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Нині з’явилися нові дані про
негативні фактори промисло-
вого середовища, які вплива-
ють на перебіг захворювань,
змінюють імунологічну реак-
тивність, формують порушення
з боку імунного статусу [1; 2].
Аналіз літературних джерел ви-
явив незначну кількість ціле-
спрямовано проведених дослі-
джень для вивчення захворюва-
ності на пародонти серед робіт-
ників хімічного підприємства,
у населення, що знаходиться в
умовах промислового регіону
[1; 5; 6; 8; 16].
У стоматологічній практиці

запальні захворювання паро-
донта — одні з найбільш роз-
повсюджених, що призводять до
великої втрати зубів. Це зумо-
вило підвищену увагу до пато-
генезу та терапії запальних і за-
пально-деструктивних процесів
у тканинах пародонтального
комплексу [12; 14]. Захворюван-
ня пародонта залишаються од-
нією з основних проблем сучас-
ної стоматології. Актуальність її
пояснюється високою розповсю-
дженістю захворювань при не
завжди задовільному ефекті чис-
ленних засобів і методів, які
пропонують для їх лікування
[12]. У літературі майже відсут-
ні дані про розповсюдженість
захворювань пародонта у лю-
дей, які працюють у шкідливих
умовах [12].

Особливу увагу привертає від-
сутність таких даних у праців-
ників хімічного виробництва, зок-
рема у працівників аміачного ви-
робництва. Але відсутні харак-
теристики захворювань пародон-
та у людей, які знаходяться під
впливом дії шкідливого фактора,
факторів ризику, розгорнутої клі-
нічної картини захворювань, ста-
ну імунного статусу хворих, ме-
тодів лікування і профілактики,
особливості морфологічної струк-
тури пародонта [12].
Зараз відомі клінічні та ла-

бораторні методи дослідження,
які дозволяють виявити у тка-
нинах пародонта наявність уже
існуючого патологічного про-
цесу та визначити ступінь його
тяжкості [16].
У зв’язку з несприятливою

екологічною ситуацією, надмір-
ним використанням хімічних
препаратів, їх побічними ефек-
тами, зріс інтерес до застосуван-
ня в медицині, зокрема в сто-
матології, профілактичних пре-
паратів [9; 11; 15].
Висока розповсюдженість ге-

нералізованого пародонтиту,
тяжкість перебігу, збільшення
частоти ускладнених форм і ко-
роткочасність періоду ремісії
передбачає постійний пошук
нових методів і засобів для його
лікування [3; 4; 7; 13].
Мета дослідження — вивчи-

ти ефективність використання

профілактичних засобів (табле-
ток «Лецитин-2» та зубного елік-
сиру «Цикорій») у порожнині
рота у робітників аміачного ви-
робництва з захворюваннями
пародонта.

Матеріали та методи
дослідження

Під спостереженням було 85
пацієнтів віком 20–55 років із
діагнозом хронічний катараль-
ний гінгівіт (30 осіб) і генералі-
зований пародонтит (ГП) різно-
го ступеня тяжкості (ГПпоч —
І ст., І ст. — 20 осіб; ГП І ст.,
І–ІІ ст. — 27 хворих, ГП ІІ ст.
— 8 пацієнтів), які працюють на
аміачному виробництві. Робіт-
ники були представниками це-
хів виробництва і перевантажен-
ня аміаку, а працівники під-
приємства, діяльність яких не
пов’язана з виробництвом і пе-
реробкою аміаку, утворили конт-
рольну групу (15 осіб).
Система контролю концент-

рації аміаку повітряного басей-
ну на підприємстві, дозволила
провести моніторинг за період
1998–2002 рр. Після проведено-
го нами ретроспективного ана-
лізу отриманих даних моніторин-
гу за період 1998–2002 рр. вста-
новлено, що найбільш високі
цифри вимірювань зареєстрова-
но в осінньо-зимовий період.
Кількість робітників із за-

хворюваннями тканин пародон-
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та за 5 років становила 1354
(29,25 % від загальної кількості)
осіб, а саме з гінгівітом — 601
(44,4 %) хворий і з генералізова-
ним пародонтитом — 753 (55,6 %)
пацієнти. Проведений аналіз
одержаного матеріалу дозволив
встановити розповсюдженість
захворюваності серед робітни-
ків аміачного виробництва за-
лежно від зони та цеху, де пра-
цює кожен робітник підприєм-
ства.
Як видно з табл. 1, найбіль-

ша кількість звернень до сто-
матолога з проблемами захво-
рювань тканин пародонта спо-
стерігалася в осінньо-зимовий
період, що збігається з найбільш
високими несприятливими по-
казниками вимірювань шкідли-
вої речовини у приміщеннях
цехів і повітрі зони зберігання
рідкого аміаку.
Виявлене значне зростання

показників захворюваності се-
ред робітників аміачного вироб-
ництва повністю збігалося з різ-
ким збільшенням концентрації
аміаку в осінньо-зимовий пері-
од. У контрольній групі зростан-
ня захворюваності не спостері-
галося. У результаті досліджен-
ня виявлено зростання захво-
рюваності пародонта в осін-
ньо-зимовий період, яке збі-
гається зі значним збільшенням
концентрації аміаку в повітря-
ному басейні виробництва.
Інтенсивність запалення ясен

оцінювали клінічно за допомо-
гою загальноприйнятих тестів.
Слину збирали за загальноприй-
нятими методиками, в один час
доби — з 8 до 10-ї години ран-
ку — кількістю 3 мл. Аналіз літе-
ратурних джерел показав відсут-

ність даних щодо особливостей
клінічного перебігу, профілак-
тики тощо робітників аміачно-
го виробництва. Дуже ефектив-
ними при захворюваннях паро-
донта виявилися нейротропні
адаптогени, антиоксиданти, біо-
флавоноїди. Хоча використання
адаптогенів як антистресових і
профілактичних засобів уже дав-
но обгрунтовано патофізіолога-
ми, однак до останнього часу
їх використання в стоматології
носило спорадичний характер
[10; 18].
З метою профілактики захво-

рювань пародонта нами викорис-
тано таблетки «Лецитин-2» (хо-
лінфосфатид, який належить до
групи фосфоліпідів) і є голов-
ним компонентом клітинних
мембран, які визначають [4] їх
функціональну активність і впли-
вають на метаболізм і стан кож-
ної живої клітини [10; 17] і ліку-
вально-профілактичний зубний
еліксир «Цикорій».
Діагностику захворювань па-

родонта проводили на основі
клінічних обстежень із викорис-
танням класифікації ВООЗ, а
саме згідно з систематикою
хвороб пародонту М. Ф. Дани-
левського (1994), на підставі якої
формувався діагноз [7].
Стан пародонтального комп-

лексу оцінювали на основі скарг
анамнезу, клінічного огляду та
визначення об’єктивних паро-
донтальних індексів (Шиллера
— Писарева, РМА). Для оцін-
ки гігієнічного стану порожни-
ни рота використовували індек-
си Федорова — Володкіної, Грін
— Вермільона, визначали гли-
бину пародонтальної кишені та
наявність кровотечі та гноєтечі.

За необхідності проводилися
рентгенологічні обстеження
внутрішньоротовим методом.
Профілактичні препарати

призначали за схемою: таблет-
ки «Лецитин-2» — по 2 таблет-
ки 3 рази на добу незалежно від
прийому їжі (курс 2 міс тричі
на рік) і зубний еліксир «Ци-
корій» — для полоскань порож-
нини рота з розрахунку 1–2 ч. л.
еліксиру на 1/4 склянки води
після кожного прийому їжі під
час проведення всього профі-
лактичного комплексу.
У працівників аміачного ви-

робництва контрольної групи
(15 осіб) був проведений місяч-
ний курс профілактичного прийо-
му таблеток «Лецитин-2» (по
1 таблетці 3 рази на добу неза-
лежно від прийому їжі). Робіт-
никам, які входили в основну
групу, головним профілактич-
ним засобом було призначення
таблеток «Лецитину-2» (по 2 таб-
летки 3 рази на добу незалеж-
но від прийому їжі 2 міс) та зуб-
ного еліксиру «Цикорію» (для
полоскання порожнини рота).
Крім того, профілактика допов-
нювалася професійною гігіє-
ною порожнини рота, антимік-
робною терапією (зрошування
0,1%-м розчином хлоргексиди-
ну біглюконату), полосканням
порожнини рота, протизапаль-
ною терапією препаратом «Ро-
токан», аплікаціями (розведен-
ня 1 : 5) на ясеневий край; за
показаннями — вибірковим при-
шліфовуванням зубів.
Ефективність проведених за-

ходів профілактики оцінювали
на основі клінічних показників,
які характеризують стан тканин
пародонта, безпосередньо до та
після профілактики через 1 рік.

Результати дослідження
та їх обговорення

У результаті проведених клі-
нічних досліджень із використан-
ням пародонтальних індексів
встановлено зростання показ-
ників усіх індексів, які визна-
чалися порівняно з контрольною
групою (табл. 2).
Показники табл. 2 свідчать

про низький рівень гігієни по-

Таблиця 1
Кількість робітників аміачного виробництва із захворюваннями
тканин пародонта, що звернулися до стоматологічного відділення
лікувально-оздоровчого центру Одеського припортового заводу

протягом 1998–2002 рр., осіб

 Сезон 1998 1999 2000 2001 2002

Зима 96 91 89 72 68
Весна 69 58 61 62 61

Літо 51 56 61 53 51

Осінь 76 71 72 69 67
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рожнини рота. Так, при достат-
ньо доброму показникові гігіє-
ни за Федоровим — Володкі-
ною, що визначає площу неміне-
ралізованих зубних нашарувань
на нижніх фронтальних зубах,
індекс у працівників контрольної
групи становив 1,38±0,06. Спос-
терігаємо його збільшення у
кожній наступній групі. На пер-
ший погляд, добрий показник
індексу гігієни за Грін — Вер-
мільоном, який визначає площу
зубного нальоту на фронтальних
і бічних зубах, він становив 1,15±
±0,43. У нормі індекс ОНІ-S не
повинен перевищувати 1, але
сумарний показник індексу Грін
— Вермільона 1,15±0,13 (для зуб-
ного нальоту — 1,78±0,10, для
зубного каменю — 0,37±0,08).
Суттєвим є той факт, що показ-
ник, який визначає величину
твердого зубного нальоту, май-
же дорівнює величині м’якого
зубного нальоту. Параметри ін-
дексу коливались у межах від
0,99 до 5,29. Відповідно до гі-
гієнічного стану порожнини ро-
та всі інші показники у табл. 2
зростали у міру тяжкості захво-
рювання пародонта. За допомо-
гою індексу РМА, в основному,
оцінювали вираженість запаль-
ного процесу. Величина індек-
су РМА відрізнялась у всіх гру-
пах. У контрольній групі, пра-

цівники якої безпосередньо не
пов’язані з виробництвом або
перевантаженням шкідливої ре-
човини, показник індексу РМА
становив (0,10±0,03) бала. Слід
відзначити тенденцію до збіль-
шення його величини залежно
від тяжкості патології тканин
пародонта від (1,28±0,09) до
(2,91±0,09) бала. Кровоточивість
залишається найпоширенішою
ознакою і становить від 1,30±
±0,07 до 3,48±0,38.
Результати опитування по-

казали, що робітники не мали
мотивації ретельно стежити за
гігієнічним станом порожнини
рота, і це при тому що у декого
з них, крім виявленого запален-
ня ясен, спостерігалася крово-
теча ясен, а у декого — і гноєте-
ча. Важливість регулярного до-
гляду за порожниною рота вони
усвідомлювали тільки тоді, коли
явною була кровотеча ясен.
Переважна більшість робіт-

ників має індивідуальні засоби
гігієни порожнини рота — зубні
щітки та пасти. Добір щіток і
паст здійснювався без рекомен-
дацій стоматолога, на власний
розсуд, тому часто не відпові-
дав потребам стоматологічно-
го статусу кожної людини. У пе-
реважної більшості робітників
зубні щітки мали незадовіль-
ний стан щетини внаслідок три-

валого використання, тому що
користувачі не міняли їх протя-
гом року та не завжди зберігали
в належних умовах.
Частина опитуваних робіт-

ників для чищення зубів вико-
ристовувала гігієнічні зубні пас-
ти, проте більшість застосову-
вала лікувально-профілактичні
пасти з вмістом сполук фтору,
рідше — з протизапальними
добавками; 49 (57,65 %) робіт-
ників чистили зуби щодня, 32
(37,65 %) робили це нерегуляр-
но, 4 (4,71 %) не чистили зуби
зовсім. Режим гігієнічного до-
гляду у переважної більшості об-
стежених не відповідав обгрун-
тованим вимогам: 69 (81,18 %)
робітників чистили зуби 1 раз
на добу, з них 79,52 % здійсню-
вали це вранці, 12,86 % — уве-
чері; 7,62 % чистили зуби двічі
на день або частіше. Проте слід
відмітити, що більшість з обсте-
жених не мали навичок пра-
вильного чищення зубів: у про-
цесі чищення переважали гори-
зонтальні рухи щітки, чистили-
ся не всі групи зубів і протягом
недостатнього часу.
У результаті проведеного до-

слідження ми спостерігали за-
лежність гігієни порожнини ро-
та від тяжкості та ступеня захво-
рювання пародонта. Крім неза-
довільної гігієни порожнини

Таблиця 2
Клінічні показники, які характеризують стан тканин пародонта

у робітників аміачного виробництва, М±m

Контрольна ХКГ, ГПпоч — І ст., ГП І ст., ГП ІІ ст.,
                     Індекси І–ІІ ст., ІІ–ІІІ ст.,група, n=15 n=30 І ст., n=20 n=27 n=8

Індекс Федорова — Володкіної 1,38±0,06 1,59±0,05* 1,82±0,07* 2,73±0,11 3,98±0,13*

Індекс гігієни 1,15±0,13 2,51±0,11* 3,31±0,16* 4,27±0,11* 5,29±0,14*
за Грін — Вермільоном OHI-S

наліт 0,78±0,09 1,52±0,08* 1,72±0,11* 2,19±0,09* 2,71±0,11*

зубний камінь 0,37±0,08 0,99±0,08* 1,59±0,08* 2,08±0,04* 2,58±0,09*

Індекс РМАсер 0,10±0,03 1,28±0,09* 1,69±0,06* 2,13±0,07* 2,91±0,09*

ПЗДК, мм 1,32±0,01 1,61±0,03* 2,61±0,10* 3,79±0,10* 5,17±0,20*

Проба на кровотечу ясен 0,47±0,08 1,30±0,07* 1,57±0,10* 2,83±0,30* 3,48±0,38*

Проба гноєтечі 0,10±0,01 0,10±0,01 0,80±0,02 1,16±0,03* 1,79±0,04*
з пародонтальних карманів

Примітка. У табл. 2 і 3: * — вірогідність відмінностей Р<0,05 порівняно з відповідними показниками в осіб із конт-
рольної групи.
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рота, певне значення для нагро-
мадження немінералізованих і
мінералізованих зубних нашару-
вань відіграють також інші фак-
тори. Після проведених комп-
лексно-профілактичних заходів
із прийняттям препарату «Леци-
тин-2» та полосканням зубним
еліксиром «Цикорій» (залежно
від клінічної ситуації) встанов-
лена виражена дія комплексу
профілактичних заходів і через
1 рік було проведено друге ком-
плексне обстеження.
Під час другого обстеження

було отримано результати, на-
ведені в табл. 3.
Як свідчать дані табл. 3, в

усіх групах, що мають захворю-
вання тканин пародонта, по-
казники після проведених про-
філактичних заходів у робітни-
ків, пов’язаних із виробництвом
або перевантаженням аміаку і
карбаміду, значно знижуються.
Так, індекс гігієни Федорова —
Володкіної навіть знизився у
контрольній групі до 1,02±0,03,
а у кожній групі з захворюван-
нями знизився на 34,5 %: у групі
з ХКГ — ГПпоч.–І ст., І ст.
на 22,3 %; із ГП І–ІІ ст. — на
34,7 %; із ГП ІІ ст. на 49,4 %.
Лише у 8 обстежених було ви-
явлено наявність твердих зуб-
них нашарувань, про що свід-
чать високі показники індексу
Грін — Вермільона, які стано-
вили (1,02±0,07) бала.
Особливо відмічається різ-

кий спад показників індексу

РМА. Всі показники зменшува-
лися майже удвічі, що свідчить
про відсутність або запалення
ясеневого сосочка. У контроль-
ній групі він знизився всього
лише на 0,02 і становив (0,080±
±0,004) бала, але і такий резуль-
тат свідчить про сильну про-
тизапальну дію лікувально-про-
філактичного препарату «Ле-
цитин-2» та зубного еліксиру
«Цикорій». Дані табл. 3 свід-
чать, що у робітників із захво-
рюваннями пародонта після ви-
користання препарату «Леци-
тин-2» та зубного еліксиру «Ци-
корій», відбувається значне зни-
ження кровоточивості, зникає
набряклість і нормалізується
колір ясен, про що саме свід-
чить індекс РМА. Показник ін-
дексу РМА у групі робітників,
які мають хронічний катараль-
ний гінгівіт, становив 0,54±0,02;
у групі працівників, які хворі-
ють на генералізований паро-
донтит початкового і І ступеня,
— 0,69±0,03; з ГП І ст., І–ІІ ст.
— 1,11±0,07; у групі з ГП ІІ ст.
— 1,71±0,09.
Кровоточивість ясен було

діагностовано після профілак-
тичних заходів у 11 пацієнтів,
але вона була незначною, тому
що при зондуванні з’являлася
лише крапля крові (це ознаки
гінгівіту). Так, показник проби
на кровотечу у групі робітників,
які мають хронічний катараль-
ний гінгівіт, становив 0,19±0,03;
у групі робітників, які мають

генералізований пародонтит
початкового і І ступеня, — 0,57±
±0,05; із ГП І ст., І–ІІ ст. —
0,91±0,06; у групі з ГП ІІ ст. —
1,14±0,08.
Можна констатувати той

факт, що значно покращився
стан гігієни порожнини рота в
усіх групах — і основній, і конт-
рольній, він становив 0,58 і 0,41
відповідно. Покращилися зна-
чення складових індексу м’яко-
го та твердого нальоту.

Висновки

На підставі наведених даних
можна стверджувати, що після
проведення терапевтичних і
профілактичних заходів значно
покращився стан тканин паро-
донта, простежувалася суттєва
різниця наведених показників у
всіх групах із тенденцією їх по-
кращання в основній групі. У ро-
бітників аміачного виробництва
висока частота й інтенсивність
захворювань пародонта значною
мірою зумовлювалася поганою
гігієною порожнини рота й інши-
ми факторами навколишнього се-
редовища, про що свідчить зрос-
тання концентрації аміаку в осін-
ньо-зимовий період.
Результати клінічного обсте-

ження робітників виробництва
дають підставу стверджувати,
що показники ураження тканин
пародонта залежать від дії
хімічного фактора, який утво-
рюється в процесі аміачного
виробництва.

Таблиця 3
Стан гігієни порожнини рота і тканин пародонта

у працівників аміачного виробництва
після проведення профілактичних заходів, М±m

Контрольна ХКГ, ГПпоч — І ст., ГП І ст., ГП ІІ ст.,
                     Індекси І–ІІ ст., ІІ–ІІІ ст.,група, n=15 n=30 І ст., n=20 n=27 n=8

Індекс Федорова — Володкіної 1,02±0,03 1,18±0,04* 1,43±0,05* 1,81±0,09* 2,01±0,10*

Індекс гігієни 0,88±0,04 1,05±0,04* 1,74±0,05* 2,38±0,09* 2,81±0,12*
за Грін — Вермільоном OHI-S

наліт 0,65±0,05 0,72±0,05 1,15±0,04* 1,55±0,06* 1,79+ 0,11*

зубний камінь 0,23±0,02 0,33±0,03 0,59±0,03* 0,83±0,04* 1,02±0,07*

Індекс РМАсер 0,080±0,004 0,54±0,02* 0,69±0,03* 1,11±0,07* 1,71±0,09*

ПЗДК, мм 1,12±0,01 1,34±0,01* 1,93±0,06* 2,06±0,08* 2,29±0,09*

Проба на кровотечу ясен 0,030±0,001 0,19±0,03* 0,57±0,05* 0,91±0,06* 1,14±0,08*

Проба гноєтечі 0,0010±0,0001 0,008±0,010* 0,10±0,02* 0,46±0,06* 0,83±0,09*
з пародонтальних карманів
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ВИРОБНИЦТВА

Вивчено вплив профілактичних засобів на стан тканин
пародонта у робітників аміачного виробництва з гінгіві-
том і пародонтитом різного ступеня тяжкості.
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STATE OF PARODENTIUM TISSUES IN THE WORKERS
OF AMMONIAC PRODUCTION

The influence of prophylactic means on the state of paroden-
tium tissues in the ammoniac production workers suffering from
gingivitis and periodontitis with different degree of severity.

Key words: prophylaxis, diseases of parodentium, workers
of ammoniac production.

Питання патогенезу, своєчас-
ної діагностики й оцінки дина-
міки функціонального стану
міокарда у хворих на артері-
альну гіпертензію (АГ) є над-
звичайно актуальними для про-

гнозу захворювання. Результа-
ти деяких багатоцентрових дос-
ліджень із фармакотерапевтич-
ного контролю за підвищенням
рівня артеріального тиску (АТ)
продемонстрували зменшення

випадків кардіальних усклад-
нень, менш виражене порівня-
но з інсультами, зокрема сер-
цевої недостатності, зумовле-
ної діастолічною, рідше зміша-
ною дисфункцією лівого шлу-
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