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Анотація. У статті, у порівняльному аспекті, наведені результати вивчення особливого мікробного 

пейзажу та порушень місцевого імунітету у 74 хворих на генералізований пародонтит на доклініко-

рентгенологічній стадії розвитку. Встановлено, що поява в ясенній тканині представників основних 

пародонтопатогенних бактерій є передвісником розвитку початкового ступеня генералізованого 

пародонтиту. Доведено, що ранніми об'єктивними індикаторами резорбтивного процесу в кісткових 

тканинах пародонта у хворих на генералізований катаральний гінгівіт є гіперпродукція прозапальних 

цитокінів ІЛ-1β і ФНП-α та дефіцит протизапального ІЛ-4, який тривалий час зберігається протягом усього 

періоду спостережень. 

Abstract. In a comparative aspect, the article presents the results of studying the characteristics of the 

microbial landscape and local immunity disorders in 74 patients with generalized periodontitis at the clinical and 

radiological stage of the disease. It was established that the appearance in the gingival tissue of representatives of 

the main periodontopathogenic bacteria is a harbinger of the development of the initial stage of generalized 

periodontitis. It is proved that the early objective indicators of the resorptive process in periodontal bone tissue in 

patients with generalized catarrhal gingivitis are overproduction of pro-inflammatory cytokines IL-1β and TNF-α, 

as well as a deficiency of anti-inflammatory IL-4, which lasts for a long time during the entire observation period. 
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Вступ. Початковим проявом патологічних 

процесів у навколо зубних тканинах є гінгівіти, 

зокрема, його генералізовані хронічні форми, що 

при тривалому перебігу призводять до розвитку 

важких деструктивних ушкоджень кісткових 

структур альвеолярних відростків, швидкої та 

масової втрати зубів[1, c.1572]. Але, до 

теперішнього часу є недостатньо з'ясованими, а 

отже, і найбільш важливими в практичному аспекті, 

залишаються механізми, що сприяють 

прогресуванню патологічного процесу в яснах із 

більш глибшим пошкодженням тканин 

пародонтального комплексу[ 3, c.26-29]. Не 

визначені інформаційні ознаки, що вказують на 

початковий період розвитку генералізованого 

пародонтиту у хворих на катаральний гінгівіт. 

Своєчасно діагностувати початок деструктивного 

процесу в альвеолярних міжзубних перегородках 

до появи рентгенологічних ознак надзвичайно 

важко тому, що генералізований катаральний 

гінгівіт і початковий ступінь генералізованого 

пародонтиту мають ідентичні клінічні симптоми.  

Важливу роль у вирішенні проблеми, що 

стосується захворювань тканин пародонта є 

уточнення конкретних етіологічних і 

патогенетичних механізмів формування запального 

процесу в яснах та деструктивних змін в 

пародонтальних тканинах. Найбільш значущими і 

недостатньо з’ясованими є механізм переходу 

хронічного катарального гінгівіту в 

генералізований пародонтит. Відомо, що 

генералізований пародонтит формується під 

впливом численних медіаторів запалення і в першу 

чергу різних цитокінів, підвищена продукція яких 

відбувається в результаті цілого ряду 
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імунологічних процесів, що запускаються при дії на 

пародонтит специфічних бактерій [4, c.1310]. 

 Численні дані літератури свідчать про значну 

роль імунокомплексних реакцій в розвитку 

запальних захворювань тканин пародонта. 

Обговорюється питання щодо використання 

імунологічних показників, як додаткових критеріїв 

для оцінки тяжкості запальних і запально-

деструктивних процесів в пародонті [ 5, c.1-18]. В 

цілому, є окремі суперечливі відомості щодо ролі 

відхилень у функціонуванні місцевого та 

загального імунітету в ґенезі різних 

патогенетичних станів в пародонтальному 

комплексі. 

Саме тому, ідея діагностичного використання 

названих чинників у встановленні фази переходу 

гінгівіту в генералізований пародонтит є цікавою 

не тільки з позиції раннього виявлення початкового 

періоду розвитку деструктивного процесу в 

пародонті, але також і в зв'язку з тим, що вона 

об'єктивно дозволить своєчасно проводити 

профілактичні заходи, спрямовані на купірування 

резорбтивних явищ в кісткових структурах 

пародонтального комплексу[2,c.272]. 

Мета дослідження. визначити мікробіологічні 

та імунологічні критерії, які впливають на перехід 

генералізованого катарального гінгівіту в 

хронічний генералізований пародонтит, що 

сприятиме підвищенню якості діагностики 

початкового етапу деструктивного процесу в 

кісткових структурах пародонтального комплексу. 

Методи і матеріали. В основу дослідження 

покладено дані клініко-лабораторних обстежень 74 

пацієнтів, які хворіють запальними 

захворюваннями тканин пародонта. 

Відповідно до діагнозу, хворі були розділені на 

2 групи. Першу групу (43 пацієнти) становили 

хворі на хронічний генералізований катаральний 

гінгівіт, другу (31 пацієнт), які страждають на 

початковий ступінь генералізованого пародонтиту, 

підтверджений рентгенологічно. Контрольну групу 

становили 20 практично здорових донорів, 

аналогічного віку та статі, які в анамнезі та на 

момент спостереження не мали соматичних 

захворювань. 

Особливо важливим моментом у розвитку 

запалення в ясенних тканинах є не тільки заселення 

ясенної еконіші умовно-патогенними та 

патогенними бактеріями, але і стан 

антибактеріальної імунореактивності - біоцидності 

слизової оболонки ротової порожнини. 

Дослідження мікробіоценозу пародонтальних 

тканин проводили розширеним мікробіологічними 

методом із визначенням частоти виділення видів 

аеробних і анаеробних бактерій, з ідентифікацією 

виділених мікроорганізмів на підставі 

морфологічних, культуральних та біохімічних 

ознак за класифікацією Берджи. Для швидкої і 

точної ідентифікації пародонтогенних бактерій 

використовували метод полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР) із використанням ДНК-зондів і 

зворотної ДНК-гібридизації.  

Також були проведені дослідження основних 

класів імуноглобулінів (SIgA, IgG і IgM), які 

характеризують місцевий імунітет. Концентрацію 

імуноглобулінів встановлювали за допомогою 

методу простої радіальної дифузії в агарі по 

G.Manchini, з використанням моноспецифічних 

стандартних антисироваток проти досліджуваних 

класів імуноглобулінів. Метод дозволяє визначити 

концентрацію імуноглобулінів з точністю до 0,003 

г / л. 

 Отримані в ході досліджень результати 

вказували, на ідентичну спрямованість змін в 

нестимульованій слині змісту SIgA, IgA, IgM і IgG 

у пацієнтів, які страждають на хронічний 

генералізований гінгівіт та початковий ступінь 

хронічного генералізованого пародонтиту. У всіх 

обстежених мало місце достовірне зниження рівнів 

концентрації в ротовій рідині SIgA, що свідчило 

про зниження бар'єрної та мікробіоцідної функції 

слизової оболонки ротової порожнини. Тобто 

зниження SIgA може бути фоном на якому 

відбувається надлишкове заселення умовно-

патогенної та патогенної мікрофлори ясенних 

тканин і, як наслідок формується запальний процес. 

Результати работи і їх обговорення. На 

момент звернення всі хворі скаржилися на 

кровоточивість і почервоніння ясен, явища 

дискомфорту при чищенні зубів. При дослідженні 

ясенних індексів виявлено, що клінічний прояв при 

хронічному катаральному гінгівіті та початковому 

ступені хронічного генералізованого пародонтиту 

був ідентичним у всіх спостережуваних. 

Для вивчення етіологічної значимості різних 

видів мікроорганізмів і вирішення питання участі 

імунологічних реакцій в розвитку початкової стадії 

хронічного генералізованого пародонтиту спочатку 

проаналізували початковий стан мікробіоценозу 

пародонтальних тканин і основних лабораторних 

показників у 43 хворих на хронічний 

генералізований катаральний гінгівіт та у 31 

пацієнта, які страждали на хронічний 

генералізований пародонтит початкового ступеня 

тяжкості. 

При культуральному дослідженні у пацієнтів, 

які страждають на генералізований катаральний 

гінгівіт в зубоясенній бороні реєструвався 

достовірно вищий рівень умовно-патогенних відів 

бактерій в порівнянні з контрольною групою. 

Необхідно зауважити, що за частотою 

віділення із зубоясенної еконіші у хворих на 

хронічний генералізований гінгівіт переважали 

str.heptoliticus, peptostreptococcus, str sangvinius (> 

70%). На другому місці - були str.aureus, str 

epidermidis (<40%). В той час, як інші 

мікроорганізми, а саме бактероїді, гриби роду 

Кандида були вкрай рідко присутні в зубоясенній 

борозні.  

Видовий склад зубоясенної еконіші у хворих із 

початковим ступенем генералізованого 

пародонтиту характеризувався більш глибшими 

дисбіотичними змінами в порівнянні з 

генералізованим катаральним гінгівітом. При 

цьому встановлено, що в етіології захворювання 
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мали домінуюче значення основні 

пародонтопатогенні бактерії та актиноміцети, що 

узгоджується із даними літератури.  

Отже, з метою пошуку імунологічних 

критеріїв, які об'єктивно відображали б перехідну 

стадію хронічного генералізованого гінгівіту в 

пародонтит було вивчено зміст основних класів 

імуноглобулінів і рівень ІЛ-1β, ФНП-α і ІЛ-4 в 

змішаній слині у всіх хворих 1 та 2 групи. 

Проведені дослідження концентрації sIgA, 

IgA, IgG і IgM в нестимульований слині виявили 

ідентичну спрямованість в зміни у пацієнтів, які 

страждають на генералізований катаральний 

гінгівіт та початковий ступінь генералізованого 

пародонтиту. Однак, середні значення основних 

класів імуноглобулінів свідчили про більш глибокі 

порушення у функціонуванні місцевого 

гуморального імунітету у хворих 2 групи. 

Зрив цієї захисно-пристосувальної реакції у 

вигляді депресії локального імунітету, по всій 

вірогідності був пов'язаний із постійними та 

безпосереднім контактом лімфоїдного апарату 

слизової оболонки ротової порожнини з великою 

кількістю бактеріальних агентів. Вони були 

присутні при тривало поточному запально-

інфекційному процесі в пародонті. Тому рівень 

зниження синтезу імуноглобулінів не може бути 

критерієм початку деструктивного процесу в 

кісткових структурах міжзубних кісткових 

перегородок. Виявлено, більш істотне зниження 

рівнів SIgA у хворих з початковим ступенем 

генералізованого пародонтиту та меншу продукцію 

IgM і IgG, ніж у хворих на генералізований 

катаральний гінгівіт 

З метою пошуку лабораторних критеріїв для 

виявлення ранньої стадії резорбтивного процесу в 

кісткових структурах тканин пародонта на 

доклініко-рентгенологічному розвитку 

пародонтиту нами проведено дослідження 

цитокінового статусу у хворих на генералізований 

катаральний гінгівіт. Порівняльне вивчення змісту 

интерлейкінів ІЛ-1β, ФНП-α і ІЛ-4 проводився у 

пацієнтів, які страждають на початковий ступінь 

генералізованого пародонтиту.  

У всіх обстежених хворих із початковим 

ступенем генералізованого пародонтиту мало місце 

достовірне підвищення концентрації прозапальних 

цитокінів ІЛ-1β, ФНП-α на фоні незначного 

підйому рівня протизапального ІЛ-4 в слині. 

Показники ІЛ-1β були в 2,2 рази, а ФНП-α в 1,6 рази 

вищі в порівнянні з контрольною групою. 

Таким чином, в даному дослідженні 

представлені дані, щодо виявлення ранніх 

об'єктивних індикаторів резорбтивного процесу в 

кісткових тканинах пародонта у хворих на 

генералізований катаральний гінгівіт, якими є 

гіперпродукція прозапальних цитокінів ІЛ-1β і 

ФНП-α, що тривалий час зберігається протягом 

всього періоду спостережень. 

Висновки 

1. При хронічному генералізованому 

катаральному гінгівіті найбільш поширеними є 

умовно-патогенні мікроорганізми str.heptoliticus, 

peptostreptococcus, str sangvinius і str.aureus, 

str.epidermidis, які інфікують загальну зубоясенну 

еконішу (> 104 КУО / мл). Поява в ясенних 

тканинах представників основних 

пародонтопатогенних бактерій є передвісником 

розвитку початкового ступеню генералізованого 

пародонтиту. 

2. Стійке підвищення ІЛ-1β і ФНП-α в 

нестимульованій слині поряд з обсіменінням 

ясенних тканин пародонта патогенними 

мікроорганізмами у хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт дозволяє вважати їх 

маркерами ранньої стадії розвитку 

генералізованого пародонтиту. 
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