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Гіпофункція щитоподібної залози впливає на функціональний 
стан багатьох органів і систем, зокрема на тканини зубоальвео-
лярного комплексу, метаболізм кісткової тканини, стан імунної 
системи [1, 4, 8] . Застосування нових високоефективних препа-
ратів дозволяє досягти певних успіхів у лікуванні захворювань 
пародонта, проте дана проблема далека від вирішення, особ-
ливо при хронічному перебігу процесу на фоні зниження функції 
щитоподібної залози [2, 3, 5, 10] . Нераціональне використання 
протизапальних і антибактеріальних препаратів на фоні загальної 
соматичної патології знижує і без того порушену захворюванням 
імунобіологічну реактивність організму і призводить до значного 
зниження ефективності проведеної терапії, інтенсивного росту і 
розмноження мікроорганізмів, формування модифікованих полі-
резистентних штамів, скорочення ремісії, прогресування паро-
донтиту [6, 7, 9, 11] . Саме тому у дослідженні ми поставили за мету 
визначити лікувальну ефективність комбінації орального антисеп-
тика Холісал гель та препарату Імуновел .

Матеріали та методи дослідження

Нами було обстежено 89 хворих на первинний гіпотиреоз . 
Пацієнти, включені у дослідження, перебували на диспансерно-
му спостереженні та амбулаторному лікуванні в ендокринологіч-
ному відділенні КЗТОР «Тернопільська університетська клініка» та 
поліклінічному відділенні Тернопільської клінічної лікарні № 3 і спо-
стерігались амбулаторно впродовж 2015–2017 років на кафедрі 
терапевтичної стоматології ТДМУ імені І . Я . Горбачевського . 

Для лікування захворювань пародонта у хворих із первинним 
гіпотиреозом використовували два терапевтичні комплекси . Хворі 
були поділені на дві групи по 30 чоловік у кожній . Усі хворі на первин-
ний гіпотиреоз отримували препарати базисного лікувального 
комплексу гіпотиреозу: левотироксин у дозуванні залежно від рівнів 
ТТГ та Т4 . Стоматологічне лікування включало зняття над- та 
під’ясенних зубних відкладень, професійну чистку зубів і навчання 

гігієни, лікування карієсу та його ускладнень, за потреби проводили 
вибіркове пришліфовування . Всім пацієнтам призначали остео-
тропний препарат Кальцемін (виробник «Sagmel Inc .», США) по 1 
табл . 2 рази на добу, курс 1 місяць, рекомендували користуватись 
зубною пастою «Пародонтакс» (виробник Гласко Сміт Клайн 
Консьюмер Юкрейн, Німеччина) та зубною щіткою середньої 
жорст кості, дотримуватись інтрадентальної гігієни (користуватись 
флосами та зубними йоршиками) . Для лікування хворих І терапев-
тичної групи на фоні базисної терапії гіпотиреозу застосовували 
антисептик Холісал гель (Фармзавод Єльфа А .Т ., Польща) 2 рази на 
добу . Гель застосовувати у вигляді аплікацій на ясна, рекомендува-
ли впродовж приблизно півгодини після застосування гелю не опо-
ліскувати рот водою і не приймати їжу, курс 14 днів, а перорально – 
імуновел (виробник ФарКоС ФФ, ООО, Украина) по 1 таблетці 
4 рази на добу, перед прийомом їжі, запиваючи водою, курс 14 днів .

Хворим ІІ терапевтичної групи призначали в якості місцевого 
антисептика розчин хлоргексидину біглюконату (0,05 %) (виробник 
«Луганська обласна «Фармація», Україна) для полоскання тричі 
на день впродовж 14 днів . Результати проведеної фармакотерапії 
оцінювали за клінічними індексами: гігієнічний стан порожнини 
рота оцінювали за індексом Грина – Вермільйона (1964), ступінь 
запалення ясен визначали за папілярно-маргінально-альвеоляр-
ним індексом (РМА) за Парма (C . Parma, 1960), стан тканин паро-
донта – за комплексним пародонтальним індексом (КПІ) (1987) [3] . 
Результати обстежень оброблено статистично з використанням 
загальноприйнятих методів варіаційної статистики на персональ-
ному комп’ютері за допомогою пакета статистичних програм 
«Statistica 8 .0» і «Microsoft Excel 2007»  . Рівень вірогідності визначали 
за критерієм Стьюдента .

Результати та їх обговорення

Ми встановили, що ефективність вказаної фармакотерапії у 
хворих першої групи була вищою, ніж другої, що підтверджувалось 
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скороченням тривалості лікування та продовженням термінів ремісії . 
Свідчили про це показники індексного оцінювання стану тканин 
пародонта та гігієни порожнини рота у хворих на первинний гіпоти-
реоз . У хворих першої групи індекс гігієни за Гріном — Вермільйоном 
знизився на 50,5 % (з (1,94±0,05) до (0,89±0,04) бала) і свідчив про 
задовільний стан гігієни порожнини рота (p<0,05) та продовжував 
утримуватись на такому рівні на 30 день, а у хворих другої групи 
відповідний показник знизився на 47,3 % (з (1,92±0,11) до (1,01±0,04) 
бала), що свідчило про задовільний стан гігієни, проте на 30 день 
він становив (1,71±0,02) бали (зріс у 1,7 раза), що вказує на незадо-
вільний рівень гігієни . Значно знизився індекс РМА – на 61,4 % (з 
(49,6±1,4) % до лікування до (19,2±0,6) % після лікування) (p<0,05) у 
осіб І групи; на 60,7 % (з (49,8±0,9) % до лікування до (19,5±0,5) % після 
лікування) у осіб ІІ групи (p<0,05), що вказує на легкий ступінь гінгівіту . 
Індекс КПІ у осіб І групи після лікування знизився на 42,3 % (p<0,05), 
а у ІІ групи – на 40,7 % (із (2,6±0,1) бала до (1,5±0,1) бала проти із 
(2,7±0,1) до (1,6±0,1)), та вказував на легкий ступінь захворювання 
тканин пародонта . На 30 день при проведенні обстеження було 
виявлено підвищення рівня показника індексу КПІ у осіб ІІ групи у 1,3 
раза, що відповідало середньому ступеню ураження тканин паро-
донта . При цьому у осіб І групи показник індексу КПІ залишався на 
рівні легкого ураження тканин пародонта .

При порівнянні показників індексного оцінювання стану тканин 
пародонта у хворих першої та другої груп слід відмітити, що пози-
тивна динаміка під час лікування спостерігалась у осіб обох груп . 
Проте стійкого клінічного ефекту вдалося домогтися лише у хворих 
першої терапевтичної групи, які отримували комплексне лікуван-
ня, що включало застосування місцево холісал гелю, а для загаль-
ного лікування – імуновелу, на що вказують дані, отримані через 
30 днів лікування та у віддалені терміни (6 місяців) . Критеріями 
оцінювання віддалених результатів були дані клінічних методів 
стоматологічного обстеження, які проводилися і перед лікуванням . 
Пацієнтам проводили підтримувальну терапію кожні 2–3 місяці 
після лікування, переважно у вигляді професійної гігієни .

Після комбінованого лікування із застосуванням холісал гелю 
та імуновелу покращення стану пародонта до задовільного через 
6 місяців лікування відмічено у 18 (85,7 %) пацієнтів із 21 оглянутого . 
У ІІ групі задовільні результати лікування були виявлені відповідно у 
12 (60 %) із 20 обстежених . 

Віддалені результати комбінованого лікування осіб із захворю-
ваннями пародонта на фоні первинного гіпотиреозу, яким у скла-
ді терапії було застосовано імуновел та холісал гель, показали 
тенденцію до тривалої клінічної ремісії .

При цьому відмічали відсутність у осіб неприємних суб’єктивних 
ознак у порожнині рота: відчуття дискомфорту та свербежу у 
яснах, їх болючості й кровоточивості, виділень із пародонтальних 
кишень . Стан гігієни порожнини рота був задовільним: індекс гігі-

єни був у межах 0,6±0,1 (р1<0,05), а індекс РМА – 10,3±0,1 % 
(р1<0,05) . Загострення захворювань пародонта за цей період 
хворі не відмічали . У 3 осіб (14,3 %) І групи спостерігали незначні 
відкладання зубного каменя . Глибина пародонтальних кишень 
залишалась на рівні, отриманому після лікування .  

У результаті проведеного лікування задовільні клінічні та лабо-
раторні дані були виявлені у 12 (60 %) із 20 обстежених ІІ терапев-
тичної групи . У чотирьох осіб (20 %) відмічалось незначне прогре-
сування патологічного процесу (в цьому разі проводили лікування) .

У 6 осіб (30 %) був відмічений хронічний перебіг захворювання 
пародонта . Дані клініко-лабораторних показників у осіб ІІ групи 
виявилися задовільними, проте дещо гіршими, ніж у осіб І групи 
(див . табл . 1) . 

Результати індексної оцінки стану тканин пародонта, відсут-
ність запалення та незмінність глибини пародонтальних кишень 
вказують на позитивний вплив запропонованої нами схеми ліку-
вання і свідчать про її ефективність .

Висновки

Отримані нами результати свідчать про те, що комбіноване 
застосування препарату Імуновел та антисептика Холісал гель 
позитивно впливає на провідні патогенетичні ланки захворювань 
пародонта у пацієнтів з первинним гіпотиреозом . Це реалізується 
в пригніченні запальних явищ пародонта, підвищенні резистент-
ності організму хворого та прискоренні регенеративних процесів 
у тканинах пародонта . Ліквідуються явища запального процесу в 
пародонті, що, в свою чергу, приводить до розвитку більш повної 
клініко-лабораторної ремісії захворювань за коротший термін .
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Таблиця 1. Динаміка клінічних показників, отриманих під впливом комплексного лікування захворювань пародонта у осіб із первинним гіпотиреозом 
через 6 місяців після лікування (M±m)

Клінічні  
показники

І група ІІ група

до лікування 
n=21

після лікування
n=21

через 6 місяців 
після лікування

n=21

до лікування 
n=20

після лікування, 
n=20

через 6 місяців 
після лікування

n=20

Індекс гігієни Грін –
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Примітки: 1. РАМ – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс, КПІ – комплексний пародонтальний індекс; 2.* показник достовірності відмінності даних до та після 
лікування, р <0,05.
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Резюме
Клиническая эффективность применения  
антисептика Холисал гель и препарата Имуновел  
в комбинированной фармакотерапии заболеваний 
пародонта у лиц с первичным гипотиреозом
А . В . Чорний, В . В . Шманько

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени 
И . Я . Горбачевского МОЗ Украины»

В статье представлены результаты комбинированной фармакотерапии 
заболеваний тканей пародонта у лиц с первичным гипотиреозом, включа-
ющей применение антисептика Холисал гель и препарата Имуновел . На 
основе определения пародонтальных индексов доказана клиническая 
эффективность применения антисептика Холисал гель и препарата 
Имуновел в составе комбинированной фармакотерапии заболеваний 
пародонта у лиц с первичным гипотиреозом .

Ключевые слова: первичный гипотиреоз, заболевания пародонта, 
Холисал гель, Имуновел

Sammаry
Clinical efficacy of the use of an antiseptic «Cholysal gel» 
and «Immunovel» in the combined pharmacotherapy 
of periodontal diseases in individuals with primary 
hypothyroidism
А . V . Chornij, V . V . Shmanko

I . Horbachevsky Ternopil State Medical University

The article presents the results of the combined pharmacotherapy of 
periodontal tissue diseases in individuals with primary hypothyroidism, which 
included the use of an antiseptic Holissal gel and a preparation Immunovel . 
On the basis of the determination of periodontal indices, the clinical efficacy 
of the use of an antiseptic Holissal gel and a preparation Immunovel in the 
combined pharmacotherapy of periodontal diseases in persons with primary 
hypothyroidism has been proved .

Key words: primary hypothyroidism, periodontal disease, Holissal gel, 
Immunovel
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