння експериментальної рани шкіри. Адже від стану тіол-

дисульфідної системи залежить ефективна нейтралізація вільних радикалів, 

забезпечення антиоксидантного захисту [256, 257], відновлення ушкоджених 

клітин [258]. Отримані нами дані узгоджуються з іншими дослідженнями в 

яких доведено, що за умов гострих хірургічних захворюваннях 

спостерігається зменшення тіол-дисульфідного співвідношення в сироватці 

крові [259]. 

Підсумовуючи наведене, зазначимо, що у разі поєднаної дії декількох 

чинників відбувається сумація метаболічних зрушень викликаних цукровим 

діабетом, пригніченням активності каталази дією амінотриазолу та змін 

другої стадії детоксикації пов’язаних з генетично детермінованою низькою 

активністю N-ацетилтрансферази, що супроводжується максимальним 

зменшенням ТДС, падінням вмісту SH-груп, зростанням вмісту SS-груп, як в 

сироватці крові, так і тканинах шкіри. Зменшення рівня ТДС сироватки крові 

свідчить про виснаження систем неспецифічної резистентності організму, що 

відбивається на процесах регенерації в рані і призводить до збільшення 

тривалості її загоєння. В свою чергу це потребує патогенетично 

обгрунтованої терапії спрямованої на відновлення балансу в тіол-

дисульфідній системі організму.  
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Враховуючи взаємозв’язок компонентів тіол-дсульфідної системи і 

спроможність клітин і тканин до регенерації, дослідили функціональну 

активність ядер епітеліоцитів базального шару епідермісу шкіри на межі 

експериментальної рани за різних умов. В результаті проведених досліджень 

доведено, що максимальне пригнічення функціональної активніості ядер 

епітеліоцитів базального шару епідермісу спостерігали у щурів з цукровим 

діабетом, повільним типом ацетилування та затравкою амінотриазолом, що 

узгоджується з максимальним зниженням у таких тварин ТДС і 

максимальним збільшенням з поміж інших дослідних груп тривалості 

загоєння експериментальної рани. 

Отримані дані узгоджуються з дослідженнями, які повязують здатність 

до регенерації, зокрема, тканин шкіри, з підтриманням на належному рівні 

антиоксидантного стану. Так, застосування токоферолу інтрадермально 

захищає кератиноцити та фібробласти від окисного пошкодження, сприяє 

міграції клітин, що призводить до прискорення закриття рани шкіри [260]. В 

свою чергу проліферація та міграція фібробластів є ключовими чинниками 

репарації тканин після поранення. При цьому відновлення шкіри залежить, 

як від клітинної проліферації, так і від перебудов міжклітинного матриксу 

дерми, що породжує шляхи виявлення нових терапевтичних стратегій для 

поліпшення регенерації шкіри [261]. Виходячи з цього одним з методів 

експреиментальної терапії застосованої в нашій роботі була іригація ранової 

поверхні колоїдним розчином наночастинок срібла.  

Слід зазначити, що до груп тварин, в яких досліджували ефективність 

запропонованої експриментальної терапії, відбирали щурів з повільним 

типом ацетилування, у них відтворювали стрептозотоциновий цукровий 

діабет та проводили затравку амінотриазолом, для формування найбільш 

складних умов для регенерації рани шкіри. В результаті проведених 

досліджень було з´ясовано, що місцеве застосування колоїдного розчину 

наночастинок срібла розміром 30 нм зменшувало тривалість загоєння рани 

шкіри майже на 10 %, порівняно з нелікованими тваринами. При цьому не 
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спостерігали виразного впливу наночастинок срібла на функціональну 

активність ядер епітеліоцитів; ТДС сироватки крові відновлювалося і 

перевищувало показники нелікованих тварин на сьому добу після 

моделювання рани. Зазначений ефект може бути пов’язаний зі здатністю 

наночастинок срібла 30 нм підвищувати функціональну активність 

фібробластів, розширювати судини субпапілярного сплетення, збільшувати 

питому площу поверхні петель субпапілярного сплетення, що доведено за 

умов внутрішньошкірного їх введення [262, 263]. Застосування наночастинок 

за рахунок впливу на перебіг запалення може прискорювати загоєння рани 

[264, 265]. Також в нагоді можуть стати протимікробні властивості 

наночастинок срібла [266, 267]. 

На окрему увагу заслуговує той факт, що реаліфзація ефектів 

наночастинок срібла відбувається в тому числі і через взаємодію з SH-

групами біомолекул [264]. Виходячи з цього для експериментальної терапії 

рани шкіри запропонували поєднане застосування наночастинок срібла та 

препарату групи тіопоетинів, який фактично являє собою синтетичний 

аналог глутатіону.  

За умов монотерапії рани шкіри препаратом групи тіопоетинів 

спостерігали збільшення ТДС сироватки крові та кількості епітеліоцитів з 

високою функціональною активністю ядер на третю та сьому добу після 

нанесення рани, як порівняно з нелікованими тваринами, так і порівняно з 

щурами які отримували монотерапію наночастинками срібла. У підсумку це 

супроводжувалося прискоренням загоєння рани порівняо з нелікованими 

тваринами на 24,6 %, порівняо з тваринами, які отримували наночастинки 

срібла – на 16,9 %. 

Ефективність застосування препарату групи тіопоетинів для 

експериментальної терапії рани шкіри може бути пов’язана з його здатністю 

чинити моделюючий вплив на внутрішньоклітинні процеси обміну тіолових 

сполук; підвищувати функціональну активність тканинних макрофагів; 

стимулювати клітинну проліферацію. Саме ці ефекти і спостерігали при 
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проведенні експериментальних досліджень: зміщення тіол-дисульфідного 

співвідношення в бік відновлених функціональних груп, підвищення 

функціональної активності ядер епітеліоцитів. 

Нарешті поєднане застосування препарату групи тіопоетинів та 

наночастинок срібла 30 нм максимально прискорювало загоєння рани 

ймовірно за рахунок сумації їх ефектів: вплив на неспецифічну 

резистентність організму, про що свідчило підвищення тіол-дисульфідного 

співвідношення крові; прискорення регенерації тканин шкіри за рахунок 

прискорення епітелізації дефекту та відновлення сполучнотканинних 

структур дерми шкіри, що доведено гістологічними дослідженнями.  

В наведених вище дослідженнях доведено, що поєднання декількох 

чинників, а саме метаболічних зрушень пов’язаних з цукровим діабетом; 

пригнічення активності каталази, спричинене дією амінотриазолу; зміни 

другої стадії детоксикації, пов’язані з низькою активністю N-

ацетилтрансферази, призводять до виснаження систем неспецифічної 

резистентності і збільшення тривалості загоєння експериментальної рани 

шкіри [237, 238, 239]. Отже, запропоновану експериментальну терапію 

можна вважати патогенетично обґрунтованою та ефективною.  

Підсумовуючи експериментальну частину роботи можна дійти 

висновків про те, що тип ацетилування та штучне пригнічення 

функціональної активності ферментів антиоксидантної системи (каталаза), за 

умов відсутності цукрового діабету, істотно не впливають на швидкість 

загоєння рани шкіри (рис. 5.1). Відтворення у щурів стрептозотоцинового 

цукрового діабету уповільнює загоєння рани шкіри у середньому на 1,3-1,6 

доби. За умов експериментального цукрового діабету повільний тип 

ацетилування є фактором схильності до порушень регенерації шкіри після 

нанесення експериментальної травми, про що свідчить в середньому на 1,3 

доби довший термін загоєння рани, ніж у тварин з повільним типом 

ацетилування без цукрового діабету. Штучне пригнічення активності 

ферментів антиоксидантної системи шляхом затравки амінотриазолом 
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максимально уповільнює загоєння рани шкіри у тварин з цукровим діабетом і 

повільним типом ацетилування. Патогенетично обгрунтованим є 

застосування колоїдного розчину наночастинок срібла та препарату групи 

тіопоетинів для лікування експериментальної рани шкіри. Їх ефекти 

реалізуються через вплив на тіол-дисульфідну систему та функціональну 

активність клітин епідермісу. Максимально ефективним є комплексне 

застосування наночастинок срібла і тіопоетину у порівнянні з 

експериментальною монотерапією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Механізми порушення загоєння рани шкіри. Механізми 

терапевтичного впливу тіопоетинів і наночастинок срібла. 
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Грунтуючись на даних експериментальних досліджень спланували і 

провели клінічні спостереження. Враховуючи роль генетично 

детермінованих особливостей метаболізму у перебігу різних захворювань, 

дослідили поліморфізм генів VEGF, IL1-B, IL-8, IL-10, GSTT1, GSTM1 у 

пацієнтів з одонтогенною флегмоною.  

VEGF вважається основним чинником, що обумовлює ріст 

кровоносних судин, що є важливим при загоєнні ран та ремоделювання 

тканин [268]. Зазначений фактор росту регулює гомеостаз органів у дорослих 

[269]. Алель С пов'язують із збільшеною продукцією VEGF. У наших 

дослідженнях було встановлено, що аллель G, яка пов'язана з нижчою 

продукцією VEGF, частіше зустрічалася у пацієнтів з одонтогенними 

флегмонами щелепно-лицевої області та цукровим діабетом. Через 

одонтогенну природу щелепно-лицевої інфекції, можливо низький рівень 

VEGF сприяє поширенню інфекції від пошкоджених тканин пародонта. 

Можливо, що низький рівень VEGF може впливати на регенерацію тканин 

під час гострого запального процесу, змінити клінічну картину одонтогенних 

щелепно-лицевих інфекцій, але це потребує додаткових досліджень. 

Інтерлейкіни - це сукупність сигнальних молекул (цитокінів), які 

забезпечують "зв'язок" між різними клітинами, що беруть участь у імунних 

реакціях. Мутації генів, що кодують певні типи інтерлейкінів, пов'язані з 

швидкою прогрессією та схильністю до ускладнень запальних процесів [270]. 

В нашій роботі дослідження зосередили на вивченні ролі мутацій генів, що 

кодують IL1-B, IL-8, IL-10 при прогресуванні одонтогенних інфекцій 

щелепно-лицевої ділянки. 

IL1-B виробляється активізованими макрофагами та контролює 

диференціювання, проліферацію та апоптоз клітин і, як вважають, сприяє 

запальній підвищеній чутливості [271]. Dereca X. at. Всі., 2102, встановлено, 

що у пацієнтів з поліморфізмом генів IL-1A (-899), IL-1B (+3954) був 

підвищеним ризик інфікування та пошкодження тканин, які оточують 

імпланти [272]. Хамді А.А. та Ebrahem, 2011 вивчали можливий зв'язок 
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генотипів IL-1A (-899), IL-1B (+3954) з прогресуванням периімплантиту. 

Вони встановили зв'язок між поліморфізмом IL-1A (-899), IL-1B (+3954) та 

більшим руйнуванням тканини у пацієнтів з запальними захворюваннями 

пародонту або за умов периімплантиту [273]. У наших дослідженнях було 

встановлено, що аллель T гену IL-1 (p<0,001) більш поширений, що 

супроводжується збільшенням виробництва цього інтерлейкіну, у пацієнтів з 

одонтогенною щелепно-лицевої інфекцією. Можна припустити, що великий 

ступінь пошкодження тканин при запальних захворюваннях пародонта 

сприяє поширенню інфекції та виникненню одонтогенної челюстно-лицевої 

інфекції. 

Чень та співавт., 2018 р. Визначають зв'язки між поліморфізмом IL-1B 

(+3954) та ризиком рецидиву афтозного стоматиту, в той час як поліморфізм 

IL-10-1082 G / A має захисний ефект [274]. У нашому дослідженні було 

встановлено, що поліморфізм IL-10 в кодомінантній (p=0,021), 

гетерозиготних (p<0,001) та рецессивних (p<0,001) моделях підвищував  

ризик одонтогенних челюстно-лицевих інфекцій. Алель G пов'язують із 

збільшеною продукцією IL-10 [275]. У наших дослідженнях було 

встановлено, що аллель А, яка пов'язана з нижчою продуктивністю IL-10,  

частіше зустрічається у пацієнтів з одонтогенними флегмонами щелепно-

лицевої області та цукровим діабетом. За умов зниження прозапального 

цитокіну IL-10   може порушуватись перебіг запалення, особливо при 

одночасній наявності алелля який передбачає підвищенний синтез 

прозапального цитокіну IL-1. До того ж за умов наявності алеля А гену  IL-10   

пацієнти більш схильні до розвитку метаболічного синдрому та 

прогресування цукрового діабету другого типу [276]. Отримані дані 

потребують подальшого вивчення механізмів підвищеного ризику 

одонтогенної щелепно-лицевої інфекції у пацієнтів з поліморфізмом генів  

IL-1 та IL-10. 

Асоціація між поліморфізмом IL-8-251 T / A та ризиком одонтогенних 

щелепно-лицевих інфекцій була виявлена лише в кодомінантній генетичній 
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моделі (ОR = 0,444; 95% СІ 0,198-1,0; р = 0,048) і потребує подальшого 

вивчення. 

Проведені дослідження виявили особливості перебігу одонтогенних 

флегмон щелепно-лицевої області у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу. А 

саме спостерігали більш тривале загоєння післяопераційної рани, меншою 

була виразність клінічних ознак флегмони та системної відповіді організму 

(див. табл. 4.9). Разом з тим зникнення симптомів відбувалося повільніше під 

час лікування, ніж у пацієнтів без цукрового діабету. У сукупності виявлені 

відмінності свідчать про знижену реактивність і неспецифічну резистентність 

організму хворих, що часто притаманне пацієнтам з цукровим діабетом.  

На користь зазначеного припущення свідчили зміни в тіол-

дисульфідній системі сироватки крові хворих з одонтогенними флегмонами і 

супутнім цукровим діабетом, які свідчать про стан неспецифічної 

резистентності організму. Так, у хворих з цукровим діабетом ТДС на момент 

оперативного втручання було меншим на 12,6 %, ніж у пацієнтів без діабету. 

Відновлення ТДС до показників донорів у хворих з цукровим діабетом було 

більш тривалим і повільним. Значення стану тіол-дисульфідної системи для 

перебігу захворювання підтверджується даними про можливий вплив тіол-

дисульфідної системи на стан імунітету хворих з цукровим діабетом [277]. 

У хворих з цукровим діабетом спостерігали меншу кількість клітин 

базального шару епідермісу з високою функціональною активністю ядер, що 

може бути однією з причин більш повільного загоєння післяопераційної 

рани. В свою чергу пригнічення функціональної активності ядер 

епітеліоцитів може бути пов’язане зі зменшенням ТДС. На користь 

останнього припущення свідчать дані про вплив зміщення рівноваги в тіол-

дисульфідній системі в бік дисульфідних груп на ріст і функціональну 

активність клітин у пацієнтів схильних до розвитку цукрового діабету [278]. 

В результаті клінічних спостережень встановлено, що у хворих без 

цукрового діабету наявність делеції генів другої стадії детоксикації істотно 

не впливала на перебіг і результати лікування одонтогенних флегмон 
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щелепно-лицевої області. Отже, за умов відсутності метаболічних порушень 

асоційованих з цукровим діабетом, спроможності антиоксидантних систем 

достатньо для компенсації можливих порушень, пов’язаних з меншою 

сукупною активністю ферментів другої стадії детоксикації. Як наслідок 

наявність делеції істотно не впливає на перебіг захворювання.  В свою чергу, 

у хворих на цукровий діабет наявність делеції генів другої стадії детоксикації 

статистично вірогідно збільшувала тривалість лікування майже на 2 доби, що 

супроводжувалося і змінами клінічного перебігу захворювання. 

 В результаті проведених досліджень встановлено, що у пацієнтів з 

цукровим діабетом і наявністю поліморфізму генів IL 1, 10; VEGF і генів 

ферментів другої стадії детоксикації спостерігали максимальні терміни 

загоєння рани в післяопераційному періоді. Отже наявність поліморфізму 

генів про- та протизапальних цитокінів, гену фактору росту змінює перебіг 

одонтогенної флегмони у пацієнтів з цукровим діабетом, що потребує 

врахування цих факторів при діагностиці і лікуванні захворювання. 

Зазначимо, що визначення стану тіол-дисульфідної системи сироватки крові 

пацієнтів хворих на одонтогенну флегмону може бути простим, чутливим 

інтегральним критерієм оцінки стану хворих поруч з загальновживаними 

показниками, як то виразність клінічних ознак флегмони (передбачає 

врахування загального стану, апетиту, температури тіла, сну, стану 

реґіонарних лімфатичних вузлів, шкірних покровів, місцевих клінічних ознак 

флегмони: обмеження відкриття рота, біль, біль при глотанні тощо), 

виразність системної відповіді організму (передбачає врахування 

температури тіла, частоти серцевих скорочень, частоти дихання, вмісту 

лейкоцитів в крові, швидкість осідання еритроцитів, вік, виявлену органну 

дисфункцію, наявність супутньої соматичної патології).   

Застосування препарату групи тіопоетинів завдяки його в першу чергу 

імуностимулюючій, токсикомодифікуючій та гепатопротекторній дії 

дозволяє покращити результати лікування хворих з одонтогеними 

флегмонами. Важливою є здатність препарату посилювати експресію 
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ферментів другої стадії детоксикації, а саме глутатіонредуктази, 

глутатіонпероксидази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, гемоксигенази-1, 

особливо в умовах поліморфізму генів GSTM1 та GSTT1. Препаратам групи 

тіопоетинів притаманна здатність швидко збільшувати внутрішньоклітинний 

рівень відновленого глутатіону, що позитивно відбивається на репаративних 

процесах в рані. В нашій роботі застосування препарату групи тіопоетинів 

призводило до збільшення тіол-дисульфідного співвідношення сироватки 

крові, що є показником неспецифічної резистентності організму [20] і також 

сприятливо впливає на одужання пацієнтів. 
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі запропоноване нове вирішення актуального наукового 

завдання стоматології – підвищення ефективності діагностики та лікування 

гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої області у хворих з цукровим 

діабетом, шляхом з’ясування особливостей перебігу захворювання у 

пацієнтів з поліморфізмом генів другої стадії детоксикації, про- та 

протизапальних цитокінв, факторів росту судин і застосування в 

комплексному лікуванні препаратів групи тіопоетинів. 

1. Гнійно-запальні захворювання щелепно-лицевої області є 

серйозною медико-соціальною проблемою, оскільки зростає кількість 

випадків захворювань, змінюється клінічний перебіг, особливо у пацієнтів з 

супутнім цукровим діабетом, зберігається високою летальність. Існуючі 

методи прогнозування, профілактики та лікування пацієнтів недостатньо 

ефективні. Пошук нових, патогенетично орієнтованих методів лікування, що 

враховують, індивідуальні особливості пацієнтів, є актуальною проблемою 

стоматології. 

2. Тип ацетилування та штучне пригнічення функціональної 

активності ферментів антиоксидантної системи затравкою амінотриазолом, 

за умов відсутності цукрового діабету, істотно не впливають на швидкість 

загоєння рани шкіри. Відтворення у щурів стрептозотоцинового цукрового 

діабету уповільнює загоєння рани шкіри у середньому на 1,3-1,6 доби 

порівняно з щурами без діабету (р˂0,05). Найбільш повільне загоєння 

експериментальної рани спостерігається у щурів з цукровим діабетом, 

повільним типом ацетилування і штучним пригніченням активності 

ферментів антиоксидантної системи шляхом затравки амінотриазолом.  

3. Застосування колоїдного розчину наночастинок срібла розміром 

30 нм місцево та препаратів групи тіопоетинів парентерально прискорює 

загоєння експериментальної рани шкіри за рахунок відновлення балансу в 

тіол-дисульфідній системі, а саме  збільшення під час лікування тіол-
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дисульфідного співвідношення в сироватці крові на 36,3-60,0 %, в тканинах 

шкіри на 53,0-80,9 % на різних строках спостереження, збільшення кількості 

епітеліальних клітин базального шару епідермісу з високою функціональною 

активністю на 14,2-25,7 % порівняно з тваринами, які не отримували 

лікування (р˂0,05). Ефективність експериментальної терапії зростає в ряду: 

застосування колоїдного розчину наночастинок срібла розміром 30 нм – 

монотерапія препаратом групи тіопоетинів – поєднане застосування 

колоїдного розчину наночастинок срібла розміром 30 нм місцево та 

препарату групи тіопоетинів парентерально. 

4. Доведена асоціація між поліморфізмом генів IL-1β, IL-10, VEGF, 

GSTT1 і ризиком виникнення одонтогенних флегмон щелепно-лицевої 

області у пацієнтів з цукровим діабетом. У хворих на цукровий діабет 

спостерігався зв'язок між ризиком розвитку одонтогенних флегмон і 

поліморфізмом VEGF -634 G/C в кодомінантній (OR=0,43, 95% CI 0,19-0,99, 

p=0,046), гетерозиготній (OR=0,17, 95% CI 0,05-0,57, p=0,0004) та рецесивній 

(OR=0,19, 95% CI 0,06-0,62, p=0,005) моделях; поліморфізмом IL-1B +3954 

C/T в кодомінантній (OR=0,06, 95% CI 0,02-0,15, p˂0,001), гомозиготній 

(OR=0,02, 95% CI 0,002-0,11, p˂0,001), домінантній (OR=0,03, 95% CI 0,01-

0,17, p˂0,001) та рецесивній (OR=0,05, 95% CI 0,01-0,24, p˂0,001) моделях; 

поліморфізмом IL-10 -1082 G/A в кодомінантній (OR=0,31, 95% CI 0,13-0,75, 

p=0,008), гетерозиготній (OR=0,08, 95% CI 0,02-0,32, p˂0,001) та рецесивній 

(OR=0,11, 95% CI 0,03-0,37, p˂0,001) моделях, а також делецією гену GSTT1 

(OR=4,19, 95% CI 1,06-16,6, p=0,034). Наявність полімофрізму гену IL-8 не 

була пов’язана з ризиком виникнення одонтогенної флегмони. Ризик 

виникнення гнійних ускладнень загоєння ран шкіри збільшується у пацієнтів 

з делецією гену GSTT1. 

5. У пацієнтів з одонтогенною флегмоною і супутнім цукровим 

діабетом при госпіталізації виразність загальних і місцевих клінічних ознак 

флегмони була меншою на 19,4 %, але їх зменшення під час лікування більш 

повільними ніж у пацієнтів без цукрового діабету;  загоєння післяопераційної 
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рани відбувалося в середньому за 14,7±0,62 доби, що на 17,7 % повільніше, 

ніж у хворих без цукрового діабету (р˂0,05). Наявність делеції генів другої 

стадії детоксикації у хворих з одонтогенною флегмоною без супутнього 

цукрового діабету не впливала на ефективність і тривалість лікування; у 

пацієнтів з цукровим діабетом наявність делеції гену GSTT1 

супроводжувалась збільшенням тривалості лікування в середньому майже на 

2 доби. Наявність алеля Т гену IL-1 і алеля A гену IL-10 у пацієнтів з 

цукровим діабетом супроводжувалося максимальною, з поміж інших груп 

спостереження, виразністю клінічних ознак одонтогенної флегмони і 

збільшенням тривалості лікування.  

6. У пацієнтів без цукрового діабету спостерігали поступове 

збільшення ТДС одразу після оперативного втручання з приводу 

одонтогенної флегмони з досягненням показників донорів, тобто відновлення 

стану неспецифічної резистентності до фізіологічного, на сьому добу 

післяопераційного періоду. У хворих з цукровим діабетом ТДС сироватки 

крові не відновлювалося до показників донорів і на 10-ту добу 

післяопераційного періоду. На момент оперативного втручання ТДС 

сироватки крові пацієнтів без цукрового діабету було вищим на 49,0 %, ніж у 

хворих з цукровим діабетом. На подальших строках в післяопераційному 

періоді спостереження відмінності були менш виразні і знаходилися в межах 

10-13% (р<0,05).  

7. Включення до стандартної схеми лікування одонтогенних флегмон 

щелепно-лицевої області препарату групи тіопоетинів у хворих на цукровий 

діабет ІІ типу супроводжувалося зростанням тіол-дисульфідного 

співвідношення сироватки крові на 17,2 % в період з першої по п’яту добу 

лікування, зменшенням тяжкості перебігу захворювання і тривалості 

лікування в середньому на 2,1 доби порівняно з пацієнтами, які не 

отримували зазначеного препарату (р<0,05). 
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