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Серед пацієнтів амбулаторного сто-
матологічного прийому не менше 30% 
страждають на загальносоматичні захво-
рювання (В.И. Стош, Е.В. Зорян, С.А. Ра-
бинович та ін., 1998). Особливу категорію 
складають хворі на цукровий діабет, які 
відносяться до груп ризику розвитку 
ускладнень при проведенні стоматологіч-
них маніпуляцій. 

На сьогодні цукровий діабет пред-
ставляє серйозну медико-соціальну про-
блему. Внаслідок старіння населення зем-
ної кулі, підвищення розповсюдженості 
ожиріння, гіподинамії, вживання високову-
глеводної та жирної їжі частота виникнен-
ня цукрового діабету в усіх країнах світу 
неухильно зростає [7]. 

До недавнього часу діагностика цук-
рового діабету, контроль за станом хворо-
го і оцінка ефективності проведеного  
лікування здійснювались за показниками 
вмісту глюкози в крові. Разом з тим в нау-
кових дослідженнях вітчизняних і зарубі-
жних вчених [2, 5, 8] переконливо доведе-
но необхідність визначення рівня глікова-
ного гемоглобіну (HbA1c) для оцінки сту-
пеня компенсації вуглеводного обміну  
та якості лікування і ризику розвитку мік-
росудинних ускладнень. Глікований гемо-
глобін відображає глікемію, що має місце 
протягом періоду життя еритроцитів  
(до 120 діб), тому є найбільш об’єктивним 
критерієм діагностики цукрового діабе- 
ту. 

Наявність супутнього цукрового діа-
бету, підвищеної тривожності, страху пе-
ред стоматологічним лікуванням може 
привести до порушення загального стану 

організму, в тому числі вуглеводного обмі-
ну [4]. Оскільки однією з найбільш значу-
щих для загального стану пацієнта стома-
тологічною маніпуляцією є проведення 
місцевого ін’єкційного знеболення, вини-
кає необхідність вивчення рівня глюкози в 
крові та глікованого гемоглобіну у хворих 
на цукровий діабет, які потребують анесте-
зіологічного забезпечення при лікувальних 
процедурах.  

Перспективним напрямком сучасної 
лабораторної діагностики є пошук простих, 
доступних, інформативних і неінвазивних 
методів та біоматеріалів [6]. Таким доступ-
ним біологічним об’єктом дослідження є 
ротова рідина. Склад і властивості ротової 
рідини вивчаються при карієсі зубів, за-
хворюваннях пародонта і СОПР [3]. Однак 
змінам показників ротової рідини при сто-
матологічних захворюваннях, в тому числі 
при цукровому діабеті, приділяється недо-
статньо уваги.  

Між тим в поодиноких дослідженнях 
[9, 10, 11, 12, 14] виявлені достовірні зміни 
показників калію, натрію та загального 
білку в ротовій рідині у хворих на цукро-
вий діабет, які, на думку авторів, пов’язані 
з автономною невропатією, симпато-
парасимпатичним дисбалансом. Крім того, 
існують спроби розробки лабораторної 
діагностики цукрового діабету за зазначе-
ними показниками [1]. Тому сучасним і 
актуальним питанням у вивченні загально-
го стану хворих на цукровий діабет, що 
потребують місцевого знеболення при сто-
матологічних втручаннях, є визначення у 
них концентрації загального білку та елек-
тролітів в ротовій рідині. 
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Метою дослідження є визначення 
вмісту глюкози і глікованого гемоглобіну в 
крові та калію, натрію і загального білку в 
ротовій рідині у стоматологічних хворих з 
поєднаним цукровим діабетом. 

 
Матеріали і методи дослідження 
Для досягнення поставленої мети 

проведено обстеження 72 хворих на цукро-
вий діабет, які потребували стоматологіч-
ного втручання з місцевим ін’єкційним 
знеболенням. З них у 10 був діагностова-
ний цукровий діабет І типу, у 62 – ІІ типу. 
Усі пацієнти знаходились на стаціонарно-
му лікуванні у Вінницькому обласному 
ендокринологічному диспансері та Жито-
мирській обласній клінічній лікарні ім. 
О.Ф. Гербачевського. Вміст глюкози в кро-
ві на момент звертання до стоматолога 
визначався електрохімічним методом за 
допомогою глюкометра OneTouch® 
UltraEasy®. Час проведення аналізу – 5 
секунд.  

Дослідження глікованого гемоглобі-
ну, що відображає середній вміст цукру в 
крові за тривалий період (до 3-х міс), про-
водилось хроматографічним методом за 
допомогою тест-системи на аналізаторі D-
10 Hemoglobin Testing System BIO-RAD для 
визначення глікозильованого гемоглобіну 
(виробник: Bio-Rad laboratories inc., 
Hercules, CA, USA; рік випуску – 2006). 
Венозна кров хворих набиралася у вакутей-
нери з ЕДТА. Результат був готовий через 
30-40 хв. Одиниці виміру – відсотки (%). 
Референтні значення HbA1c - в межах 4,5-
6,5% від загального вмісту гемоглобіну. 

Ротова рідина для дослідження зби-
ралась протягом 15 хв після полоскання 
порожнини рота дистильованою водою без 
стимуляції слиновиділення. Після центри-
фугування зі швидкістю 3000 об/хв протя-
гом 5 хв відбиралось 1,5 мл надосадкової 
рідини, в якій визначались наступні показ-
ники. 

Концентрація калію в ротовій рідині, 
яка може характеризувати тонус симпати-
чної НС, досліджувалась за допомогою 
автоматичного біохімічного аналізатора 
”Cobas Mira” (заводський номер – 34-0043). 
Принцип дії біохімічних аналізаторів 
COBAS МIRА заснований на атомно-

молекулярному поглинанні оптичного ви-
промінювання в багатокомпонентних су-
мішах органічних реагентів, а також на 
вимірі оптичної щільності проб і зразків 
складу біомедичних об'єктів, пов'язаних 
відомими залежностями з концентрацією 
аналізованих компонентів. Для забезпе-
чення виконання вимірювань в автоматич-
ному режимі в аналізаторах передбачені 
вбудовані системи підготовки проб і опе-
ративного контролю точності, збіжності та 
відтворюваності результатів вимірювань. 
Управління процесом вимірювань здійс-
нюється за допомогою спеціального про-
грамного забезпечення та комп'ютерного 
комплексу. 

Концентрація натрію як одного з 
найінформативніших показників функціо-
нального стану організму при психоемо-
ційному напруженні визначалась на вказа-
ному автоматичному біохімічному аналіза-
торі ”Cоbas Mira”. 

Коливання концентрації загального 
білку у змішаній слині свідчить про високу 
чутливість його до впливу несприятливих 
факторів при психоемоційній тривожності. 
Його вміст також визначався на автомати-
чному біохімічному аналізаторі ”Cоbas 
Mira”. 

 
Результати дослідження  
Показники вмісту глюкози і глікова-

ного гемоглобіну в крові у стоматологіч-
них хворих з супутнім цукровим діабетом 
наведені в табл. 1, з якої видно, що рівень 
глюкози в сироватці крові у цих пацієнтів 
майже вдвічі при ІІ типі діабету і втричі 
при І типі перевищувало середні показники 
припустимої норми. Так, при первинному 
огляді стоматологічних хворих з супутнім 
цукровим діабетом ІІ типу концентрація 
глюкози у крові натщесерце складала 
9,89±0,32 ммоль/л, що достовірно нижче, 
ніж при цукровому діабеті І типу 
(12,84±1,44 при Р<0,05). 

Однак найбільш об’єктивним крите-
рієм порушення глюкозного гомеостазу є 
показник вмісту глікованого гемоглобіну в 
крові, який відображає концентрацію глю-
кози протягом попередніх 6-8 тижнів [2]. 
При цьому клінічне значення має лише 
фракція HbA1c [2, 5]. Аналізуючи отримані 
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результати, слід відмітити, що рівень глі-
кованого гемоглобіну в обстежених хворих 
перевищував нормативний показник майже 
в 1,5 рази, незважаючи на те, що середньо-
статистичні його значення у хворих на цу-
кровий діабет І типу були майже на 11% 
вищі, ніж при ІІ типі. Істотної різниці між 
групами обстежених (10,35±0,89 та 
9,36±0,19 %) не виявлено (Р>0,05).  

Отримані результати дослідження сві-
дчили про низький ступінь компенсації вуг-
леводного обміну, а в деяких випадках і про 
виражену декомпенсацію такого у обстеже-
них хворих та необхідність корекції виявле-
них порушень, що сприятиме безпечності 
умов для проведення ін’єкційного знеболен-
ня при стоматологічних втручаннях. 

Для виявлення змін у складі ротової 
рідини у цієї категорії пацієнтів паралель-

но з визначенням показників глюкозного 
гомеостазу крові проводились біохімічні 
дослідження ротової рідини.  

Важливими компонентами слини є 
іони калію і натрію [1, 4, 12]. Регуляція 
електролітного складу слини здійснюється 
нейрогенною регуляцією через концентра-
цію іонів в крові та гуморальною регуляці-
єю через мінералокортикоїди. Порушення 
механізмів регуляції слиноутворення су-
проводжується розладами водно-
електролітного обміну в ротовій порожнині 
[10].  

Представлені у табл. 2 і 3 дані свід-
чать про суттєві зміни рівня загального 
білку та електролітів у ротовій рідині в 
стоматологічних хворих з супутнім цукро-
вим діабетом І і ІІ типу порівняно зі здоро-
вими особами контрольної групи. 

  
 

Таблиця 1 

Показники вмісту глюкози і глікованого гемоглобіну в крові у стоматологічних хворих  
з супутнім цукровим діабетом 

Досліджувані  
показники 

Хворі на цукровий діабет І 
типу (n=10) 

Хворі на цукровий діабет ІІ 
типу (n=62) 

Р 
Вміст глюкози і глікованого гемоглобіну (M±n) 

Глюкоза, ммоль/л  
(3,33-5,55 ммоль/л – норма) 12,84±1,44 9,89±0,32 <0,05 

Глікований гемоглобін, %  
(3,5-7,0% – норма) 10,35±0,89 9,36±0,19 >0,05 

 
Примітка: Р – достовірність різниці між показниками у хворих обох груп 

 
 

Таблиця 2 

Вміст калію, натрію, загального білку в ротовій рідині у стоматологічних хворих  
з супутнім цукровим діабетом І типу 

Досліджувані показники 

Основна група 
(n=10) 

Здорові особи  
контрольної групи (n=10) Р 

показники у обстежуваних, M±n 

Калій, ммоль/л 23,1±1,5 18,1±1,7 <0,05 

Натрій, ммоль/л 14,7±2,0 8,7±1,32 <0,05 

Загальний білок, г/л 1,6±0,13 0,87±0,06 <0,001 

 
Примітка: Р – достовірність різниці між показниками в обох групах 
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Таблиця 3 

Вміст калію, натрію, загального білку в ротовій рідині у стоматологічних хворих  
з супутнім цукровим діабетом ІІ типу 

Показники досліджень 
ротової рідини 

Основна група 
(n=62) 

Здорові особи  
контрольної групи (n=45) Р 

показники у обстежуваних, M±n 

Калій, ммоль/л 24,7±1,9 17,2±2,1 <0,01 

Натрій, ммоль/л 13,5±1,8 9,6±1,6 >0,05 

Загальний білок, г/л 2,1±0,11 0,94±0,06 <0,001 
 
Примітка: Р – достовірність різниці між показниками в обох групах 
 
 
Звертає на себе увагу високий сту-

пінь достовірності різниці між вмістом 
загального білку в ротовій рідині у хворих 
із супутнім цукровим діабетом як І, так і ІІ 
типу та у здорових осіб. Так, концентрація 
загального білку в змішаній слині у хво-
рих, що потребують місцевого ін’єкційного 
знеболення при стоматологічних втручан-
нях з супутнім цукровим діабетом І типу 
становила 1,6±0,13 г/л, ІІ типу – 2,1±0,11, 
та з достовірністю 99,9% відрізнялась від 
такої в групі контролю (відповідно, 
0,87±0,06 і 0,94±0,06 г/л). Отримані нами 
результати збігаються з даними зарубіжних 
дослідників [9, 10, 13]. На їхню думку, це 
пов’язано з негативними змінами базальної 
мембрани ацинозних клітин слинних залоз, 
які спостерігаються при цукровому діабеті. 
Як відомо, при цукровому діабеті значно 
зменшується синтез специфічного протео-
глікану, гепарину сульфату, який запобігає 
аніонам слини проникати через базальну 
мембрану. При цьому діабетична мембрана 
не є функціональним щитом для білків. 
Отже, базальна мембранопатія в слинних 
залозах при цукровому діабеті обумовлює 
підвищену концентрацію загального білку 
у даній біологічній рідині в обстежуваних. 

Визначення вмісту катіонів натрію та 
калію в ротовій рідині у хворих також ви-
явило їх достовірне підвищення відносно 
здорових осіб. За повідомленнями авторів 
[10], концентрація калію в ротовій рідині 
характеризує тонус симпатичної НС, а на-
трію – функціональний стан організму при 
психоемоційному напруженні. Згідно з 
наведеними даними, рівень калію в зміша-

ній слині у хворих із супутнім цукровим 
діабетом І типу складав 23,1±1,5 ммоль/л 
(при 18,1±1,7 ммоль/л в групі контролю), 
натрію – 14,7±2,0 ммоль/л (при 8,7±1,32 
ммоль/л в контролі) при достовірності різ-
ниці показників 95%. При цукровому діа-
беті ІІ типу також спостерігалося суттєве 
збільшення вмісту калію в ротовій рідині у 
обстежуваних на 43,6 %, натрію – на 40,6 
%. Можна припустити, що підвищення 
рівня калію в ротовій рідині у обстежених 
хворих пов’язано з автономною невропаті-
єю і симпато-парасимпатичним дисбалан-
сом при цукровому діабеті, який викликає 
тривалу безперервну стимуляцію слинних 
залоз і підвищену секрецію калію, на що 
вказують автори [9, 13, 14]. Крім того, сти-
муляції ацинозних клітинних мембран і 
збільшенню вмісту К+ в змішаній слині 
сприяє підвищення адреналіну в крові у 
хворих на цукровий діабет [15].  

На нашу думку, підвищення секреції 
натрію може бути пов’язано з порушенням 
механізмів слиноутворення і розладами 
реабсорбції натрію в ацинусах внаслідок 
пошкодження базальних мембран при цук-
ровому діабеті. В результаті цього залозис-
ті клітини втрачають контроль над інтен-
сивністю секреції і реабсорбції електролі-
тів, що забезпечує оптимальний склад сли-
ни. 

 
Висновки 
1. У стоматологічних пацієнтів з су-

путнім цукровим діабетом, які потребують 
місцевого ін’єкційного знеболення лікува-
льних заходів, визначено достовірне під-
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вищення вмісту глюкози та глікованого 
гемоглобіну в крові, що свідчить про по-
рушення глюкозного гомеостазу і необхід-
ність його корекції перед проведенням те-
рапевтичних маніпуляцій. 

2. В ротовій рідині у стоматологічних 
хворих із супутнім цукровим діабетом ви-
явлено збільшення рівня загального білку, 
калію та натрію, що обумовлено впливом 

загальної патології: порушенням проник-
ності базальних мембран клітин ацинусів 
слинних залоз та дисбалансом вегетативної 
нервової системи.  

Перспективою подальших дослі-
джень є розробка та впровадження ефекти-
вних профілактичних заходів перед прове-
денням стоматологічних втручань з метою 
запобігання ускладнень. 
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОЗЫ И  
ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА  
В КРОВИ, А ТАКЖЕ КАЛИЯ, НАТРИЯ  

И ОБЩЕГО БЕЛКА В РОТОВОЙ  
ЖИДКОСТИ У СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМ  
ДИАБЕТОМ 

Комнацкий Б.Ю., Кулыгина В.Н. (Винница) 

Р е з ю м е  

Обследовано 72 больных сахарным диа-
бетом, которые нуждались в местном инъкцион-
ном обезболивании при стоматологических 
вмешательствах. У обследуемых определялось 
содержание глюкозы и гликированного гемогло-
бина в крови, а также калия, натрия и общего 
белка в ротовой жидкости. Выявлено достовер-
ное увеличение содержания глюкозы и гликиро-
ванного гемоглобина в крови и аналогичное 
повышение уровня общего белка, калия, натрия в 
ротовой жидкости. Перспективой дальнейших 
исследований является разработка и внедрение 
эффективных профилактических мероприятий 
перед проведеним стоматологических вмеша-
тельств с целью предупреждения осложнений. 

Ключевые слова: диабет, гликированный 
гемоглобин, стоматологические вмешательства.
  

THE CONTENT OF GLUCOSE AND  
GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN IN BLOOD  

AND POTASSIUM, SODIUM, TOTAL  
PROTEIN IN THE ORAL FLUID OF DENTAL 

PATIENTS WITH COMBINED DIABETES  
MELLITUS 

Komnatskyi B.Y., Kyligina V.N. (Vinnitsa) 

S u m m a r y  

72 patients with diabetes mellitus who re-
quire the local injectional anesthesia of stomatologi-
cal procedures are surveyed. In patients were deter-
mined the levels of glucose and glycosylated hemog-
lobin in blood and potassium, sodium, total protein 
in oral fluid. Were found the reliable increase in 
glucose and glycosylated hemoglobin level`s in the 
blood, and a similar increase in the level of total 
proteine, potassium and sodium in the oral fluid. The 
prospect for further research is the development and 
introduction of effective prophylactic measures 
before the stomatological procedures in order to 
prevent the complications. 

 
 
Keywords: diabetes, glycosylated hemoglo-

bin, dental procedures 

 


