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Дослідження поширеності захворювань тканин 
пародонта впродовж багатьох десятиліть не втра-
чають актуальності, оскільки вони набувають мас-
штабів серед молодого населення і є багатофакто-
рними. Особливо це стосується осіб молодого віку 
із аномаліями зубощелепової системи, у зв’язку з 
чим особливого клінічного значення набувають 
дослідження, що стосуються вибору методів і засо-
бів профілактики, спрямованих на підвищення ре-
зистентності тканин пародонта у процесі лікування 
таких пацієнтів. Мета дослідження – вивчення 
ефективності лікування хронічного катарального 
гінгівіту у пацієнтів молодого віку зі скупченістю 
зубів у віддалені лікувальні терміни. Матеріали і 
методи. У роботі представлені дані клінічного об-
стеження пацієнтів через 12 місяців спостережень 
у результаті застосування розпрацьованої нами 
лікувальної схеми у 43 осіб зі скупченістю зубів на 
тлі хронічного катарального гінгівіту (основна гру-
па) та у 36 хворих з поєднаною стоматологічною 
патологією, де застосовувались традиційні методи-
ки при лікуванні гінгівіту (контрольна група). Оцінку 
проведеного лікування проводили через 3, 6 та 12 
місяців після лікування за допомогою пародонталь-
них (РМА, Ікр) та гігієнічних (OHI–S, ІЕГ) індексів. 
Отримані результати опрацьовані статистично. 
Результати. Встановлено, що значення паракліні-
чних індексів (РМА, Ікр, OHI–S, ІЕГ) у пацієнтів ос-
новної групи характеризувались більш вираженими 
позитивними змінами через 12 місяців досліджень, 
а «нормалізація» стану тканин пародонта була 
досягнута у 76,7 % пацієнтів основної групи проти 
22,2 % осіб групи контролю, що підкреслює ефек-
тивність розпрацьованої нами лікувальної схеми. 
Висновки. Застосування розпрацьованої нами ліку-
вально-профілактичної методики для лікування 
хронічного катарального гінгівіту у пацієнтів зі скуп-
ченістю зубів дозволяло значно покращити клініч-
ний статус пацієнтів, що підтверджувалось позити-

вною динамікою даних пародонтальних та гігієніч-
них індексів у віддалені терміни спостережень, тоді 
як в групі пацієнтів для лікування хронічного ката-
рального гінгівіту при застосовуванні традиційних 
лікувальних заходів певні позитивні зміни клінічних 
та параклінічних проявів спостерігались у найближ-
чі терміни спостереження, без сталої стабілізації 
запального процесу у віддалені терміни дослід-
ження.  

Ключові слова: хронічний катаральний гінгі-
віт, скупченість зубів, гігієнічний стан ротової поро-
жнини, параклінічні індекси. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом нау-
ково-дослідної роботи кафедри терапевтичної сто-
матології ФПДО Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького «Еколо-
гія та пародонт. Взаємозв’язок захворювань паро-
донта та загальносоматичної патології. Дисфункція 
скронево-нижньощелепового суглобу», № держав-
ної реєстрації 0114U000112. 

Вступ. Дослідження поширеності захворювань 
тканин пародонта впродовж багатьох десятиліть 
не втрачають актуальності, оскільки вони вража-
ють до 90–95 % населення різних вікових груп  
[1, 6]. Складність етіології і патогенезу запальних 
захворювань тканин пародонта (ЗЗТП), залежність 
їх розвитку від багатьох чинників, відсутність пер-
винної профілактики знижують ефективність ліку-
вальних заходів [1, 3, 9]. Напрацювання останніх 
років дали можливість стверджувати, що більшість 
ЗЗТП є багатофакторними [3]. Важливим чинником 
ризику, що сприяє розвитку ЗЗТП, є аномалії зубо-
щелепової системи [4, 5, 7]. Епідеміологічні дослід-
ження, проведені серед населення ряду областей 
України свідчать про велику варіабельність часто-
ти зубощелепних аномалій, яка коливається від 
30,8 % до 85,4 % [4, 5]. 
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Серед основних провокуючих факторів ЗЗТП 
слід виділити такі, як погіршення гігієнічного стану 
порожнини рота, обумовлене ускладненням прове-
дення гігієнічних заходів при застосуванні ортодон-
тичної апаратури; дія сил ортодонтичних конструк-
цій на тканини пародонта; мікробна агресія та ін. 
[8, 9]. 

У зв’язку із вищенаведеними фактами, особли-
вого клінічного значення набувають дослідження, 
що стосуються вибору методів і засобів профілак-
тики, спрямованих на підвищення резистентності 
тканин пародонта у процесі лікування пацієнтів із 
зубощелеповими аномаліями, зокрема, зі скупчені-
стю зубів.  

Мета дослідження – вивчення ефективності 
запропонованого нами комплексного методу ліку-
вання хронічного катарального гінгівіту (ХКГ) (як 
самостійної нозологічної форми) у пацієнтів моло-
дого віку зі скупченістю зубів у віддалені лікувальні 
терміни. 

Матеріали та методи дослідження. Комплек-
сне лікування скупченості зубів на тлі хронічного 
катарального гінгівіту було проведено 79 хворим: 
43 пацієнтам основної та 36 особам контрольної 
групи у віці 18–35 років. Принципи лікування осіб 
обох груп дослідження з поєднаною стоматологіч-
ною патологією полягали у наступному: санація 
порожнини рота; пародонтологічне лікування; хі-
рургічний метод лікування (корекція аномалій м’я-
ких тканин порожнини рота, видалення окремих 
зубів); ортодонтичне лікування (виготовлення інди-
відуальних кап); ретенція досягнутих результатів.  

Комплекс лікувальних заходів стосовно хроніч-
ного катарального гінгівіту у пацієнтів зі скупченіс-
тю зубів на тлі ХКГ основної групи включав: 

− гігієнічне навчання індивідуальному догляду 
за порожниною рота: 

− застосування для чищення зубів дрібноабра-
зивної зубної пасти що містить у своєму 
складі, 5% нітрату калію, та натрію фторид 
0,315% (1450 ppm Фтору), яка завдяки ком-
поментам, що входять до її складу усуває 
бактеріальний вплив та скерована на укріп-
лення та ліквідацію запалення м’яких тканин 
пародонта; 

− застосування лікувально-профілактичних 
паст з антинальотною і протизапальними 
діями лінії – для щоденної профілактики гін-
гівіту і ефективної ремінералізації зубної 
емалі; 

− підбір індивідуальних зубних щіток та вико-
ристання міжзубних йоржиків. 

Професійну гігієну ротової порожнини: пацієн-
там проводили за допомогою торсійних щіток і пас-
ти, пластикових полірувальних штрипс або флосів 
з абразивною пастою; полірування – гумовими го-
лівками. Зняття зубних відкладень (над’ясенного 

м’якого нальоту й основних напластувань над’я-
сенних твердих відкладень) здійснювали за допо-
могою УЗ-скайлера і мануальних інструментів у 
супроводі антисептичної обробки 0,2 % розчином 
хлоргексидину.  

Для місцевого лікування запальних захворю-
вань тканин пародонта у хворих основної групи 
застосовували дентальний гель «Мундизал-гель» 
(Мундифарм ГмбХ, Німеччина) у вигляді аплікацій 
на ясна. Зрошення та ротові ванночки рекоменду-
вали проводити із застосуванням розпрацьованого 
нами ополіскувача для ротової порожнини, що міс-
тить кальцію лактат, ксилітол, пропіленгліколь, 
ментол, олію чайного дерева (патент України  
№ 125590 від 04.01.2018 р.). 

Для покращення ремоделювання кісткової тка-
нини пацієнтам зі скупченістю зубів на тлі ХКГ ре-
комендували препарат «Фосомакс» – інгібітор кіст-
кової резорбції, що містить алендронову кислоту. 
Препарат призначали по 70 мг (1 таблетка) 1 раз 
на тиждень. 

Після усунення запальних явищ у тканинах 
пародонта у пацієнтів основної групи, переходили 
до ортодонтичного лікування хворих за допомогою 
назубних індивідуальних кап.  

Пацієнтам контрольної групи зі скупченістю 
зубів на тлі хронічного катарального гінгівіту ліку-
вання поєднаної стоматологічної патології прово-
дили відповідно до Протоколів надання медичної 
допомоги МОЗ України за спеціальністю 
«Терапевтична стоматологія» та «Ортодонтія» 
(Наказ МОЗ України № 566 від 23.11.2004 р). 

Оцінку проведеного лікування проводили через 
3, 6 та 12 місяців після лікування за допомогою 
пародонтальних (папілярно-маргінально-альвео-
лярного (РМА), індексу кровоточивості (Ікр)) та  
гігієнічних (OHI–S та індексу ефективності гігієни 
(ІЕГ)) індексів.  

Статистичне обчислення цифрових значень 
здійснювали на комп’ютері за стандартними стати-
стичними методами з підрахунком t-критерію Стью-
дента, на основі яких були опрацьовані алгоритми 
обчислення введених у таблиці значень (опера-
ційна система Linux, база даних MySQL, мова про-
грамування Perl). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналізуючи дані пародонтальних індексів, зверта-
ло увагу, що у пацієнтів основної групи, у результа-
ті застосування запропонованого нами лікувально-
профілактичного комплексу, через 12 місяців спо-
стережень середнє значення РМА було вірогідно 
нижче даних до лікування, р<0,01 та у 1,6 рази ни-
жче відповідних даних у групі контролю (28,57± 
± 2,51 % проти 45,87±2,49 % відповідно, р1<0,01) 
(рис. 1). При цьому, у пацієнтів основної групи дані 
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індексу РМА при усіх ступенях важкості ХКГ були 
вірогідно нижче, ніж у досліджуваних контрольної 
групи: при легкому ступені – у 1,8 рази, при серед-
ньому ступені – у 1,9 рази та при важкому ступені – 
у 1,4 рази, р1<0,01. 

У середньому, через 12 місяців спостережень, 
у пацієнтів основної групи значення індексу крово-
точивості ясен було у 1,6 рази менше стосовно 
даних у групі контролю (1,37±0,04 бали проти 
2,21±0,05 бали, р1<0,01). Водночас, у пролікованих 
контрольної групи середнє значення Ікр було віро-
гідно вище референтних даних, р<0,05 (рис. 2). 
При цьому, визначали, що у досліджуваних основ-
ної групи значення Ікр було при легкому ступені – у 
2,2 рази, при середньому ступені – у 1,6 рази та 
при важкому ступені ХКГ – у 1,4 рази нижче, ніж у 
пацієнтів контрольної групи, р1<0,01.  

При аналізі середніх значень індексу OHI–S, у 
пацієнтів груп дослідження встановлено, що у осіб 
основної групи середні дані проаналізованого інде-
ксу були суттєво нижче, ніж у обстежених конт-
рольної групи: у 1,5 рази – через 3 місяці 
(1,82±0,03 бали проти 2,73±0,05 бали, р<0,01), у 

2,0 рази – через 6 місяців (1,49±0,04 бали проти 
3,06±1,49 бали, р<0,01) та 12 місяців (1,56±0,04 
бали проти 3,30±0,06 бали, р<0,01) після лікуван-
ня, що підкреслює адекватність розпрацьованої 
нами лікувально-профілактичної схеми для ліку-
вання ХКГ у людей зі скупченістю зубів.  

Аналіз середніх значень індексу ефективності 
гігієни (ІЕГ) порожнини рота показав, що у резуль-
таті застосування розпрацьованого нами лікуваль-
но-профілактичного комплексу у пацієнтів основної 
групи значення ІЕГ були суттєво нижче, ніж у осіб 
контрольної групи, де для лікування ХКГ застосо-
вувались традиційні заходи: у 1,5 рази – через 3 
місяці (1,17±0,03 бали проти 1,78±0,05 бали, 
р<0,01), у 1,7 рази – через 6 місяців (1,29±0,04 ба-
ли проти 2,22±0,06 бали, р<0,01) та у 1,8 рази – 
через 12 місяців після лікування (1,41±0,04 бали 
проти 2,49±0,07 бали, р<0,01). 

За критеріями індексів OHI–S та ІЕГ, стан гігіє-
ни ротової порожнини пацієнтів основної групи че-
рез 12 місяців досліджень, де застосовувалась 
розпрацьована нами лікувально-профілактична 
методика, розцінювався як задовільний, тоді як у 
осіб контрольної групи – як поганий. 

Підсумовуючи вищенаведені дані (рис. 3), слід 
зауважити, що у пацієнтів основної групи у резуль-
таті застосування запропонованого нами лікуваль-
но-профілактичного комплексу, через 12 місяців 
спостережень «нормалізація» стану тканин паро-
донта, у середньому, діагностувалась у 33 пацієн-
тів (76,74±6,44 %) проти 8 осіб (22,22±6,93 %) гру-
пи контролю, р<0,01. «Покращення» стану зубоут-
римувальних тканин визначали у 20,93±6,20 % 
пролікованих основної та у 25,00±7,22 % пацієнтів 
контрольної груп, р>0,05. Лікування виявилось нее-
фективним у 1 пацієнта (2,33±0,77 %) основної 
групи проти 19 досліджуваних (52,78±9,76 %) конт-
рольної груп, р<0,01.  

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вищена-
ведене, можливо стверджувати, що застосування 
розпрацьованої нами лікувально-профілактичної 

Рис 1. Динаміка середніх значень індексу РМА у пацієн-
тів груп дослідження у різні лікувальні терміни 

 

Рис. 2. Динаміка середніх значень індексу кровоточивос-
ті ясен у пацієнтів груп дослідження у різні лікувальні 

терміни 

 

Рис. 3. Середні значення критеріїв клінічної оцінки ста-
ну тканин пародонта у пацієнтів зі скупченістю зубів на 

тлі ХКГ через 12 місяців досліджень 
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методики для лікування ХКГ у пацієнтів зі скупчені-
стю зубів дозволяло значно покращити клінічний 
статус пацієнтів, що підтверджувалось позитивною 
динамікою даних пародонтальних та гігієнічних 
індексів у віддалені терміни спостережень. У осіб зі 
скупченістю зубів, де для лікування ХКГ застосову-
вались традиційні лікувальні заходи, певні позитив-
ні зміни клінічних та параклінічних проявів спосте-

рігались у найближчі терміни спостереження (3 
місяці), без сталої стабілізації запального процесу 
у віддалені терміни дослідження.  

Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується дослідити вплив запропоно-
ваного лікувального комплексу на анаеробну мік-
рофлору пародонтальних кишень даного контин-
генту хворих. 
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УДК 616.311.2−002−089.23 – 053.2 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА  
У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА СО СКУЧЕННОСТЬЮ ЗУБОВ  
НА СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ 
Мандыч А. В.  
Резюме. Исследования распространенности заболеваний тканей пародонта на протяжении многих 

десятилетий не теряют актуальности, поскольку они приобретают масштабы среди молодого населения, 
и являются многофакторными. Особенно это касается лиц молодого возраста с аномалиями зубочелюст-
ной системы, в связи с чем особого клинического значения приобретают исследования, касающиеся вы-
бора методов и средств профилактики, направленных на повышение резистентности тканей пародонта в 
процессе лечения таких пациентов. Цель исследования – изучение эффективности лечения хроническо-
го катарального гингивита у пациентов молодого возраста со скученностью зубов в отдаленные лечеб-
ные сроки. Материалы и методы. В работе представлены данные клинического обследования пациен-
тов через 12 месяцев наблюдений в результате применения разработанной нами лечебной схемы у 43 
лиц со скученностью зубов на фоне хронического катарального гингивита (основная группа), и у 36 боль-
ных с сочетанной стоматологической патологией, где применялись традиционные методики при лечении 
гингивита (контрольная группа). Оценку проводимого лечения проводили через 3, 6 и 12 месяцев после 
лечения с помощью пародонтальных (РМА, Икр) и гигиенических (OHI–S, ІЕГ) индексов. Полученные ре-
зультаты обработаны статистически. Результаты. Установлено, что значение параклинических индек-
сов (РМА, Икр, OHI–S, ІЕГ) у пациентов основной группы характеризовались более выраженными поло-
жительными изменениями через 12 месяцев исследований, а «нормализация» состояния тканей паро-
донта была достигнута у 76,7 % пациентов основной группы против 22,2 % лиц группы контроля, что под-
черкивает эффективность разработаной нами лечебной схемы. Выводы. Применение разработаной на-
ми лечебно-профилактической методики для лечения хронического катарального гингивита у пациентов 
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со скученностью зубов позволяло значительно улучшить клинический статус пациентов, что подтвержда-
лось положительной динамикой данных пародонтальных и гигиенических индексов в отдаленные сроки 
наблюдений, тогда как в группе пациентов с применением традиционных лечебных мероприятий при 
лечении хронического катарального гингивита определенные положительные изменения клинических и 
параклинических проявлений наблюдались только в ближайшие сроки наблюдения. 

Ключевые слова: хронический катаральный гингивит, скученность зубов, гигиеническое состояние 
ротовой полости, параклинические индексы. 
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Efficiency of the Use of the Treatment Complex in Young Patients  
with Crowded Teeth on the State of Periodontal Tissues in Long-Term Observation 
Mandych A. V. 
Abstract. The prevalence of periodontal disease studies do not lose relevance for many decades, as they 

are often met among the young population and are multi-factorial. This is especially true for young people with 
abnormalites of the maxillodental system, therefore of particular clinical importance are studies relating to the 
choice of methods and means of prevention aimed at increasing the resistance of periodontal tissues in the 
treatment of such patients.  

The purpose of work is to study the efficiency of the treatment of chronic catarrhal gingivitis in young pa-
tients with crowded teeth in long-term treatment period. 

Material and methods. The paper presents the data of clinical examination of 43 patients with crowded teeth 
on the background of chronic catarrhal gingivitis (main group) and 36 patients with combined dental pathology, 
where traditional methods were used in the treatment of gingivitis (control group). These patients were exam-
ined according to the developed therapeutic scheme after 12 months of previous examination. The evaluation of 
the treatment was carried out in 3, 6 and 12 months after treatment with periodontal (PMA, ICR) and hygienic 
(OHI–S, IEG) indices. The obtained results were worked out statistically.  

Results and discussion. It was found out that the values of paraclinical indices (PMA, ICR, OHI–S, IEG) in 
patients of the main group were characterized by more pronounced positive changes after 12 months of re-
search. The normalization of periodontal tissues was achieved in 76.7 % of patients of the main group against 
22.2 % of patients in the control group, which emphasizes the efficiency of the developed therapeutic scheme.  

Conclusions. The use of developed treatment and preventive scheme for the treatment of chronic catarrhal 
gingivitis in patients with crowded teeth allowed to significantly improving the clinical status of patients, which 
was confirmed by the positive dynamics of data of periodontal and hygienic indices in the long-term observation. 
At the same time certain positive changes were observed in clinical and paraclinical manifestations only in the 
short term of observation in persons with traditional therapeutic measures for the treatment of chronic catarrhal 
gingivitis. 

Keywords: chronic catarrhal gingivitis, crowded teeth, hygienic state of oral cavity, paraclinical indices. 
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