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Захворюваність на цукровий діабет займає 
одне з провідних положень в Україні відповідно 
статистики розповсюдження хвороб після серцево-
судинної патології та онкологічних захворювань, та 
перше місце серед ендокринних порушень. Відомо, 
що стоматологічна ортопедична реабілітація хво-
рих на діабет супроводжується певними трудно-
щами через численні патологічні прояви захворю-
вання. 

Мета дослідження – підвищення ефективності 
ортопедичного лікування хворих на цукровий діа-
бет шляхом визначення характеру пато- і морфоге-
нетичних змін тканин пародонта та клініко експери-
ментального обґрунтування лікувально-профілак-
тичних заходів із застосуванням ортопедичних 
конструкцій. 

До групи дослідження було віднесено 168 хво-
рих із захворюваннями тканин пародонта на тлі 
цукрового діабету, які розподілили на дві підгрупи в 
залежності від ступеня тяжкості захворювань тка-
нин пародонта.  

У зв’язку з тим, що пацієнти з цукровим діабе-
том унаслідок наявності великої кількості патоло-
гічних змін у тканинах і органах порожнини рота 
потребують особливого підходу до ортопедичного 
стоматологічного лікування і подальшої реабіліта-
ції був розроблений комплекс лікувально-про-
філактичних заходів із застосуванням методів ко-
рекції метаболізму, біологічно індиферентних орто-
педичних конструкцій та гігієнічного супроводу у 
хворих на цукровий діабет. Усі пацієнти підписува-
ли письмову згоду на обраний варіант лікування. 

Перед ортопедичним лікуванням пацієнтам 
було проведене комплексне терапевтичне лікуван-
ня захворювань тканин пародонта за загальноп-
рийнятими протоколами надання стоматологічної 
допомоги в Україні. В той же час пацієнти знаходи-
лись на диспансерному обліку у лікаря-ендо-
кринолога і отримували відповідну терапію. 

Ступінь реабілітації хворих після проведеного 
лікування визначали через 6 місяців перш за все 

за відсутністю скарг на: кровоточивість ясен при 
чищені зубів, дискомфорт при пережовуванні їжі, 
естетичний дефект, неприємний запах із рота, дис-
комфорт при розмові. 

Розроблений комплекс лікувально-профілак-
тичних заходів із застосуванням методів корекції 
метаболізму, біологічно індиферентних ортопедич-
них конструкцій та гігієнічного супроводу у хворих 
на цукровий діабет довів свою клінічну ефектив-
ність при реабілітації хворих із захворюваннями 
тканин пародонту на тлі цукрового діабету. 

Ключові слова: ортопедичне лікування, ліку-
вально-профілактичний комплекс, цукровий діабет. 
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Вступ. Захворюваність на цукровий діабет  
займає одне з провідних положень в Україні відпо-
відно статистики розповсюдження хвороб після 
серцево-судинної патології та онкологічних захво-
рювань, та перше місце серед ендокринних пору-
шень. 

Відомо, що стоматологічна ортопедична реабі-
літація хворих на діабет супроводжується певними 
труднощами через численні патологічні прояви 
захворювання: зниження стійкості судин порожни-
ни рота (ПР), прогресуючу атрофію альвеолярного 
відростка, підвищену больову чутливість і запальні 
явища у слизовій оболонці порожнини рота (СОПР) 
[1]. Розуміння сутності етіології та патогенезу, роз-
робка сучасних діагностичних і лікувальних техно-
логій все ще не дозволяють унеможливити вплив 
несприятливих ендогенних і екзогенних чинників, 
що погіршують умови для репаративних можливос-
тей тканин ПР та підтримки його гомеостазу. Легка 
подразненість СОПР та пригніченість процесів  
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регенерації у ній, з одного боку, та мікробна агре-
сія, з іншого, створюють несприятливі умови для 
адаптації до зубних протезів у пацієнтів з цукровим 
діабетом (ЦД) [2]. Наведене зумовлює труднощі в 
розробці комплексу лікувально-профілактичних 
заходів, визначення їх обсягу, тривалості, раціо-
нальності поєднання всіх видів стоматологічної 
допомоги при ортопедичній реабілітації захворю-
вань тканин пародонта у хворих на ЦД. [3] 

Ортопедичні втручання при ЦД вимагають 
особливої ретельності у підборі сумісних матеріа-
лів, у той же час місцевий лікувальний вплив на 
уражений пародонт у таких хворих часто є малое-
фективним. Виявлений вплив глюкокортикоїдної 
імуносупресії на ступінь пошкодження пародонту у 
пацієнтів з ЦД, що диктує необхідність включення в 
комплексну терапію пародонтиту нових схем імуно-
корекції для відновлення активності антиглюкокор-
тикоїдної системи захисту імунітету [4]. 

Стоматологи-ортопеди при підборі конструкції 
зубних протезів для пацієнтів з ЦД повинні врахо-
вувати не лише вид конструкції і матеріал, з якого 
вона виготовлена, але і протяжність дефекту, стан 
пародонту опорних зубів, цілісність твердих тканин 
зуба, імунологічний і соматичний статуси пацієнта, 
ступінь компенсації діабету. Виготовлений протез 
має відповідати усім вимогам до правильного пе-
рерозподілу навантаження. Підкреслюється, що 
при підвищеному рівні цукру і ліпідів в крові орто-
педичне лікування необхідно відкласти до фази 
компенсації. План протезування і лікування необ-
хідно співвідносити з рекомендаціями лікаря-
ендокринолога, а кожен клінічний етап повинен 
супроводжуватися контролем рівня глюкози. Після 
протезування рекомендується проводити конт-
рольні огляди стоматолога один раз в півроку [5].  

Мета дослідження – підвищення ефективності 
ортопедичного лікування хворих на цукровий діа-
бет шляхом визначення характеру пато- і морфоге-
нетичних змін тканин пародонта та клініко експери-
ментального обґрунтування лікувально-профілак-
тичних заходів із застосуванням ортопедичних 
конструкцій. 

Матеріал та методи дослідження. В дослі-
дженні прийняли 168 хворих із захворюваннями 
тканин пародонта на тлі цукрового діабету, обсте-
ження та лікування яких проходило на базі кафедри 
ортопедичної стоматології НМАПО імені 
П. Л. Шупика. Пацієнти були поділені на дві підгрупи 
в залежності від ступеня тяжкості захворювань тка-
нин пародонта. Всі дослідження виконані згідно 
Хельсинської декларації (6 видання, перегляд  
2008 р., Сеул) та Універсальної декларації біоетики 
та прав людини (2006 р.). Усі пацієнти підписували 
письмову згоду на обраний варіант лікування. 

В зв’язку з тим, що пацієнти з ЦД унаслідок 
наявності великої кількості патологічних змін у тка-
нинах і органах порожнини рота потребують особ-
ливого підходу до ортопедичного стоматологічного 
лікування і подальшої реабілітації був розроблений 
комплекс лікувально-профілактичних заходів із 
застосуванням методів корекції метаболізму, біо-
логічно індиферентних ортопедичних конструкцій 
та гігієнічного супроводу у хворих на цукровий діа-
бет який включав: 

− обстеження стоматологічного хворого; 
− визначення рівня гігієни за допомогою індек-

са гігієни ротової порожнини J.C. Green і 
J.R. Vermillion; 

− індексна оцінка стану тканин пародонта: 
• проба Шіллера-Писарева; 
• індекс РМА; 

− визначення ступеня рухливості зубів; 
− електроодонтометрія; 
− цифрова ортопантомографія – для отриман-

ня 2D зображення всієї ЗЩС та виявлення в 
ній патологічних змін; 

− вивчення діагностичних моделей щелеп – із 
метою діагностики наявності та ступеня ви-
раженості зубощелепних деформацій, ви-
значення виду прикусу та характеру оклюзій-
них взаємовідношень; 

− комп'ютеризований аналіз оклюзії за допо-
могою «T-Scan III» з метою оцінки оклюзій-
них контактів та виявлення супраоклюзії; 

− комп’ютерна томографія для розрахунку 
рентгенологічної щільності кісткової тканини; 

− професійна гігієна лікарем-пародонтологом; 
− санація порожнини рота; 
− усунення травматичної оклюзії шляхом ви-

біркового пришліфовування оклюзійних по-
верхонь зубів; 

− виключення функціонального перевантажен-
ня зубів при неякісних ортопедичних конс-
трукціях; 

− лікування дисфункції СНЩС; 
− тимчасове або постійне шинування рухомих 

зубів; 
− заміна неякісних або виготовлення нових 

незнімних ортопедичних конструкцій; 
− при малих дефектах зубного ряду – імплан-

тація з безпосереднім навантаженням тим-
часовими ортопедичними конструкціями; 

− при середніх та великих дефектах зубного 
ряду – виготовлення власнерозробленого 
знімного зубного протезу шинуючого типу; 

− медикаментозна патогенетична терапія для 
корекції метаболізму та поліпшення трофіки 
тканин пародонта – Тівортін аспартат (по 
5 мл 3 рази на добу протягом двох тижнів), 
Альфа-ліпон по 600 мг один раз на добу про-
тягом місяця); 

− медикаментозна підтримувальна терапія 
тканин пародонта (призначення всередину 
препаратів кальцію – Кальцій-Д3Нікомед по 
1 табл. два рази на добу протягом року), 
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оральні антисептики у формі ополіскувачів 
(Гівалекс або Себедін), таблетки для роз-
смоктування (Лісобакт, Імудон); 

− підтримувальна терапія: 
• рекомендації з приводу збалансованого 

харчування та фізичної активності, ліку-
вання хронічних захворювань; 

• мотивація та навчання індивідуальній 
гігієні порожнини рота, яка включає в себе 
рекомендації з приводу правильного вико-
ристання засобів догляду та техніки чи-
щення зубів: методика Баса для пацієнтів 
без рецесії; методика Стілмана і Чартера 
для пацієнтів з наявністю рецесій; 

− диспансерний нагляд з періодичністю огля-
дів та професійної гігієни порожнини рота 
один раз в 1-6 місяців. 

Варіанти реабілітації хворих цієї групи відповід-
но до отриманих даних огляду і проведених мето-
дів дослідження були обрані такі: 

− Дефект зубного ряду можливо замістити 
ортопедичними конструкціями з опорою на 
дентальні імплантати з шинуванням наявних 
зубів незнімними шинуючими конструкціями. 

− Дефект зубного ряду заміщували мостоподі-
бним протезом з шинуванням наявних зубів 
незнімними шинуючими конструкціями. 

− Дефект зубного ряду заміщували частковоз-
німним пластинчатим або бюгельним проте-
зом з шинуванням наявних зубів незнімними 
шинуючими конструкціями. 

− Дефект зубного ряду заміщували власно 
розробленим протезом шинуючого типу. 

− Дефект зубного ряду відновлювався комбі-
нованими ортопедичними конструкціями. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Перед ортопедичним лікуванням пацієнтам було 
проведене комплексне терапевтичне лікування 
захворювань тканин пародонта за загальноприйня-
тими протоколами надання стоматологічної допо-
моги в Україні. В той же час пацієнти знаходились 
на диспансерному обліку у лікаря-ендокринолога і 
отримували відповідну терапію. 

В зв’язку з тим, що пацієнти з ЦД унаслідок 
наявності великої кількості патологічних змін у тка-
нинах і органах порожнини рота потребують особ-
ливого підходу до ортопедичного стоматологічного 

лікування і подальшої реабілітації. Лікування паці-
єнтів відбувалося відповідно до розробленого ком-
плексу лікувально-профілактичних заходів із засто-
суванням методів корекції метаболізму, біологічно 
індиферентних ортопедичних конструкцій та гігіє-
нічного супроводу у хворих на цукровий діабет. 

Розподіл пацієнтів групи дослідження за віком 
та ступенем тяжкості захворювань тканин пародон-
та і видом виготовленої для заміщення дефектів 
зубних рядів ортопедичних конструкцій представ-
лено в табл. 1. 

Виходячи з даних, представлених в табл. 1, у 
ході дослідження пацієнтам першої клінічної підг-
рупи з ГП І-ІІ ступеня тяжкості було виготовлено: 
9 особам (5,4% від загальної кількості осіб в групі) 
незнімні ортопедичні конструкції, 20 хворим (11,8% 
від загальної кількості осіб в групі) власне розроб-
лена шина протез, 9 хворим (5,5% від загальної 
кількості осіб в групі) знімні протези та 31 особі 
(18.5% від загальної кількості осіб в групі) комбіно-
вані ортопедичні конструкції. Пацієнтам другої клі-
нічної підгрупи з ГП ІІ-ІІІ ступеня тяжкості дефекти 
зубних рідів відновлювались незнімними конструк-
ціями у 3 випадках (1,8% від загальної кількості 
осіб в групі), 30 хворим (17,9% від загальної кілько-
сті осіб в групі) власне розробленою шиною проте-
зом, знімними конструкціями 23 разів (13,6% від 
загальної кількості осіб в групі) та комбінованими 
ортопедичними конструкціями 43 пацієнтам (25,6% 
від загальної кількості осіб в групі).  

Ступінь реабілітації хворих після проведеного 
лікування визначали через 6 місяців перш за все 
за відсутністю скарг на: кровоточивість ясен при 
чищені зубів, дискомфорт при пережовуванні їжі, 
естетичний дефект, неприємний запах із рота, дис-
комфорт при розмові. Скарги пацієнтів другої клі-
нічної групи в порівнянні до і після реабілітації ілю-
стровано діаграмою (рис. 1).  

Виходячи з отриманих даних, скарги у пацієнтів 
клінічної групи після проведеного лікування були 
на кровоточивість ясен при чищені зубів –  
27 (16,1%) осіб в групі, неприємний запах з рота – 
у 17 (10,1%) пацієнтів, на естетичний дефект –  

Таблиця 1 – Віковий розподіл пацієнтів за ступенем тяжкості захворювань тканини пародонта та видом вигото-
вленої ортопедичної конструкції 

Вік 
(років) 

ГП І-ІІ ст. т. ГП ІІ-ІІІ ст.т. 

Усього Незнімні 
конструк-

ції 
Шина 
протез 

Знімні 
конструк-

ції 

Комбіно-
вані конс-
трукції 

Незнімні 
конструк-

ції 
Шина 
протез 

Знімні 
конструк-

ції 

Комбіно-
вані конс-
трукції 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

18-30 4 2,4 1 0,6 1 0,6 6 3,6 2 1,2 7 4,4 5 2,8 7 4,2 32 19,7 

31-45 3 1,8 8 4,8 3 1,8 13 7,8 1 0,6 10 5,9 7 4,4 14 8,3 59 35,1 

46-60 2 1,2 11 6,4 5 2,9 12 7,1 - - 13 7,6 11 6,4 22 13,1 76 45,2 

Усього 9 5,4 20 11,8 9 5,5 31 18,5 3 1,8 30 17,9 23 13,6 43 25,6 168 100 
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9 (5,4%), дискомфорт при розмові – 13 (7,7%), та 
дискомфорт при пережовуванні їжі – 4 (2,4%) осіб. 

Таким чином, після проведено лікування знач-
но знизився відсоток скарг на кровоточивість при 
чищенні зубів, неприємний запах з рота, диском-
форт при розмові, на естетичний дефект та диско-
мфорт при пережовуванні їжі. 

Результати реабілітації за протоколом розроб-
леного комплексу лікувально-профілактичних захо-
дів представлені на рис. 2, 3, 4, 5. 

Таким чином, для визначення найбільш раціо-
нальної конструкції для ортопедичного стоматоло-
гічного лікування пацієнтів з ЦД актуальними є ви-
вчення клінічних особливостей тканин порожнини 

рота за розвитку діабетичної пародонтопатії. Як 
було показано, майже в 100% випадків у хворих на 
ЦД спостерігаються запальні захворювання паро-
донту різного ступеню тяжкості, які відрізняються 
вираженою клінічною картиною, агресивним пере-
бігом, стійкістю до традиційних методів лікування і 
профілактики [6, 7, 8]. Стан гігієни порожнини рота 
у пацієнтів з ЦД в 2,5 рази гірший, ніж у здорових 
осіб. Для таких пацієнтів характерні подовжені 
строки загоєння ран після видалення зубів та вико-
нання інших хірургічних втручань, особливо погір-
шуються процеси регенерації тканин [9, 10]. 

Виходячи з даних аналізу наукових джерел, 
можна стверджувати, що наявність асоційованих із 
ЦД захворювань пародонту ускладнює планування 
та прогнозування результатів ортопедичного ліку-
вання. Таким чином, наявність суттєвих патологіч-
них змін тканин пародонта у хворих на цукровий 
діабет, які наростають в динаміці, що вказує на 
потребу удосконалення діагностики та розробку 
методів комплексної реабілітації зазначених хво-
рих із застосуванням сучасних ортопедичних конс-
трукцій [3]. 

Висновки. Розроблений комплекс лікувально-
профілактичних заходів із застосуванням методів 

Рис. 1. Розподіл скарг пацієнтів клінічної групи  
до та після проведеного лікування 

 

Рис. 2. Пацієнт І. 1968 р.н. Ортопантомограма хворого 
до лікування 

Рис. 3. Пацієнт І. 1968 р.н. Фото після терапевтичної і 
хірургічної підготовки перед протезуванням 

 

 

Рис. 4. Фото виготовленої шини протеза 

Рис. 5. Пацієнт І. 1968 р.н. Фото після проведеної  
реабілітації 
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корекції метаболізму, біологічно індиферентних ор-
топедичних конструкцій та гігієнічного супроводу у 
хворих на цукровий діабет довів свою клінічну ефек-
тивність при реабілітації хворих із захворюваннями 
тканин пародонту на тлі цукрового діабету. 

Перспективи подальших досліджень. У по-
дальшому планується доповнювати дані клінічного 
дослідження лікувально-профілактичного комплек-
су при захворюваннях тканин пародонта на тлі цук-
рового діабету. 
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УДК 616.314.17-008.1-089.23:616.379-008.64 
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Германчук С. М. 
Резюме. Заболеваемость сахарным диабетом занимает одно из ведущих положений в Украине в 

соответствии статистики распространения болезней, после сердечно-сосудистой патологии и онкологи-
ческих заболеваний и первое место среди эндокринных нарушений. Известно, что стоматологическая 
ортопедическая реабилитация больных диабетом сопровождается определенными трудностями из-за 
многочисленных патологические проявления заболевания. 

Цель исследования – повышение эффективности ортопедического лечения больных сахарным диа-
бетом путем определения характера пато- и морфогенетических изменений тканей пародонта и клинико-
экспериментального обоснования лечебно-профилактических мероприятий с применением ортопедиче-
ских конструкций. 

В группу исследования были отнесены 168 больных с заболеваниями тканей пародонта на фоне са-
харного диабета, которые были распределены на две подгруппы в зависимости от степени тяжести забо-
леваний тканей пародонта. 

В связи с тем, что пациенты с СД вследствие наличия большого количества патологических измене-
ний в тканях и органах полости рта требуют особого подхода к ортопедическому стоматологическому 
лечению и последующей реабилитации, был разработан комплекс лечебно-профилактических мероприя-
тий с применением методов коррекции метаболизма, биологически индифферентных ортопедических 
конструкций и гигиенического сопровождения у больных сахарным диабетом. 

Перед ортопедическим лечением пациентам было проведено комплексное терапевтическое лечение 
заболеваний тканей пародонта по общепринятым протоколам оказания стоматологической помощи в 
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Украине. В то же время пациенты находились на диспансерном учете у врача-эндокринолога и получали 
соответствующую терапию. 

Степень реабилитации больных после проведенного лечения определяли через 6 месяцев прежде 
всего из-за отсутствия жалоб на: кровоточивость десен при очищенные зубов, дискомфорт при переже-
вывании пищи, эстетический дефект, неприятный запах изо рта, дискомфорт при разговоре. 

Разработанный комплекс лечебно-профилактических мероприятий с применением методов коррек-
ции метаболизма, биологически индифферентных ортопедических конструкций и гигиенического сопро-
вождения у больных сахарным диабетом доказал свою клиническую эффективность при реабилитации 
больных с заболеваниями тканей пародонта на фоне сахарного диабета. 

Ключевые слова: ортопедическое лечение, лечебно-профилактический комплекс, сахарный диабет. 
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Results of Clinical Study of Treatment and Prevention Complex  
for Periodontal Tissue Diseases accompanied by Diabetes Mellitus 
Нermanchuk S. M. 
Abstract. According to the statistics of the spread of diseases, the incidence of diabetes is one of the lead-

ing positions in Ukraine after cardiovascular disease and cancer, and the first place among endocrine disorders. 
It is known that dental orthopedic rehabilitation of patients with diabetes is accompanied by certain difficul-

ties due to numerous pathological manifestations of the disease. 
Based on the analysis of scientific sources, it can be argued that the presence of periodontal disease asso-

ciated with diabetes complicates the planning and prediction of the results of orthopedic treatment. Thus, the 
presence of significant pathological changes in periodontal tissues in patients with diabetes mellitus, which are 
growing in dynamics and indicating the need to improve the diagnosis and development of methods of compre-
hensive rehabilitation of these patients using modern orthopedic structures. 

The purpose of the study was to increase the effectiveness of orthopedic treatment of patients with diabetes 
by determining the nature of patho- and morphogenetic changes in periodontal tissues and clinical experimental 
justification of treatment and prevention strategies using orthopedic structures. 

Material and methods. The study group included 168 patients with periodontal disease on the background of 
diabetes, they were divided into two subgroups depending on the severity of periodontal disease. 

Results and discussion. Due to the fact that patients with diabetes have large number of pathological 
changes in the tissues and organs of the oral cavity and need a special approach to orthopedic dental treatment 
and subsequent rehabilitation, a set of treatment and prevention measures was developed using methods of 
metabolism correction, biologically indifferent orthopedic structures and hygienic support in patients with diabe-
tes mellitus. 

Before orthopedic treatment, the patients underwent a comprehensive therapeutic treatment of periodontal 
tissue diseases according to the generally accepted protocols of dental care in Ukraine. At the same time, the 
patients were registered at the dispensary with an endocrinologist and received appropriate therapy. Patients 
were treated in accordance with the developed set of treatment and prevention measures using methods of me-
tabolism correction, biologically indifferent orthopedic structures and hygienic support in patients with diabetes. 

The degree of rehabilitation of patients after treatment was determined after 6 months, primarily in the ab-
sence of complaints of bleeding gums when brushing teeth, discomfort when chewing food, aesthetic defect, 
bad breath, discomfort when talking. 

Conclusion. After the treatment, the percentage of complaints of bleeding when brushing teeth, bad breath, 
discomfort when talking, aesthetic defect and discomfort when chewing food was significantly reduced. 

The developed set of treatment-and-prophylactic measures using methods of metabolism correction, bio-
logically indifferent orthopedic constructions and hygienic support in patients with diabetes proved its clinical 
effectiveness in rehabilitation of patients with periodontal tissue diseases on the background of diabetes. 

Keywords: orthopedic treatment, treatment-and-prophylactic complex, diabetes mellitus. 
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