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ВСТУП 

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт (ХГГ) – це досить поширено у 

сучасних умовах, особливо серед підлітків та молодих осіб стоматологічне 

захворювання, при якому виникає та тривало підтримується запальний процес у 

яснах, який приводить до проліферації ясенних тканин, у тому числі сполучної 

тканини [1]. Відомо, що в патогенезі ХГГ суттєву роль грають порушення 

гормонального та імунного статусу [2], тому в комплексну терапію цього 

захворювання рекомендують включати деякі імуноактивні препарати – раніше 

пірогенал або продігіозан, у сучасних умовах циклоферон та інші індуктори 

ендогенного інтерферону, які будуть сприяти покращенню імунітету та 

інтерферонового статусу хворих, однак приводять до стимуляції подальшої 

проліферації ясенних тканин [3]. 

При розробці раціонального способу імунокорекції в хворих на ХГГ, ми 

вперше запропонували комбінацію двох імуноактивних препаратів – ербїсолу та 

циклоферону. Ербісол – це вітчизняний імуноактивний препарат природного 

походження, який має дуже широкий спектр фармакологічної дії, покращує 

імунний статус та функціональний стан печінки, стимулює інтерфероногенез та 

нормалізує метаболічні процеси в організмі [4]. У той же час ербісол не посилює 

проліферацію клітин, і тому може бути використаний у комплексному лікуванні 

злоякісних пухлин [5, 6]. Тому ми вважали можливим вивчити перспективи 

включення ербісолу до лікувального комплексу в хворих на ХГГ. 

Циклоферон - це низькомолекулярний індуктор ендогенного інтерфероно-

генезу, який також володіє імуномодулюючою активністю та протиизапальними 



2 

властивостями [7]. Цей препарат у терапевтичних дозах неюксичний, може 

використовуватися без обмежень навіть у педіатричній практиці [8]. Показово, 

що циклоферон здійснює імуномодулюючий ефект як при імунодефіцитних 

станах, так і при наявності аутоімунних реакцій, та в той же час володіє чітко 

вираженою протизапальною і антипроліферативною активністю [7]. Саме ці 

аспекти фармакологічної дії циклоферону роблять його використання при ХГГ 

дуже доцільним. На базі відділу екологічної генетики і імунології УНЦМГ АМН 

України детально вивчені на низці експериментальних та клінічних моделей 

переваги комбінованого застосування циклоферону і ербісолу; при цьому 

встановлена взаємнопотенціююча дія обох препаратів при їх сполученому 

введенні в плані імуномодулюючого, протизапального, інтерфероніндукуючого 

та антипроліферативного ефектів [9]. Саме це дало нам підставу для 

застосування даної комбінації в комплексі лікування хворих на ХГГ. 

Метою роботи було вивчення впливу комбінації ербісолу і циклоферону 

на показники клітинного імунітету у хворих на ХІТ. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Під наглядом знаходилося 136 хворих на ХГГ, з них 86 підлітків у віці від 

14 до 17 років та 50 дорослих осіб молодого віку (від 18 до 25 років) із вста-

новленим діагнозом даного захворювання (47 чоловічої та 89 жіночої статті). 

Найчастіше ХГГ виникав на тлі проведення ортодонтичного лікування, особливо 

у фазі ретенції. Усі хворі на ХГГ, які були під наглядом, були розподілені на дві 

групи – основну (80 осіб) та зіставлення (56 осіб), які були рандомізовані за 

віком, статтю та ступенем гіпертрофії ясен. У всіх обстежених була запальна 

(набрякова) форма ХГГ; при цьому гіпертрофія ясен першого ступеню (І) 

відмічена у 105 осіб (77,2%), другого ступеню (II) – у 31 (22,8%) пацієнтів. В 

обох групах проводилося загальноприйняте місцеве лікування ХІТ, що включало 

ультразвуковий скейлінг, Vector-терапію, корекцію пломб і протезів, місцеве 

застосування водноспиртового розчину чистотілу, інструктаж по індивідуальній 

гігієні порожнини рота [10]. Крім того, хворі з основної групи додатково 

отримували циклоферон і ербісол. При І ступені гіпертрофії ясен призначали 

внутрішньом'язово введення циклоферону, через день у вигляді 12,5% розчину 

по 2 мл 1 раз на добу – 10 ін'єкцій, потім призначали підтримуючу дозу 

циклоферону усередину у вигляді таблеток – по 150 мг препарату двічі на тиж-

день, протягом тривалого часу (на курс 60 таблеток, загальна тривалість їхнього 

прийому - 7,5 місяців). Ербісол призначали внутрішньом'язово по 2 мл 2 рази на 

добу протягом 20-30 діб поспіль, потім по 2 мл 1 раз на добу ще 10-15 діб. 

Лікування ербісолом проводили повторно через 2-3 місяці, в залежності від 

досягнення ефекту. При другому ступеню гіпертрофії ясен цю схему 

доповнювали місцевими аплікаціями 12,5% розчину циклоферону шляхом 

введення препарату у ясенні кишені – у ті дні, коли циклоферон не вводили 
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парентерально. Як правило, здійснювали 10-15 аплікацій розчину циклоферону 

через день, які у низки хворих чергували з аплікаціями ербісолу. Пацієнти групи 

зіставлення під час проведення лікування імуноактивних препаратів не 

отримували. 

Крім загальноприйнятого та стоматологічного обстеження, додатково 

проводили у всіх хворих імунологічне обстеження, яке включало вивчення 

кількості CD3 + , CD4+, CD8+ та CD22+-лімфоцитів у венозній крові хворих та 

показника реакції бласт-трансформації лімфоцитів (РБТЛ). Кількісні показники 

клітинної ланки імунітету вивчали у цитотоксичному тесті [11] з 

моноклональними антитілами (МКАТ). У роботі використовували комерційні 

МКАТ фірми Ortho Diagnostic Systems Inc (USA) класів CD3 (до тотальної 

популяції Т-клітин), CD4 (до субпопуляції Т-хелперів/індукторів), CD8 (до 

субпопуляції Т-супресорів/кілерів) та CD22 (до загальної популяції В-клітин). 

Підраховували імунорегуляторний індекс CD4/ CD8, як хелперно/супресорне 

співвідношення (Th/Ts). Функціональну активність Т-клітин оцінювали за до-

помогою РБТЛ при постановці реакції мікрометодом [12]. У якості мітогену при 

постановці реакції використовували ФГА. Імунологічні дослідження проводили 

до початку проведення лікування та вдруге - після завершення повторного курсу 

введення ербісолу, тобто через 4-5 місяців. У хворих групи зіставлення вивчення 

імунологічних показників проводили в ті ж самі періоди. Отримані цифрові дані 

обробляли математично за допомогою стандартних пакетів прикладних програм. 

Таблиця 1. Показники клітинної ланки імунітету 
в хворих на ХГГ до початку лікування (М±m) 

Групи обстежених хворих 
Імунологічні 

показники 
Норма Основна 

(n = 80) 

Зіставлення 

(n = 56) 

Р 

GD3+ % 

Г/л 

69.6 ±1,6 

1,3±0,03 

52,3±1.5** 

0.86 ±0,02** 

53,3±1,6** 

0.88±0.03** 

>0,1 

>0.05 

CD4+ % 

Г/л 

45,5 ± 1,2 

0.86±0,02 

32,5±1,1** 

0,54 ±0.02*** 

33,2±1,3** 

0.55±0,02*** 

>0,05 

>0,1 

CD8+ % 

Г/л 

22,5±0,8 

0,42±0,01 

21,1±0.9 

0.35±0,01* 

21.4 ±0.9 

0.35 ± 0,01* 

>0,05 

>0,1 

CD4/CD8 2,02±0,03 1.54±0.03*** 1.55±0,03*** >0.1 

CD22+ % 

Г/л 

21,6±0,9 

0.41 ±0,02 

20.5±0.8 

0,34±0,01* 

21,1 ±0,8 

0,35±0.01 

>0,05 

>0.05 

РБТЛ % 65,5±2,2 36,5±2,0*** 38,0 ± 2,1*** >0.05 

Примітка: в таблицях 1 та 2 вірогідність розбіжностей відносно норми * - при Р<0,05, 

** - при Р<0,01, ** - при Р<0,001; колонка Р - показник вірогідності відмінностей 

між основною групою та групою зіставлення 
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ОТРИМАНІ ДАНІ ТА ЇХНІЙ АНАЛІЗ 

У результаті проведених імунологічних досліджень було встановлено, що 
до початку лікування в обстежених хворих на ХГГ мали місце суттєві пору-
шення з боку показників клітинного імунітету. Вони характеризувалися Т-
лімфопенією, зниженням кількості циркулюючих у периферичній крові Т-

хелперів/ індукторів (CD4+) та дисбалансом субпопуляційного складу Т-
лімфоцитів, що доводиться зниженням імунорегуляторного індексу (коефіцієнту 
CD4/CD8) та суттєвим зменшенням показника РБТЛ з ФГА. Рівень Т-
супресорів/кілерів (CD8+ ) знижувався суттєво у меншому ступені, ніж кількість 
Т-хелперів/індукторів (CD4+), а вміст у крові В-клітин (CD22+) у більшості 
випадків мав лише незначну тенденцію до зниження (табл. 1). 

Дійсно, кратність зменшення абсолютної кількості СD3+-клітин (тотальна 

популяція Т-лімфоцитів) склала в хворих основної групи 1,5 рази (Р<0,01), групі 
зіставлення – 1,48 рази (Р<0,01). Кількість Т-хелперів/індукторів (CD4+) була 
знижена відносно норми у хворих основної групи в середньому в 1,6 рази 
(Р< 0,001), в групі зіставлення – також в 1,6 рази (Р<0,001). Кількість Т-
супресорів/кілерів (CD8+) в обох групах до початку лікування була однаковою 
та складала (0,35±0,01) Г/л, що в середньому на 16,7% нижче показника норми 

(Р<0,05). Імунорегуляторний індекс CD4/CD8 був знижений у хворих основної 
групи в 1,3 рази (на 23,8%) відносно норми для даного показника (Р<0,001), в 
групі зіставлення – також в 1,3 рази (Р<0,001). Кількість В-клітин (CD22+) була 
помірно знижена в основної групи хворих (у середньому на 17,1% відносно 
норми; Р<0,05). Показник РІЗТЛ до понатку лікування в основної групи був в 
середньому в 1,79 рази нижче норми (Р<0,001) та в групі зіставлення – в 1,72 
рази нижче норми (Р<0,001). Отже, до початку лікування в хворих на ХГГ 

гінгівіт були встановлені суттєві зсуви з боку клітинних показників імунітету, як 
кіль-кісного, так функціонального характеру. В обох групах – основній та 
зіставлення, до початку лікування вивчені імунологічні показники були 
практично однаковими (Р>0,1->0,05), що дає підставу вважати, що не тільки у 
клінічному та імунологічному плані обидві групи були цілком ідентичні. 

При повторному імунологічному обстеженні після завершення двох курсів 

лікування ербісолом на тлі подальшого введення підтримуючих доз циклофе-
рону, було встановлено, що в основної групи хворих на ХГГ, яка отримувала 
лікування з додатковим включенням ербісолу і циклоферону, в повної мірі 
реалізувався імуномоделюючий ефект вказаних препаратів, що сприяло 
нормалізації вивчених імунологічних показників (табл. 2). 

Дійсно, під впливом ербісолу і циклоферону в обстежених пацієнтів, що 
страждають на ХГГ, було відмічено ліквідації Т-лімфопенії, нормалізація кількос-

ті циркулюючих Т-хелперів/індукторів (CD4+) з відновленням нормальних 
значень імунорегуляторного індексу CD4/CD8 (2,0±0,03). Відмічено також сут-
тєве підвищення показника РБТЛ, що свідчить про нормалізацію функціональної 
активності Т-клітин. В цілому під впливом комбінації ербісолу і циклоферону в 
хворих на ХХГ основної групи відмічено відновлення імунологічного гомеостазу. 



5 

Таблиця 2. Показники клітинного імунітету 
в хворих на ХГГ після завершення 

імунокорекції (М±m) 

Групи обстежених хворих 
Імунологічні 

показники 
Норма 

Основна 

(n=80) 

Зіставлення 

(n= 56) 

Р 

CD3+ % 

Г/л 

69.6±1,6 

1.3±0,03 

66.3 ± 1.5 

1,2 ±0.03 

54,2±1,4** 

0,92 ± 0,02** 

<0,05 

<0,05 

CD4 + %, 

Г/л 

45,5±1,2 

0,86±0.02 

44,3±1,3 

0,8 ± 0,02 

35.6±1,2* 

0,6±0,02** 

<0,05 

<(),01 

CD8+ % 

Г/л 

22,5 ± 0.8 

0,42 ± 0,01 

22,1 ± 0.8 

0.4±0,02 

21.2 ± 0,9 

0,36±0,015 

>0,05 

>0,05 

CD4/CD8 2,02 ± 0.03 2.0±0,03 1.68±0.03*** <0,01 

CD22+ % 

Г/л 

21,6 ± 0,9 

0,41±0.02 

21.5 ± 0,8 

0.39 ± 0,01 

21,3±0,9 

0.36±0.02 

>0,1 

>0.05 

РБТЛ % 65,5 ± 2,2 60,1±2,1 42,5±2,3*** <0.1 

 

Показово, що поряд з нормалізацією імунологічних показників та 

ліквідацією в наслідок цього в обстежених хворих основної групи вторичного 

імуно-дефіцитного стану, в них мала місце чітко виражена позитивна динаміка 

клінічних показників. Це проявлялося у зникненні набряку та гіперемії ясен, 

відновлення їх нормальної консистенції та конфігурації, відсутності 

кровоточивості при зондуванні. Ми одержали позитивний результат лікування у 

59 (92,8%) хворих на ХГГ І ступеню важкості і 13 (81,25%) – II ступеню, у яких 

після проведеного лікування глибина ясенної борозенки була в середньому 

відповідно 2-2,5 мм і 2,5-3 мм. Зникнення або значне зменшення набряку ясен 

дозволило пацієнтам, які носять ортодонтичні апарати ефективно виконувати 

індивідуальну гігієну порожнини рота, що в значній мірі підтримує досягнуті 

результати лікування. 

В хворих групі зіставлення за цей період також відмічена деяка позитивна 

динаміка імунологічних показників, однак суттєво менша, ніж в основної групи. 

Тому при повторному обстеженні в цей групі хворих зберігалася Т-лімфопенія: 

рівень СОЗ+-лімфоцитів був в середньому в 1,28 рази нижче відповідно до 

показника норми (Р<0,01) та в 1,22 рази (на 22,3%) нижче рівня CD3+- клітин в 

хворих основної групи в цей період обстеження (Р<0,05). Кількість СБ4+-

лімфоцитів (Т-хелперів/індукторів) в хворих групі зіставлення була в цей період 

обстеження в середньому в 1,43 рази нижче норми (Р<0,01) та в 1,33 рази менш 

аналогічного показника в основної групі (Р<0,01). Імунорегуляторний індекс 

CD4/CD8 в хворих на ХГГ групі зіставлення був в 1,2 рази менш, ніж в нормі та 

основної групи (Р<0,01). Показник РБТЛ в групі зіставлення був в цей період в 
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1,54 рази менш норми (Р<0,00І) та водночас в 1,4 рази менш відповідного 

показника в хворих основної групи (Р<0,01). 

Отже, отримані дані свідчать, що комбінація ербісолу і циклоферону в 

повній мірі реалізують свою імуномоделюючу дію у хворих на ХГГ, що сприяє 

відновленню імунологічного гомеостазу та поряд з цим покращенню результатів 

лікування у клінічному плані, що проявлялося у зменшенні глибини ясневої 

борозенки у хворих на ХГГ І ступеню, усунення хибних ясневих кишень у 

пацієнтів з ХГГ II ступеню, досягнення нормальної архітектоніки ясенного краю 

та сосочків, зникнення болю, кровоточивості та свербежу в яснах. Це дає нам 

підставу вважати патогенетично обґрунтованим та клінічно перспективним 

використання ербісолу та циклоферону в якості засобу імунокорекції хворих на 

ХГГ при проведенні лікування та медичної реабілітації хворих з даною 

патологією. 

 

 

ВИСНОВКИ 

1. У хворих на ХГГ встановлені чітко виражені ознаки вторинного 

імунодефіциту, які характеризувалися стійкою Т-лімфопенією, дисбалансом 

субпопуляційного складу Т-лімфоцитів, переважно зі зниженням кількості 

цирку-люючих Т-хелперів/індукторів (CD4 + ) та імунорегуляторного індексу 

CD4/ CD8, суттєвим зменшенням показника РБТЛ з ФГА, що свідчить про 

зниження функціональної активності Т-клітин. 

2. Включення комбінації ербісолу та циклоферону до лікувального комплексу 

при ХГГ сприяє ліквідації вторинного імунодефіциту та водночас покращує 

клінічний стан хворих, що дозволяє вважати перспективним та патогенетично 

обґрунтованим використання даної комбінації імуноактивних препаратів при 

лікуванні хворих на ХГГ. 

3. Лікувальний комплекс, що включає комбінації ербісолу та циклоферону в 

поєднанні з місцевим лікуванням ХГГ, є діючим засобом профілактики де-

структивних змін у пародонті і забезпечує стабільність результатів 

ортодонтичного лікування. 
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РЕЗЮМЕ 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
КОМБИНАЦИИ ЭРБИСОЛА И ЦИКЛОФЕРОНА 

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
НА ХРОНИЧЕСКИЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ ГИНГИВИТ 

Бабенко А.Д. 

 

У больных на ХГГ установленные четко выраженные признаки 

вторичного иммунодефицита, которые характеризовалось стойкой Т-

лимфопенией, дисбалансом субпопуляционного состава Т-лимфоцитов, 

преимущественно со снижением количества циркулирующих Т-

хелперов/индукторов (СО4+) и иммунорегуляторного индекса СБ4/СО8, 

существенным уменьшением показателя РБТЛ с ФГА, что свидетельствует о 

снижении функциональной активности Т-клеток. Включение комбинации 

эрбисола и циклоферона к лечебному комплексу при ХГГ оказывает содействие 

ликвидации вторичного иммунодефицита и вместе с тем улучшает клиническое 

состояние больных, а также способствует профилактике деструктивных 

изменений в пародонте и обеспечивает стабильность результатов 

ортодонтического лечения. 


