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РЕАКЦІЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНОМУ СТАНІ 

ПАЦІЄНТА 

 
Резюме: Ступінь тяжкості і характер перебігу захворювань пародонта залежать від низки факторів, зокрема 

психологічного стресу. Враховуючи дані обставини представляло інтерес визначити можливий взаємозв’язок між 

психосоматичним станом пацієнтів та станом їх тканин пародонта. Вимірювання рівня тривоги визначає 

особливості активної діяльності організму, впливає на його стан здоров’я і тканини пародонта. 

Мета: визначити реакцію тканин пародонта при психосоматичному стані обстежених осіб. 

Матеріал і методи дослідження. Для вивчення суб'єктивних реакцій людини на дію різних факторів довкілля 

використовували спеціально розроблені анкети. Діагностику самооцінки рівня тривожності проводили шляхом 

визначення тесту реактивної та особистісної тривожності Спілбергера. Стан тканин пародонта оцінювали на 

основі клінічних та індексних показників. 

Результати. Показано, що більше половини опитаних - 204 (58,29%) суб’єктивно вважали свій стан здоров'я 

незадовільним. Згідно даних анкетування вони скаржились на наявність загальносоматичних захворювань. 

Проведене тестування за допомогою тесту Спілбергера показало у опитуваних помірний рівень реактивної 

тривожності - 34,72+2,45 і високий рівень особистісної тривожності - 50,64+3,58. У пацієнтів з високим рівнем 

особистісної тривожності виявлений значно більший рівень розповсюдженості захворювань пародонта, особливо 

генералізованого пародонтиту. 

Висновки. Результати опитування показали, що більше половини опитаних – 204 (58,29%) суб’єктивно вважають 

свій стан здоров'я незадовільним. Проведене тестування за допомогою тесту Спілбергера показало у опитуваних 

високий рівень особистісної тривожності - 50,64+3,58. Разом ці фактори приводять до значного зростання 

розповсюдженості захворювань пародонта - 95,096,7%, особливо генералізованого пародонтиту - 88,726,5%. 
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Актуальність. Захворювання пародонта є 

дуже розповсюдженими хворобами людини. 

Вони є (особливо генералізований пародонтит) 

причиною видалення значної кількості зубів. 

Розповсюдженість захворювань пародонта у 

різних країнах практично є однаково значною 

за винятком деяких регіонів Азії. Серед 

населення України віком 35-44 років і старше 

розповсюдженість захворювань пародонта 

становить від 92% до 98% [5, 8]. Особливо 

тривожною є тенденція до зростання загальної 

кількості даних захворювань серед осіб моло-

дого віку та збільшення кількості хворих на 

генералізований пародонтит. Розповсюдже-

ність захворювань пародонта серед осіб 

молодого віку (19-24 роки) досягає 30%, а 25-

30 років – більше 60% [2, 7, 13, 15]. 

Ступінь тяжкості і характер перебігу 

захворювань пародонта залежать від низки 

факторів. Окрім місцевих подразнювальних 

факторів (зубні відкладення, пародонтопато-

генна мікрофлора тощо) важливе місце займає 

загальний стан організму, наявність загально-

соматичних захворювань, вплив навколиш-

нього середовища, хронічний стрес тощо [17, 

21,22]. Проведеними дослідженнями показано, 

що захворювання пародонта частіше зустріча-

ється у людей віком старше 30 років, які ма-

ють системні захворювання, неадекватну гігіє-

ну порожнини рота, високий рівень стресу і 

низький соціально-економічний статус [11, 12, 

16]. 

У ряді клінічних досліджень вивчали мож-

ливий взаємозв'язок між психологічним стре-

сом і захворюваннями пародонта. Було зробле-

не припущення, що стрес може відігравати 

певну провокуючу роль у розвитку захворю-

вань пародонта. Зокрема особи, які перебува-

ють у стані психологічного стресу більш схи-

льні до розвитку генералізованого пародон-

титу [11, 12, 16, 22]. 

Цікаві результати дослідження були 

отримані у разі вивчення впливу 

психологічного стресу на молодих осіб. 

Проведені дослідження показали високий 

рівень тривожності серед студентів, які 
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здавали іспити [19, 23]. У них була виявлена 

значно більша кількість зубних бляшок і 

рівень запалення тканин пародонта. 

Дослідники зробили висновок про можливий 

негативний вплив психологічного стресу на 

стан тканин пародонта молодих осіб [18]. 

Вимірювання тривоги як особистої якості 

особливо важливе, оскільки ця якість багато в 

чому обумовлює поведінку суб’єкта. Певний 

рівень тривожності – природна і обов’язкова 

особливість активної, діяльної особистості [1]. 

Враховуючи дані обставини представляло 

інтерес визначити можливий взаємозв’язок 

між психосоматичним станом пацієнтів та 

станом їх тканин пародонта. 

Мета: визначити вплив психосоматичного 

стану на тканини пародонта обстежених осіб. 

Матеріал і методи дослідження. Для 

визначення загального стану здоров'я 

обстежених осіб використовували спеціально 

розроблену анкету, яку заповнювали зі слів 

обстежених. Діагностику самооцінки рівня 

тривожності проводили шляхом визначення 

тесту реактивної та особистісної тривожності 

Спілбергера-Ханіна [9, 10, 14, 24]. Тест 

дозволяє оцінити емоційний стан і, зокрема, 

рівень емоційного стресу. Оцінюються реак-

тивний і особистісний аспекти тривожності. 

Обстежувані заповнювали опитувальник Спіл-

бергера-Ханіна, за допомогою якого визна-

чаються особистісна і ситуативна тривожність. 

В подальшому оцінювали відповіді згідно 

ключів і підраховували загальну кількість 

балів за всіма судженнями окремо по кожній з 

шкал (реактивної тривожності та особистісної 

тривожності).  
Всього було проанкетовано і оглянуто 350 

жителів різних районів м.м. Києва, Вінниці, 

Дніпра. Контингент опитуваних складався 

переважно з людей молодого віку (середній 

вік - 31 рік, при максимальному 68 років та 

мінімальному 18 років). Серед анкетованих 

переважали жінки – 63,14%, чоловіків склали 

лише 36,86%.  
За отриманими даними створені електронні 

бази даних в форматі Exсel. Проведений також 

якісний аналіз відповідей респондентів на 

запитання. 

При огляді ротової порожнини оцінювали 

колір та консистенцію слизової оболонки 

присінку, його глибину, стан і висоту 

прикріплення вуздечок. Визначали стан слизо-

вої оболонки щік, м’якого піднебіння, твердо-

го піднебіння, язика, дна порожнини рота. Яс-

на обстежували з вестибулярного та орального 

боків. Оцінювали їх колір, наявність або 

відсутність набряку, консистенцію, рельєф 

ясенного краю тощо. Наявність, локалізацію та 

інтенсивність запального процесу ясен 

визначали за допомогою проби Шіллєра—

Писарева [4]. Особливу увагу приділяли зуб-

ним відкладенням: їх виду, консистенції, кіль-

кості та локалізації. Для виявлення зубного на-

льоту (зубних бляшок) використовували діаг-

ностичні барвники. 

Усім пацієнтам на генералізований паро-

донтит проводили ретельне клінічне обсте-

ження ротової порожнини: визначали стан 

твердих тканин зубів, зубних рядів, анатомічні 

особливості будови присінку рота, рівень 

прикріплення вуздечок слизової оболонки, 

стан слизової оболонки ясен, пародонтальні 

кишені, ширину прикріплених ясен, стан 

періодонта та кісткової тканини альвеолярних 

відростків щелеп. Обстеження включало: збір 

анамнезу, власне клінічне обстеження та 

рентгенографічне дослідження. При постанов-

ці діагнозу використовували класифікацію 

захворювань пародонта за М.Ф. Данилевським 

(1994) [3].  

Оцінку гігієнічного стану порожнини рота 

проводили за допомогою гігієнічного індекса 

Федорова-Володкіної та індексу Green-

Vermillion (1964) [4]. Для визначення ступеню 

запалення ясен використовували індекс РМА 

[3, 4, 20].  

Статистичну обробку отриманих результа-

тів проводили в пакеті “STATISTICA 6.1” з 

використанням параметричних і непара-

метричних методів. Оцінювали правильність 

розподілу ознак за кожним із варіаційних 

рядів, середні значення за кожною ознакою та 

їх стандартні похибки й відхилення [6]. 

Результати дослідження 
Таким чином, результати опитування 

показали, що 204 (58,29%) опитаних вважали 

свій стан здоров'я незадовільним, а 146 

(41,71%) опитаних – задовільним. 

Більш уточнені дані стосовно рівня 

захворюваності опитаних показали, що 

погіршення стану здоров'я за одним і більше 

показниками (захворюваність, адаптація, 

фізичний стан, психоемоційний статус) 

виявлене у 301 (86,0%) опитаних. 126 (36,0%) 
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осіб мали різні хронічні захворювання 

(травного тракту, серцево-судинної системи, 

діабет тощо) у стадії компенсації і субкомпен-

сації, 221 (63,14%) мали незадовільні рівні 

адаптації, 94 (26,86%) опитаних вважали свій 

стан здоров’я незадовільним. Таким чином, 

згідно суб’єктивної оцінки стану здоров'я 204 

(58,29%) опитаних були незадоволені своїм 

станом здоров'я, а 146 (41,71%) опитаних – 

вважали його задовільним. 
Проведене тестування за допомогою тесту 

Спілбергера показало у опитуваних помірний 

рівень реактивної тривожності - 34,72+2,45 і 

високий рівень особистісної тривожності - 

50,64+3,58. У 98 (28,0%) опитуваних виявле-

ний низький рівень реактивної тривожності – в 

середньому 25,86+1,83, у 42 (12,0%) опитува-

них виявлений високий рівень реактивної 

тривожності – в середньому 52,33+3,68. 

Стосовно особистісної тривожності, то у 21 

(6,0%) опитаних виявлений низький рівень 

тривожності – у середньому 29,33+2,07, у 224 

(64,0%) опитаних виявлений високий рівень 

особистісної тривожності – в середньому 

54,44+3,85. 

Для оцінки впливу психосоматичного стану 

на тканини пародонта обстежені були розділе-

ні на дві групи: І група - 204 (58,29%) опита-

них, що вважали свій стан здоров’я незадові-

льним і ІІ група - 146 (41,71%) опитаних, які 

вважали, що мають задовільний стан здоров'я. 

Аналіз даних особистісної тривожності 

також виявив їх тісний зв’язок з наявністю 

захворювань в опитаних. У опитаних І групи 

виявлений значно підвищений рівень 

особистісної тривожності. У опитаних, які 

вважали свій стан здоров'я задовільним були 

виявлені наступні закономірності розподілу 

особистісної тривожності. 

Наявність захворювань підвищує рівень 

особистісної тривожності опитаних. У 32 

(22,76%) опитаних, які не відмічали наявних 

клінічних проявів захворювань рівень 

особистісної тривожності знаходився у межах 

низького – 28,33. 

Встановлена певна залежність між рівнем 

показників особистісної тривожності і рівнем 

захворюваності обстежених осіб. Рівень 

реактивної тривожності опитаних різних груп 

та наявності захворювань практично 

однаковий. Відмічено, що наявність 

захворювань підвищує рівень особистісної 

тривожності опитаних. Виявлені достовірні 

(<0,05) відмінності показників особистісної 

тривожності при наявності захворювань. 

Проведене епідеміологічне обстеження 

показало, що в цілому розповсюдженість 

захворювань пародонта у обстежених І групи 

становила 95,096,7% (табл. 6). Приблизно 

така ж розповсюдженість уражень пародонта 

виявлена і у обстежених ІІ групи - 81,517,6%. 

Відмінність між цими показниками 

статистично достовірна (р>0,05). 
Проведений аналіз структури захворювань 

пародонта показав, що у обстежених І групи 

найбільш розповсюдженим ураженням паро-

донта був генералізований пародонтит, який 

був виявлений у 181 обстеженого (88,72  

6,5%). У 13 (6,381,7%) був діагностований 

хронічний катаральний гінгівіт, у 7 

(3,431,3%) – пародонтоз. Клінічно здорові 

тканини пародонта були виявлені лише у 3 

(1,470,7%) обстежених І групи. 

Приблизно така ж структура 

захворюваності тканин пародонта виявлена у 

обстежених ІІ групи: генералізований 

пародонтит виявлений у 108 обстежених - 

73,976,9%, хронічний катаральний гінгівіт – у 

11 обстежених (7,532,3%), пародонтоз – у 7 

обстежених (4,790,9%) та клінічно здорові 

тканини пародонта виявлені у 20 обстежених - 

13,693,9%. Можна констатувати, що незважа-

ючи на приблизну рівність розповсюдженості 

захворювань тканин пародонта, у обстежених 

осіб даної групи статистично достовірно 

(р<0,05) нижчий рівень генералізованого паро-

донтиту при наявності практично однакового 

рівня запальних захворювань пародонта. 

Висновки. Вивчення психосоматичного 

стану обстежених та поширеності і структури 

захворювань пародонта у них показав наяв-

ність певного взаємозв’язку між ними. Біль-

ший рівень особистісної тривожності обстеже-

них негативно впливає на рівень розповсюд-

женості захворювань пародонта і більшу 

розповсюдженість у них генералізованого 

пародонтиту. У разі більш кращого психо-

соматичного стану обстежених осіб рівень 

захворюваності на генералізований пародон-

тит була меншим. 

Таким чином, вивчення впливу психо-

емоціонального стресу на перебіг захворювань 

пародонта та подальша розробка відповідних 

схем раціонального медикаментозного ліку-
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вання захворювань пародонта (генералізова-

ного пародонтиту) у осіб з психоемоціональ-

ним стресом є перспективною актуальною 

задачею терапевтичної стоматології. 
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Кононова О.В. 

РЕАКЦИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПРИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПАЦИЕНТА 

Резюме: Степень тяжести и характер течения заболеваний пародонта зависят от ряда факторов, в частности 

психологического стресса. Учитывая данные обстоятельства представляло интерес определить возможную 

взаимосвязь между психосоматическим состоянием пациентов и состоянием их тканей пародонта. Измерение 

уровня тревоги определяет особенности активной деятельности организма, влияет на его состояние здоровья и 

ткани пародонта. 

Цель: определить реакцию тканей пародонта при психосоматическом состоянии обследованных лиц. 

Материал и методы исследования. Для изучения субъективных реакций человека на действие различных факторов 

окружающей среды использовали специально разработанные анкеты. Диагностику самооценки уровня 

тревожности проводили путем определения теста реактивной и личностной тревожности Спилбергера. 

Состояние тканей пародонта оценивали на основе клинических и индексных показателей. 

Результаты. Показано, что более половины опрошенных - 204 (58,29%) субъективно считали свое здоровье 

неудовлетворительным. Согласно данным анкетирования они жаловались на наличие общесоматических 

заболеваний. Проведенное тестирование с помощью теста Спилбергера показало у опрашиваемых умеренный 

уровень реактивной тревожности - 34,722,45 и высокий уровень личностной тревожности - 50,643,58. У 

пациентов с высоким уровнем личностной тревожности обнаружен значительно больший уровень 

распространенности заболеваний пародонта, особенно генерализованного пародонтита. 

Выводы. Результаты опроса показали, что более половины опрошенных - 204 (58,29%) субъективно считают свое 

состояние здоровья неудовлетворенным. Проведенное тестирование с помощью теста Спилбергера показало у 

опрашиваемых высокий уровень личностной тревожности - 50,643,58. Вместе эти факторы приводят к 

значительному росту распространенности заболеваний пародонта - 95,096,7%, особенно генерализованного 

пародонтита - 88,726,5%. 

Ключевые слова: реактивная и личная тревожность пациентов, заболевания пародонта 

 

Kononova O.V. 

REACTION OF PARODONTAL TISSUES AFTER PATIENT PSYCHOSOMATIC STATE 

Summary: The severity and character of the course of periodontal diseases depend on a number of factors, in particular 

psychological stress. Given these circumstances, it was of interest to determine the possible relationship between the 

psychosomatic state of patients and the condition of their periodontal tissues. The measurement of the level of anxiety 

determines the characteristics of the organism's active activity, affects its health status and periodontal tissue. 

Aim: to determine the influence of the psychosomatic state on the periodontal tissue of the inhabitants. 

Material and methods. For the study of subjective human responses to the effect of various environmental factors is advisable 

to use a specially designed questionnaire. Diagnosis of the level of anxiety of self-determination test was carried out by 

reactive and personal anxiety by Spielberger. The estimation of periodontal tissues status was based on clinical features and 

index scoring. 

Results. It is shown that more than half of the respondents - 204 (58.29%) subjectively considered their health insufficient. 

According to the questionnaire, they complained about the presence of general somatic diseases. The testing with the 

Spielberger test showed a moderate level of reactive anxiety among respondents - 34.722.45 and a high level of personal 

anxiety - 50.643.58. In patients with a high level of personal anxiety, a significantly higher prevalence of periodontal 

disease, especially generalized periodontitis, has been detected. 

Conclusions. The results of the survey showed that more than half of the respondents - 204 (58.29%) subjectively consider 

their state of health to be inadequate. The testing with the help of the Spielberger test showed that the respondents had a high 

level of personal anxiety - 50.643.58. Together, these factors lead to a significant increase in the prevalence of periodontal 

diseases - 95,096,7%, especially generalized periodontitis - 88,726,5%. 

Keywords: reactive and personal anxiety of residents, periodontal diseases 

 

 

 


