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Захворювання пародонту на сьогодні 
стали основною стоматологічною пробле-
мою [1, 2], що викликано великою їх розпо-
всюдженістю, значною втратою зубів та 
впливом цих хвороб на загальний стан ор-
ганізму [5, 8].  

Дослідженнями багатьох авторів ви-
значено тісний взаємозв’язок хвороб паро-
донту і загальних захворювань організму, 
зокрема психологічних розладів [7]. В клі-
нічній практиці часто спостерігається одно-
часне ураження тканин пародонта і слизової 
оболонки порожнини рота у поєднанні з 
депресивними розладами [2, 3, 6]. З ураху-
ванням значення об’єктивної та 
суб’єктивної симптоматики у розвитку ко-
морбідного стану науковий і практичний 
інтерес представляє вивчення ефективності 
лікування пацієнтів із захворюваннями па-
родонту і слизової оболонки порожнини 
роба (СОПР) та супутніми когнітивними, а 
також особистісними розладами, які на да-
ний час недостатньо висвітлені у спеціаль-
ній літературі.  

 Метою дослідження є вивчення ефе-
ктивності комплексної терапії і профілакти-
ки захворювань пародонта та слизової обо-
лонки порожнини рота у хворих із супутні-
ми депресивними розладами.  

 
Матеріали та методи 
Для досягнення поставленої мети про-

ведено обстеження 186 хворих віком від 16 
до 49 років, які знаходились на лікуванні 
протягом 2004-2007 років на базі кафедри 

терапевтичної стоматології ДУ «Кримський 
медичний університет ім. С.І. Георгієвсько-
го» і міської стоматологічної поліклініки м. 
Сімферополь, а також відділення неврозів 
міського психо-неврологічного диспансеру. 
Усіх обстежуваних за методом лікування 
було розподілено на основну та порівнюва-
льну групу згідно з віковою періодизацією 
А.А. Маркосян [Тихвинский, Хрущев, 1991]. 
Вивчення ефективності розробленого ком-
плексного лікування 94 осіб з одночасним 
ураженням тканин пародонта і СОПР, що 
поєднуються з депресивними розладами, 
проводилось у порівнянні з результатами 
традиційної терапії 92 пацієнтів порівнюва-
льної групи. При цьому здійснено лікування 
72 хворих юнацького віку з м’якою лейкоп-
лакію (по 36 в основній і порівнювальній 
групі) і 48 – з ХКГ – хронічним катаральним 
гінгівітом (відповідно, по 24 особи), а також 
45 осіб І періоду зрілого віку з генералізова-
ним пародонтитом (ГП) початкового – І сту-
пеня і м’якою лейкоплакію (23 – в основній і 
22 – в порівнювальній) і 21 хворого ІІ періо-
ду зрілого віку – з ГП ІІ ступеня і червоним 
плескатим лишаєм (відповідно, 11 і 10 осіб), 
які поєднані з депресивними розладами. 
Хворі основної і порівняльної груп були спі-
вставленні за віком і статтю. 

На основі даних літератури і результа-
тів власних досліджень склалось уявлення 
про вплив супутньої патології на розвиток і 
перебіг захворювань пародонта і СОПР та їх 
особливості при поєднанні з депресивними 
розладами, що дозволило розробити новий 
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напрямок при лікуванні і профілактиці за-
хворювань. Метод лікування передбачав 
мотивацію до здорового способу життя, 
профілактику загальних захворювань, раці-
ональне харчування, призначення препара-
тів «Циталопрам», «Енеріон», «Біокосмовіт 
Плюс», аутотренінг. Місцеве лікування 
включало обов’язкове усунення травмуючо-
го агенту, проведення санації і професійної 
гігієни порожнини рота, заміну неякісних 
ортопедичних конструкцій, корекцію інди-
відуальної гігієни ротової порожнини з при-
значенням засобів фірми PresiDENT, а при 
кератозах – аплікації 2% розчину сечовини 
(2 хв) з наступним ультрафонофорезом 
0,1% розчину галавіту (10 хв.) інтенсивніс-
тю 0,4 Вт/см2, на курс – 4 процедури; при 
захворюваннях пародонта – антисептичні 
полоскання розчином «Октенідол», апліка-
ції препарату «Малавіт», за показаннями – 
хірургічні та ортопедичні втручання.  

Ефективність запропонованого алго-
ритму лікування при захворюваннях паро-
донта і СОПР, що поєднані з депресивними 
розладами, оцінювалась на основі показни-
ків клінічного обстеження безпосередньо 
після виконання лікувально-
профілактичних заходів та у віддалені стро-
ки спостереження (через 1, 2 і 3 роки) у по-
рівнянні з такими в групах пацієнтів, профі-
лактика і лікування у яких здійснювались 
традиційним методом. 

 
Результати. Обговорення 
Результати лікування 94 хворих осно-

вної групи показали високу ефективність 
розробленої методики. При цьому відмічено 
достовірне покращання суб'єктивної і об'єк-
тивної симптоматики захворювань.  

Лікування хворих на м’яку лейкопла-
кію, поєднану з депресивними розладами, 
давало високий ефект. Вже на 5-у добу лі-
кування у 83,3% пацієнтів цієї основної 
групі були відсутні скарги на відчуття злу-
щування слизової оболонки. Зникнення на-
льоту і зкушування слизової оболонки спо-
стерігалось через 5 діб після початку ліку-
вання в усіх (100%) хворих. Клінічне оду-
жання відбулося через 7 діб комплексної 
терапії у 32 осіб цієї групи, що складало 
88,9% (в 66,7% випадків – при типовій ди-
фузній формі захворювання, в 92,2% – при 

типовій осередковій і в 100% – при атипо-
вій).  

Наступні дії – аутотренінг, прийом 
комплексу препаратів сприяли не тільки 
повному регресу захворювання, а й значно-
му покращанню загального стану хворих.  

В групі порівняння позитивний ре-
зультат у 61,1% осіб виявлено лише через 
10 діб лікування. У 7 (19,4%) пацієнтів по-
рівняльної групи спостерігалось лише пок-
ращання суб'єктивних відчуттів. Загальний 
стан цих хворих поганий. Відмічена незадо-
воленість результатами лікування.  

У 24 обстежуваних основної групи з 
хронічним катаральним гінгівітом, поєдна-
ним з депресивними розладами, при вико-
ристанні комплексної терапії місцевої та 
загальної дії спостерігалась помітна позити-
вна динаміка у перебігу захворювання.  

Клінічні спостереження показали, що 
після проведеного лікувально-
профілактичного комплексу в усіх хворих 
основної групи з хронічним катаральним 
гінгівітом зникали всі скарги, які мали місце 
при первинному звертанні: кровоточивість, 
свербіння, неприємні відчуття в яснах.  

При об'єктивному обстеженні реєст-
рувалась відсутність зубного нальоту (міне-
ралізованого і немінералізованого) у 100% 
хворих основної групи. Застійна гіперемія з 
ціанозом краю ясен і їх сосочків та набря-
ком були відсутні у 22 обстежених, що 
складало 91,7%. При цьому край ясен був 
ущільнений, ясна набували рожевого ко-
льору. При рентгенологічному дослідженні 
стан міжальвеолярних перегородок не змі-
нений. Отже, результати лікування з приво-
ду хронічного катарального гінгівіту, поєд-
наного з депресивними розладами, у 91,7% 
пацієнтів основної групи оцінено як оду-
жання. Лише у 2 (8,3%) осіб не виявлено 
позитивних змін клінічної симптоматики 
цього захворювання: міжзубні сосочки на-
бряклі, рихлі, край ясен потовщений.  

На відміну від основної групи в групі 
порівняння позитивний ефект традиційного 
лікування відмічено у 16 осіб, що становило 
66,7%. У решти пацієнтів цієї групи спостері-
галась гіперемія та ціаноз ясен, їх пастозність.  

В групі хворих на ГП початкового – І 
ступеня та з м'якою лейкоплакією, що поєд-
нані з депресивними розладами, після прове-
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деного лікування і профілактики виявлена 
позитивна динаміка в клінічному перебігу 
захворювання. Відсутність неприємних від-
чуттів, свербіння, парестезії та кровоточи-
вість ясен мали місце у 7 (87,5%) осіб з ізо-
льованим ураженням тканин пародонта і у 
13 (86,7%) – з одночасним ураженням тка-
нин пародонта та СОПР. На відчуття ломоти 
в яснах, кровоточивість при чищенні зубів 
скаржився один хворий (12,5%) з 8, що мав 
ізольовану форму захворювання, і два 
(13,3%), у яких хвороба була сумісна з 
м’якою лейкоплакією. Визначено стійкий 
позитивний результат: відсутність застійного 
набряку та гіперемії і симптому синюшності 
краю ясен, а також нормалізація його конту-
ру у 87% обстежених цієї групи з 23. Змен-
шення глибини пародонтальних кишень ви-
явлено у 9 (81,8%) з 11 осіб, в яких цей пока-
зник на початку лікування складав 3 мм. 
Травматичної оклюзії не виявлено у жодного 
пацієнта, а кровоточивість ясен І ступеня 
спостерігалась лише у 3 обстежених з цієї 
групи (23 особи), що становило 13%.  

Звертає на себе увагу відсутність абс-
цедування процесу протягом півроку спо-
стереження у всіх 8 пацієнтів з ізольованим 
ураженням ГП початкового – І ступеня і у 
14 (з 15) – з одночасною м'якою лейкоплакі-
єю. Ускладнення у вигляді виникнення поо-
диноких абсцесів було у 1 (16,7%) з 6 хво-
рих, в яких цей симптом на початку ліку-
вання визначався при ГП початкового – І 
ступеня і м'якій лейкоплакії.  

При рентгенологічному дослідженні 
поглиблення патологічних змін альвеоляр-
ного відростка не виявлено. Діагностовано 
ремісію захворювання у 87% пацієнтів. 
Тільки у одного хворого з ізольованим ура-
женням пародонта і у двох з одночасною 
м'якою лейкоплакією не відмічено позитив-
ної динаміки результатів лікування.  

Варто зазначити, що лікування сприя-
ло повному зникненню м'якої лейкоплакії у 
86,7% з 15 хворих цієї групи, у яких спосте-
рігалось одночасне ураження тканин паро-
донта і слизової оболонки порожнини рота.  

В групі порівняння (22 особи) виявле-
но набагато гірші результати лікування. 
Так, після використання традиційних захо-
дів через півроку поодинокі абсцеси вини-
кали у 4 (66,7%) з 6 обстежених, в яких ра-

ніше вони були виявлені при одночасному 
уражені тканин пародонта і СОПР. Ефекти-
вність лікування цієї групи хворих (14 осіб) 
складала лише 50%. В решті досліджень 
відмічена неефективність методу лікування 
як тканин пародонта, так і слизової оболон-
ки порожнини рота. Дещо краща ефектив-
ність лікування мала місце у хворих з ура-
женнями пародонта без патології СОПР, яка 
становила 62,5% (з 8 таких пацієнтів). Зага-
лом в даній групі ефективність лікування 
була низькою.  

Позитивні результати лікування і 
профілактики отримані у хворих основної 
групи (11 осіб) з ГП II ступеня і червоним 
плескатим лишаєм, що поєднані з депреси-
вними розладами. Характерні для цього 
захворювання ознаки, які були присутні до 
лікування (біль в яснах, кровоточивість, 
відчуття свербіння, запах з рота), зникли у 
72,7% обстежених. Вплив лікувально-
профілактичних заходів сприяв зникненню 
явищ запалення в тканинах пародонта. Від-
сутність застійних явищ в яснах (гіперемія, 
набряк, синюшність) визначена у 75% хво-
рих без патології слизової оболонки (у 6 з 8 
обстежених) і у 66,7% – з одночасним ура-
женням тканин пародонта і СОПР (у 2 з 3). 
Ясна – блідо-рожевого кольору, щільні. Ру-
хомість зубів І ступеня була у 1 пацієнта із 
сумісною патологією (33,3%). В решті ви-
падків зуби – нерухомі. Проведення хірур-
гічного втручання сприяло усуненню паро-
донтальних кишень у 6 (75%) з 8 осіб, які 
мали ізольовані ураження тканин пародон-
та, значне зменшення – у 2 (25%). Незважа-
ючи на більш тяжкий ступінь захворювання 
тканин пародонта, після проведеного курсу 
лікування і профілактики абсцедування 
процесу не виявлено в жодного хворого 
даної групи.  

При рентгенологічному обстеженні ві-
дмічено ремісію патологічного процесу: 
ущільнення альвеолярної кістки та зменшен-
ня величини її резорбції. Результати ліку-
вання 3 хворих на ГП II ступеня і червоний 
плескатий лишай мали позитивну динаміку 
щодо захворювання слизової оболонки по-
рожнини рота в 66,7% випадків. При цьому в 
усіх пацієнтів зникло відчуття сухості, стяг-
нутості та шорсткості слизової оболонки 
порожнини рота. У одного (33,3%) хворого 
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спостерігався повний регрес захворювання 
через півроку, у другого (33,3%) під впливом 
лікувально-профілактичних заходів виявлено 
зменшення ділянки ураження і розмірів па-
пул у двічі, що в поєднанні з суб'єктивними 
даними дозволило оцінити ефект лікування 
як позитивний. Лише у одного пацієнта цієї 
групи не зареєстровано позитивної об'єктив-
ної симптоматики, тому ефективність його 
лікування оцінено негативно. В цілому по 
групі ефективність лікування складала 
72,7%.  

В той же час в групі порівняння (10 
осіб) позитивна динаміка в суб'єктивному і 
об'єктивному статусі мала місце лише у 5 
(71,4%) з 7 хворих на ГП II ступеня без супу-
тнього ураження слизової оболонки. Застійні 
явища, набряк і гіперемія спостерігались не 
тільки у решти – 2 осіб з ізольованим гене-
ралізованим пародонтитом, а і в усіх пацієн-
тів (100%) з одночасним ураженням тканин 
пародонта і слизової оболонки. В останніх 
утворювались абсцеси кожні 3-4 міс, що бу-
ли пов'язані із загостренням депресивного 
стану. Регресу червоного плескатого лишаю 
не визначено. Загалом ефективність лікуван-
ня групи порівняння становила 50%. 

 
Висновки та перспективи  
подальших розробок 
1. Обстеження хворих із сумісним 

ураженням тканин пародонта і слизової 
оболонки, що поєднані з депресивними роз-
ладами, виявило, що під дією лікувально-
профілактичних заходів відбулися позитив-

ні зміни в їх клінічній симптоматиці. Це 
свідчить про високу ефективність цих захо-
дів та доцільність використання в практиці 
лікування зазначених хворих. 

2. Повне клінічне одужання і ремісія 
генералізованого пародонтита, що супрово-
джувались значним покращанням загально-
го стану (настрою, сну, апетиту, працездат-
ності), мали місце у найближчі строки спо-
стереження у 88,9% хворих на м'яку лейко-
плакію, у 91,7% – з хронічним катаральним 
гінгівітом, у 87% – з генералізованим паро-
донтитом початкового – І ступеня та м'якою 
лейкоплакією, у 72,2% – з генералізованим 
пародонтитом II ступеня і червоним плеска-
тим лишаєм, які поєднані з високим ступе-
нем депресивних переживань. 

3. Високий ефект лікування цієї кате-
горії хворих, на нашу думку, обумовлений 
цілеспрямованою дією на основні стомато-
логічні захворювання і супутньою патологі-
єю, яка обтяжує їх перебіг. 

4. Застосування традиційного методу 
лікування у пацієнтів групи порівняння не 
виявило суттєвих змін показників та вказу-
вало на невисокий терапевтичний ефект. 
При цьому ефективність лікування в групі 
порівняння становила 61,1%; 66,7%; 54,5%; 
50%. 

Перспективою подальших досліджень 
є підтвердження ефективності розроблених 
методів лікування хворих на пародонта і 
СОПР у поєднанні з депресивними розла-
дами на основі біохімічних, імунологічних 
та функціональних методів дослідження. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ПАРОДОНТА И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ  
У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМ  

ДЕПРЕССИВНЫМ СИНДРОМОМ 

Косенко К.Н., Дурягина Л.Х.  
(Одесса, Симфенрополь) 

Р е з ю м е  

Изучена эффективность комплексного ле-
чения и профилактики одновременного поражения 
пародонта и слизистой оболочки полости рта в 
сочетании с депрессивными нарушениями у 94 
больных в возрасте от 16 до 49 лет по показателям 
клинического обследования непосредственно по-
сле проведения лечебно-профилактических меро-
приятий и в отдаленные сроки наблюдения (через 
1, 2 и 3 года) в сравнении с данными у 92 пациен-
тов, профилактика и лечение которых осуществля-
лись традиционным методом. В ближайшие сроки 
наблюдения отмечено полное клиническое выздо-
ровление и ремиссия ГП, которые сопровождались 
значительным улучшением общего состояния 
88,9% больных мягкой лейкоплакией, 91,7% лиц с 
хроническим катаральным гингивитом, 87% – с 
ГП начальной – І степени и мягкой лейкоплакией 
и 72,2% – с ГПII степени и красным плоским ли-
шаем, в сочетании с высокой степеню депрессив-
ных переживаний. 

Ключевые слова: пародонт, слизистая обо-
лочка, полость рта, депрессивные нарушения. 

EFFICACY OF COMPLEX THERAPY  
AND PROPHYLAXIS OF PERIODONTAL DISEASES 

AND MUCOUS MEMBRANE IN PATIENTS  
WITH THE CONCOMITANT DEPRESSIVE  

SYNDROME 

Kosenko K.N., Duryagina L.H.  
(Odessa, Simferohol) 

S u m m a r y  

Efficacy of complex treatment and prophylaxis 
of a simultaneous injury of periodontal diseases and 
oral cavity mucous membrane in a combination with 
depressive disorders of 94 patients is studied, at the 
age from 16 till 49 years on indexes of clinical exami-
nation is immediate after carrying out of treatment-
and-prophylactic measures and in the remote terms of 
observation (in 1, 2 and 3 years) in comparison with 
92 patients, whom prophylaxis and treatment was 
carried out by a traditional method. Full clinical re-
covery and remission of generalized periodontitis 
(GP) in the proximate terms of observation in patients 
of investigated group was determined, which was 
accompanied by considerable improvements of the 
general state in 88,9 % of patients with mild leukopla-
kia, 91,7 % – with chronic catarrhal gingivitis, 87,0 % 
– with GP of the initial – І degree and mild leukopla-
kia, and 72,2 % – with GP of the II degree and lichen 
planus, in combination with high degree of depressive 
experiences. 

Keywords: periodontal diseases, oral cavity, 
mucous membrane, depressive disorder. 

 


