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tem promotes progression of hypoxia, formation of re-

active oxygen species (ROS) and free radicals with sub-

sequent damage to cellular membranes of hepatocytes, 

cytolysis, reduction of glomerular filtration rate (GFR) 

and closure of the "vicious" circle of the progression 

pathogenesis of NAFLD and CKD. 

Conclusions.The role of chronic inflammation in 

CKD in the formation of hemostasis disorders and in 

the pathogenesis of progression of NASH on the back-

ground of obesity, which in general can be character-

ized as hypercoagulation syndrome due to significant 

inhibition of anti-coagulation factors and fibrinolytic 

systems and activation of plasma coagulation factors 

(fibrinogen) due to chronic inflammation. 

The prospect of further scientific research in 

this direction is the development of a method for cor-

rection of hemostasis and fibrinolysis indices in pa-

tients with NAFLD depending on the stage of CKD. 
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Анотація. 

У статі наведено результати комплексного лікування генералізованого пародонтиту у жінок після про-

веденої хіміотерапії з приводу раку молочної залози у віддалений термін (через 6 місяців). 

Доведено, що застосування запропонованого лікування генералізованого пародонтиту у жінок даної ка-

тегорії дозволило зменшити кількість скарг хворих, сприяло покращенню гігієнічного стану порожнини рота, 
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зменшенню запального процесу в пародонті, стимуляції слиновиділення, що дало можливість отримати паро-

донтопротекторну ефективність 23,6 % (у групі порівняння 14,6 %), а також значно знизити кількість жінок 

із загостреним перебігом пародонтиту (13,3 % в основній групі проти 35,7 % у групі порівняння). 

Показано, що у жінок з онкопатологією після хіміотерапії застосування для лікування генералізованого 

пародонтиту тільки базової терапії або засобів місцевої дії недостатньо для досягнення позитивного резуль-

тату, що підтверджується тривалістю ремісії захворювання, показниками гігієнічних та пародонтальних 

індексів, функціональною активністю слинних залоз, визначеними через 6 місяців після лікування. 

Abstract.  

The article presents the results of complex treatment of generalized periodontitis in women after chemotherapy for 

breast cancer in the long term (after 6 months). 

It was proved that the use of the proposed treatment for generalized periodontitis in women of this category allowed 

to reduce the number of patients' complaints, helped to improve the hygienic state of the oral cavity, to reduce the 

inflammatory process in the periodontium, to stimulate salivation, obtain periodontal protection efficiency of 23.6% (in 

the comparison group 14.6%), and also significantly reduce the number of women with exacerbation of periodontitis 

(13.3% in the main group, 35.7% in the comparison group). 

It has been shown that in women after chemotherapy, due to oncopathology, the use of only basic therapy or local 

agents for the treatment of generalized periodontitis is not enough to achieve a positive result, which is confirmed by the 

duration of remission of the disease, indicators of hygienic and periodontal indices, and functional activity of the salivary 

glands 6 months after treatment. 
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Актуальність теми. Захворювання паро-

донту дистрофічно-запального генезу є серйозною 

медичною проблемою. Із кожним роком захворю-

вання тканин пародонту прогресують, охоплюючи 

від 65 % до 95 % населення земної кулі і різко по-

ширюються серед осіб молодого віку [1-4]. 

Україна належить до країн зі значною пошире-

ністю даної патології, яка залежить від регіону та 

віку обстежених і досягає 85-95 % [5].  

Сучасний рівень знань дозволяє розглядати 

етіопатогенез захворювань пародонта як мультифа-

кторну модель, що включає наявність мікробної ін-

вазії (бактеріальні пародонтопатогени), неадеква-

тну захисну реакцію імунної системи або її відсут-

ність, вплив негативних місцевих факторів 

порожнини рота та загальних факторів на рівні ор-

ганізму [6-8]. 

Проте трудомісткість консервативного ліку-

вання і різноманітність причин захворювань паро-

донту змушують знову і знову вивчати фактори, що 

впливають на етіологію і патогенез даного захво-

рювання. 

Численні публікації вчених і доповіді експерт-

них комітетів ВООЗ свідчать про значне зростання 

числа хронічних захворювань, обумовлених прид-

баною вторинною імунною недостатністю (в тому 

числі в результаті протипухлинного лікування), що 

сприяє прогресуванню патологічного процесу, роз-

витку ускладнень, формуванню торпідності до тра-

диційної терапії [9-11].  

Багатьма клінічними й експериментальними 

дослідженнями обґрунтовано, що тканини паро-

донту відрізняються високою чутливістю до стресу 

[12-15]. 

Нині вважають, що гострий або хронічний 

стрес має велике значення в ураженнях тканин па-

родонта, будучи тим провокаційним фактором, 

який викликає або стимулює розвиток пародонтиту 

при різних патологічних ситуаціях [16]. 

У ряді робіт показано, що при хронічних стре-

сових ситуаціях різні форми ураження пародонту 

спостерігаються більш ніж в 90% випадків [17, 18]. 

Існують дослідження, які доводять наявність зв'я-

зку між тяжкістю пошкодження пародонта і тяжкі-

стю стресу [19]. 

В ході іншого дослідження також була підтве-

рджена роль стресових факторів в генезі ушко-

джень пародонта й показано, що імунодепресивний 

ефект стресових факторів безпосередньо впливає 

на гігієнічний статус і антимікробний захист поро-

жнини рота [20]. 

Рак молочної залози (РМЗ), як жодне інше он-

кологічне захворювання, впливає на професійну, 

соціальну та інтимну сторони життя жінки [21, 22]. 

Вважається, що РМЗ є унікальним серед злоякісних 

новоутворень тим, що лікування має глибокий 

вплив на те, як пацієнтка почуває себе та як її 

сприймають оточуючі. Пацієнтки мають страх по-

гіршення відносин із чоловіком, втрати відчуття 

привабливості, повноцінності та соціального ста-

тусу. Ось чому мета лікування має бути спрямована 

як на збільшення тривалості життя, так і на забезпе-

чення відповідної якості та стану психологічного 

комфорту життя жінки [23]. 

Велика кількість вітчизняних і зарубіжних до-

сліджень демонструють поширеність серйозних 

психічних порушень і психіатричних проблем у он-

кологічних хворих та свідчить про те, що далеко не 

всі хворі можуть успішно долати пережитий стрес 

[24] 

Авторами показано, що від 3% до 38% хворих 

на РМЗ мають депресію різного ступеня важкості 

[25].  

Одним з найбільш значущих видів лікування 

усіх злоякісних захворювань є хіміотерапія, однак 

всі протипухлинні препарати мають токсичну дію. 

Треба відмітити, що у хворих на онкологічні 

захворювання після проведення комплексного про-
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типухлинного лікування спостерігається імунодеп-

ресія змішаного ґенезу [26, 27]. По-перше, факт ро-

звитку онкологічного процесу дозволяє говорити 

про наявність вихідного дефекту функції імунного 

нагляду, що дозволяє безперешкодно розмножува-

тися клітинам, що малігнізувалися. По-друге, самі 

пухлинні клітини надають локальний і імуносупре-

сивний вплив за рахунок вироблення різних субста-

нцій. По-третє, сучасне комплексне протипухлинне 

лікування (ХТ) виявляється потужним фактором, 

що індукують генералізовану імуносупресію [28]. 

Показано, що у хворих на РМЗ II-III стадії пі-

сля проведення радикального хірургічного ліку-

вання і 4-6 курсів хіміотерапії за схемою CAF спо-

стерігався розвиток лейкопенії і імунодефіциту з 

переважним зниженням кількісних і функціональ-

них показників клітинного та гуморального імуні-

тету [29].  

Враховуючи те, що провідну роль в патогенезі 

запально-деструктивних процесів в пародонті гра-

ють імунологічні механізми, тому клінічні прояви 

хронічного генералізованого пародонтиту залежать 

не стільки від патогенності і вірулентності відпові-

дної мікрофлори, скільки від характеру бактеріа-

льно-гостальних взаємин, тобто, багато в чому від 

ступеня реактивності макроорганізму, що детермі-

нується функціональним станом імунної системи 

[30]. 

Ксеростомія є також одним з ускладнень про-

водимого цитостатичного лікування. Слинні залози 

дуже чутливі до хіміотерапії. Променева терапія, 

що застосовується при РМЗ, може викликати лише 

минущу ксеростомію, тим часом вплив хіміотерапії 

на слиновиділення є більш серйозним [31, 32]. 

У дослідженні Comerlato Jardim L. із співавт. 

вивчали здоров’я ротової порожнини (OHRQoL) се-

ред жінок з РМЗ, що вижили. Поширеність негати-

вного впливу становила 58,9 %, який був пов'яза-

ний з депресією, діагностикою раку молочної за-

лози, хіміотерапією, кількістю відновлених зубів та 

ксеростомією [33]. 

Таким чином, наслідки терапії РМЗ мають ве-

личезний вплив на здоров'я ротової порожнини па-

цієнта через системну токсичну дію  хіміотерапев-

тичних препаратів, що часто виявляється в порож-

нині рота у вигляді аліментарного мукозиту, 

стоматитів, хвороб пародонта, що мають тяжкий 

перебіг і в деяких випадках є причиною відмови від 

подальшого хіміотерапевтичного лікування. Хроні-

чна одонтогенна інфекція на тлі імуносупресивної 

дії хіміотерапії  та стресового стану хворих значно 

обтяжує перебіг захворювань порожнини рота, а в 

деяких випадках може бути причиною розвитку се-

птичних станів, що загрожують життю пацієнта. 

Сучасний комплексний план лікування генера-

лізованого пародонтиту повинен включати етіотро-

пну терапію, спрямовану на усунення причинних 

факторів, патогенетичну терапію із застосуванням 

методів і засобів, які впливають на патогенетичні 

ланки запально-деструктивного процесу в пародо-

нті, симптоматичну терапію, що передбачає вико-

ристання засобів, які підсилюють захисно-присто-

сувальні механізми хворого, відновного лікування 

(реабілітації) [34]. 

Проте все вищевикладене в значній мірі ускла-

днює перебіг захворювань пародонту, а проведене 

стандартне їх лікування часто не дає очікуваного 

позитивного результату. Недостатньо ефективні лі-

кувальні заходи, тривалість лікування і зниження 

працездатності таких пацієнтів визначають актуа-

льність проблеми, її медичну, економічну та соціа-

льну значимість. 

Метою роботи була оцінка ефективності за-

стосування комплексу заходів для лікування гене-

ралізованого пародонтиту у жінок після прове-

дення хіміотерапії з приводу раку молочної залози 

у віддалений термін спостереження (через 6 міся-

ців). 

Матеріали та методи дослідження. У клі-

ніко-лабораторних дослідженнях взяло участь 49 

жінок з РМЗ, в яких з моменту оперативного втру-

чання з приводу РМЗ пройшло 1,5-2 роки та які на 

момент обстеження пройшли 4-6 курсів ХТ за схе-

мою FAC. Вік пацієнток склав 32-46 років. 

Стоматологічне лікування жінок починали че-

рез 4-5 місяців після проведення останнього курсу 

ХТ, тобто після зникнення найближчих та відстро-

чених (через 1-6 тижнів) ускладнень, пов’язаних з 

цитотоксичною дією препаратів, в тому числі ора-

льного мукозиту. 

Після поглибленого стоматологічного обсте-

ження всім жінкам було поставлено діагноз Хроні-

чний генералізований пародонтит (ХГП) І-ІІ, ІІ сту-

пеню (за класифікацією Данилевського Н.Ф., 1994). 

Загострений перебіг генералізованого пародонтиту 

(ГП) було діагностовано у 18 пацієнток (46,2 %), 

хронічний перебіг – у 53,8 % відповідно. 

Хворі з РМЗ в залежності від призначеного лі-

кування були рандомізовано поділені на 2 групи: 

групу порівняння (18 пацієнток) й основну групу 

(31 жінка). 

Хворим обох груп проводили санацію порож-

нини рота, що включає лікування карієсу і його 

ускладнень, заміну металевих пломб на компози-

тні, шинування (за показаннями), проведення про-

фесійної гігієни порожнини рота (scaling, root 

planning з використанням ручних універсальних 

кюрет і кюрет Gracey без використання ультразву-

кових приборів, поліровка зубів з використанням 

апарату AIR-FLOW S1 та порошку AIR-FLOW 

Plus), аплікації, інстиляції антисептику мірамістин 

(реєстрація № UA/1804/01/01) [35].  

Після проведення стоматологічних маніпуля-

цій пацієнткам обох груп було призначено лікува-

льно-профілактичний комплекс (ЛПК) для місце-

вого домашнього використання, який передбачав 

застосування вранці після чистки зубів мукозо-ад-

гезивного гелю «Квертулідон» (містить імуности-

мулятор імудон, пребіотик інулин, біофлавоноїд 

кверцетин й цитрат кальцію), а ввечері ввечері му-

козо-адгезивного гелю «Ехіпозол» (містить настої 

лікарських рослин ехінацеї, подорожника і золото-

тисячнику).  
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Для догляду за порожниною рота всім пацієн-
ткам була рекомендована мультифункціональна зу-
бна паста «Blend-a-med Pro-Expert Здорова сві-
жість». 

Додатково жінкам основної групи після 
обов’язкової консультації з лікарями-інтерністами 
був призначений ЛПК загальної дії, що включав ви-
користання гепатопротектору «Лекасил» (містить 
лецитин соняшниковий, макуху розторопші, цитрат 
кальцію) (по 1-2 табл. 3 рази на день, через 1-1,5 го-
дини після прийому їжі протягом 1 міс.), імуномо-
дулятору «Поліоксидоній» (по 6 мг в одній ін’єкції 
2 рази на тиждень протягом 1 міс.) та  седативного 
засобу «Адаптол» (по 1 табл. (500 мг) 2 рази на добу 
протягом 1 міс.).   

Окрім того, жінкам основної групи була запро-
понована схема індивідуальної гігієни порожнини 
рота для використання у період ремісії ГП: зубна 
паста «VITIS gingival» (вранці), зубна паста і гель 
Dentaid xeros (ввечері) та зубний еліксир «Лізо-
дент» (містить лізоцим з яєчного білка, цетавлон, 
вітамін В2) (1 ч.л. на 1/4 склянки води, 2-3 рази на 
добу). 

Клініко-лабораторні дослідження були прове-
дені до початку стоматологічного лікування, через 
1 місяць та через 6 місяців. 

У хворих ретельно збирали анамнез і визна-
чали стоматологічний статус за загальноприйнятою 
методикою. Стан гігієни порожнини рота оціню-
вали за допомогою індексів гігієни Грін-Вермиль-
йона, Silness-Loe та Stallard [36]. Для оцінки стану 
тканин пародонта використовували індекс РМА % 
(Parma), індекс кровоточивості ясен по Мюлле-
ману-Коуеллу; пародонтальний індекс (PI) Рассела, 
оцінювали глибину зондування пародонтальних ка-
рманів (ПК), яку визначали за допомогою пародон-
тального зонда з чотирьох сторін зуба [37].  

Функціональну активність слинних залоз ви-
значали за швидкістю салівації [38]. 

Отримані дані обробляли методами варіацій-
ної статистики із застосуванням програмному за-
собу MS Excel 2010. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати клінічних досліджень, проведених че-
рез 1 місяць через лікування, показали високу ефе-
ктивність запропонованого комплексного ліку-
вання лікування ГП у жінок після ХТ з приводу 
РМЗ (РМЗ/ХТ), використання якого сприяло покра-
щенню гігієнічного стану порожнини рота, змен-
шенню запального процесу в пародонті, стимуляції 

слиновиділення, що дало можливість отримати па-
родонтопротекторну ефективність 53,3 % через 1 
місяць після лікування [39]. 

Визначення індексів гігієни показало значне 
покращення гігієнічного рівня порожнини рота жі-
нок всіх груп з достовірними міжгруповими відмін-
ностями тільки за показником зубного каменю (р2 < 
0,05), що свідчить про підвищення мотивації до 
проведення індивідуальної гігієни порожнини рота 
серед обстежених. 

Не дивлячись на майже однакові гігієнічні по-
казники порожнини рота, при проведенні індексної 
оцінки стану тканин пародонту пацієнток різних 
груп через 1 місяць були встановлені значні між-
групові відмінності. Так, індекс РМА % в основній 
групі був меншим контрольної групи та групи порі-
вняння на 73,7 % та 62,8 % відповідно, проба 
Шиллера-Писарева – на 62,4 % та 57,8 % відпо-
відно, індекс кровоточивості – на 79,2 % і 71,0 % 
відповідно (р1-2 <  0,05). Протизапальна ефектив-
ність через один місяць склала 36,4 % в контрольній 
групі, 53,3 % в групі порівняння, 86,3 % в основній 
групі. 

Зміни РІ й глибини зондування ПК були досто-
вірними тільки у жінок основної групи, як по відно-
шенню до показника до лікування (на 33,0 % і 
40,9% відповідно), так і по відношенню до інших 
груп дослідження             (р1-2 < 0,05).   

Через 1 місяць у жінок контрольної групи шви-
дкість салівації не змінилася (0,23 ± 0,01 мл/хв. 
проти 0,22 ± 0,03 мл/хв. до лікування, р ˃ 0,05), у 
жінок групи порівняння збільшилась на 34,4 %, у 
жінок основної групи, що приймали повний ЛПК, 
збільшилась на 56,1 %. 

Для підтвердження ефективності запропонова-
них ЛПК були проведені клініко-лабораторні об-
стеження жінок з ГП та РМЗ/ХТ, які взяли участь у 
дослідженні, через 6 місяців після лікування.  

Критеріями виключення жінок з дослідження 
через півроку був повторний курс ХТ з приводу он-
копатології, інша соматична патологія у стадії де-
компенсації (у вигляді ускладнення ХТ або РМЗ), 
використання інших лікарських засобів або засобів 
нетрадиційної медицини протягом тривалого часу з 
метою повної реабілітації, що могло оказати вплив 
на результати лікування. 

При зборі скарг хворих було встановлено, що 
через 6 місяців їх кількість у жінок контрольної 
групи не зменшилася і була такою ж, як і на етапі 
до лікування (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні скарги щодо стану порожнини рота у пацієнток з РМЗ/ХТ  

через 6 місяців після проведеного лікування ГП  

Показник, що вивчається 

Жінки з ГП І-ІІ ст. на тлі РМЗ/ХТ (n = 39) 

Контрольна група 

(базова терапія) 

(n = 10) 

Група порівняння 

(ЛПК місцевої дії) 

(n = 14) 

Основна група 

(повний ЛПК) 

(n = 15) 

Сухість СОПР 9 (90,0 %) 10 (71,4 %) 5 (33,3 %) 

Гіпогезія 6 (60,0 %) 5 (35,7 %) 1 (6,7 %) 

Ангулярний хейліт 7 (70,0 %) 4 (28,6 %) 1 (6,7 %) 

Кровоточивість ясен 7 (70,0 %) 5 (35,7 %) 2 (13,3 %) 

Періодична рухливість зубів 3 (30,0 %) 0 0 

Наліт 7 (70,0 %) 5 (35,7 %) 2 (13,3 %) 

Неприємний запах з рота 5 (50,0 %) 5 (35,7 %) 3 (20 %) 
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Використання ЛПК місцевої дії дозволило зни-

зити кількість скарг хворих, проте через півроку 

71,4 % осіб продовжували скаржитися на сухість в 

порожнині рота, 35,7 % – на змінену смакову чут-

ливість, кровоточивість ясен та неприємний запах з 

рота. 

Що стосується жінок основної групи, то на су-

хість СОПР скаржилися тільки 33,0 % пацієнток, 

інші скарги носили поодинокий характер. 

Об’єктивна оцінка стану тканин пародонту до-

зволила встановити, що кількість жінок з загостре-

ним перебігом ГП в контрольній групі склала 5 жі-

нок (50,0 %), в групі порівняння – 5 жінок (35,7 %), 

в основній групі – 2 жінки (13,3 %) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Розподіл жінок з РМЗ/ХТ за перебігом ГП через 6 місяців після лікування, %. 

 

Пацієнтки із загостреним перебігом ГП скар-

жилися на дискомфорт або постійний біль в яснах, 

запах з рота, виражену кровоточивість (при при-

йомі їжі, чищення зубів). Об'єктивно відзначалася 

набряклість ясен, гіперемія, виражена кровоточи-

вість при зондуванні, наявність грануляційної тка-

нини в ПК, у деяких пацієнтів сформувалися паро-

донтальні абсцеси. Загострення супроводжувалося 

погіршенням загального стану (головний біль, не-

здужання). 

Визначення гігієнічних та пародонтальних ін-

дексів у жінок з РМЗ/ХТ показало погіршення всіх 

показників, що вивчаються, у порівнянні з показни-

ками, отриманими через 1 місяць після початку лі-

кування ГП. 

Однак оцінка гігієнічного рівня жінок через 6 

місяців показала більш менші значення індексів по 

відношенню до показників до лікування, однак 

призначене лікування та обрана схема догляду за 

порожниною рота оказали різний вплив (табл. 2). 

Таблиця 2 

Динаміка змін гігієнічного стану порожнини рота жінок з ГП та РМЗ/ХТ під впливом різного ліку-

вання 

Показник, що вивчається Термін спросте-реження 

Жінки з ГП І-ІІ ст. на тлі РМЗ/ХТ (n = 53) 

Контрольна група 

(базова терапія) 

(n = 10) 

Група порівняння 

(ЛПК місцевої дії) 

(n = 14) 

Основна група 

(повний ЛПК) 

(n = 15) 

1 2 3 4 5 

Індекс Silness-Loe, бали 

До лікування 2,19±0,13 
2,22±0,29 

р1˃0,05 

2,31±0,24 

р1-2˃0,05 

Через 6 місяців 
1,80±0,09 

р<0,05 

1,23±0,08 

р<0,05 

р1<0,05 

0,66±0,06 

р<0,05 

р1-2< 0,05 

Індекс Stallard, бали 

До лікування 2,55±0,19 
2,49±0,40 

р1˃0,05 

2,61±0,39 

р1-2˃0,05 

Через 6 місяців 
1,90±0,07 

р<0,05 

1,01±0,09 

р<0,05 

р1<0,05 

0,68±0,08 

р<0,05 

р1-2<0,05 

Зубний камінь, бали 

До лікування 2,30±0,16 
2,54±0,29 

р1˃0,05 

2,48±0,31 

р1-2˃0,05 

Через 6 місяців 
1,56±0,10 

р<0,05 

1,31±0,08 

р<0,05 

р1<0,05 

0,90±0,08 

р<0,05 

р1-2<0,05 

Примітка. р – показник достовірності по відношенню до показника до лікування; р1 – по відношенню до 

показника контрольної групи на тому ж терміні спостереження; р2 – по відношенню до показника групи 

порівняння на тому ж терміні спостереження. 
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Так, індекс Silness-Loe через півроку був мен-

ший за вихідні дані на 17,8 % у контрольній групі, 

на 44,6 % у групі порівняння, на 71,4 % в основній 

групі, що було меншим на 63,3 % та 46,3 % за пока-

зники контрольної групи та групи порівняння від-

повідно. 

Індекс Stallard демонстрував аналогічну дина-

міку: зменшення на 25,5 % у контрольній групі, на 

46,8 % у групі порівняння, на 73,9 % в основній 

групі. Міжгрупова різниця склала 64,2 % з контро-

льною групою, 32,7 % з групою порівняння. 

Що стосується показника зубного каменю, то 

він був меншим за вихідна показники на 32,2 %, 

48,4 % та 63,7% у контрольній групі, групі порів-

няння та основній групі відповідно.  

Індексна оцінка стану тканин пародонту у жі-

нок різних груп показала аналогічну динаміку. Так, 

показники індексу РМА, кровоточивості та проби 

Шилера-Писарева у жінок контрольної групи не 

відрізнялися від показників до лікування (р˃0,05), у 

групі порівняння вони були меншими від вихідних 

показників в 1,38-1,4 рази (р<0,05), а в основній 

групі вони вірогідно відрізнялися і від вихідних по-

казників і від показників контрольної групи та 

групи порівняння (табл. 3). 

Таблиця 3 

Динаміка змін показників запалення в пародонті у жінок після РМЗ/ХТ під впливом різного ліку-

вання через 6 місяців 

Показник, що вивчається 
Термін спросте-ре-

ження 

Жінки з ГП І-ІІ ст. на тлі РМЗ/ХТ (n = 53) 

Контрольна 

група 

(базова терапія) 

(n=10) 

Група порівняння 

(ЛПК місцевої 

дії) 

(n=14) 

Основна 

група 

(повний ЛПК) 

(n=15) 

РМА, % 

До лікування 52,4±3,1 
47,9±3,7 

р1˃0,05 

50,1±4,2 

р1-2>0,05 

Через 6 місяців 
49,5±4,3 

р˃0,05 

35,8±2,1 

р<0,05 

р1<0,05 

14,1±0,9 

р<0,01 

р1-2<0,05 

Проба Шиллера-Писарева, 

бали  

До лікування 2,65±0,29 
2,63±0,40 

р1˃0,05 

2,72±0,32 

р1-2>0,05 

Через 6 місяців 
2,48±0,19 

р˃0,05 

1,90±0,16 

р<0,05 

р1<0,05 

0,90±0,07 

р<0,01 

р1-2<0,05 

Індекс кровото-чивості, бали  

До лікування 2,20±0,19 
2,14±0,16 

р1˃0,05 

2,11±0,18 

р1-2>0,05 

Через 6 місяців 
2,00±0,18 

р˃0,05 

1,5±0,09 

р<0,05 

р1<0,05 

0,35±0,04 

р<0,01 

р1-2<0,05 

Примітка. р – показник достовірності по відношенню до показника до лікування; р1 – по відношенню до 

показника контрольної групи на тому ж терміні спостереження; р2 – по відношенню до показника групи 

порівняння на тому ж терміні спостереження. 

 

Індекс РМА був меншим в 3,6 рази за показник 

до лікування, в 2,5 рази меншим показника групи 

порівняння, в 3,5 рази меншим показника контро-

льної групи (р1-2<0,05). 

Проба Шилера-Писарева в групі хворих, що 

приймали повний ЛПК, була меншою в 2,7 рази за 

показник групи жінок з базовою терапією та в 2,1 

рази у порівнянні з жінками, що застосовували міс-

цевий ЛПК. По відношенню до вихідного рівня він 

був меншим в 3,1 рази. 

При аналізі змін індексу кровоточивості було 

показано його зменшення  в 2,8 рази щодо вихід-

ного рівня, в 2,6 рази щодо контрольної групи, в 2,0 

рази щодо осіб групи порівняння. 

Значення пародонтального індексу РІ та гли-

бини зондування пародонтальних карманів у жінок 

контрольної групи через 6 місяців погіршилися у 

порівняння з показниками після лікування й дорів-

нювали вихідним значенням (до лікування) (табл. 

4). 
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Таблиця 4 

Динаміка змін індексу РІ, глибини зондування пародонтальних карманів у жінок з РМЗ/ХТ під 

впливом різних лікувально-профілактичних комплексів 

Показник, що вивчається Термін спросте-реження 

Жінки з ГП І-ІІ ст. на тлі РМЗ/ХТ (n = 53) 

Контрольна група 

(базова терапія) 

(n=10) 

Група порівняння 

(ЛПК місцевої дії) 

(n=14) 

Основна група 

(повний ЛПК) 

(n=15) 

РІ, бали 

До лікування 3,51±0,19 
3,49±0,21 

р1˃0,05 

3,39±0,23 

р1-2>0,05 

Через 6 місяців 
3,48±0,24 

р˃0,05 

2,98±0,15 

р˃0,05 

р1˃0,05 

2,59±0,18 

р<0,05 

р1<0,05 

р2˃0,05 

Глибина зонду-вання ПК, мм  

До лікування 3,92±0,21 
3,88±0,15 

р1˃0,05 

3,83±0,19 

р1-2>0,05 

Через 6 місяців 
3,85±0,21 

р˃0,05 

2,99±0,18 

р<0,05 

р1<0,05 

2,74±0,17 

р<0,05 

р1<0,05 

р2˃0,05 

Примітка. р – показник достовірності по відношенню до групи порівняння, р1 – показник достовірності 

по відношенню до показника до лікування, р2 – показник достовірності по відношенню до показника групи 

порівняння на тому ж терміні спостереження. 

 

Хоча відмінності показників жінок групи порі-

вняння та основної групи не мали достовірних від-

мінностей, проте динаміка їх змін була різною. Ін-

декс РІ у жінок групи порівняння був на 14,6 % ни-

жче за вихідні значення, а у жінок основної групи – 

на 23,6 %. Глибина зондування ПК під впливом 

ЛПК місцевої дії була меншою на 22,9 %, а під 

впливом повного ЛПК – меншою на 28,6 % за пока-

зники до лікування. 

Що стосується функціональної активності 

слинних залоз, то у пацієнток контрольної групи 

він погіршився не тільки по відношенню до показ-

ників одразу після лікування, але і по відношенню 

до вихідних показників (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динаміка змін швидкості салівації у жінок з ГП та РМЗ/ХТ різних груп спостереження в залеж-

ності від призначеної терапії через 6 місяців після лікування, мл/хв. 

 

У групі порівняння швидкість салівації була 

вище вихідних значень на 28,5 %, в основній групі 

– майже в 2 рази, хоча і не досягла нормального рі-

вня і розцінювалася як гіпосалівація. Слід вказати, 

що жінки основної групи майже не скаржилися на 

сухість СОПР, що можна пояснити включенням у 

схему гігієнічного догляду за порожниною рота за-

собів, що мають здатність усувати сухість в порож-

нині рота (зубна паста та гель Dentaid xeros). 

Висновки. Таким чином, показано, що запро-

поноване комплексне лікування генералізованого 

пародонтиту у жінок після хіміотерапії з приводу 

раку молочної залози дозволило зменшити кіль-

кість скарг хворих (на 38,1 % у віддалений термін), 

сприяло покращенню гігієнічного стану порож-

нини рота (на 22,4-31,8 %), зменшенню запального 

процесу в пародонті (на 57,8-71,0 %), стимуляції 

слиновиділення (на 21,9 %), що дало можливість 

0
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отримати протизапальну ефективність 86,3 % через 

1 місяць після лікування (36,4 % в контрольній 

групі, 53,3 % в групі порівняння при використанні 

комплексу засобів тільки місцевої дії), пародонто-

протекторну ефективність 23,6 % через 6 місяців 

(14,6 % у групі порівняння), а також значно знизити 

кількість жінок із загостреним перебігом ГП у від-

ділений термін (13,3 % в основній групі проти 35,7 

% у групі порівняння та 50,0 % у контрольній 

групі). 

Показано, що у жінок з онкопатологією після 

хіміотерапії застосування для лікування генералізо-

ваного пародонтиту тільки базової терапії або засо-

бів місцевої дії недостатньо для досягнення позити-

вного результату, що підтверджується тривалістю 

ремісії захворювання, показниками гігієнічних та 

пародонтальних індексів, функціональною активні-

стю слинних залоз, визначеними через 6 місяців пі-

сля лікування. 
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