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за своєю сутністю є переробкою 
опублікованих раніше статей і не містять 
нового наукового матеріалу або нового 
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організацій і раніше не публікувалися, 
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Оцінка впливу препаратів аутоплазми на активність еластази та вміст 

малонового діальдегіду в ротовій рідині хворих на  
генералізований пародонтит 

 
Мета дослідження. Вивчення динаміки біохімічних маркерів запалення 

тканин пародонта в ротовій рідині пацієнтів на генералізований пародонтит на тлі 
лікування з використанням препаратів аутоплазми. Методи дослідження. У групі 
пацієнтів із застосуванням АМК і i-PRF виявлено більш низький рівень активності 
еластази у віддалені терміни після проведеного лікування. Наукова новизна. На 
сучасному етапі інтерес представляє вплив компонентів аутоплазми на оптимізацію 
природної регенерації тканин пародонту, що сприяє підвищенню місцевого імунітету. 
Висновки. Таким чином, отримані результати показали, що застосування препаратів 
аутоплазми призводило до зниження запалення в усіх досліджуваних групах. (обсяг 
анотації не менше 1800 символів з пробілами) 

Ключові слова: генералізований пародонтит, аутоплазма, еластаза, 
малоновий діальдегід. 
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Assessment of the effect of autoplasma preparations on elastase activity and 
the content of malondialdehyde in the oral fluid of patients with  

generalized periodontitis 

 

Purpose of the study. To study the dynamics of biochemical markers of 
inflammation of periodontal tissues in the oral fluid of patients with generalized 
periodontitis during treatment with autoplasma preparations. Research methods. In the 
group of patients using AMC and i-PRF, a lower level of elastase activity was revealed in the 
long term after the treatment. Scientific novelty. At the present stage, of interest is the 
effect of autoplasma components on the optimization of natural regeneration of periodontal 
tissues, which con-tributes to an increase in local immunity. Conclusions. Thus, the results 
obtained showed that the use of autoplasma preparations led to a decrease in inflamma-tion 
in all studied groups. (обсяг анотації не менше 1800 символів з пробілами) 

Key words: generalized periodontitis, autoplasma, elastase, malondialdehyde. 

 

Постановка проблеми. Хронічний генералізований пародонтит (ГП) займає 
одне з провідних місць в структурі стоматологічної захворюваності. Як самостійне 
захворювання він не тільки формує вогнище хронічної інфекції і джерело 
сенсибілізації організму, але також є однією з основних причин втрати зубів, 
приводячи до серйозних порушень зубощелепної системи. 

Мета дослідження. Вивчення динаміки біохімічних маркерів запалення 
тканин пародонта в ротовій рідині пацієнтів на генералізований пародонтит на тлі 
лікування з використанням препаратів аутоплазмой. 

Матеріали і методи дослідження. В основу цієї роботи покладено аналіз 
власних даних, отриманий в результаті комплексного обстеження 66 хворих у віці від 
36 до 55-ти років з діагнозом ДП II-III ступеня тяжкості, хронічний перебіг. 

Результати та їх обговорення. Результати біохімічних досліджень ротової 
рідини пацієнтів з генералізованим пародонтитом представлені на малюнках 1-8. 



Висновки. Таким чином, отримані результати показали, що застосування 
препаратів аутоплазми призводило до зниження запалення в усіх досліджуваних 
групах. 
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