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Background: It is known that all pathological conditions in the 

organs and tissues of the periodontium, especially on the background of 

metabolic diseases, are accompanied by a reduction in the vital activity 

of cells, an acceleration of the processes of their aging and death. 

Measurement of telomere length can become a reliable marker of 

decreased activity of periodontal cells in patients with diabetes mellitus. 

Objective: This study aimed to determine telomere length in 

patients with diabetes mellitus with NAFLD as a marker of chronic 

periodontitis. 

Methods: The study involved 26 patients (with diabetes mellitus 

as a component of NAFLD) and 10 apparently healthy patients. 

Periodontal status was determined in all patients. Material for studying 

telomere length was taken from the surface of the attached gum by 

scraping with subsequent use of the real-time polymerase chain reaction 

method. 
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Відомо, що всі патологічні стани в органах і тканинах 

пародонта, особливо на фоні захворювань обміну речовин, 

супроводжуються зниженням життєдіяльності клітин, 

прискоренням процесів їх старіння і загибелі. Вимірювання 

довжини теломер може стати надійним маркером зниження 

активності клітин пародонта у хворих на цукровий діабет. 

Мета дослідження – визначити довжину теломер у хворих на 

цукровий діабет з НАЖХП як маркер хронічного пародонтиту. 

Методи: у дослідженні взяли участь 26 пацієнтів (з цукровим 

діабетом як компонентом НАЖХП) та 10 практично здорових 

пацієнтів. У всіх пацієнтів визначали стан пародонта. Матеріал для 

дослідження довжини теломер брали з поверхні прикріпленої 

частини ясна шляхом зіскрябу з подальшим використанням методу 

полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі. 
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