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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО 

ПАРОДОНТИТУ 
 

Досліджено метаболізм кісткової тканини у жінок після оваріоектомії з метою оцінки ефективності диференційованого підходу, 

при призначенні остеотропної терапії в лікуванні генералізованого пародонтиту у даного контингенту хворих. Результати 

досліджень підтверджують необхідність виділення трьох форм активності остеопорозного процесу в альвеолярній кісткі з 

метою розробки для кожної групи хворих індивідуальної тактики лікування. Жінкам після тотальної оваріоектомії з 

малоактивними вогнищами остеопорозу досить застосування монотерапії остеотропними засобами. При наявності середньо-

активних і активних вогнищ остеопорозу в альвеолярної кістки, більш доцільним є призначення остеотропних і антирезорбтивних 

засобів в комплексі з препаратами,що нормалізують гормональний фон. 
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Генералізований пародонтит є актуальною проб-

лемою сучасної стоматології, основним напрямком 

якої є пошук і обґрунтування застосування засобів 

патогенетичної терапії, диференційоване призначен-

ня лікарських засобів, відповідно до клінікою паро-

донтиту, стоматологічним статусом і загальносома-

тичним станом хворих. [1]. Лікування генералізова-

ного пародонтиту у жінок з хірургічною менопа-

узою, має враховувати причини та механізми виник-

нення остеопорозу в альвеолярної кістки, тобто бути 

етіопатогенетичним. Встановлено, що у жінок з 

«виключеною» функцією яєчників, які страждають 

на генералізований пародонтит, в альвеолярних кіст-

ках формуються вогнища остеопорозу малої, серед-

ньої і високої активності [2]. Проведені раніше дослід-

ження дали можливість розробити чіткі показання до 

призначення остеотропної і замісної гормональної те-

рапії і апробувати схеми лікування в залежності від 

активності остеопорозного процесу в альвеолярній 

кісткі [3]. 

Мета - оцінити результати ефективності 

диференційованого застосування препаратів при 

лікуванні генералізованого пародонтиту у жінок 

після тотальної оваріоектомії. 

Результати дослідження. Було обстежено 70 жі-

нок перенесли оваріоектомію і страждають на гене-

ралізований пародонтит у віці від 30 до 50 років. В 

першу групу (32 жінки) увійшли пацієнтки з мало-

активними вогнищами остеопорозу в альвеолярній 

кісткі, в другу (38 жінок) - з середньо-активними і 

активними вогнищами остеопорозу. Контрольну 

групу склали 20 здорових жінок без клінічних та біо-

хімічних ознак запально-деструктивного процесу в 

пародонті. Жінкам з малоактивними вогнищами 

остеопорозного процесу в альвеолярному відростку 

(І група) доцільне застосування Кальцій-D3 Никоме-

да. При середній і високій активності остеопорозного 

процесу в кісткових структурах пародонта (ІІ група) 

- необхідно застосовувати комбінацію препаратів з 

різним механізмом дії. Таку комбінацію склали препа-

рати Кальцій-D3 Нікомед, Фосамакс і препарат заміс-

ної гормональної терапії «Прогінова». Перевірка, не-

обхідне корегуюче лікування, профілактичні заходи 

здійснювалися шляхом активного виклику хворих на 

генералізований пародонтит, на тлі хірургічної менопа-

узи, через 3 і 5 років після завершеного курсу лікування. 

Клінічне обстеження пацієнтів проводили за зага-

льноприйнятою схемою, що включає аналіз скарг 

хворих, збір анамнезу, огляд, об'єктивні дані. Для 

об'єктивної оцінки стану тканин пародонта врахову-

вали параметри пародонтальних проб та індексів: да-

ні пародонтального індексу по A.L.Russel (1956), 

цифровий проби Шиллера-Писарєва, індексу РМА, 

індексу кровоточивості ясен по H.R.Muhlemain 

(1971). Кісткову тканину пародонту оцінювали за 

ортопантомограмами за допомогою індексу остеопо-

розного процесу (Мащенко І.С., Самойленко А.В) 

[4]. Процеси ремоделювання кісткової тканини оці-

нювали за рівнем остеокальцину крові та екскреції 

оксипроліну з сечею.  

В ході аналізу віддалених результатів лікування 

генералізованого пародонтиту у жінок, після тоталь-

ної оваріоектомії, клініко-рентгенологічна стабіліза-

ції через 3 роки після проведеного відзначалася у 61 

(87,1%) з 70 пацієнтів, рецидив захворювання настав 

у 9 (12,9%) жінок, через 5 років відповідно у 80,0% і 

20,0% хворих. У пацієнток І групи дослідження пози-

тивні клінічні результати були зареєстровані через 3 

роки в 84,4% випадків, а через 5 років в 75,0% випад-

ків були відсутні клінічні і параклінічні ознаки гене-

ралізованого пародонтиту, відзначалася позитивна 

рентгенологічна динаміка процесу. Повернення клі-

ніко-рентгенологічного стану до початкового до лі-

кування через 3 роки спостерігалося у 5 (15,6%) хво-

рих, через років - у 8 (25,0%). У пацієнтів ІІ групи 

повернення до вихідного стану генералізованого па-

родонтиту через 3 роки було зареєстровано у 4 

(10,5%) жінок, а через 5 років - у 6 (15,8%). 
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Відновилися ознаки генералізованого пародонтиту у 

хворих ІІ групи через 6 місяців у 10,5% і через 12-18 

місяців у 47,1%.  

У всіх жінок клініко-рентгенологічна стабілізація 

супроводжувалася відсутністю будь-яких скарг. Сли-

зова оболонка на всьому протязі ясенного краю при 

об'єктивному огляді була блідо-рожевого кольору, щі-

льно охоплювала шийки зубів, при пальпації безболіс-

на і не кровоточила. Проба Шиллера-Писарєва була 

негативною. Індекс гігієни, РМА і кровоточивості бу-

ли в межах норми. Позитивна динаміка спостерігалася 

і в показниках пародонтального індексу. 

Найбільш інформативним показником ефектив-

ності проведеного лікування є індекс остеопорозного 

процесу. Так, через 3 роки, у пацієнтів ІІ групи показ-

ник даного індексу знизився до 7,44±0,17 бали, проти 

13,64±0,18 до лікування, а через 5 років до 5,11±0,17 

бала. У жінок І групи спостереження з клініко-рент-

генологічної стабілізацією через 3 роки показник 

даного індексу склав 4,41±0,50 бала, а через 5 років 

4,55±0,70 бали (р<0,05). Зниження індексу активнос-

ті остеопорозу в альвеолярному відростку в усіх гру-

пах спостереження, у віддалені терміни після прове-

деного лікування, свідчить про збільшення мінералі-

зації альвеолярної кістки і стійку клініко-рентгено-

лонгічну стабілізацію. 

При аналізі показників маркерів кісткового мета-

болізму було виявлено, що показники рівня остеока-

льцину через 3 роки і 5 років після проведеного 

лікування у пацієнтів ІІ групи, істотно не змінилися 

(остеокальцин: після лікування 19,9 ± 1,3 МО г/л, 

через 3 роки - 20,0 ± 1,4 МО г/л, через 5 років - 19,1 ± 

1,1 МО г/л), і відповідали таким у осіб контрольної 

групи (20,9 ± 1,4 МО г/л) . У жінок І групи спосте-

реження у віддалені терміни після проведеного ліку-

вання спостерігалося деяке зниження рівня остео-

кальцину до 17,1 ± 1,2 МО г/л - через 3 роки і до 16,7 

± 0,8 МО г/л через 5 років. У той же час, вивчення 

показників оксипроліну вказує на достовірне зни-

ження маркера кісткової резорбції у даного контин-

генту хворих після апробованих комплексів лікуван-

ня. Через 3 роки після лікування показник оксипро-

ліну у жінок ІІ групи зменшився в 3 рази, в порівнян-

ні з вихідним (0,70±0,02 ммоль/л,  проти 2,40 ± 0,04 

ммоль/л, р 0,05), а в І групі в 1,5 рази (0,61 ± 0,03 

ммоль/л, проти 0,83 ± 0,03 ммоль/л,  р 0,05). 

Висновок. Лікування генералізованого пародон-

титу у жінок після тотальної оваріоектомії має ґрун-

туватися на етіотропному підході (лікування основ-

ного захворювання) та впливати на механізми роз-

витку порушення ремоделювання кістки. Проведе-

ний аналіз віддалених результатів лікування генера-

лізовнного пародонтиту у жінок після тотальної 

оваріоектомії підтверджує необхідність виділення 

трьох форм активності остеопорозних процесу в 

кісткових структурах пародонту з метою розробки 

для кожної групи хворих індивідуальної тактики 

лікування. Жінкам після тотальної оваріоектомії, з 

малоактивними вогнищами остеопорозу в альве-

олярних кістках досить призначення монотерапії 

остеотропними засобами. При наявності середньо-

активних і активних вогнищ остеопорозу в кісткових 

структурах пародонту, більш доцільним є призна-

чення остеотропних і антірезорбтівних коштів в 

комплексі з препаратами, що нормалізують гормона-

льний фон. Такими препаратами є Кальцій - D3 

Нікомед, Фосамакс і «Прогінова».  
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Горб-Гаврильченко И.В. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА 

Исследован метаболизм костной ткани у женщин после овариоэктомии с целью оценки эффективности дифференцированного подхода при 

назначении остеотропной терапии в лечении генерализованного пародонтита у данного контингента больных. Результаты исследований 
подтверждают необходимость выделения трех форм активности остеопорозного процесса в альвеолярной кости, с целью разработки для каждой 

группы больных индивидуальной тактики лечения. Женщинам после тотальной овариоэктомии с малоактивными очагами остеопороза 

достаточно применение монотерапии остеотропными средствами. При наличии средне-активных и активных очагов остеопороза в альвеолярной 
кости, более целесообразным является назначение остеотропных и антирезорбтивных средств в комплексе с препаратами, нормализующими 

гормональный фон. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, овариоэктомия, лечение, остеотропная терапия. 
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INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT FOR GENERALIZED PERIODONTITIS 

The present paper presents the research of bone tissues metabolism in women after ovariectomy with the purpose to estimate the efficiency of the differentiated approach for 

osteotropic therapy in treatment of generalized parodontitis in mentioned patients. The results of researches confirm the necessity for determining of three forms of 

osteoporosis activity process in alveolar bone with the purpose to develop the individual approach for treatment of patients in each group. Women after ovariectomy with 
inactive foci of osteoporosis, it is sufficient to use monotherapy with osteotrophic agents. In the presence of medium-active and active foci of osteoporosis in the alveolar 

bone, it is more expedient to prescribe osteotropic and antiresorptive agents in combination with drugs normalizing the hormonal background. 

Key words: generalizations periodontitis, ovaryoectomy, treatment, osteotropic therapy. 


