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Поширеність захворювань пародонту 
в Україні складає 95-100%; більше 80% на-
селення страждають на цю патологію (за 
даними ВООЗ). Серед всіх захворювань 
пародонту у 90% випадків це гінгівіт і па-
родонтит [3, 6, 8, 9]. Запальнi процеси в 
тканинах пародонту приводять до втрати 
зубів, появи в порожнині рота осередків 
хронічної інфекції, зниження реактивності 
організму, мікробної сенсибілізації, розвит-
ку алергічних станів та інших розладів ада-
птаційних реакцій [1, 3, 4, 7]. За тривалої дії 
загальних та місцевих пошкоджуючих фак-
торів в тканинах пародонта і слизової обо-
лонки порожнини рота (СОПР) виникають 
запально-дистрофічні і кератозні зміни [2]. 
При цьому, поряд з місцевими проявами, 
розвивається каскад імунологічних пору-
шень [2, 5, 6, 10]. 

 
Матеріали та методи дослідження 
Всього обстежено 562 особи віком від 

16 до 44 років, які мали одночасно захворю-
вання тканин пародонту та СОПР. Депреси-
вні розлади виявлено у 186 з них, при цьому 
за методом лікування вони були розподілені 
на дві групи: основну (94) і порівняльну (92). 
Ефективність лікування пацієнтів ОГ, яким 
призначались лікувально-профілактичні за-
ходи за розробленою нами методикою, порі-
внювались з порівняльною групою, які ліку-
вались за традиційною схемою. Комплекс 
терапії у хворих основної групи включав 
імуностимулюючий препарат «Імудон». 

Вивчення імунологічного статусу ор-
ганізму полягало в дослідженні системного 
імунітету на основі визначення експресії 
найбільш показових маркерів активації лі-

мфоцитів: рецептора ранньої активації – Сd 
25 – Тас-антиген, що є високо О- і -N-
глікозованою молекулою I типу; рецептор 
ІЛ-2 і рецептор пізньої активації – Cd 95, 
який є трансмембранною молекулою I типу, 
що опосередковує сигнали, які індукують 
апоптоз. Імуноглобуліни визначались мето-
дом радіальної імунодифузії в гелі за 
Mancini у модифікації Simmons з викорис-
танням антисироваток проти sIgА, mІgА, 
IgG російського виробництва (Медична 
імунологія, Москва) і мікропланшетів фірми 
Hyland (США). Облік реакції проводився 
безграфічним методом розрахунку концент-
рації імуноглобулінів [5,6]. 

 
Результати дослідження 
Дослідження показників системною і 

локального імунітету до лікування хворих 
основної групи і групи порівняння не ви-
явило у них статистично достовірних від-
мінностей (р>0,05), що свідчить про імуно-
логічну недостатність клітинної і гумораль-
ної ланки імунітету (таблиця). 

Між тим після лікування у пацієнтів 
основної групи виявлено достовірне покра-
щання функціонального стану активних Т-
лейкоцитів. Вміст Т-лімфоцитів з феноти-
пом Сd25 мав стійку тенденцію до підви-
щення у хворих з ураженням тканин паро-
донта і слизової оболонки порожнини рота 
при поєднанні з депресивними розладами. 
Так, після лікування у них відносний вміст 
Сd25 Т-лейкоцитів в крові складав 
21,55±0,624% (при 16,54±0,462% – до ліку-
вання; р1>0,05), абсолютний – 422±1,974 
тис. кл/мкл (до лікування – 261,63±3,25 тис. 
кл/мкл; р1<0,001). 
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При більш тяжких ураженнях тканин 
пародонта і слизової оболонки порожнини 
рота із супутніми депресивними розладами 
спостерігалось достовірне підвищення цьо-
го показника як у відносних значеннях (з 
11,97±0,447 до 13,3±0,325% при генералізо-
ваному пародонтиті початкового – I ступеня 
та м΄якій лейкоплакії і з 10,0±0,392 до 
18,4±0,454% при генералізованому пародо-
нтиті II ступеня і червоному плоскому ли-
шаю), так і в абсолютних (відповідно, з 
187,17±3,745 до 396,04±3,42 тис. кл/мкл та з 
174,27±4,167 до 387±3,524 тис. кл/мкл) при 
достовірності різниці показників 95-99%. 
Це вказувало на підвищення «імунологічно-
го нагляду» на рівні клітинної ланки систе-
много імунітету у обстежуваних осіб основ-
ної групи. 

Визначення у цих хворих активованих 
Т-лімфоцитів з мембранним рецептором Сd 
95 виявило істотне підвищення вмісту цього 
маркеру апоптозу: 15,05±0,655% (до ліку-
вання – 11,55±0,406%; р1<0,001) – у віднос-
них значеннях та до 270±2,312 тис. кл/мкл 
(до лікування – 234,43±5,53 тис. кл/мкл; 
р1<0,001) – в абсолютних. Це свідчило про 
усунення Т-субпопуляційного дисбалансу 
імунорегуляторних клітин.  

Найвиразніші зміни виявлено при 
аналізі локального імунітету ротової поро-
жнини. При цьому рівень sIgA в ротовій 
рідині збільшувався у хворих на хронічний 
катаральний гінгівіт, поєднаний з депресив-
ними розладами, у 1,5 рази, а при генералі-
зованому пародонтиті початкового – І сту-
пеня та м'якій лейкоплакії, поєднаних з ана-
логічною патологією, зростав у 1,75 рази і 
при генералізованому пародонтиті II ступе-
ня і червоному плоскому лишаю з ідентич-
ними супровідними розладами – у 2 рази 
(різниця показників відносно початкового 
рівня – 95-99%). З аналогічним ступенем 
достовірності зменшились середньостатис-
тичні значення мономірної форми IgА (від-
повідно, в 1,8; 2,3 і 2,8 разів, при р1<0,001).  

Отже, в процесі імунологічної корек-
ції досліджувані показники у пацієнтів ос-
новної групи значно покращились порівня-
но з контрольною групою. Ці дані вказують 
на значне посилення у них «першої ліній» 
гуморального захисту покривного епітелію 
під впливом імунологічної терапії. 

Одним з критеріїв ефективності тера-
пії при ураженні тканин пародонту і слизо-
вої оболонки порожнини рота у поєднані з 
високим ступенем депресивних переживань 
є показник IgG, що відбудовує «другу лі-
нію» захисту при хронічних запальних про-
цесах в зазначених тканинах. Після ліку-
вання виявлено значне (більш ніж удвічі) 
зниження цього показника (з 0,016±0,0003 
до 0,007±0,003 г/л; р1<0,001) у хворих на 
хронічний катаральний гінгівіт, поєднаний з 
депресивними розладами. Суттєве змен-
шення його спостерігалось також у хворих 
на генералізований пародонтит початкового 
– I ступеня і м’яку лейкоплакію (з 
0,21±0,005 г/л до 0,008±0,0004 г/л; 
р1<0,001). Це свідчить про зниження анти-
генної стимуляції продукції антитіл IgG і 
нормалізацію імунної відповіді на рівні вла-
сно слизової оболонки рота під дією імуно-
коригуючої терапії.  

При аналізі отриманих показників IgG 
в ротовій рідині у пацієнтів з генералізова-
ним пародонтитом II ступеня і червоним 
плоским лишаєм, поєднаних з депресивни-
ми розладами, відмічено, що продукція цьо-
го антитіла зменшилась з 0,033±0,002 (до 
лікування) до 0,009±0,001 г/л (р1<0,001) та 
не відрізнялась від такої в групі практично 
здорових осіб. На нашу думку, це пов’язано 
з тим, що при кератотичних змінах слизової 
оболонки порожнини рота (м’яка лейкопла-
кія і червоний плоский лишай) вирішаль-
ною імунною відповіддю на рівні гумораль-
ної ланки є синтез антитіл IgG в осередку 
хронічного запалення у власній пластинці 
слизової оболонки [6]. Тому ми спостеріга-
ли корекцію активності саме цього імуног-
лобуліну. 

Результати лікування хворих групи 
порівняння, за показниками мукозального 
імунітету ротової порожнини, були значно 
гіршими. При порівнянні рівня у них основ-
них імуноглобулінів системи місцевого 
імунітету порожнини рота (sIgА, mIgА і 
IgG) до та після лікування виявлена лише 
тенденція до покращання результатів, але 
не суттєва. Так, після лікування рівень sIgА 
в ротовій рідині у пацієнтів при хронічному 
катаральному генералізованому гінгівіті був 
0,84±0,013 г/л (до лікування – 0,79±0,018 
г/л), а при генералізованому пародонтиті 
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початкового – I ступеня і м’якійлейкоплакії 
– 0,7±0,009 г/л (до лікування – 0,66±0,015 
г/л) та при генералізованому пародонтиті II 
ступеня і червоному плоскому лишаю – 
0,63±0,01 г/л (до лікування – 0,6±0,012 г/л) з 
високим ступенем достовірності різниці 
показників (95-99,9%). 

Аналогічні незначні зміні показників 
спостерігались при дослідженні концентра-
ції mIgА та IgG в ротової рідини у хворих 
групи порівняння. При цьому в усіх дослі-
дженнях достовірної різниці значень показ-
ників не виявлено (р1>0,05). Незважаючи на 
деякі позитивні зміни, в цілому ефектив-

ність лікування хворих групи порівняння 
можна вважати невисокою, оскільки некон-
трольована функціональна активність гумо-
ральних факторів імунітету, яка за період 
лікування майже не змінилась, може сприя-
ти рецидиву захворювання. 

 
Висновки 
Використання імуностимулюючої те-

рапії в комплексному лікуванні хворих з 
одночасним ураженням тканин пародонта і 
слизової оболонки порожнини рота у поєд-
нані з депресивними розладами сприяє нор-
малізації системного і місцевого імунітету. 
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ДИНАМИКА СИСТЕМНОГО И МЕСТНОГО 
ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ С  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
ПАРОДОНТА В СОЧЕТАНИИ С  

ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ИММУНОКОРРЕГИ-

РУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

Дурягина Л.Х. (Симферополь) 

Р е з ю м е  

Приведены результаты эффективности ле-
чения 186 (94 – основной и 92 – контрольной 
групп) пациентов. Комплекс терапии больных 
основной группы содержал иммуностимулирую-
щий препарат «Имудон». Изучалась динамика 
изменений показателей системного и локального 
иммунитета на основе определения экспрессии 
наиболее показательных маркеров активации 
лимфоцитов: рецептора ранней активации – Сd 25 
– Тас-антиген и рецептора поздней активации – Cd 
95. Обнаружено достоверное улучшение показате-
лей системного и локального иммунитета у обсле-
дуемых основной группы, которые характеризуют 
функциональное состояние у них активных Т-
лейкоцитов. 

 
Ключевые слова: пародонт, воспалительные 

заболевания, системный иммунитет, локальный 
иммунитет, лечение, «Имудон». 
 

DYNAMICS OF SYSTEM AND LOCAL 
IMMUNITY OF PATIENTS WITH 
INFLAMMATORY DISEASES OF 

PARADONTIUM IN COMBINATION WITH 
THE DEPRESSED DISORDERS UNDER 

INFLUENCE OF IMMUNOCORRECTING 
THERAPY 

Duryagina L. Kh. (Simferopol) 

S u m m a r y  

186 patients of surveyed group depending on 
the method of treatment were divided in to 2 groups: 
main (94) і comparative (92). The therapy complex at 
patients of the main group included immunostimulat-
ing preparation «Imudon». Studying of the immuno-
logical status of an organism included research of 
system immunity on the basis of expression definition 
of the most indicative markers of activation of lym-
phocytes: receptor of early activation – Cd 25 – Tac-
antigen and a receptor of late activation – Cd which 
mediate the signal, inducing apoptosis. Use of immu-
nostimulating therapy in complex treatment of patients 
with simultaneous de feat of tissues of parodentium 
and a mucous membrane of an oral cavity in combina-
tion with depressive frustration promotes normaliza-
tion of system and local immunity. 

Keywords: periodontal disease, inflammatory 
diseases, immune system, local immunity, treatment, 
"Imudon."

 




