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Серед стоматологічних захворювань чільне 
місце займають хвороби пародонта, поліетіоло-
гічність і поліпатогенність яких складають різні за 
характером ланки: патологічні процеси на рівні 
всього організму, його клітин і середовищ, тканин 
пародонта, біохімічно реактивних субстратів. До 
групи ризику захворювань тканин пародонта за-
кономірно відносять працівників аграрних підпри-
ємств, які у процесі роботи зазнають впливу про-
фпатогенів різної природи, інтенсивності та три-
валості дії. Безперервне надходження в організм 
агропромислових ксенобіотиків створює хімічне 
навантаження, зумовлює виникнення у макроорга-
нізмі явищ токсичної гіпоксії, анемії, дисбаланс у 
імунній системі, сприяє активації явищ ендогенної 
інтоксикації, що у свою чергу проектується на тка-
нини пародонта, зумовлюючи зростання захворю-
ваності та ускладнення перебігу запально-дистро-
фічних захворювань зубоутримуючих тканин.

Метою даного дослідження стало вивчення 
стану місцевого імунітету ротової порожнини у 
працівників агропромислових виробництв з гене-
ралізованим пародонтитом за впливу пестицидів.

Об’єкт та методи. Для з’ясування змін міс-
цевого імунітету у ротовій та ясенній рідині 39 
хворих на генералізований пародонтит, що не за-
знають негативного впливу чинників тепличних 
господарств (порівняльна група) та 81 працівника 
агропромислових виробництв (41 осіб відкритого (І 
основна група) та 40 осіб закритого ґрунтів (ІІ осно-
вна група), що зазнавали впливу пестицидів) ви-
значали концентрації лізоциму, sIgA, IgA та IgG. 
Отримані значення порівнювали з даними у 31 
стоматологічно здорової людини, не контактуючих 
з пестицидами (контрольна група). 

Результати. За результатами досліджень 
з’ясовано, що при генералізованому пародонтиті 
спостерігаються виражені зміни в місцевих імун-
них механізмах ротової порожнини. Однак, най-
більш виразні порушення були відзначені у хворих 

на ГП, що працюють в умовах закритого та відкри-
того ґрунтів за впливу пестицидів, причому у до-
сліджуваних, що зазнавали токсичної дії хімікатів 
в умовах закритого ґрунту, ця тенденція носила 
більш інтенсивний характер. 

Висновки. Доведено, що у працівників ТГ, кон-
тактуючих з пестицидами в умовах відкритого та 
закритого ґрунтів, спостерігаються значні пору-
шення у системі місцевого імунітету, що характе-
ризувалось зменшенням рівнів імуноглобулінів А, 
G, sIgA та лізоциму у ротовій та ясенній рідинах. 

Ключові слова: працівники агропромислово-
го комплексу, пестициди, генералізований паро-
донтит, місцевий імунітет.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дане дослідження є фрагмен-
том науково-дослідної роботи кафедри терапев-
тичної стоматології факультету післядипломної 
освіти Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького «Екологія та 
пародонт. Взаємозв’язок захворювань пародонта 
та загальносоматичної патології. Дисфункції скро-
нево-нижньощелепового суглобу», № державної 
реєстрації 0114U000112.

Вступ. Серед стоматологічних захворювань 
чільне місце займають хвороби пародонта, поліеті-
ологічність і поліпатогенність яких складають різні 
за характером ланки: патологічні процеси на рівні 
всього організму, його клітин і середовищ; тканин 
пародонта, біохімічно реактивних субстратів [1, 2].

Суттєвий вплив несприятливих чинників до-
вкілля на стан органів і систем людини підтвер-
джує тенденція до зростання частоти захворювань 
пародонта у промислово розвинутих країнах, яка у 
різних вікових групах сягає від 80 % до 100 % [3, 4].

У цьому зв’язку, до групи ризику захворювань 
тканин пародонта закономірно відносять праців-
ників аграрних підприємств, які у процесі роботи 
зазнають впливу профпатогенів різної природи, 

222

mailto:olenka.vynogradova@gmail.com


Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 1 (29)

Стоматологія

інтенсивності та тривалості дії. Безперервне над-
ходження в організм агропромислових ксенобіоти-
ків створює хімічне навантаження, зумовлює ви-
никнення у макроорганізмі явищ токсичної гіпоксії, 
анемії, дисбаланс у системі загального та місцевого 
імунітету, сприяє активації явищ ендогенної інток-
сикації, що у свою чергу проектується на тканини 
пародонта, зумовлюючи зростання захворюваності 
та ускладнення перебігу запально-дистрофічних 
захворювань зубоутримуючих тканин [5, 6, 7].

Одним із найважливіших факторів, які визна-
чають у сьогоденні благополуччя та рівновагу в 
системі «людина-довкілля», є пестициди. Це зу-
мовлено їх особливостями як хімічних забрудню-
вачів, що свідомо і цілеспрямовано вносить люди-
на у довкілля. Головними серед цих особливостей 
є постійне та надмірне розсіювання на великих те-
риторіях; висока біологічна активність як до шкід-
ників, так і до людини та інших живих організмів; 
здатність зберігатися в довкіллі та циркулювати 
у його об’єктах; метаболізуватися у біологічних 
об’єктах та трансформуватися в довкіллі з утво-
ренням токсичніших і небезпечніших, порівняно з 
вихідними, сполук; здатність обумовлювати розви-
ток віддалених ефектів [8, 9].

Сучасний технічний прогрес характеризується 
всебічною хімізацією народного господарства, зо-
крема широким застосуванням хімічних засобів за-
хисту рослин. Без пестицидів не обходиться прак-
тично жодне господарство, що вирощує технічні 
та продовольчі культури, не залежно від форми 
власності та системи землекористування. Ці пре-
парати застосовують у сільському господарстві як 
фунгіциди та протруювачі для боротьби з грибко-
вими захворюваннями (фітофторозом, сухою пля-
мистістю, пероноспорозом, паршою), при вирощу-
ванні картоплі, цукрового буряку, люцерни, хмелю, 
винограду, яблук, огірків, цибулі та томатів [10, 11].

За джерелами літератури вітчизняних та за-
кордонних авторів, в умовах сучасного агропро-
мислового виробництва, на організм працюючих 
впливає комплекс шкідливих стимулів: хімічні ре-
човини, вібрація, шум, температура, підвищена во-
логість, тощо. Названі фактори призводять до на-
пруження адаптивних та захисно-компенсаторних 
механізмів [12, 13, 14].

Тому метою даного дослідження стало ви-
вчення стану місцевого імунітету у працівників 
агропромислових виробництв з генералізованим 
пародонтитом за впливу пестицидів.

Матеріали та методи дослідження. Для 
з’ясування змін місцевого імунітету у ротовій та 
ясенній рідині 39 хворих на генералізований паро-
донтит, що не зазнають негативного впливу чинни-
ків тепличних господарств (порівняльна група) та 
81 працівника агропромислових виробництв (41 

осіб відкритого (І основна група) та 40 осіб закри-
того ґрунтів (ІІ основна група), що зазнавали впли-
ву пестицидів) визначали концентрації лізоциму, 
sIgA, IgA та IgG. Отримані значення порівнювали 
з даними у 31 стоматологічно здорової людини, не 
контактуючих з пестицидами (контрольна група). 

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви 
ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ Украї ни 
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Всі учасники були інфор-
мовані щодо цілей, організації, методів досліджен-
ня та підписали інформовану згоду щодо участі у 
ньому, і вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнтів.

Для об’єктивної оцінки ступеня достовірнос-
ті результатів досліджень проведена статистич-
на обробка отриманих даних з використанням 
загальноприйнятих методів варіаційної статистики 
за допомогою персонального комп’ютера Pentium 
II з застосуванням пакета статистичних програм 
«Statgraphic 2.3» і «Microsoft Excel 2000». Статис-
тичну обробку отриманих результатів проводили, 
обчислюючи середню арифметичну величину (М), 
середнє квадратичне відхилення (Ϭ), середню по-
хибку (m). Ступінь достовірності (р) отриманих ре-
зультатів визначали за t-критерієм [15].

Результати дослідження та їх обговорення. 
У результаті проведених досліджень встановлено, 
що у осіб з інтактним пародонтом вміст лізоциму у 
ротовій рідині складав 489,0±8,61 мкг/мл (табл. 1).

У хворих на ГП порівняльної групи концен-
трація лізоциму у ротовій рідині дорівнювала 
412,26±7,72 мкг/мл, що було на 15,61 % нижче 
стосовно даних у контролі, р <0,01. У пацієнтів з 
ГП, що зазнавали впливу пестицидів, працюючи 
на відкритих та закритих ґрунтах, рівень лізоциму у 
ротовій рідині зі значеннями 382,13±7,26 мкг/мл та 
368,16±7,28 мкг/мл був на 21,89 % та на 24,54 %, 
відповідно, нижче, ніж у досліджуваних з інтактним 
пародонтом, р <0,01. Звертало увагу, що вміст лі-
зоциму у ротовій рідині у пацієнтів І та ІІ основних 
груп був на 7,31 %, р1 <0,05 та на 10,70 %, р1 <0,01, 
нижче, ніж у пацієнтів порівняльної групи, але не 
відрізнявся між собою, р2 >0,05. 

Вміст sIgA у ротовій рідині у досліджуваних з 
ГП був значно нижчим, ніж у осіб з інтактним паро-
донтом: на 17,0 % у порівняльній, р <0,05, на 37,25 
% у пацієнтів І основної та на 46,08 % у хворих ІІ 
основної групи, р <0,01. При цьому, у працюючих 
на відкритих ґрунтах, значення проаналізованого 
показника було на 24,41 %, р1 <0,05 та у робіт-
ників закритих ґрунтів на 35,04 %, р1 <0,01 нижче  
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стосовно значень у порівнянні. У той же час, зна-
чення вмісту sIgA у ротовій рідині у досліджуваних 
І та ІІ основної груп не відрізнялись статистичною 
значущістю, р2 >0,05.

Вміст імуноглобулінів А, G у ротовій рідині у 
групах дослідження носив неоднорідний характер. 
Так, у пацієнтів порівняльної групи, хворих на ГП, 
досліджували зростання значень вмісту імуногло-
булінів у порівнянні з даними у людей з інтактним 
пародонтом: IgA – на 8,18 %, р <0,05 та IgG – на 
9,90 %, р <0,01. У працюючих в умовах шкідливих 
чинників ТГ, вміст імуноглобулінів у ротовій рідині 
знижувався: у І основній групі – IgA на 15,45 % та 
IgG на 9,68 %, р <0,01 та у ІІ основній групі – IgA 
на 27,73 % та IgG – на 16,51 %, р <0,01, стосовно 
значень у осіб з інтактним пародонтом.

У пацієнтів з генералізованим пародонтитом 
визначали зменшення рівня лізоциму у ясенній рі-
дині стосовно даних у досліджуваних з інтактним 
пародонтом: на 9,94 %, р <0,05 у порівняльній, 
на 12,85 % у І основній та на 25,0 % у ІІ основній 
групах, р <0,01. У той же час, у працюючих на від-
критих ґрунтах вміст лізоциму у ясенній рідині не 
відрізнявся від даних у хворих на ГП порівняль-
ної групи, р1 >0,05. У робітників, що працювали 
в умовах закритого ґрунту за впливу пестици-
дів, вміст лізоциму у ясенній рідині був на 16,71 
% нижче стосовно даних у порівнянні, р1 <0,01. 
Привертало увагу, що у хворих на ГП ІІ основної 
групи вмісту лізоциму у ясенній рідині був на  
13,92 % нижче, ніж у досліджуваних І основної гру-
пи, р <0,01. 

Динаміка змін концентрації sIgA у ясенній рі-
дині носила аналогічний характер: у хворих на ГП 
усіх груп дослідження відзначали зменшення його 
концентрації стосовно даних у осіб з інтактним па-
родонтом – на 15,79 % у порівняльній, р <0,05, на 
25,56 % у І основній та на 56,20 % у ІІ основній гру-
пах, р <0,01. При цьому, у результаті проведених 

досліджень, не виявлено статистично значущої 
різниці між даними цього показника у осіб порів-
няльної та І основної груп, р1 >0,05. Натомість, у 
хворих на ГП ІІ основної групи вміст sIgA був на 
48,0 % та на 41,17 % нижче стосовно даних у по-
рівняльній та І основній групах, р1, р2 <0,01.

Концентрація імуноглобулінів у хворих на ГП 
порівняльної групи носила тенденцію до підвищен-
ня стосовно даних у осіб з інтактним пародонтом – 
по IgA на 11,14 % та по IgG – на 5,71 %, р <0,01. 
У хворих на ГП, що зазнавали негативного впливу 
чинників агропромислових виробництв вміст іму-
ноглобулінів у ясенній рідині, навпаки, знижувався 
та був у І основній групі по IgA на 13,72 % та по 
IgG на 6,79 % нижче стосовно даних у контролі, р 
<0,01. У пацієнтів ІІ основної групи концентрація 
IgA та IgG була на 36,0 % та на 17,86 %, відповід-
но, нижче стосовно даних у людей з інтактним па-
родонтом, р <0,01. Звертало увагу, що у пацієнтів І 
основної групи, що працювали в умовах відкритого 
ґрунту за впливу пестицидів, вміст IgA та IgG був 
на 22,37 % та на 11,82 %, відповідно нижче, ніж у 
хворих на ГП порівняльної групи, р1 <0,01. У той 
же час, у пацієнтів ІІ основної групи концентрація 
у ясенній рідині IgA та IgG була на 42,42 % та на 
22,30 % відповідно нижче, ніж у хворих на ГП по-
рівняльної групи, р1 <0,01. При цьому, у пацієнтів 
ІІ основної групи, вміст у ясенній рідині IgA та IgG 
був на 25,83 % та на 11,88 % відповідно нижче, ніж 
у осіб з ГП І основної групи, р2 <0,01.

Отримані дані щодо змін місцевого імунітету 
ротової порожнини при генералізованому паро-
донтиті узгоджуються з даними інших дослідників, 
зокрема, Борисенко А.В. та співавт. та Кононової 
О.В. [16, 17]. Можна стверджувати, що тканини 
ротової порожнини є мішенями для впливу екзо- 
та ендогених пошкоджуючих факторів, які зумов-
люють не тільки медичну, а й соціальну проблему, 
тому що збереження професійного здоров’я за  

Таблиця 1 – Показники місцевого імунітету у хворих на генералізований пародонтит у групах дослідження

Показники
Інтактний па-

родонт
(n=31)

Порівняльна
група
(n=39)

І основна
група
(n=41)

ІІ основна
група
(n=40)

Ротова 
рідина

лізоцим (мкг/мл) 489,0±8,61 412,26±7,72* 382,13±7,26*,°° 368,16±7,28*,°
sIgA (г/л) 0,306±0,016 0,254±0,018** 0,192±0,015*,°° 0,165±0,014*,°
IgA (г/л) 0,220±0,005 0,238±0,004** 0,186±0,004*,° 0,159±0,003*,°,▪
IgG (г/л) 0,434±0,006 0,477±0,003* 0,392±0,005*,° 0,362±0,006*,°,▪

Ясенна 
рідина

лізоцим (мкг/мл) 413,30±10,24 372,25±10,48** 360,19±11,24* 310,05±10,28*,°,▪

sIgA (г/л) 0,532±0,022 0,448±0,025** 0,396±0,028* 0,233±0,027*,°,▪
IgA (г/л) 0,350±0,005 0,389±0,011* 0,302±0,009*,° 0,224±0,008*,°,▪
IgG (г/л) 2,80±0,02 2,96±0,03* 2,61±0,03*,° 2,30±0,02*,°,▪

Примітки: * р <0,01; ** р <0,05 – достовірність відмінностей у порівнянні з даними у осіб з інтактним паро-
донтом; ° р1 <0,01; °° р1 <0,05 – достовірність відмінностей стосовно даних порівняльної групи; ▪ р2 <0,01 – до-
стовірна різниця відмінностей стосовно даних І основної групи.
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рахунок прогресивних технологій, скорочення за-
хворюваності, у тому числі, стоматологічної, є од-
ним із основних завдань суспільства.

Висновки. Встановлено, що при генералізо-
ваному пародонтиті спостерігаються виражені змі-
ни в місцевих імунних механізмах ротової порож-
нини. Доведено, що у працівників ТГ, контактуючих 
з пестицидами в умовах відкритого та закритого 
ґрунтів, спостерігаються значні порушення у сис-
темі місцевого імунітету, що характеризувалось 
зменшенням рівнів імуноглобулінів А, G, sIgA та 
лізоциму у ротовій та ясенній рідинах. 

Перспективи подальших досліджень. Ре-
зультати досліджень свідчать про те, що існують 
так звані професійні ксенобіотики, які зумовлюють 
розвиток низки захворювань, зокрема стоматоло-
гічних, що робить актуальним подальше вивчення 
клініки, патогенезу та лікування стоматологічних 
захворювань у працівників різних галузей сучасно-
го виробництва. У подальших дослідженнях пла-
нується вивчення мікробіооценозів ротової порож-
нини у працівників агропромислових виробництв 
за впливу пестицидів.
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УДК 616.314 – 026.14/233.13-352
НАРУШЕНИЕ МЕсТНОГО ИММУНИТЕТА ПОЛОсТИ РТА 
У РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННЫх ПРОИЗВОДсТВ 
с ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ ПРИ ВОЗДЕЙсТВИИ ПЕсТИЦИДОВ
Дырык В. Т., Шкребнюк Р. В., Виноградова О. М.
Резюме. Среди стоматологических заболеваний ведущее место занимают болезни пародонта, 

полиэтиологичность и полипатогенность которых составляют различные по характеру звенья: пато-
логические процессы на уровне всего организма, его клеток и сред, тканей пародонта, биохимически 
реактивных субстратов. 

В группу риска заболеваний тканей пародонта закономерно относят работников аграрных предпри-
ятий, которые в процессе работы подвергаются воздействию профпатогенов различной природы, ин-
тенсивности и продолжительности действия. Непрерывное поступление в организм агропромышленных 
ксенобиотиков создает химическую нагрузку, обуславливает возникновение в макроорганизме явле-
ний токсической гипоксии, анемии, дисбаланс в иммунной системе, способствует активации явлений 
эндогенной интоксикации, что, в свою очередь проецируется на ткани пародонта, вызывая рост забо-
леваемости и осложнение течения воспалительно-дистрофических заболеваний зубоудерживающих 
тканей. 

Целью данного исследования стало изучение состояния местного иммунитета полости рта у работ-
ников агропромышленных производств с генерализованным пародонтитом при воздействии пестици-
дов.

Объект и методы. Для выяснения изменений местного иммунитета в полости и десневой жидкости 
39 больных генерализованным пародонтитом, которые не испытывают негативного влияния факторов 
тепличных хозяйств (сравнительная группа) и 81 работника агропромышленных производств (41 чело-
век открытого (І основная группа) и 40 человек закрытого грунтов (ІІ основная группа), что подвергались 
воздействию пестицидов) определяли концентрации лизоцима, sIgA, IgA и IgG. Полученные значения 
сравнивали с данными 31 стоматологически здорового человека, не контактирующих с пестицидами 
(контрольная группа). 

Результаты. По результатам исследований установлено, что при генерализованном пародонтите 
наблюдаются выраженные изменения в местных иммунных механизмах ротовой полости. Однако на-
иболее выраженные нарушения были отмечены у больных генерализованным пародонтитом, работа-
ющих в условиях закрытого и открытого грунтов при воздействии пестицидов, причем у работников, 
испытывавших токсическое воздействие химикатов в условиях закрытого грунта, эта тенденция носила 
более интенсивный характер. 

Выводы. Доказано, что у работников тепличных хозяйств, контактирующих с пестицидами в усло-
виях открытого и закрытого грунтов, наблюдаются значительные нарушения в системе местного имму-
нитета, характеризующиеся уменьшением уровней иммуноглобулинов А, G, sIgA и лизоцима в ротовой 
и десневой жидкостях.

Ключевые слова: работники агропромышленного комплекса, пестициды, генерализованный паро-
донтит, местный иммунитет.

UDC 616.314 – 026.14/233.13-352
Violation of Local Immunity of the Oral Cavity in Agro-Industrial Workers 
with Generalized Periodontitis under the Influence of Pesticides
Dyryk V. T., Shkrebniyuk R. V., Vynogradova O. M.
Summary. Among dental diseases, periodontal diseases occupy a prominent place. The polyetiology 

and polypathogenicity of periodontal diseases are different in nature: pathological processes at the level of 
the whole organism, its cells and environments, periodontal tissues, biochemically reactive substrates. The 
significant impact of adverse environmental factors on the state of human organs and systems is confirmed by 
the tendency to increase the incidence of periodontal disease in industrialized countries, which in different age 
groups ranges from 80% to 100%. 
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Pesticides are one of the most important factors determining the well-being and balance of the human-
environment system today. This is due to their characteristics as chemical pollutants, which deliberately 
and purposefully contributes to the environment pollution. The main among these features are constant and 
excessive scattering over large areas; high biological activity on pets, as well as on humans and other living 
organisms; the ability to persist in the environment and circulate in its objects; metabolized in biological objects 
and transformed into the environment with the formation of more toxic and dangerous, compared to the original, 
compounds; the ability to cause the development of long-term effects. 

The group of risk of periodontal tissue diseases naturally includes employees of agricultural enterprises, 
who in the process of work are exposed to occupational pathogens of different nature, intensity and duration 
of action. Continuous intake of agro-industrial xenobiotics creates a chemical load, causes the occurrence of 
toxic hypoxia, anemia, imbalance in the immune system, promotes the activation of endogenous intoxication, 
which in turn is projected on the periodontal tissues, and disease of tooth-retaining tissues. 

The purpose of our research was to study the state of local immunity of the oral cavity in agro-industrial 
workers with generalized periodontitis under the influence of pesticides.

Material and methods. To determine the changes in local immunity in the oral and gingival fluid we 
determined the concentrations of lysozyme, sIgA, IgA and IgG in 39 patients with generalized periodontitis who 
were not adversely affected by greenhouse factors (comparative group) and 81 agricultural workers (41 people 
in open (I main group) and 40 people in closed soils) II main group), exposed to pesticides). The obtained 
values were compared with data in 31 dentistically healthy people not in contact with pesticides (control group).

Results and discussion. The obtained results showed that generalized periodontitis marked changes in 
the local immune mechanisms of the oral cavity. However, the most pronounced violations were observed in 
patients with generalized periodontitis working in closed and open soils under the influence of pesticides, and 
in subjects who were exposed to toxic effects of chemicals in closed soil, this trend was more intense. 

Conclusion. The study results proved that agro-industrial workers in contact with pesticides in open and 
closed soils have significant disturbances in the local immune system, which was characterized by a decrease 
in the levels of immunoglobulins A, G, sIgA and lysozyme in oral and gingival fluids.

Keywords: agro-industrial workers, pesticides, generalized periodontitis, local immunity.
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