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У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове
вирішення наукового завдання, що полягає у підвищенні ефективності
лікування генералізованого пародонтиту на основі вивчення особливостей
загальноадаптивних реакцій організму хворих на генералізований
пародонтит та корекції виявлених порушень цих реакцій шляхом
застосування ендогенного регенераторного біологічного імуномодулятора
ербісолу.
1. Встановлено, що у 68% хворих генералізований пародонтит
розвивається на фоні значних змін резистентності організму, що
підтверджується наявністю загальноадаптивних реакцій із патогенетичним
потенціалом.
2. При хронічному перебігу генералізованого пародонтиту переважають
неповноцінні реакції тренування та активації низьких рівнів реактивності
(51% хворих), стрес-реакції виявляються у 10%, а повноцінні реакції
тренування і активації середніх і високих рівнів реактивності – у 39%, тоді як
розвиток генералізованого пародонтиту на фоні супутньої виразкової
хвороби дванадцятипалої кишки характеризується загостреним перебігом із
значним погіршенням спектру загальноадаптивних реакцій з перевагою
стрес-реакцій (63%), неповноцінні реакції тренування та активації низьких
рівнів реактивності визначаються у 22% хворих і тільки в 16%
спостерігаються повноцінні реакції тренування і активації середніх і високих
рівнів реактивності.
3. Розроблено диференційований підхід до застосування у комплексному
лікуванні хворих на генералізований пародонтит ербісолу залежно від
характеру перебігу дистрофічно-запального процесу в тканинах пародонта,
особливостей порушень загальноадаптивних реакцій організму та наявності
супутньої патології.

4. Клініко-рентгенологічними та лабораторними дослідженнями
показана висока ефективність диференційованого підходу до використання
ербісолу у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту з різним
перебігом: клінічна стабілізація дистрофічно-запального процесу в тканинах
пародонта досягнута у 97% хворих. Про це свідчили відсутність ознак
запалення, достовірне зниження папілярно-маргінально-альвеолярного
(р<0,05) та пародонтального індексів (р<0,001) і підвищення резистентності
капілярів за Кулаженком (р<0,05) на фоні формування загальноадаптивних
реакцій із саногенетичним потенціалом у 84% пацієнтів основної групи
порівняно із 44% у контрольній (р<0,05).
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диференційованих схем лікування хворих на генералізований пародонтит з
використанням ербісолу встановлено у віддалені терміни спостереження. За
клінічними, рентгенологічними та лабораторними показниками стану тканин
пародонта цих хворих стійка ремісія процесу мала місце через 6 місяців після
лікування у 90%, через 12 та 18 місяців – у 81% і 78% пацієнтів проти
відповідно 71%, 60% та 57% хворих в контрольній групі (р<0,05), що вказує
на доцільність широкого впровадження запропонованих методів лікування в
широку стоматологічну практику.
Актуальність теми. Ураження пародонта є одними із найпоширеніших
захворювань людини. Їх розповсюдженість залежно від віку та регіону
проживання обстежених досягає 90-100% (К.М. Косенко, 1999; М.Ф.
Данилевський, А.В. Борисенко, 2000; Ханс-Петер Мюллер, 2004). Вони часто
виникають у молодому віці і, поступово прогресуючи, призводять у
подальшому до повної втрати зубів. Найбільш значне місце серед
захворювань пародонта займає генералізований пародонтит – дистрофічнозапальний процес у тканинах пародонта. Окрім деструктивних змін у
пародонті, при генералізованому пародонтиті відмічають широкий спектр
порушень діяльності внутрішніх органів та систем організму
(Г.Ф. Білоклицька, 1999; Л.М. Цепов, А.И. Николаев, 2003).
Різноманітність причин виникнення генералізованого пародонтиту,
тривалий перебіг, прогресуючий характер захворювання обумовлюють
необхідність регулярного і комплексного лікування таких хворих. Цей
комплекс включає цілий ряд лікувальних заходів: гігієнічних,
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генералізованого пародонтиту необхідно обов’язково включати засоби
загального впливу на організм, що спрямовані на його всебічне
оздоровлення. Серед засобів та методів лікування генералізованого
пародонтиту найбільш ефективними є ті, яким властивий нормалізуючий

вплив на різноманітні структурні та функціональні порушення тканин
пародонта і організму в цілому (М.Ф. Данилевський та співавт., 1998;
А.М. Політун, 1999; А.В. Борисенко, 1999). Доведено, що визначення типів
загальноадаптивних реакцій та їх корекція дає можливість керувати
процесом лікування (О.М. Радченко, 2003). Останнім часом важливе
значення в клінічній практиці надають формуванню процесів системного
саногенезу шляхом застосування біокорекції – поєднаного місцевого та
загального гармонійного лікувального впливу (Л.Х. Гаркаві та співавт.,
1998). У цьому відношенні увагу привертає вітчизняний ендогенний
регенераторний біологічний імуномодулятор нового класу – ербісол
(О.М. Ніколаєнко, 1999).
Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи
кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця: “Клінікоекспериментальне вивчення особливостей білкового, ліпідного та
мінерального обміну в тканинах пародонта при генералізованому
пародонтиті та розробка методів коригуючої терапії”. Номер державної
реєстрації 0197 F006117, шифр – IH 30.00.0033.97.
Мета роботи: підвищення ефективності комплексного лікування
генералізованого пародонтиту шляхом обгрунтування та розробки методики
корекції порушень загальноадаптивних реакцій організму за допомогою
ендогенних регенераторних біологічних імуномодулюючих препаратів.
Завдання дослідження:
1) визначити стан резистентності, реактивності та реакцій адаптації
організму хворих на генералізований пародонтит;
2) визначити вплив ербісолу на стан резистентності і реактивності
пародонта та організму в цілому хворих на генералізований пародонтит;
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загальноадаптивних реакцій організму шляхом застосування ербісолу в
комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту з урахуванням
ступеня розвитку та характеру перебігу дистрофічно-запального процесу в
пародонті;
4) провести клініко-лабораторну оцінку ефективності застосування
ербісолу в комплексній терапії генералізованого пародонтиту в найближчі та
віддалені терміни.
Об’єкт дослідження: хворі на генералізований пародонтит віком 26-59 років.
Предмет дослідження: корекція загальноадаптивних реакцій організму
у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.

Методи дослідження. У роботі використані клінічні, біохімічні,
імунологічні, рентгенологічні, інструментальні та статистичні методи
дослідження, аналіз гемограм, за допомогою яких визначали стан
загальноадаптивних реакцій організму хворих на генералізований
пародонтит та оцінювали ефективність їх корекції у комплексному лікуванні.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлені
особливості стану загальноадаптивних реакцій організму хворих на
генералізований пародонтит. Визначено, що в їх спектрі переважають
загальноадаптивні реакції із патогенетичним потенціалом (неповноцінні
реакції тренування та активації і стрес-реакції). Виявлений коригуючий
вплив ербісолу на порушення загальноадативних реакцій. Патогенетично
обгрунтовані, розроблені показання та методика лікування генералізованого
пародонтиту з використанням ербісолу в комплексній терапії пацієнтів даної
категорії. Вперше встановлено, що застосування біокорекції ербісолом у
комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту на фоні загострення
виразкової хвороби дванадцятипалої кишки сприяє підвищенню
резистентності організму, нормалізації його загальноадаптивних реакцій,
реактивності та відновленню місцевих механізмів захисту пародонта і
слизової верхніх відділів травного тракту.
На основі найближчих та віддалених результатів лікування показана
висока ефективність застосування ербісолу в комплексній терапії
генералізованого пародонтиту.
Практичне значення отриманих результатів. Розроблений спосіб
лікування хворих на генералізований пародонтит із застосуванням препарату
ербісол [Патент на винахід №15180 A].
Розроблено засіб для лікування уражень слизової травного тракту
[Патент на винахід №15177]. Використання розробленої методики клінічного
застосування ербісолу дозволяє підвищити ефективність лікування хворих на
генералізований пародонтит.
Розроблені науково-практичні рекомендації використання ербісолу з
метою корекції загальноадаптивних реакцій та лікування хворих на
генералізований пародонтит.
Впровадження в практику. Результати дисертаційної роботи
впроваджені в практику роботи стоматологічної поліклініки Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України, Центральної
стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України, стоматологічної
поліклініки 1-ї міської клінічної лікарні м. Донецька, Полтавської обласної
клінічної стоматологічної поліклініки, клініки кафедри стоматології дитячого
віку, дитячої щелепно-лицьової хірургії та імплантології Харківського
державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто проведений аналіз
наукової літератури з даної проблеми. Разом із науковим керівником
визначені мета і задачі дослідження, проведений аналіз отриманих
результатів і сформульовані висновки роботи. Особисто виконані всі клінічні
дослідження, систематизовані й узагальнені отримані результати, а також
проведена їх статистична обробка; обґрунтований, розроблений і
апробований
спосіб
лікування
генералізованого
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із
використанням препарату ербісол.
Фрагменти роботи виконані: відбір хворих на генералізований
пародонтит різного ступеня проведений у терапевтичному відділенні
стоматологічної клініки при Національному медичному університеті імені
О.О. Богомольця; біохімічні та лабораторно-інструментальні дослідження у
хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки виконані спільно із
співробітниками кафедри госпітальної терапії №2 Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця (завідуючий кафедрою, доктор медичних
наук, професор А.С. Свінціцький)*.
Апробація результатів дисертації. Результати проведених досліджень
доповідались на науковій конференції “Актуальні питання клінічної
медицини”, присвяченій 75-річчю професора М.А. Дудченка і
20-річчю кафедри факультетської терапії [Полтава, 1994]; ІІ Swiatoy kongres
polonii medycznej [Czestochwa, 1995]; VІ конгресі Світової Федерації
Українських Лікарських Товариств [Одеса, 1996]; Всеукраїнській науковопрактичній конференції лікарів-стоматологів [Полтава, 1996], ІІІ Swiatoy
kongres polonii medycznej [Czestochwa – Krakow, 1997], І [VIІІ] з’їзді
Асоціації стоматологів України [Київ, 1999], VI з’їзді Всеукраїнського
Лікарського Товариства [Чернівці, 2001], науково-практичній конференції
“Актуальні питання патології внутрішніх органів” [Київ, 2003], Х Конгресі
Світової Федерації Українських Лікарських Товариств [Чернівці-Київ-Чікаго,
2004], науково-практичній конференції “Актуальні питання патології
внутрішніх органів” [Київ, 2004].
Апробація роботи проведена на засіданні Апробаційної
“Стоматологія” Національного медичного університету імені
Богомольця 9 квітня 2004 року.
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Публікації. За результатами матеріалів дисертації опубліковано 25
друкованих робіт, з них 7 – у фахових виданнях, рекомендованих ВАК
України, 16 – у матеріалах наукових конференцій та з’їздів. Отримано 2
патенти України: патент №15177 “Засіб для лікування уражень слизової
травного тракту” та №15180А “Спосіб консервативного лікування
генералізованого пародонтиту”.
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