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Активний перебіг пародонтиту пов’язаний із збільшенням пародон- 
топатогенних бактерій, змінами імунної відповіді хазяїна та бактері
альною інвазією в тканини пародонта [Борисенко А. В., 2000]. Ряд 
вчених вважають, що бактеріальна колонізація лише запускає процеси 
ураження тканин пародонта, а ефективність цього впливу залежить 
від характеру та вираженності захисних реакцій організму [Артюш- 
кевич А. С., 2002].

На сьогодення модель розвитку запального процесу в тканинах 
пародонта, запропонована R.C. Page, H.E. Shroeder, лишається найпо
ширенішою.

Наші попередні напрацювання показують, що перехід клінічно 
здорового стану пародонта до патологічного та перехід запального 
процесу в запально-дистрофічний відбувається з різною швидкістю 
[Гасюк Н.В., 2009].

Метою дослідження стало вивчення гістологічної та ультраструк
турної організації мастоцитів в яснах при хронічному перебігу генера- 
лізованого пародонтиту та при загостренні.

Матеріали та методи дослідження. Матеріалом для дослідження 
слугували біоптати ясен взяті за умов проведення реконструктивних 
операцій по відновленню висоти альвеолярного відростка у пацієнтів 
хворих на генералізований пародонтит.

Фрагменти біоптатів ясен, розміром 0,4-0,3 см, безпосередньо 
після забору матеріалу, фіксувалася в 4% розчині глютарового альде
гіду на фосфатному буфері протягом доби при температурі 4°С. Після 
промивки в фосфатному буфері і постфіксації по Milong, матеріал 
обробляли за правилами, прийнятими в трансмісійній електронній 
мікроскопії, і заливали в ЕПОН-812.
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Результати дослідження та їх обговорення. Специфіка морфологіч
них змін епітелію та власної пластинки залежить від давності та інтен
сивності клінічного перебігу запального процесу в яснах та клініко- 
морфологічної-форми симптоматичного гінгівіту.

Результати дослідження напівтонких зрізів ясен за умов симптома
тичного гінгівіту дають можливість стверджувати, що кількість мас- 
тоцитів дещо менша, більшість їх є в фазі накопичення секрету, а за 
умов загострення хронічного генералізованого пародонтиту переважа
ють дегранульовані мастоцити. Саме вони виділяють нейросекреторні 
гранули, які містять гепарин, гістамін та серотонін і забезпечують 
судинні розлади кровообігу, а також міграцію клітинних елементів не 
лише у пухку сполучну тканину, а і в епітеліальний компонент ясен. 
Це зумовлює розвиток на його поверхні спочатку серозного, а потім 
серозно-гнійного запалення, що клінічно проявляється загостренням 
та за відсутності відтоку абсцедуванням.

Встановлено, що дегранульовані мастоцити зберігають контури 
цитоплазми, проте в деяких ділянках вона повністю відсутня. Саме в 
цих ділянках осмієфільні гранули виходять в основну речовину 
сполучної тканини. При цьому слід розрізняти три типи секреції 
мастоцитів -  мерокриновий, голокриновий та апокриновий. Необхідно 
відмітити, що вище наведені три типи секреції тканинних базофілів по 
різному локалізуються у сполучнотканинних сосочках та у пухкій 
сполучній тканині.

Отже, характеризуючи цитофункціональні особливості кількісний 
та якісний склад  мастоцитів в яснах за умов запального -  гінгівіт та 
запально-дистрофічного процесу -  пародонтит слід відмітити змен
шення кількості мастоцитів та перебування переважно у фазі накопи
чення гранул. При генералізованому пародонтиті у стадіїї загострення 
переважають мастоцити в фазі дегрануляції.
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