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Висновки. Аналіз клінічних і рентгенологічних даних процесу відновлення періапікальних тканин після 
лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит показав, що регенерація верхівкових і прилеглих до 
них ділянок періодонту в 97 % випадків мала позитивну динаміку. 

Запропонований спосіб лікування хронічного верхівкового періодонтиту буферним розчином фосфату 
амонію у вигляді пасти на підставі отриманих результатів лікування і згідно з інформаційним листом про 
нововведення в сфері охорони здоров’я № 22-2021 «Спосіб ремінералізації емалі та дентину кореня зуба» 
рекомендовано для  впровадження в практичну стоматологію. 
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Наявні літературні огляди свідчать про високу поширеність хвороб пародонта в групах із надлишковою 

вагою й ожирінням. Це підтверджують і недавні дослідження, проведені в Кореї (Kim EJ, 2017), Йорданії 
(Khader YS, 2019), Фінляндії (Saxlin T, 2011) США (Wood N, 2013), Бразилії (Dalla Vecchia CF, 2015), Японії 
(Morita I, 2011), в Україні (В. Л. Костура, Е. В. Безвушко, 2018; Глазунов О. А, Меладзе І. М., 2015; Романова 
Ю. Г., Цушко І. А.,  2014). Залишається не розв’язаною проблема профілактики захворювань пародонта в 
дітей із надмірною масою тіла. 

Тому метою нашої роботи стало встановлення впливу лікувально-профілактичного комплексу на актив-
ність ферментів циклу оксиду азоту, інтенсивність перекисного окиснення ліпідів, концентрацію нітритів і 
церулоплазміну в слині дітей молодшого шкільного віку з надмірною вагою й ознаками запалення в ткани-
нах пародонта. 

Матеріали й методи. Обстежено 81 учня 6-11 років. Оцінено стоматологічний статус дітей згідно з ре-
комендаціями ВООЗ. Усі біохімічні показники в ротовій рідині пацієнтів вивчали за допомогою спектрофо-
тометра «Ulab 101». 

Пацієнти були розділені на 4 групи. Група 1 (контрольна) складалася з пацієнтів із клінічно здоровим паро-
донтом, в яких загальний розвиток і вага відповідали віковій нормі (n = 17). У пацієнтів групи 2 тканини паро-
донта були без ознак запалення, проте діти мали надмірну вагу (n = 40). Група 3 складалася з пацієнтів із 
клінічними ознаками хронічного катарального гінгівіту й нормальною для свого віку масою тіла (n = 8). Група 4 
- це пацієнти з надмірною масою тіла й клінічними ознаками хронічного катарального гінгівіту (n = 16). 

У всіх досліджуваних групах було застосовано авторський метод лікування й профілактики захворювань 
пародонта. Дослідження проводили до призначення лікувально-профілактичного комплексу й через місяць 
після його проведення. 

Результати. Запропонований лікувально-профілактичний комплекс не впливає на активність gNOS, 
iNOS і аргінази в клінічно здорових дітей із нормальною масою тіла, проте статистично значимо знижує 
активність cNOS – у 3,06 раза. Концентрація нітритів у ротовій рідині підвищується у 2,3 раза, концентрація 
церулоплазміну статистично значуще не змінюється, а концентрація МДА знижується у 2,06 раза. 

До підвищення концентрації церулоплазміну в ротовій рідині призводить наявність надмірної ваги і 
поєднання надмірної ваги з ознаками катарального гінгівіту. У цих групах концентрація церулоплазміну 
підвищується на 6,74% і 6,83% відповідно. У цих же групах виявили підвищення концентрації МДА в 1,36 і 
1,42 раза відповідно. 

Висновки. Запропонований авторський метод лікування й профілактики захворювань пародонта ефек-
тивно нормалізує функціонування окремих ферментів циклу оксиду азоту й знижує інтенсивність перекисно-
го окиснення ліпідів у ротовій рідині дітей молодшого шкільного віку з хронічним катаральним гінгівітом і 
надмірною масою тіла, яка в дітей молодшого шкільного віку призводить до посилення процесів перекисно-
го окиснення ліпідів і концентрації церулоплазміну в ротовій рідині. 

 
 
 


