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АНОТАЦІЯ 

Литвинець-Голутяк Уляна Євгенівна. Особливості макро- і 

мікроелементного обміну та їх корекція при хірургічному лікуванні 

одонтогенних кист щелепно-лицевої ділянки у хворих Прикарпатського 

регіону. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія» (14 – медичні науки). Підготовка 

здійснювалася у Державному вищому навчальному закладі «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Івано-

Франківськ, 2018. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Державного вищого 

навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний 

університет», Івано-Франківськ, 2018. 

Актуальність. У наш час, за даними ВООЗ, у світі немає країни, де б 

люди не страждали хворобами ротової порожнини. Однак поширення цих 

захворювань має значні розбіжності в різних частинах світу, регіонах, країнах. 

Серед усіх стоматологічних захворювань актуальною проблемою залишаються 

хронічні запально-деструктивні процеси в периапікальних тканинах. Найбільш 

поширеною нозологією з даної групи є одонтогенні кисти (ОК). Важливим 

фактором у виникненні ОК є зниження реактивності організму. Корекція 

імуногенезу можлива тільки з урахуванням функціонального резерву 

організму. Відомо, що стан зубощелепної системи в значній мірі визначається 

співвідношенням мікро- і мaкроелементів як в організмі в цілому, так і в 

ротовій порожнині. Мікроелементози – це патологічні процеси біохімічної 

природи, які можуть бути наслідком надлишку, дефіциту чи дисбалансу 

макро- і мікроелементів в організмі. На сьогодні відомо, що навіть 

субнормальна забезпеченість біоелементами може призвести до подовження 

періоду реконвалесценції і до збільшення частоти загострень хронічних 

процесів, адже ОК мають тенденцію до рецидивування навіть через декілька 

років після операції. Традиційна тактика обстеження і призначення 

лікувально-профілактичних заходів при ОК не передбачає діагностики і 
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корекції змін макро- і мікроелементного статусу, що може знизити 

ефективність лікування і сприяти хронізації процесу. Розглядається 

можливість активної локальної секреції ендотеліну-1 або порушень його 

утилізації в якості однієї з причин ініціації, у тому числі, й ОК, а також 

ймовірного зв’язку з порушенням рівноваги біоелементів в організмі, зокрема, 

кальцію. Окрім цього, ендотеліальну дисфункцію (ЕД) можна розглядати як 

один із механізмів формування ОК, відзначаючи, що ЕД може виникнути 

раніше, ніж клінічні прояви ОК. Однак таких даних на користь формування 

ОК в опрацьованій нами літературі знайти не вдалось, що теж може бути 

важливим патогенетичним підґрунтям для формування ОК у хворих. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності хірургічного лікування 

хворих регіону Прикарпаття на одонтогенні кисти щелепно-лицевої ділянки на 

підставі комплексного вивчення особливостей макро- та мікроелементного 

обміну, імунного статусу та неспецифічних факторів захисту задля 

обґрунтування нових підходів до їхньої корекції та розробка на цій основі 

доповнень до профілактичних та лікувальних рекомендацій ведення таких 

хворих. 

Завдання дослідження. Вивчити поширеність, особливості клінічного 

перебігу одонтогенних кист з урахуванням вікової характеристики хворих, 

тривалості перебігу захворювання, суб’єктивних ознак ураження (загальні, 

місцеві, функціональні), а також результатів лабораторного та спеціального 

обстеження хворих Прикарпатського регіону. Проаналізувати особливості 

біоелементного статусу у хворих на одонтогенні кисти за даними аналізу 

крові. Оцінити інформативність вивчення функції ендотелію судин за 

концентрацією ендотеліну-1 у хворих на одонтогенні кисти. Вивчити вміст у 

периферичній крові субпопуляцій Т-лімфоцитів, показники клітинного та 

гуморального імунітету та неспецифічного захисту та дослідити зміни в 

системі перекисного окиснення білків та антиоксидантного захисту у хворих 

на одонтогенні кисти до, на 7-у добу та через 1 і 3 міс після проведеної 

операції цистектомії. Розробити патогенетично обґрунтовану, 

диференційовану схему лікування з застосуванням препаратів, що мають 
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імуномодулюючу та антиоксидантну дію та покращують корекцію 

біоелементного дисбалансу, вивчити їхній вплив на характер клінічного 

перебігу одонтогенних кист та оцінити ефективність запропонованої тактики 

лікування таких хворих із застосуванням розроблених та традиційних способів 

їхньої корекції. 

Методи дослідження. Алгоритм діагностичної оцінки стану 75 хворих 

на одонтогенні кисти щелепно-лицевої ділянки за настановою Уніфікованого 

клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги «Стоматологічні захворювання» передбачав загальноклінічне 

обстеження (збір скарг та анамнестичних даних, об’єктивне обстеження); 

загальні клініко-лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, загальний 

аналіз сечі, рівень глікемії); біохімічні (оцінка стану основних показників 

пероксидного окиснення білків та антиоксидантного захисту); рівня 

есенціальних мікро- та макроелементів у золі крові: Са, Мg, Zn, Cu, Со, Mn; 

визначення рівня ендотеліну-1 у сироватці крові; інтерлейкінів-4, 6; 

моноклональних антитіл; показників кисеньзалежного метаболізму 

нейтрофілів периферійної крові (спонтанний та стимульований НСТ-тест, 

поглинальна здатність нейтрофілів); інструментальні (рентгенологічне 

дослідження, ЕКГ); статистичні.  

Результати. Незважаючи на численні фундаментальні дослідження 

тонких механізмів патогенезу, розробку нових селективних хірургічних 

методик та застосування лікарських препаратів, створення спеціальних 

програм ВООЗ, на сьогодні не вдається до кінця взяти під контроль 

захворюваність на одонтогенні кисти, що в популяції складає від 2,5 до 17,0 % 

у регіоні Прикарпаття. У пацієнтів, які страждають на одонтогенні кисти, має 

місце виражена гіперкупремія, підвищення рівня кальцію (рN<0,05), зниження 

концентрації магнію та цинку. Вміст цинку та магнію становить (0,52±0,02) 

мг%, та (4,06±0,06) мг%, відповідно (р<0,001). Виявлена динаміка змін 

концентрації ендотеліну-1 сироватки крові у хворих на одонтогенні кисти з 

його підвищенням у 2,5 раза, порівняно зі здоровими, указує на зворотність 

ендотеліальної дисфункції і метаболічних порушень, пов’язаних з ішемією 
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тканин та має діагностичне та прогностичне значення при виборі 

медикаментозної тактики в процесі оперативного лікування таких хворих. У 

пацієнтів з одонтогенними кистами на фоні зменшення загального числа Т-

лімфоцитів на 26,2 % спостерігається зниження функціонального потенціалу 

природних кілерів на 38,0 % та завершеності фагоцитозу (р<0,05). Перебіг 

одонтогенних кист супроводжується підвищенням фагоцитарної функції 

нейтрофілів із вірогідним зростанням показників фагоцитарного числа та 

кисневозалежної мікробоцидності нейтрофілів (р<0,05) при недостатньому 

ступені подразнення фагоцитуючих клітин та їхньої здатності до кілінгу 

(р<0,05). У хворих з одонтогенними кистами відмічаються виражені зміни 

стану біологічних мембран із розвитком оксидативного стресу та 

функціональним виснаженням ферментативного ланцюга антиоксидантного 

захисту. У пацієнтів з одонтогенними кистами відмічається зростання 

показника окисної модифікації білків-356 на 24,6 %, окисної модифікації 

білків-370 на 28,6 % (p<0,05), при одночасному зниженні активності каталази 

на 29,3 % та супероксиддисмутази на 25,7 %. Доповнення до схеми лікування 

хворих на одонтогенні кисти регіону Прикарпаття антибактеріальним 

середником, біоелементним комплексом індукує швидший регрес основних 

клінічних симптомів захворювання на (2,3±0,4) дні та корекцію дизелементозу 

у 34,6 % хворих. Доповнення вказаного лікувального комплексу 

глюкозамінілмурамілдіпептидом підвищує потенційну активність 

фагоцитуючих клітин та завершеність фагоцитозу на 28,7 %, індукує зниження 

вмісту IL-6 та IL-4 на 46,1 % та 39,6 %, відповідно, нівелює дію оксидативного 

стресу, знижує рівень ендотеліну-1 в 2,5 раза, що призводить до покращення 

функціональних характеристик зубощелепної системи, підвищення процесів 

регенерації кісткової тканини та зростання контролю над захворюванням на 

одонтогенні кисти на 26,0 %. Удосконалений комплексний лікувальний підхід 

у хворих на одонтогенні кисти дозволяє покращити ефективність лікування в 

1,8 раза, і досягти контролю над захворюванням у 46,1 % випадків. У 

дисертації викладене обґрунтування оптимізації ефективності діагностики та 

лікування хворих на одонтогенні кисти на основі вивчення клініко-
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функціональних особливостей перебігу, вивчення функції ендотелію судин за 

концентрацією ендотеліну-1 у хворих на одонтогенні кисти у т.ч. за поєднання 

з вмістом у периферичній крові субпопуляцій Т-лімфоцитів, показники 

клітинного та гуморального імунітету та неспецифічного захисту та дослідити 

зміни в системі перекисного окиснення білків та антиоксидантного захисту у 

хворих на одонтогенні кисти до, на 7-у добу та через 1 і 3 міс після проведеної 

операції цистектомії та дослідження та порівняння в лікуванні з застосуванням 

препаратів, що мають імуномодулюючу та антиоксидантну дію та покращують 

корекцію біоелементного дисбалансу з застосуванням розроблених та 

традиційних способів їхньої корекції. 

Наукова новизна одержаних результатів. Набули подальшого 

розвитку дослідження з вивчення факторів, які сприяють виникненню 

одонтогенних кист, спадкової схильності до виникнення карієсу, проживання в 

екологічно несприятливих місцевостях регіону Прикарпаття, незбалансоване 

харчування, часті епізоди гострих та рецидиви хронічних захворювань. 

Розширено наукові поняття про роль біоелементних порушень та дисбалансу 

системи пероксидного окиснення білків у розвитку та перебігу одонтогенних 

кист. Встановлено, що розвиток захворювання відбувається на тлі зниження 

вмісту магнію та цинку; зростання рівня міді, кальцію, вираженої 

прооксидантної активації з достовірним підвищенням рівня окисної 

модифікації білків (р<0,05) та розвитком оксидантного стресу. Доведено, що 

наявність дисбалансу в системі макро- та мікроелементів є одним із 

патогенетичних механізмів розвитку та прогресування одонтогенних кист. 

Клінічна реалізація метаболічних порушень відбувається на рівні елементного 

забезпечення з порушенням функціонально-метаболічного стану слизової 

ротової порожнини. У роботі вперше встановлено діагностичну цінність 

визначення ендотеліальної дисфункції у хворих з одонтогенними кистами на 

основі вивчення рівня пептиду ендотеліального походження – ендотеліну-1. 

Доведено, що у хворих на одонтогенні кисти на фоні зменшення загального 

числа Т-лімфоцитів (переважно CD3+ і CD4+) на 26,2 % спостерігається 

зниження функціонального потенціалу природних кілерів на 38,0 % з 
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одночасним дисбалансом фагоцитарної ланки (р<0,05). Розвиток захворювання 

супроводжується зниженням більшості компонентів Т-клітинної субпопуляції 

на тлі вираженої гіперімуноглобулінемії (р<0,05) при відносно нормальних 

показниках компонентів фагоцитарної системи. Науково обґрунтовано 

доцільність диференційованого призначення лікувально-профілактичних 

заходів із застосуванням препарату імуномодулюючої дії, біоелементного 

комплексу, що дозволило досягти швидшого регресу симптомів (р<0,05) та 

покращення фізичної активності на 22,1 %; підвищити рівень контролю над 

захворюванням на 26,0 % (р<0,05), забезпечити корекцію дизелементозу на 

34,6 %, зростання потенційної активності фагоцитуючих клітин та 

завершеності фагоцитозу на 28,7 %, зниження вмісту IL-6 до рівня (19,40±1,92) 

пг/мл та IL-4 до рівня (17,24±0,28) пг/мл (р<0,05). 

Практичне значення одержаних результатів. У проведеному 

комплексному дослідженні доведено доцільність використання в якості 

маркерів порушень імунологічного статусу у хворих на ОК наступних 

показників: резерв фагоцитуючих клітин та їхньої фагоцитарної активності, 

імунорегуляторний індекс, кількість лімфоцитів із фенотипом СD22+, СD16+, 

концентрації про- та протизапальних цитокінів (IL-6 та IL-4). 

Доведено інформативність вивчення змін ендотелію за концентрацією ЕТ-1 у 

хворих на ОК. Патогенетично обґрунтовано доцільність та оцінено основні 

критерії визначення основних показників вмісту біоелементів у хворих з ОК: 

міді, кальцію, магнію та цинку. Запропоновано вдосконалені схеми лікування 

хворих Прикарпатського регіону на ОК з застосуванням біоелементного 

комплексу та імуномодулюючого препарату на фоні оперативного лікування з 

метою профілактики виникнення післяопераційних ускладнень, оптимізації 

термінів реконвалесценції. Доведена ефективність та безпечність їхнього 

застосування в запропонованому диференційованому дозовому режимі. 

Ключові слова. Одонтогенні кисти, ендотелін, пероксидне окиснення 

білків, антиоксидантний захист, макро-, мікроелементи; моноклональні 

антитіла, тест відновлення нітросинього тетразолію, Краплі Береш Плюс, 

глюкозамінілмурамілдіпептид. 
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Lytvynets-Holutiak Uliana Yevhenivna. Specific features and correction of 

macro- and microelements metabolism in the surgical treatment of odontogenic cysts 
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Thesis defense will be at the specialized academic council of Ivano-Frankivsk 

National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2018. 

Topicality. Nowadays, according to WHO, there is no country in the world 

where people do not suffer from oral cavity disorders. However, the incidence of 

these diseases has significant differences in various parts of the world, regions, and 

countries. Among all dental disorders, chronic inflammatory-destructive processes in 

periapical tissues remain an actual problem. The most common nosology of this 

group is odontogenic cysts (OC). A principal factor in the occurrence of OCs is the 

reduction of the organism reactivity. The correction of immunogenesis is possible 

only considering the functional reserve of the organism. It is known that the state of 

the tooth-jaw system is largely determined by the ratio of micro-and microelements 

both in the body as a whole and in the oral cavity. Microelementosis is a 

pathological process of biochemical nature, which may be the result of excess, 

deficiency or imbalance of macro- and microelements in the body. Nowadays, it is 

known that even subnormal amount of bioelements can lead to a prolonged period of 

the reconvalescence and an increase in the frequency of exacerbations of chronic 

processes, since OCs tend to recur even in a few years after the operation. 

Traditional tactics of both the examination and therapeutic-and-prophylactic 

measures in OC does not provide for the diagnosis and correction of changes in the 

macro- and microelement status, which may reduce the effectiveness of treatment 

and contribute to chronicity of the process. It is considered the possibility of active 

local secretion of endothelin-1 or disturbances of its utilization as one of the causes 

of initiation, including OC, as well as a possible connection with a disbalance of 
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bioelements in the body, including calcium. Besides, endothelial dysfunction (ED) 

can be considered as one of the mechanisms for the formation of OC, noting that ED 

can occur earlier than clinical manifestations of OC. However, literature review 

didn’t show any data in favour of the formation of OC, which can also be an 

important pathogenetic basis for the formation of OC in patients. 

The goal of the research. Improvement of the effectiveness of surgical 

treatment of patients from the Precarpathian region with odontogenic cysts of 

maxillofacial area on the basis of comprehensive study of the specific features of 

macro- and microelements metabolism, immune status and nonspecific protection 

factors in order to substantiate new approaches to their correction and to develop 

additions to prophylactic and therapeutic management recommendations.  

Objectives of the study. To study the prevalence and peculiarities of the 

clinical course of odontogenic cysts taking into account age characteristics of 

patients, duration of the disease, subjective signs of lesion (general, local, 

functional), as well as results of laboratory and special examination of patients from 

the Precarpathian region. To analyze the specific features of bioelement status in 

patients with odontogenic cysts according to blood test data. To evaluate the 

informativeness of the study of vascular endothelial function by concentration of 

endothelin-1 in patients with odontogenic cysts. To study the content of T-

lymphocytes subpopulations in peripheral blood, indicators of cellular and humoral 

immunity and nonspecific protection, to investigate changes in the system of 

peroxidation of proteins and antioxidant defense in patients with odontogenic cysts 

before, on the 7th day and in 1 and 3 months after the cystectomy performed. To 

develop a pathogenetically grounded, differentiated treatment scheme using 

immunomodulatory and antioxidant drugs and improve the correction of bioelement 

imbalance, to study their influence on the nature of the clinical course of 

odontogenic cysts and to evaluate the effectiveness of the proposed treatment tactics 

of such patients with the use of the developed and traditional methods of their 

correction. 

Research methods. The algorithm for diagnostic assessment of the condition 

of 75 patients with odontogenic cysts of the maxillofacial area according to the 
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Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) medical care "Dental 

diseases" provided for a general clinical examination (complaints and anamnestic 

data, objective examination); general clinical and laboratory studies (general blood 

test, general urine analysis, glycemia level); biochemical (assessment of the state of 

the main indicators of peroxide oxidation of proteins and antioxidant protection); the 

level of essential micro and macroelements in the blood: Ca, Mg, Zn, Cu, Co, Mn; 

detection of the endothelin-1 level in serum; interleukin-4, 6; monoclonal antibodies; 

indicators of oxygen-dependent metabolism of neutrophils of peripheral blood 

(spontaneous and stimulated NST test, absorption capacity of neutrophils); 

instrumental (X-ray examination, ECG); statistical. 

Results. Despite numerous basic researches of thin mechanisms of 

pathogenesis, the development of new selective surgical techniques and the use of 

drugs, the development of special programs of the WHO, today it is not possible to 

take under full control the odontogenic cysts, ranging in the population of the 

Precarpathian region from 2.5 to 17.0%. Patients suffering from odontogenic cysts 

have marked hypercupremia, an increased calcium level (pN<0.05), a decreased 

concentration of magnesium and zinc. The content of zinc and magnesium is (0.52 ± 

0.02) mg%, and (4.06 ± 0.06) mg%, respectively (p<0,001). The dynamics of 

changes in the concentration of endothelin-1 in the blood serum of patients with 

odontogenic cysts with its increase by 2.5 times, as compared to healthy ones, 

indicates the reversibility of endothelial dysfunction and metabolic disorders 

associated with ischemia of tissues and has a diagnostic and prognostic value when 

choosing medical tactics in the process of surgical treatment of such patients. In 

patients with odontogenic cysts, on the background of the decreased total number of 

T-lymphocytes by 26.2%, the functional potential of natural killers decreased by 

38.0% and completeness of phagocytosis (p<0.05) is observed.  

The course of odontogenic cysts is accompanied by an increase in the 

phagocytic function of neutrophils with a possible increase in the phagocyte count 

and oxygen-dependent microbicide neutrophils (p<0.05) with insufficient phagocyte 

cells stimulation and their killing ability (p<0.05). Patients with odontogenic cysts 

have distinct changes of the biological membranes state with the development of 
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oxidative stress and functional exhaustion of the enzymatic chain of antioxidant 

protection. Patients with odontogenic cysts have the increased oxidation 

modification of proteins-356 by 24.6%, the oxidation of proteins-370 by 28.6% 

(p<0.05), while the activity of catalase is reduced by 29.3% and superoxide 

dismutase – by 25.7%. Addition to the scheme of treatment of patients with 

odontogenic cysts from the Precarpathian region with an antibacterial agent, 

bioelement complex induces a faster regression of the main clinical symptoms of the 

disease by (2.3 ± 0.4) days and the correction of dyslementosis in 34.6% of patients. 

The introduction of glucosamine fluoramidipeptide complex into the treatment 

increases the potential activity of phagocytosis cells and completeness of 

phagocytosis by 28.7%, induces a decrease in the content of IL-6 and IL-4 by 46.1% 

and 39.6%, respectively, alleviates the effect of oxidative stress, reduces endothelin-

1 levels in 2.5 times, which leads to an improvement of the functional characteristics 

of the tooth-jaw system and an increase in control of odontogenic cysts by 26.0%. 

The advanced integrated treatment approach in patients with odontogenic cysts can 

improve the effectiveness of treatment by 1.8 times and achieve control of the 

disease in 46.1% of cases. 

The thesis presents the justification for optimizing the efficiency of diagnosis 

and treatment of odontogenic cysts on the basis of the study of clinical and 

functional peculiarities of the course of the disease, studying the function of blood 

vessels endothelium according to the concentration of endothelin-1 in patients with 

odontogenic cysts and combining with the content in peripheral blood of T-

lymphocytes subpopulations, indicators of cellular and humoral immunity and 

nonspecific protection and to investigate changes in the system of peroxidation of 

proteins and antioxidant defense in patients with odontogenic cysts before, on the 

7th day and in 1 and 3 months after the cystectomy performed; research and 

comparison in the treatment of the use of immunomodulatory and antioxidant drugs 

and improve the correction of bioelement imbalance using developed and traditional 

ways of their correction. 

Scientific novelty of the obtained results. The investigation of factors 

contributing to the development of odontogenic cysts, hereditary predisposition to 
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caries, habitation in ecologically unfavorable areas of the Precarpathian region, 

unbalanced nutrition, frequent episodes of acute disorders and recurrence of chronic 

diseases has been carried out. The scientific concepts about the role of bioelement 

disturbances and the imbalance of the system of peroxide oxidation of proteins in the 

development and the course of odontogenic cysts have been expanded. It is 

established that the development of the disease occurs on the background of the 

reduced content of magnesium and zinc; increased level of copper and calcium, 

evident prooxidant activation with a significant increase in the level of oxidative 

modification of proteins (p<0.05) and the development of oxidative stress. 

It has been proved that the presence of imbalance in the system of macro- and 

microelements is one of the pathogenetic mechanisms of the development and 

progression of OCs. Clinical implementation of metabolic disorders occurs at the 

level of elemental support with a violation of the functional and metabolic state of 

the oral mucosa. The diagnostic value of the detecting of endothelial dysfunction in 

patients with odontogenic cysts was established for the first time basing on the study 

of the level of the peptide of endothelial origin – endothelin-1. It has also been 

proved that patients with odontogenic cysts on the background of reduction of the 

total number of T-lymphocytes (mainly CD3 + and CD4 +) by 26.2%, have the 

functional potential of natural killers decreased by 38.0% with simultaneous 

phagocyte imbalance (p<0.05). The development of the disease is accompanied by a 

decrease in the majority of components of the T-cell subpopulation against the 

background of obvious hyperimmunoglobulinemia (p<0.05) with relatively normal 

criteria of the phagocytic system components. The expediency of differentiated 

administration of therapeutic and prophylactic measures with the use of the 

immunomodulatory drug, bioelement complex has been scientifically substantiated, 

leading to faster regression of symptoms (p<0.05) and improvement of physical 

activity by 22.1%; increasing the level of control over the disease by 26.0% 

(p<0.05), ensuring the correction of dyzelometosis by 34.6%, the growth of the 

potential activity of the phagocytic cells and the completion of phagocytosis by 

28.7%, decrease of the content of IL-6 to the level (19.40 ± 1.92) pg / ml and IL-4 to 

the level (17.24 ± 0.28) pg/ml (p <0.05). 
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The practical value of the results. It has been proved in the comprehensive 

study the expediency of use as markers of immunological status disorders in patients 

with odontogenic cysts of the following indices: the reserve of phagocytizing cells 

and their phagocytic activity, the immunoregulatory index, the number of 

lymphocytes with the phenotype CD22 +, CD16 +, the concentration of pro- and 

anti-inflammatory cytokines (IL-6 and IL-4). 

The informative value of the study of endothelium changes by the 

concentration of ET-1 in patients with odontogenic cysts has been proved. The 

feasibility has been pathogenetically substantiated and the main criteria for 

determining the basic indices of bioelement content in patients with odontogenic 

cysts: copper, calcium, magnesium and zinc – have been evaluated. The advanced 

treatment schemes of patients with odontogenic cysts from the Precarpathian region 

using bioelement complex and immunomodulatory preparation on the background of 

surgical treatment for prevention of postoperative complications, optimization of 

reconvalescence terms have been proposed. The efficacy and safety of their use in 

the proposed differentiated dose regimen is proved. 

Key words. Odontogenic cysts, endothelin, peroxide oxidation of proteins, 

antioxidant defense, macro-, microelements, monoclonal antibodies, nitrozine 

tetrazolium reduction test, Beres Plus drops, glucosaminilmuramildipeptide. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Економічний та інтелектуальний потенціал країни 

значною мірою визначається станом здоров’я людей. Проблема охорони 

здоров’я в Україні набуває особливої медико-соціальної значущості в зв’язку з 

сучасною демографічною та екологічною ситуацією [25, 39, 105, 115]. У наш 

час, за даними ВООЗ, у світі немає країни, де б люди не страждали хворобами 

ротової порожнини. Однак поширення цих захворювань має значні 

розбіжності в різних частинах світу, регіонах, країнах [36, 45, 70, 104, 114, 

137].  

Серед усіх стоматологічних захворювань актуальною проблемою 

залишаються хронічні запально-деструктивні процеси в периапікальних 

тканинах. Це пов’язано з великою питомою вагою хронічних періодонтитів 

(15-30 %) та прикореневих кист (7-12 %) серед усіх захворювань щелепно-

лицевої ділянки та кількістю незадовільних результатів лікування [9, 48, 118, 

129, 162]. Найбільш поширеною нозологією з даної групи є одонтогенні кисти 

(ОК) [8, 16, 96, 121, 142]. Серед запальних захворювань щелепно-лицевої  

ділянки ОК складають близько 37,2 % від усієї хірургічної патології та 

спостерігаються в 50,0 % пацієнтів, що звертаються за хірургічною 

стоматологічною допомогою [31, 47, 107, 124, 179]. Важливим фактором у 

виникненні ОК є зниження реактивності організму. Корекція імуногенезу 

можлива тільки з урахуванням функціонального резерву організму [38, 42, 52, 

91, 101, 187]. Останнім часом відмічається ріст діагностування одонтогенних 

кист щелеп. Особливої уваги заслуговує проблема лікування радикулярних 

кист. Це пов’язано, перш за все, із високою поширеністю даної патології 

(радикулярні кисти складають більше 50% від усіх кистозних утворень щелеп) 

[16, 88, 106, 108, 193]. Висока частота нагноєння радикулярних кист, що 

призводить до розвитку навколощелепних абсцесів і флегмон, остеомієліту 

щелеп теж може бути небезпечним для життя хворого. Поряд із цим, не 

виключена також можливість малігнізації епітеліального вистелення кисти [80, 

134, 140, 141, 155, 159, 188].  
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Наступним, не менш важливим фактором актуальності вивчення ОК є те, 

що при різноманітності існування методик лікування даної патології до цих 

пір немає чітких відомостей про порівняння ефективності між собою різних 

методів, а також не всі з них забезпечують перебіг без ускладнень 

післяопераційного періоду [129, 131, 144, 161, 195]. Оперативні втручання з 

приводу ОК щелеп у відсотковому співвідношення складають майже половину 

операцій, що проводяться в умовах амбулаторного хірургічного 

стоматологічного прийому [9, 14, 24, 143, 145]. Вивчення захворюваності на 

ОК має не тільки медичне, але і соціальне значення, оскільки захворювання є 

причиною тимчасової втрати працездатності осіб молодого віку, що 

призводить до економічних витрат суспільства. Окрім цього, сучасні погляди 

на розвиток одонтогенних кист є неоднозначними, існує ряд дискусійних 

позицій, які потребують подальшого глибокого вивчення з використанням 

новітніх методичних підходів. Не менш дискусійними залишаються питання 

лікування хворих і застосування медикаментозних засобів із різними 

механізмами лікувальної дії [1, 6, 35, 139].  

Висока поширеність ОК, недосконалість диференційованого підходу до 

об’єктивізації соматичного стану пацієнта, хірургічного втручання, 

профілактичних та лікувально-реабілітаційних програм визначили 

актуальність нашого дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ДВНЗ 

―Івано-Франківський національний медичний університет‖ і є фрагментом 

комплексної НДР кафедри стоматології післядипломної освіти навчально-

наукового інституту післядипломної освіти: ―Розробка методів діагностики, 

лікування і профілактики стоматологічних захворювань у населення, що 

проживає в екологічно несприятливих умовах‖ (номер державної реєстрації 

0111U003681). Здобувач є співвиконавцем зазначеної роботи.  

Тему дисертації затверджено Вченою радою ІФНМУ (протокол № 6 від 

24.05.2012) i Проблемною комісією з ―Стоматології‖ АМН та МОЗ України 

(протокол № 44 від 19.10.2012).  
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Мета роботи: підвищення ефективності хірургічного лікування хворих 

регіону Прикарпаття на одонтогенні кисти щелепно-лицевої ділянки на 

підставі комплексного вивчення особливостей макро- та мікроелементного 

обміну, імунного статусу та неспецифічних факторів захисту задля 

обґрунтування нових підходів до їхньої корекції та розробка на цій основі 

доповнень до профілактичних та лікувальних рекомендацій ведення таких 

хворих. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити поширеність, особливості клінічного перебігу одонтогенних 

кист з урахуванням вікової характеристики хворих, тривалості перебігу 

захворювання, суб’єктивних ознак ураження (загальні, місцеві, 

функціональні), а також результатів лабораторного та спеціального 

обстеження хворих Прикарпатського регіону. 

2. Проаналізувати особливості біоелементного статусу у хворих на 

одонтогенні кисти за даними аналізу крові. 

3. Оцінити інформативність вивчення функції ендотелію судин за 

концентрацією ендотеліну-1 у хворих на одонтогенні кисти. 

4. Вивчити вміст у периферійній крові субпопуляцій Т-лімфоцитів, 

показники клітинного та гуморального імунітету та неспецифічного захисту та 

дослідити зміни в системі перекисного окиснення білків та антиоксидантного 

захисту у хворих на одонтогенні кисти до, на 7-у добу та через 1 і 3 міс після 

проведеної операції цистектомії.  

5. Розробити патогенетично обґрунтовану, диференційовану схему 

лікування з застосуванням препаратів, що мають імуномодулюючу та 

антиоксидантну дію та покращують корекцію біоелементного дисбалансу, 

вивчити їхній вплив на характер клінічного перебігу одонтогенних кист та 

оцінити ефективність запропонованої тактики лікування таких хворих із 

застосуванням розроблених та традиційних способів їхньої корекції. 

Об’єкт дослідження: чинники ризику та передумови розвитку 

одонтогенних кист, особливості рівня біоелементів, імунного, метаболічного 

статусу. 
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Предмет дослідження: кисти щелепно-лицевої ділянки.  

Методи дослідження: клінічні (збір скарг та анамнестичних даних, 

об’єктивне обстеження); загальні клініко-лабораторні дослідження (загальний 

аналіз крові, загальний аналіз сечі, рівень глікемії); біохімічні (оцінка стану 

основних показників пероксидного окиснення білків та антиоксидантного 

захисту); рівня есенціальних мікро- та макроелементів у золі крові: Са, Мg, Zn, 

Cu, Со, Mn; визначення рівня ендотеліну-1 у сироватці крові; інтерлейкінів-4, 

6; моноклональних антитіл; показників кисеньзалежного метаболізму 

нейтрофілів периферійної крові (спонтанний та стимульований НСТ-тест, 

поглинальна здатність нейтрофілів); інструментальні (рентгенологічне 

дослідження, ЕКГ); статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Набули подальшого 

розвитку дослідження з вивчення факторів, які сприяють виникненню 

одонтогенних кист, спадкової схильності до виникнення карієсу, проживання в 

екологічно несприятливих місцевостях регіону Прикарпаття, незбалансоване 

харчування, часті епізоди гострих та рецидиви хронічних захворювань. 

Розширено наукові поняття про роль біоелементних порушень та 

дисбалансу системи пероксидного окиснення білків у розвитку та перебігу 

одонтогенних кист. Встановлено, що розвиток захворювання відбувається на 

тлі зниження вмісту магнію та цинку; зростання рівня міді, кальцію, вираженої 

прооксидантної активації з достовірним підвищенням рівня окисної 

модифікації білків (р<0,05) та розвитком оксидантного стресу. Доведено, що 

наявність дисбалансу в системі макро- та мікроелементів є одним із 

патогенетичних механізмів розвитку та прогресування ОК. Клінічна реалізація 

метаболічних порушень відбувається на рівні елементного забезпечення з 

порушенням функціонально-метаболічного стану слизової оболонки ротової 

порожнини.  

У роботі вперше встановлено діагностичну цінність визначення 

ендотеліальної дисфункції в пацієнтів з одонтогенними кистами на основі 

вивчення рівня пептиду ендотеліального походження – ендотеліну-1. 
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Доведено, що у хворих на одонтогенні кисти на фоні зменшення 

загального числа Т-лімфоцитів (переважно CD3+ і CD4+) на 26,2 % 

спостерігається зниження функціонального потенціалу природних кілерів на 

38,0 % з одночасним дисбалансом фагоцитарної ланки (р<0,05). Розвиток 

захворювання супроводжується зниженням більшості компонентів Т-клітинної 

субпопуляції на тлі вираженої гіперімуноглобулінемії (р<0,05) при відносно 

нормальних показниках компонентів фагоцитарної системи. 

Науково обґрунтовано доцільність диференційованого призначення 

лікувально-профілактичних заходів із застосуванням препарату 

імуномодулюючої дії, біоелементного комплексу, що дозволило досягти 

швидшого регресу симптомів (р<0,05) та покращення фізичної активності на 

22,1 %; підвищити рівень контролю над захворюванням на 26,0 % (р<0,05), 

забезпечити корекцію дизелементозу на 34,6 %, зростання потенційної 

активності фагоцитуючих клітин та завершеності фагоцитозу на 28,7 %, 

зниження вмісту IL-6 до рівня (19,40±1,92) пг/мл та IL-4 до рівня (17,24±0,28) 

пг/мл (р<0,05). 

Практичне значення одержаних результатів. У проведеному 

комплексному дослідженні доведено доцільність використання в якості 

маркерів порушень імунологічного статусу у хворих на одонтогенні кисти 

наступних показників: резерв фагоцитуючих клітин та їхньої фагоцитарної 

активності, імунорегуляторний індекс, кількість лімфоцитів із фенотипом 

СD22+, СD16+, концентрації про- та протизапальних цитокінів (IL-6 та IL-4). 

Доведено інформативність вивчення змін ендотелію за концентрацією 

ЕТ-1 у хворих на одонтогенні кисти. 

Патогенетично обґрунтовано доцільність та оцінено основні критерії 

визначення основних показників вмісту біоелементів у хворих з 

одонтогенними кистами: міді, кальцію, магнію та цинку. 

Запропоновано вдосконалені схеми лікування хворих Прикарпатського 

регіону на одонтогенні кисти з застосуванням біоелементного комплексу та 

імуномодулюючого препарату на фоні оперативного лікування з метою 

профілактики виникнення післяопераційних ускладнень, оптимізації термінів 
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реконвалесценції. Доведена ефективність та безпечність їхнього застосування 

в запропонованому диференційованому дозовому режимі.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в практику роботи 

обласної клінічної лікарні, обласної та міської стоматологічних поліклінік м. 

Івано-Франківськ, використовуються в навчальному процесі стоматологічних 

кафедр ДВНЗ ―Івано-Франківський національний медичний університет‖, 

ВДНЗУ ―Українська медична стоматологічна академія‖. 

За результатами дослідження отримано патент на корисну модель № 

102106 ―Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції та її корекції у хворих 

на одонтогенні кисти‖ 12.10. 2015.   

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою працею 

автора. Спільно з науковим керівником вибрана тема дослідження, визначена 

мета та завдання, розроблені програма і методологія дослідження. Здобувачем 

самостійно опрацьовані дані літератури з проблеми, яка вивчалася. Автором 

освоєно та самостійно виконано інструментальні дослідження: ультразвукову 

ехоостеометрію щелепних кісток та електроодонтометрію. Автором проведено 

курацію обстежених хворих, сформовано комп’ютерну базу даних, виконано 

статистичну обробку цифрових даних та аналіз отриманих результатів, на 

підставі чого підготовлені до друку всі наукові праці, написані розділи 

дисертації. Разом із науковим керівником сформульовані висновки і 

розроблені практичні рекомендації, забезпечено їхнє впровадження в практику 

охорони здоров’я України. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати, 

висновки та практичні рекомендації оприлюднені на Слобожанській 

стоматологічній конференції молодих вчених та студентів у рамках Другого 

Слобожанського стоматологічного форуму (Харків, 2012); Х Ювілейній 

Міжнародній медико-фармацевтиичній конференції студентів і молодих 

вчених ‖Актуальні питання медицини і фармації‖ (Чернівці, 2013); науково-

практичній конференції молодих вчених ―Медична наука в практику охорони 

здоров’я‖ (Полтава, 2014); VI науково-практичній конференції ―Інноваційні 

технології в стоматології‖ (Тернопіль, 2014); Міжнародній науково-практичній 
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конференціх ―Медична наука та практика ХХІ століття‖ (Київ, 2015); 84-ій 

Науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з міжнародною 

участю ―Інновації в медицині‖ (Івано-Франківськ, 2015); Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю ―Сучасні технології хірургічної 

стоматології і щелепно-лицевої хірургії‖, присвячена 35-річчю кафедри 

хірургічної стоматології ІФНМУ (Яремче, 2015); 85-ій Науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю ―Інновації в 

медицині‖ (Івано-Франківськ, 2016), 86-ій Науково-практичній конференції 

студентів та молодих вчених з міжнародною участю ―Інновації в медицині‖ 

(Івано-Франківськ, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 друкованих 

робіт: 7 статей, у т.ч. 5 – у фахових наукових виданнях України, із них 4 – у 

виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз, 2 – в 

англомовних періодичних журналах; 7 публікацій у матеріалах конгресів і 

конференцій, 1 патент України на корисну модель.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ФОРМУВАННЯ КИСТ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ: 

КАСКАД ПАТОГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН І НАПРЯМИ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ВПЛИВУ (Огляд літератури) 

 

1.1. Патогенетичні механізми розвитку та прогресування 

одонтогенних кист: місце біоелементних факторів та системи імунітету у 

виникненні одонтогенних кист 

Серед запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки ОК складають 

близько 37,2 % від усієї хірургічної патології та спостерігаються в 50,0 % 

пацієнтів, що звертаються за хірургічною стоматологічною допомогою [31, 47, 

107, 124, 179].  

Згідно із класифікацією Ю. Й. Бернадського [124], яка використовується 

в клінічній практиці хірурга-стоматолога, виділяють: радикулярні, 

фолікулярні, ретромолярні та первинні одонтогенні кисти. Окрім цього, у дітей 

одонтогенні кисти поділяються на 5 клінічних форм: ненагноєні з 

безсимптомним перебігом та симптомами доброякісної пухлини та нагноєні з 

симптомами гострого і хронічного запалення без деформації та з деформацією 

кістки. За А. А. Тимофєєвим [123], одонтогенні кисти щелеп діляться на 

радикулярні (апікальні, латеральні, субперіостальні, резидуальні), фолікулярні, 

парадентальні та епідермоїдні. Т. Г Робустова [105] кисту, в основі розвитку 

якої лежить запальний процес в периапікальній тканині, називає 

радикулярною (кореневою). Інші кисти є вадою розвитку одонтогенного 

епітелію. Серед них виділяють первинну кисту (кератокисту), зубовмісну 

(фолікулярну), кисту прорізування та ясенну [16, 104, 105, 122]. По 

відношенню до верхньощелепної пазухи радикулярні кисти поділяють на 

прилеглі, відтискувальні і проникні [86, 105, 116, 154]. 

До найбільш поширених у клінічній практиці належать радикулярні 

одонтогенні кисти (РОК), які виникли внаслідок запального процесу у 

тканинах періодонта. Так, за даними А. А. Тимофєєва, [123, 124] радикулярні 
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кисти трапляються у 85,0 % випадків, за спостереженнями И. В. Иванова [48] у 

90,0 %, серед яких 4,0-5,0 % припадає на залишкові кисти після видалення 

―причинного‖ зуба. Фолікулярні кисти складають 3,0 - 9,0 % від усіх 

одонтогенних та виявляються найчастіше в молодому віці [122, 123]. За 

результатами проведених досліджень ряду авторів [ 22, 23, 172] встановлено, 

що нагноєння одонтогенних кист спостерігається в 11,0 %-86,0 % випадків, 

причому переважну більшість із них складають нагноєні радикулярні кисти. 

Грунтуючись на стандартизованих методах оцінки поширеності ОК, можна 

стверджувати, що даний показник у різних країнах світу є доволі варіабельним 

і складає від 20,0 до 40,0 % [138, 184, 191]. Висока частота розвитку цих 

патологічних станів пов’язана зі значним рівнем карієсного ураження зубів 

[51, 52, 53, 192]. За даними ряду авторів відомо, що одонтогенні кисти 

утворюються на верхній щелепі в 2-3 рази частіше, ніж на нижній [44, 136, 

176, 178, 185]. 

Найчастіше одонтогенні кисти спостерігаються у віці від 20 до 30 років. 

Частота їх помітно знижується в осіб віком старше 40 років, що пов’язано зі 

зменшенням кількості збережених зубів [41, 42, 54, 61]. 

Походження ОК вивчалося багатьма дослідниками. Раніше вважали, що 

радикулярна киста утворюється з внутріщелепового гнійника, проте ця теорія 

сьогодні має лише історичне значення [88, 123, 125]. Сучасна наука пов’язує 

механізм виникнення радикулярних одонтогенних кист з епітеліальними 

клітинними включеннями в апікальних вогнищах. Присутність епітеліальних 

елементів у РОК – явище незвичайне. Наприклад, А. Г. Кац, Д. А. 

Скородумова та інші [47] вважають, що кисти виникають із залишків 

ембріонального епітелію (клітини Малассе або debrixepathelialis paradentaries) 

зубоутворювальної пластинки. Проте ряд інших авторів C. A. Асинина, А. В. 

Дробышев [7] вважають, що клітини Малассе – це клітини ендотелію судинної 

стінки, які випадково потрапили у зріз гістологічного препарату. 

Окремі автори вважають, що епітеліальні клітини в кістці з’являються 

внаслідок вегетації та проникнення в неї найглибших шарів епітелію ясен. 
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Існує теорія метаплазії епітеліальних клітин із грануляційної тканини, що 

розвивається в зв’язку з хронічним періодонтитом [16, 22, 45, 48] . 

Незважаючи на розбіжність у поглядах, більшість авторів солідарні в 

тому, що кистоутворення відбувається з епітеліальних елементів під впливом 

подразнювальної дії  запального процесу в періодонті, що власне і пояснює 

таку велику питому вагу РОК (94,0-96,0 %), порівняно з фолікулярними [16, 

124].  

Виникнення одонтогенної кисти відбувається при наявності хронічного 

запального процесу в апікальній тканині зуба, який і сприяє утворенню 

гранульоми, що згодом утворюють мікроскопічні порожнини, які поступово 

виповнюються транссудатом, через що в них підвищується тиск [47, 88, 104]. 

У результаті розростання і розплавлення епітеліальних клітин гранульоми в 

подальшому утворюється кистогранульома. Посилення тиску її стінок на 

прилеглу кісткову тканину спричинює атрофію спочатку губчастої, а пізніше – 

кіркової речовини щелепової кістки, відбувається утворення порожнин. 

Внутрішньокістковий тиск може коливатися від 1,3 (10 мм рт. ст.) до 10,7 кПа 

(80 мм рт. ст.), що прямо пропорційно до інтенсивності запального процесу. 

Виникнення кистозного утворення в щелепових кістках не на фоні хронічного 

запалення, тобто без активного впливу продуктів запалення, слід пояснити 

іншими факторами (інкреторними, обмінними, спадковістю тощо) [105, 152, 

157, 163, 177]. 

Крім радикулярних кист, які розвиваються з періодонта зубів, уражених 

карієсом, в основі яких лежить одонтогенна інфекція та інтоксикація, можливе 

ще й виникнення радикулярних кист біля коренів інтактних (некаріозних) 

зубів, але таких, що зазнали випадкової травми. Такі травматичні радикулярні 

кисти виникають унаслідок загибелі пульпи зуба через розрив судинно-

нервового пучка [57, 164, 170]. 

Доведено, що при ОК запальна реакція формується в результаті взаємодії 

бактеріальних агентів і продуктів їхньої життєдіяльності при проникненні 

вірулентних форм у критичних концентраціях та ендогенних факторів 

неспецифічного та імунного захисту організму [3, 26, 158, 165, 168]. 
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Важливим фактором у виникненні кист є зниження реактивності організму. 

Втім, не визначено, які ланки специфічного та неспецифічного (лізоцим 

слини, С-реактивний білок, лужна фосфатаза, муцин) захисту мають 

першочергове значення в ґенезі ОК. Корекція імуногенезу можлива тільки з 

урахуванням функціонального резервy організму.  

Мікроорганізми відіграють суттєву роль у виникненні і розвитку 

практично всіх стоматологічних захворювань. Не стали винятком і ОК. На 

сьогодні суттєвого значення набирає здатність організму контролювати власну 

мікрофлору: назальну, ротової порожнини (РП), кишки, урогенітальну, 

шкірних покривів. РП – відкритий біотоп, неоднорідний у міру різного 

доступу кисню. Так, виділяють мікрофлору змішаної слини, зубної бляшки, 

ясенної борозни, спинки язика, природних складок, крипт мигдаликів, 

пародонтальної кишені, каріозної порожнини, кореневих каналів. Останні три 

біотопи класифікуються як патологічні. Колонізаційна резистентність РП 

визначається двома ланками: мікробіологічною, яка забезпечує контроль і 

стабільність мікробіоценозу по відношенню до росту бактерій, вірусів, грибів, 

найпростіших та імунологічною, що несе відповідальність за роботу 

неспецифічного та реалізацію специфічного імунітету [3, 11, 13, 63, 95, 98]. На 

сьогодні проведено багато наукових досліджень у стоматології, що стосуються 

ролі місцевого захисту, але робіт, в яких висвітлено вплив на перебіг ОК 

системної імунної дії нами не знайдено. За даними ряду досліджень, у хворих 

на ОК наявні порушення в імунній системі [88]. Втім, їхні характеристики, 

стійкість і вплив на розвиток та прогресування захворювання вивчені 

недостатньо. Такі дослідження поодинокі та різноспрямовані, що обгрунтовує 

необхідність подальших наукових розробок для індивідуалізації та 

удосконалення лікувальних программ. Установлено, що роль запальних 

механізмів як рушійної сили в розвитку хвороби сьогодні не обмежена лише 

інфекційними агентами [68, 72, 74, 82]. Для глибокого розуміння механізмів 

розвитку ОК та вдосконалення існуючих методів лікування необхідно 

визначити участь запального компонента, зокрема, цитокінів у регуляції 

імунної відповіді та вираженості неспецифічної резистентності.  
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Відомо, що стан зубощелепної системи в значній мірі визначається 

співвідношенням мікро- і мaкроелементів як в організмі в цілому, так і в 

ротовій порожнині. Хімічні елементи поступають в організм з їжею, водою і 

повітрям, засвоюються, розподіляються, формують клітини, тканини і 

біологічні середовища, беруть участь у біохімічних та фізіологічних процесах, 

виводяться з організму [12, 15, 21, 55, 78]. Елементний склад організму 

характеризується рівновагою у співвідношенні окремих елементів відносно 

один до одного (елементний баланс) і постійністю складу елементів 

(елементний гомеостаз) [84, 99, 110, 115]. 

Мікроелементи (МЕ) – це група хімічних елементів, які знаходяться в 

організмі людини в дуже малих кількостях. Їхня функціональна роль 

розкривається на всіх рівнях: молекулярному, субклітинному, тканинному, 

організменному, популяційному [2, 34, 119, 127, 132]. У цілому, МЕ 

регулюють понад 50 тис. біохімічних процесів, активують чи інгібують 

ферменти та гормони. Результатом дії МЕ є вплив на концентрацію окремих 

білків, ліпідів, вуглеводів; сповільнення або ж збільшення швидкості 

відновлення пошкоджених тканин, росту та розвитку клітин; регуляція 

насиченості організму киснем, вуглекислим газом; зміна інтенсивності 

тканинного дихання [67, 133, 135]. У залежності від впливу біологічної 

активності на організм, усі МЕ поділяються на такі групи: життєво необхідні 

або есенціальні (біотики) – Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn; умовноесенціальні 

– As, B, Br, F, Li, Ni, V, Si, Cl; токсичні (ксенобіотики) – Al, Cd, Pb, Hg, Be, Ba, 

Vi, Sr, Ti та потенційно токсичні – Ge, Au, In, Rb, Ag, Ti, Te, U, W, Su, Zr. 

Наведений поділ носить дещо умовний характер, оскільки за деяких обставин 

життєво необхідні МЕ можуть викликати токсичні реакції, а окремі токсичні 

МЕ можуть набувати есенціальних властивостей [147]. Мікроелементози – це 

патологічні процеси біохімічної природи, які можуть бути наслідком 

надлишку, дефіциту чи дисбалансу макро- і мікроелементів в організмі. За 

етіологічною ознакою мікроелементози можна розділити на дві групи: 

екологічно незалежні (їхній прояв не пов'язаний із впливом екологічного 

фактора) та екогеннозалежні (спричинені дією екологічних факторів – 
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природні та техногенні мікроелементні токсикози) [148, 149, 156, 189]. Втім, 

переконливих свідчень щодо ролі певних мaкро- і мікроелементів в ґенезі ОК 

подано в літературних джерелах не було.  

На сьогодні не викликає сумніву факт взаємозв’язку розвитку цілого 

ряду захворювань із дефіцитом, надлишком або дисбалансом макро- (МаЕ) та 

мікроелементів (МЕ) в організмі [166, 169, 186, 198]. Пов’язано це насамперед 

із тим, що хімічні елементи є активними центрами практично всіх ферментів, 

гормонів, антитіл і ін., тобто впливають на велику кількість життєво важливих 

процесів [2, 34, 119, 133]. За даними ряду авторів, однією з основних причин 

розвитку запальних процесів щелепно-лицевої ділянки, у тому числі й при ОК 

є зниження активності імунної системи, що, зазвичай, спостерігається при 

багатьох соматичних захворюваннях, метаболічних і гормональних змінах, а 

також порушеннях мінерального обміну [148, 156, 169, 198]. За таких умов у 

кожному конкретному випадку повинні бути максимально вивчені та 

адекватно скориговані усі патогенетичні механізми розвитку ОК. Традиційна 

тактика обстеження і призначення лікувально-профілактичних заходів при ОК 

не передбачає діагностики і корекції змін МаЕ і МЕ статусу, що може знизити 

ефективність лікування і сприяти хронізації процесу. Так, на сьогодні відомо, 

що навіть субнормальна забезпеченість біоелементами може призвести до 

подовження періоду реконвалесценції і до збільшення частоти загострень 

хронічних процесів, адже ОК мають тенденцію до рецидивування навіть через 

декілька років після операції [19, 67, 169, 189].  

Упродовж останніх років особлива увага звернута на розвиток патології, 

пов'язаної з незбалансованим поступленням в організм хімічних елементів. 

Причому надлишкове поступлення токсичних металів зумовлене високим 

рівнем хімічного забруднення оточуючого середовища та поглиблюється 

значним погіршанням якості харчування [25, 28, 29, 39].  

Доведено, що попадання в організм з води, повітря, їжі токсичних та 

умовно-токсичних речовин при недостатності дезінтоксикаційних механізмів, 

а також недостатнє поступлення життєво важливих елементів викликають не 

тільки гостру або хронічну інтоксикацію, але і супроводжуються прихованими 
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чи вираженими дизелементозами [2, 25, 30, 39, 115]. Тенденція до 

прогресуючого зниження якості здоров’я населення України, існуюча доказова 

база щодо участі у цьому патогенних факторів зовнішнього середовища, ріст 

частоти екозалежної патології, визначають актуальність вивчення хімічного 

складу організму людей, що проживають в екологічно несприятливих умовах. 

Макроелементи – це елементи, вміст яких в організмі перевищує 0,01%. 

Деякі елементи цієї групи називають ’’органогенами’’ (кисень, азот, водень, 

вуглець) у звязку з їхньою провідною роллю у формуванні структури органів і 

тканин. Інші виконують структурні функції, однак при цьому беруть участь і в 

регуляторних процесах (кальцій, фосфор, калій, натрій, магній, сірка, хлор).  

Фізіологічно макро- та мікроелементи є кофакторами металоензимів, 

забезпечують каталітичну активність клітин, стабілізацію макромолекул 

неферментного типу, регулюють антиоксидантний захист, процеси 

детоксикації, тканинного дихання, а також потенціюють в організмі дію 

вітамінів та гормонів, беруть активну участь у синтезі білків, дефіцит яких 

значною мірою уповільнює процес одужання. За таких умов дисбаланс 

хімічних елементів служить відправною точкою або супроводжує розвиток 

практично всієї, у тому числі й стоматологічної, патології [2, 25, 29, 30, 39, 

189]. 

У вивченій літературі надзвичайно мало робіт, присвячених проблемам 

біологічної ролі макро- і мікроелементів та залежності від елементного статусу 

біохімічних, імунологічних змін, що відбуваються в організмі при ОК та 

способів їхньої профілактики. Усе вищезазначене стало передумовою для 

проведення дослідження.  

На сьогодні відомо, що навіть субнормальна забезпеченість 

біоелементами може призвести до подовження періоду реконвалесценції і до 

збільшення частоти загострень хронічних процесів, адже ОК мають тенденцію 

до рецидивування навіть через декілька років після операції. Пов’язано це 

насамперед із тим, що хімічні елементи є активними центрами практично всіх 

ферментів, гормонів, антитіл і ін., тобто впливають на велику кількість 

життєво важливих процесів. Традиційна тактика обстеження і призначення 
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лікувально-профілактичних заходів при ОК не передбачає діагностики і 

корекції змін макро- і мікроелементного статусу, що може знизити 

ефективність лікування і сприяти хронізації процесу. 

На території Івано-Франківської області знаходиться 5 районів із 

високим рівнем забруднення довкілля: Галицький (інтенсивність забруднення 

зумовлена викидами в атмосферу Бурштинської ГЕС), Снятинський (належить 

до зони радіаційного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС), 

Долинський (забруднений продуктами переробки нафтохімічної 

промисловості місцевого нафтопереробного заводу) та Калуський (високий 

рівень забруднення повітря продуктами хімічної промисловості ‖ Оріана‖), а 

також м. Івано-Франківськ (ряд підприємств хімічної і легкої промисловості та 

близьке розташування до м. Тисмениці) та м. Тисмениця, в якому функціонує 

хутро фірма ―Тикаферлюкс‖ (високий рівень забруднення питних вод та 

грунтів продуктами переробки шкіри). Зважаючи на вищезгадане, проведене 

нами дослідження дозволяє стверджувати про наявність кореляційного зв’язку 

між показниками вмісту І у питних водах і грунтах, медіаною йодурії та 

поширеністю ОК у хворих, які проживають  даних районів.  

Прикарпаття за географічним положенням і біогеохімічними 

особливостями краю належить до територій із значною йодною недостатністю. 

Івано-Франківська обл. площею 13,9 тис.км.кв., що становить 2,4% території 

України, за конфігурацією нагадує ромб, витягнутий по довгій осі з півночі на 

південь. Вона розташована на трьох різних за своєю природою ландшафтних 

зонах: на Подільській височині, у межах Передкарпаття і Українських Карпат. 

У гірській місцевості в зв’язку з особливостями рельєфу в теплий період 

спостерігається деяке ослаблення сонячної радіації. Радіаційний баланс для 

рівнин області взимку в зв’язку з великою втратою тепла за рахунок 

випромінювання - від’ємний. Улітку він досягає найвищого ступеня і майже 

вдвоє більший, ніж у весняний період і в 4 рази, ніж в осінній. Саме 

неоднорідність та строкатість ландшафтних зон, на яких розташована 

територія Івано-Франківської області, можуть створювати особливості в 
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перебігу ряду хронічних захворювань, слугувати фактором, який визначає 

тяжкість перебігу недуги та, можливо, ускладнення. 

Райони з недостатнім або надлишковим вмістом мінеральних речовин 

називають ендемічними, оскільки на їхній території часто виникають 

захворювання, пов’язані з порушенням обміну МЕ. Так, окрім географічних та 

кліматичних особливостей Прикарпаття важливе значення має вміст йоду в 

грунтах та питній воді (мкг на 1 літр, обл. СЕС, 2014 р.). Так, в Івано-

Франківській області, найнижчий вміст йоду в грунтах зазначено у 

Верховинському, Надвірнянському, Богородчанському та Рожнятівському 

районах – 4,0х10
-5

 – 10,0х10
-5

, а найвищий його рівень – на території 

Рогатинського, Галицького, Городенківського, Тлумацького та Снятинського 

районів, що відповідає рівнинній місцевості і складає 50,1х10
-5 

– 63,0х10
-5

. 

Вміст йоду у питних водах на Прикарпатті розподілявся наступним чином: 

найбільший його показник зазначався в Калуші (4,7 мкг/л), Рогатині (4,0 

мкг/л), дещо нижчий у Городенці (2,8 мкг/л), Галичі (2,4 мкг/л), Коломиї (2,6 

мкг/л) та Тлумачі (2,3 мкг/л). Найнижчий показник йоду в питних водах чітко 

корелював із низьким його вмістом у грунтах, а саме в Богородчанах (0,5 

мкг/л), Косові (1,2 мкг/л), Верховині (1,2 мкг/л), Надвірні (1,5 мкг/л) та 

Рожнятові (1,5 мкг/л). 

Реалізація цього впливу може відбуватися через активізацію 

прооксидантних процесів, потенціювання оксидативного стресу та цитокінової 

дезінтеграції, зниження бактерицидної активності нейтрофілів із подальшою 

сенсибілізацією організму. 

Зокрема, на сьогодні є доведеним те, що в патогенезі формування  

запалення при різних патологічних станах є порушення мікроелементного 

складу. В умовах диселементозу збільшується кількість проміжних продуктів 

окиснення та ксенобіотиків, які сприяють сенсибілізації організму та 

спричиняють ушкодження клітинних і лізосомальних мембран із подальшим 

вивільненням медіаторів запалення. На сьогодні виконана велика кількість 

робіт, присвячених вивченню вмісту та розподілу в організмі окремих 

елементів, їхньої фізіологічної ролі, порушенню балансу елементів в організмі 
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і розвитку пов’язаних із цим патологічних станів [2, 25, 28, 30, 39, 43, 50]. 

Доведено, що при гіпофункції щитоподібної залози часто виникають 

кандидозні ураження ротової порожнини. Однак переконливих даних щодо 

ролі йододефіциту в розвитку ОК не знайдено.  

Регуляція імунологічних реакцій забезпечується двома основними 

напрямками біологічної дії цитокінів: розвитком адекватної відповіді на 

патоген, забезпечення його локалізації та ліквідація з подальшим більш 

тривалим за часом відновленням ушкодженої структури тканини, де 

проходила запальна реакція. Цитокіни неспецифічні у відношенні до антигенів 

та є медіаторами всіх трьох типів тканинних процесів при запаленні – 

ексудації, альтерації та проліферації [18, 64, 74, 113, 126, 151]. 

Вивчення ролі системи цитокінів дозволяє отримати інформацію про 

функціональну активність різних типів імунокомпетентних клітин, про 

виразність запального процесу і його прогноз, про співвідношення процесів 

активації Т-хелперів. 

Поширення та підтримання запалення при ОК із наступними клінічними 

загостреннями і переходом у хронічний стан залежить від комплексу 

механізмів, які характеризуються множинними клітинними і молекулярними 

взаємодіями [18, 113, 128, 130]. Саме тому в патогенезі ОК незаперечна роль 

належить цитокінам. Цитокіни – це важливі гетерогенні медіатори 

міжклітинних взаємодій при імунній відповіді, запаленні, гемопоезі, а також у 

міжсистемних взаємодіях. За хімічною природою вони є 

низькомолекулярними білковими речовинами, які виробляються, переважно, 

активованими клітинами імунної системи, без специфічності відносно 

антигенів [130, 153, 174, 180]. Потрапляючи в мікрооточення клітини, 

цитокіни взаємодіють із високоафінними рецепторами її цитоплазматичної 

мембрани. Через внутрішньоклітинні елементи сигнал передається в ядро, де 

активуються відповідні гени і в наступному детермінують синтез цитокінів. 

Останні діють на інші клітини-мішені, тобто формується каскад взаємодій 

―клітина-мішень‖ [64, 130, 185]. У цитокіновій системі важливе місце 

посідають інтерлейкіни (IL), які синтезуються лейкоцитами та первинно на 
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них діють. На сьогодні ідентифіковано і клоновано двадцять IL. Вони залучені 

практично в кожну ланку імунітету, включаючи диференціювання 

попередників клітин імунної системи, представлення антигену, клітинну 

активацію і проліферацію, експресію молекул адгезії [18, 64, 130, 185].  

У патогенезі ОК, як складного імунозапального захворювання особливо 

актуально слід розглянути роль інтерлейкінів 4 та 6. Інтерлейкін-4 (IL-4), 

основним джерелом якого є Тh2 лімфоцити; він стимулює проліферацію 

активованих В-лімфоцитів, індукує переключення синтезу імуноглобулінів до 

Ig G1 та Ig E, посилює експресію молекул головного комплексу 

гістосумісності ІІ класу, стимулює фагоцитарну активність макрофагів. Тому 

запалення за участю еозинофілів пов’язане з підвищенням експресії судинних 

молекул адгезії на ендотелії під впливом IL-4. Інтерлейкін-6 (IL-6) 

продукується макрофагами, фібробластами, хондроцитами, епітеліальними 

клітинами слизових оболонок та лімфоїдних органів у відповідь на 

інфікування. Цей цитокін посилює термінальне диференціювання В-клітин у 

плазматичні, стимулює секрецію антитіл останніми, посилює 

диференціювання мієлоїдних стовбурових клітин, активує синтез протеїнів 

гострої фази запалення гепатоцитами. Втім, характер змін указаних цитокінів у 

хворих з ОК вимагає уточнення. 

За даними ряду досліджень у хворих на ОК наявні порушення в імунній 

системі [64, 130, 153]. Втім, їхні характеристики, стійкість і вплив на розвиток 

та прогресування захворювання вивчені недостатньо. Такі дослідження 

поодинокі та різноспрямовані, що обгрунтовує необхідність подальших 

наукових розробок для індивідуалізації та вдосконалення лікувальних 

програм. Якість життя пацієнтів із ОК також залежить від ступеня контролю 

власної мікрофлори. Однак питання ранньої діагностики та прогнозування 

ризику формування і прогресування ОК вивчені недостатньо. Даних про 

клінічні особливості ОК з урахуванням стану імунної системи в науковій 

медичній літературі нами знайдено не було, що і визначило мету нашої роботи.  

Загальновідомо, що будь-який патологічний процес перебігає на фоні 

утворення активних форм кисню (АФК) та інтенсифікації вільнорадикального 
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окиснення біосубстратів. Так, важливу роль у патогенезі переважної більшості 

захворювань ротової порожнини (РП), у тому числі й утворення одонтогенних 

кист (ОК), відіграє окисний стрес (ОС), основною причиною якого є дисбаланс 

у системі ‖оксиданти-антиоксиданти‖, що виражається надмірним утворенням 

АФК і ослабленням ефективності антиоксидантного захисту (АОЗ) [94, 117, 

175]. Така особливість ряду стоматологічних нозологій зумовлена тим, що РП 

піддається постійному безпосередньому впливу екзогенних оксидантів 

(ксенобіотиків), які знаходяться в навколишньому середовищі та потрапляють 

різними шляхами; ненасичені жирні кислоти служать субстратом для реакції 

перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ); мікроорганізми викликають активацію 

фагоцитів, які продукують при цьому значну кількість АФК.  

Доведено, що значна частина АОЗ в РП сконцентрована в слині, 

сироватці крові. Порушення функціонування АОЗ призводить до утворення 

великої кількості АФК. Володіючи високою реакційною здатністю, АФК 

можуть незворотно пошкоджувати біологічно важливі молекули, викликаючи 

запалення внаслідок активації акумульованих у РП фагоцитів і, як наслідок, 

виникає оксидативний стрес.  

На сьогоднішній день доведено, що в стані окисного стресу під дією 

АФК перекисному окисненню підлягають не тільки ліпіди, а й білки 

плазматичних мембран [4, 17, 46, 64, 87, 93]. Вважається, що негативний ефект 

окисномодифікованих білків у клітинах пов’язаний із тим, що окиснені білки є 

джерелом вільних радикалів, які виснажують запаси клітинних 

антиоксидантів. Продукти вільнорадикального окиснення білків призводять до 

окисного ураження дезоксирибонуклеїнових кислот (ДНК) клітини. При 

цьому, перекисне окиснення білків (ПОБ) є не тільки пусковим механізмом 

патологічних процесів при стресі, а й найбільш раннім маркером окисного 

стресу. Динаміка змін продуктів ПОБ є відображенням ступеня окисного 

ураження клітин та резервно-адаптаційних можливостей організму. 

Вважається, що рівень показників окисної модифікації білків (ОМБ), 

порівняно з рівнем ПОЛ, є інформативнішим маркером наявності окисного 

стресу в організмі [62, 65, 66, 69, 81, 92].  
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Механізми вільнорадикального окиснення макромолекул у перебігу ОК 

залишаються маловивченими і до кінця не розкритими. Нині наявні лише 

поодинокі публікації про стан процесів пероксидації білків при ОК, що і 

зумовило вибір напрямку дослідження.  

 

1.2. Роль ендотеліальної дисфункції у формуванні кист 

Ше один момент у патогенезі ОК, який заслуговує на увагу – це роль 

ендотелію в регуляції судинної проникності та судинного тонусу. В якості 

поверхні розподілу середовищ між кров’ю і судинною стінкою, ендотелій 

відіграє важливу роль у передачі сигналів різних нейрогуморальних систем на 

субендотеліальні структури [2, 50, 63, 64]. Крім цього, ендотелій забезпечує 

динамічну рівновагу між вазодилатуючим та вазоконстрикторним факторами; 

регулює ріст і проліферацію субендотеліальних клітин і неклітинних структур, 

впливаючи на судинну проникність [2, 63, 64].  

Вважають, що механізм впливу ендотелію на судинний тонус носить 

переважно ауто-паракринний характер [14, 63]. Відомо, що синтезований 

ендотелієм судин оксид азоту (NO) є найважливішим релаксуючим медіатором 

[50, 64]. Крім NO, ендотелій продукує декілька потужних вазоактивних 

субстанцій, включаючи судиннорозширюючі речовини типу ендотелій 

залежного гіперполяризуючого фактора і простацикліну, а також деякі 

вазоконстриктори, такі як ангіотензин-2, ендотелін, вільні радикали 

недоокиснених жирних кислот, простагландин F2 альфа і тромбоксан А2 [2, 63, 

64, 113].  

Ці вазоконстрикторні речовини проявляють не тільки короткочасний 

ефект по відношенню до судинного тонусу, але і сприяють ремоделюванню 

судин [14, 36, 50]. У фізіологічних умовах існує рівновага між 

ендотелійзалежним і релаксуючим факторами. Зміни в цій рівновазі можуть 

стати причиною виникнення локального спазму і підвищення судинного 

тонусу [63, 96]. Поряд із гуморальною існує система механічних факторів, які 

забезпечують ауторегуляцію судинного тонусу, основним компонентом якої є 

напруження зсуву на ендотелії [14, 36, 113]. В ендотелії знаходяться 
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рецептори, здатні перетворювати механічні стимули і викликати релаксацію 

судин посередництвом індукції NO-синтетази і накопиченням NO. Вторинним 

месенджером NO є циклічний гуанілмонофосфат (цГМФ) і гуанілатциклаза. 

Важливо, що вона зв’язується з усіма доменами фосфоліпази і забезпечує 

взаємодію рецептора ліганда і внутрішньоклітинного цГМФ, який 

фосфорилює фосфоламбан. Останній регулює об’єм току іонів кальцію через 

кальційзалежні канали. Обидві системи регуляції судинного тонусу тісно 

взаємопов’язані і відіграють велику роль в адаптації об’єму перфузії до 

метаболічних потреб периферичних тканин [2, 14, 18, 36, 63]. 

Ендотеліальна дисфункція (ЕД) безпосередньо пов’язана з порушенням 

рівноваги медіаторів, які забезпечують регуляції судинного тонусу: 

ендогенними факторами судинної релаксації (NO,  натрійуретичний пептид С) 

і констрикції (ендотелін-1, простагландин F2-альфа) [57, 96, 113]. Найбільшого 

значення у формуванні ЕД надають внутрішньоклітинному оксидативному 

стресу. Вважають також, що провідну роль у порушенні функції ендотелію 

відіграє неконтрольований потік іонів кальцію, що сприяє формуванню 

аномальної відповіді судин на фізіологічні стимули [2, 36, 50, 96]. 

Численні факти підтверджують думку дослідників про те, що ЕД може 

бути результатом ремоделювання судин, що порушення продукції NO може 

бути пов’язане з запальною інфільтрацією субендотелію. Вважається, що у 

щурів ЕД реалізується внаслідок субендотеліальної інфільтрації 

мононуклеарами. На сьогодні представлені дані про запальне походження ЕД, 

зумовлене інфільтрацією субінтими артерій лімфоцитами і макрофагами [18, 

64, 96, 107]. До теперішнього часу є підтвердження того, що ЕД може бути 

зумовлена первинним генетичним дефектом. Досліджуючи генотип 

ангіотензинперетворюючого фермента у хворих з артеріальною гіпертензією є 

думка, що порушення NO-синтетазної активності ендотелію судин асоціює з 

певним дефектом генома ендотеліоцитів [63, 64, 113]. 

Таким чином, розглядається можливість активної локальної секреції 

ендотеліну-1 або порушень його утилізації в якості однієї з причин ініціації, у 

тому числі, й ОК, а також ймовірного зв’язку з порушенням рівноваги 
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біоелементів в організмі, зокрема, кальцію. Окрім цього, ЕД можна розглядати 

як один із механізмів формування ОК, відзначаючи, що ЕД може виникнути 

раніше, ніж клінічні прояви ОК. Однак таких даних на користь формування 

ОК в опрацьованій нами літературі знайти не вдалося, що теж може бути 

важливим патогенетичним підґрунтям для формування ОК у хворих. 

 

1.3. Основні підходи до діагностики кист щелепно-лицевої ділянки 

При розгляді питань патоморфології кист, слід зауважити, що оболонка 

ОК представлена сполучною тканиною, яка безпосередньо прилягає до 

оточуючої кістки та зсередини вистелена епітелієм, який побудований, як 

правило, за типом покривного плоского епітелію ротової порожнини без 

повного ороговіння [3, 7, 31].  Інколи кисти, що походять від зубів верхньої 

щелепи можуть бути вистелені циліндричним, кубічним або миготливим 

епітелієм, що нагадує слизову оболонку верхньощелепної пазухи. У товщі 

оболонки ОК мікроскопічно майже завжди можна виявити запальні зміни 

різного ступеня вираженості. Запальні явища ведуть до ерозії епітелію з 

наступним некрозом частини або всієї оболонки. До характерних особливостей 

ОК слід віднести наявність в їхньому вмісті і стінках холестерину. Його поява 

пов’язана з розпадом клітинних структур, багатих ліпідами. ОК є джерелом 

постійного подразнення нервів, що в неї вросли, тобто нервово-рефлекторні 

подразнення передаються в центральну нервову систему. Встановлено два 

типи нервових волокон оболонки ОК: пери- та інтракапсулярні. Характерно, 

що в інтракапсулярних нервах (тих, що вросли в оболонку кисти) виявляють 

різні дистрофічні зміни [33, 38, 41,  47]. 

У розвитку ОК розрізняють 2 періоди: 1-й – навколокореневі кисти з 

безсимптомним клінічним перебігом або з симптомами пухлини, що володіє 

експансивним ростом; 2-й – нагноєні кисти з симптомами гострого або 

хронічного запалення. 

Клініка ОК у початковій стадії розвитку проходить безсимптомно, а її 

виявлення – це випадкова знахідка при рентгенографії зубів. Подальший 

розвиток та збільшення розмірів кисти залежить від того, в яких анатомічних 
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ділянках вона виникла. Коли настає деформація кістки, ознаки кисти 

привертають до себе увагу як самого пацієнта, так і лікаря, а пізніше і тих, хто 

оточує хворого. Виникле здуття коміркового відростка та частини доволі часто 

зумовлює асиметрію обличчя. В інших випадках скарги хворих зводяться до 

наявності нориць на комірковому відростку. Іноді може спостерігатися 

симптом легкої важкості в ділянці ―причинного‖ зуба, на який хворі не завжди 

звертають увагу. При нагноєнні кист погіршується загальний стан, з’являються 

симптоми інтоксикації та інші ознаки запального процесу, тому часто кисти 

виявляють при нагноєнні [42, 47, 56, 58]. 

Найчастіше ОК ростуть у бік присінка рота (при локалізації в ділянці 

коренів нижніх різців, ікол, верхніх премолярів, за винятком других різців), 

оскільки тут відсутній значний опір із боку зовнішньої кортикальної 

пластинки. При огляді ротової порожнини виявляється згладженість або 

вибухання округлої форми передньої стінки щелепи в ділянці перехідної 

складки. Розмір випинання залежить від стадії розвитку ОК і коливається від 

горошини до курячого яйця. Слизова оболонка та періост над випинанням не 

змінені.  

При пальпації кісткова тканина над кистою може прогинатися і 

потріскувати при надавлюванні – з’являється пергаментний хруст (симптом 

Рунге-Дюпюїтрена) або симптом пластмасової іграшки [79, 86, 88, 105, 118, 

129].  Обов’язковою умовою для його виникнення є наявність кісткового 

дефекту з протилежної сторони відносно ділянки кістки, яку натискають. 

Симптом пергаментного хрусту можливий при проростанні кисти у 

верхньощелепну пазуху (порожнину носа). Рідина, яка заповнює кісткову 

порожнину при цьому симптомі, повинна змінити свій об’єм усередині 

кісткової тканини, а це можливо тільки при її зміщенні. 

Поступово прогресуюча атрофія кістки призводить до виникнення в 

кістковій стінці ―вікна‖ - дефекту кістки, у його центрі визначається 

флюктуація (коливання вмісту кисти). Слизова оболонка в перфорованій 

ділянці в кольорі не змінена. ―Причинний‖ зуб зазвичай із каріозною 

порожниною значних розмірів і мертвою пульпою. Може спостерігатися 
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конвергенція коронок поряд розташованих зубів. Інші зуби, розміщені в зоні 

кисти, мають знижену електрозбудливість. Під час лікування зуба 

пульпекстрактор може проникнути за межі верхівки кореня і через кореневий 

канал виділяється прозора, солом’яно-жовтого кольору рідина. При видаленні 

зуба ця рідина виділяється через комірку. Зондуючи (ґудзиковим зондом) 

комірку, можна проникнути в порожнину кисти [79, 86, 88, 105, 129].  

Розвиваючись у ділянці нижніх молярів, де шар кортикальної речовини 

майже однаковий з обох боків, киста, як правило, рівномірно розсуває їх, 

надаючи тілу нижньої щелепи та частині веретеноподібної форми. При цьому 

киста також розростається назад і вперед, тисне на губчасту речовину і 

призводить до її атрофії. Нервово-судинний пучок на нижній щелепі 

відтісняється кистою по мірі її росту і не втягується в патологічний процес. 

Його здавлювання може викликати симптом Венсана (парестезію нижньої 

губи). Якщо киста локалізується в ділянці нижніх третіх молярів, то вона 

розвивається в напрямку назад і догори, руйнуючи кут та гілку щелепи.  

Кисти, які ростуть від коренів других верхніх різців, верхівки яких нахилені в 

піднебінну сторону поступово руйнують кортикальну пластинку з 

піднебінного боку. При проростанні ОК у порожнину носа її клінічна 

симптоматика змінюється. У нижньому носовому ході можна виявити 

вип’ячування, яке називається валиком Гербера. З’являється закладеність носа, 

зниження нюху або утруднення носового дихання на стороні ураження [114, 

116, 118, 122, 129].  

Згідно з дослідженнями Ю. Й. Бернадського  [105, 118, 129] ОК, що 

вростають у верхньощелепну пазуху і цим деформують її, мають дещо 

своєрідний клінічний перебіг. Зокрема, зіставлення термінів виявлення перших 

симптомів хвороби при кистах, що деформують верхньощелепну пазуху, із 

термінами прийняття хворого на стаціонарне лікування та розмірами кисти 

свідчать про факт надто тривалого безсимптомного розвитку таких кист, що 

призводить до пізнього звернення та госпіталізації. Клінічна картина таких 

кист різноманітна і залежить від локалізації та їхнього розміру, ступеня 

деформації верхньощелепної пазухи, а також від характеру вмісту кисти та 



44 

загального стану організму. Найхарактернішими симптомами цих кист є: 

випинання та стоншення стінок верхньої щелепи, податливість їх, наявність 

симптому Рунге-Дюпюїтрена, валика Гербера, зруйнованих ―причинних‖ зубів 

або зубів із негативною електрозбудливістю пульпи, конвергенція зубів, 

нориці в ділянці коміркового відростка щелепи [7, 129, 141, 145, 159]. 

Одним із факторів, що формує клінічну картину і є визначальним при 

виборі способу лікування є розмір ОК, який залежать від локалізації, 

тривалості її росту, характеру клінічного протікання. У клініці ОК щелеп 

підрозділяють на малі, середні та великі. До кист малого розміру належать 

кисти діаметром до 1,5 см, що не виходять за межі коміркового відростка, до 

середніх – кисти до 2,5 см у діаметрі з поширенням на тіло щелепи, а до 

великих – кисти більше 2,5 см, також поширені на тіло щелепи [8, 9, 162, 170]. 

Однак дана класифікація досить умовна. 

ОК росте повільно, безсимптомно, непомітно для хворого. Вона може 

досягнути великих розмірів, перш ніж з’являться будь-які скарги або киста 

буде виявлена випадково як діагностична знахідка при рентгенологічному 

обстеженні. Так, В.С. Стародубцев, Я.М. Біберман та Н. М. Чуприніна при 

рентгенологічному обстеженні 6000 людей виявили в 365 хворих одонтогенні 

кисти, які клінічно себе нічим не проявляли [44, 45, 118]. Аналізуючи 

результати рентгенологічного обстеження, автори прийшли до висновку, що 

близько 3 % РОК, які займали майже повністю тіло нижньої щелепи, 

виявлялися випадково при рентгенологічному обстеженні, проведеному з 

приводу іншого захворювання. S. Traup (2003) рентгенологічно обстеживши 

2340 пацієнтів, виявив більше 400 хворих із ОК щелеп, які не давали ніяких 

клінічних симптомів. Одержані дані дозволили авторам рекомендувати 

рентгенологічний метод діагностики ОК як основний, що узгоджується з 

даними інших досліджень [44, 177, 179]. 

До числа складних завдань діагностики ОК належить визначення 

істинних розмірів кісткового дефекту, що залишається після видалення 

оболонки кисти. Уточнення меж кисти необхідне для вирішення питання про 
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необхідність депульпування зубів, верхівки яких знаходяться в порожнині 

кисти, а також для вибору типу допоміжного резерву ясен [176, 191, 193]. 

При хірургічному лікуванні ОК було помічено, що дійсні розміри 

кісткового дефекту більші за його тінь, яка проектується на рентгенограмі. Це 

викликає певні труднощі при виборі лікувальної тактики відносно зубів, 

розміщених у зоні кисти. 

Для виявлення істинних меж кісткового дефекту може бути використана 

контрастна рентгенографія. Однак дана методика не одержала широкого 

застосування в клінічній практиці через свою трудоємкість [7, 9, 44, 191]. 

Рентгенологічна картина ОК різноманітна і залежить від локалізації, наявності 

запалення, особливостей розвитку кисти. У більшості випадків ОК на 

рентгенограмах мають невеликі розміри і рідко перевищують 1,5-2 см у 

діаметрі і тільки 8% мають більший діаметр [22, 23, 44]. 

По рентгенограмі можна визначити ступінь взаємовідношень коренів 

інтактних зубів і оболонки кисти. При зануренні коренів інтактних зубів у 

порожнину кисти періодонтальна щілина не простежується на рентгенограмі 

внаслідок розсмоктування кісткової тканини. Якщо періодонтальна щілина на 

рентгенограмі прослідковується, то корені таких зубів проектуються на 

порожнину кисти, а насправді вони цілком або частково оточені стінками 

комірок [31, 44, 45, 79]. 

На рентгенологічному знімку киста являє собою округлої або овальної 

форми вогнище деструкції кісткової тканини щелепи. Це вогнище має досить 

високу прозорість і однорідність, що зумовлено порушенням цілісності обох 

або однієї компактних пластинок щелепної кістки. По периферії визначається 

тінь шару компактної кісткової тканини, так звана ―замикальна пластинка‖. 

Корінь зуба пов'язаний із кистою є в диференційній діагностиці основною 

ознакою ОК та інших пухлин та пухлиноподібних захворювань щелеп [23, 44, 

57, 102]. 

Найхарактернішою ознакою кисти є наявність чітких, округлих контурів 

вогнища деструкції та замикальної пластинки. Рентгенологічно кістковий 
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дефект може бути однокамерним, багатокамерним або комірковим з 

фестончастим контуром [44, 96, 103, 123]. 

Якщо верхньощелепна кістка добре пневматизована з нормально 

розвиненими верхньощелепними пазухами, в які проникли верхівки зубів, то 

кістозне утворення поступово вростає у верхньощелепну пазуху, відтискуючи 

її дно всередину і вгору. При високому склепінні піднебіння киста рівномірно 

розсовує обидві пластинки кортикальної речовини і щілиноподібно 

поширюючись вверх, вперед і назад призводить до атрофії губчастої речовини 

в межах кількох зубів, деформує верхньощелепну пазуху [104, 105, 124]. На 

рентгенограмах додаткових пазух носа можна побачити куполоподібне 

витягування, яке проектується на ділянку верхньощелепної пазухи, наявне 

зміщення кісткового дна пазухи. Для уточнення діагнозу проводять 

контрастування рентгенконтрастними речовинами (йодоліполом, 

верографіном, урографіном та ін.) або проводиться комп’ютерна томографія 

[44, 120, 121].   

Діагностичне значення ОК має пункція. Під час пункції кистозної 

порожнини (товстою голкою) отримують бурштиново-прозору рідину з 

домішками холестеринових зерен-блискіток, що надають їй опалесцюючого 

відтінку, однак у будь-якому випадку, кінцевий діагноз ОК уточняється при 

гістологічному дослідженні біоптату [122]. 

Окрім питань, що стосуються визначення походження і розмірів кисти, 

велике значення для діагностики з метою збереження зубів, розміщених у 

ділянці кисти, має електроодонтодіагностика [9, 44, 120, 124]. 

Інтактним зубам, що проектуються в зоні кисти і мають на рентгенограмі 

періодонтальну щілину, обов’язково повинна проводитися 

електроодонтометрія. При відсутності реакції на струм вище 100 мкА зуби 

необхідно депульпувати і провести повноцінне ендодонтичне лікування. Якщо 

поріг електрозбудливості пульпи зубів відповідає встановленим межам норми, 

то їх, як правило, не депульпують [7, 8, 9, 118, 123]. 

Таким чином, тактика відносно зубів з інтактною пульпою, розміщених 

у зоні ОК і прилеглих верхівками коренів до її оболонки базується на 
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електроодонтометрії і рентгенологічному обстеженні, проведеними до 

операції. Діагноз ОК встановлюється на основі анамнезу, клініки і даних 

об’єктивного обстеження, рентгенографії, пункції, визначенні 

електрозбудливості пульпи зубів, цитологічного та гістологічного досліджень. 

 

1.4. Сучасні методи лікування хворих на одонтогенні кисти 

Лікування одонтогенних кист хірургічне і зводиться до повного 

вилущування оболонки кисти (цистектомія) або до її розкриття з утворенням 

широкого сполучення з ротовою порожниною (цистостомія) (Протокол МОЗ 

України № 566 від 23.11. 2004). 

Повне вилущування оболонки кисти показано при невеликих її розмірах 

без ознак запалення, коли до оболонки кисти прилягають один або два зуби. 

Цистостомія показана при великій кисті, особливо з ознаками запалення, коли 

повне вилущування оболонки кисти пов'язане з небезпекою пошкодження 

сусідніх порожнин (розкриття верхньощелепної пазухи, носових ходів), 

оголення і пошкодження судинно-нервового пучка на нижній щелепі або 

судинно-нервових пучків у великій кількості, розташованих поряд із зубами. 

Обидві операції проводять під місцевим інфільтраційним і 

провідниковим знеболенням, залежно від локалізації кисти. Як правило, на 

верхній щелепі операції здійснюють під інфільтраційним, а на нижній щелепі, 

в основному, під провідниковим знеболенням. 

Цистектомія. При підготовці хворих до операції повинні бути 

запломбовані канали зубів, що підлягають резекції [7, 8, 118, 129, 136, 191]. 

Оперативний доступ здійснюється викроюванням півмісяцевого або 

трапецієвидного слизово-окістного клаптя в ділянці вестибулярної поверхні 

альвеолярного відростка відповідно розташуванню кисти. Основа клаптя 

повинна бути повернена до тіла щелепи. Краї розрізу на слизовій оболонці 

повинні на 0,5-1 см заходити за границі кісткових країв кисти, щоб  лінія 

майбутнього шва не знаходилася над порожниною [7, 129, 154, 170]. Коли 

межі кисти на щелепі без зубів тягнуться до  коміркового гребеня або при 

операції показано видалення зубів, розташованих у ділянці кисти, вигідніше 
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формувати трапецієвидний клапоть. При цьому розріз проводиться по 

ясенному краю або через дефект на місці видалених зубів, що дозволяє добре 

закрити кісткову рану при накладанні швів [8, 9, 141, 158, 194]. 

Утворений слизово-окісний клапоть відшаровують від кістки   спочатку 

распатором, а потім марлевим тампоном. Виявлену над кистою   поверхню 

кістки трепанують штикоподібним бором або долотом. Подальше розширення 

входу в порожнину кисти проводять кістковими кусачками. За наявності 

кісткового дефекту над кистою розширення входу можна почати відразу ж із 

застосуванням кісткових кусачок. Після достатнього оголення кисти вигнутим 

распатором повністю відшаровують оболонку. Оболонка кореневої кисти 

легко відділяється від кістки, за винятком ділянки, спаяної з коренем зуба, що 

послужив причиною кисти. Корені зубів, повернені в порожнину кисти, перед 

операцією запломбовані цементом, підлягають резекції. У разі недостатнього 

заповнення каналу цементом, виявленого під час операції, проводять його 

ретроградне пломбування через верхівку зрізаного кореня [7, 8, 9, 129, 177]. 

Оскільки під час операції не вдається повністю висушити корінь зуба, 

канал слід пломбувати срібною амальгамою. Якщо цистектомію проводять при 

фолікулярній кисті, де є ретинований зуб, він підлягає видаленню. У дітей 

його можна залишити в щелепі, якщо ретинований зуб не є надкомплектним 

[3, 7]. У деяких спостереженнях ретинований зуб після операції прорізався в 

правильному положенні. Після видалення оболонки порожнину кисти 

промивають розчином антисептиків [7, 8, 195]. 

Деякі автори заповнюють кісткову порожнину гемостатичною губкою, 

консервованою губчатою речовиною алогенної кістки, подрібненим м’язом. 

На думку цих авторів, заповнення кісткової порожнини прискорює процес 

остеогенезу [24, 31, 35]. 

На відповідну ділянку губи або щоки накладають давлячу пов'язку на 2-3 

години з метою попередження утворення гематоми. Шви знімають на 7-8-у 

добу після операції. При сприятливому результаті операції кісткова порожнина 

заповнюється кров’яним згортком, який піддається організації і через 3-6 міс 

перетворюється в кісткову тканину [7, 8, 9, 129]. 
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Цистостомія. Оперативний доступ той же, що і при цистектомії, але 

розмір викроєного слизово-окісного клаптя повинен відповідати розміру 

кисти. Після трепанації і повного видалення передньої стінки кисти марлевим 

тампоном видаляють її вміст, зуб, що став причиною кисти, видаляють. Якщо 

необхідно зберегти зуб і провести резекцію верхівки кореня причинного зуба, 

то слизово-окісний клапоть слід формувати основою до ясенного краю, що 

дасть можливість закрити цим клаптем куксу кореня зуба. Порожнину кисти 

промивають перекисом водню, після чого слизово-окісний клапоть завертають 

всередину. Через 5-7 діб тампон міняють. Надалі тампонують тільки вхід у 

порожнину. Через 3-4 тижні, коли епітелізуються краї, тампонування 

порожнини припиняють. Надалі промивання  порожнини і догляд за нею  

здійснює сам хворий [7, 8, 129, 105]. 

Розгерметизовано киста припиняє свій ріст і з часом зовсім зникає за 

рахунок опозиційного росту кісткової тканини. 

Якщо цистотомія проведена в ділянці кисти, яка значно відтісняє 

гайморову пазуху, то через 6-12 міс на місці кисти залишається невелике 

кісткове заглиблення, а гайморова пазуха розправляється і набуває нормальних 

розмірів [44, 118, 129, 105].  

У людей похилого віку, зважаючи на зниження відновних процесів 

доцільніше з'єднати кисту з верхньощелепною пазухою, а потім створити 

співустя з нижнім носовим ходом як при радикальній гайморотомії. Рану зі 

сторони ротової порожнини потрібно зашити наглухо. Об’єднана порожнина 

існує надалі як щелепна пазуха. Причинний зуб видаляють [3, 7, 9]. 

Розкриття кисти зі сторони нижнього носового ходу (назальна 

цистотомія) не набуло поширення, зважаючи на часті рецидиви через 

звуження утвореного співустя [96, 105]. 

В. І. Сердюков, С. І. Лисенко [3, 7, 9, 129] запропонували спосіб 

хірургічного лікування нагноєної щелепної кісти: під провідниковим 

знеболенням двома вертикальними розрізами від вільного краю ясен до 

перехідної складки на вестибулярній поверхні коміркового відростка щелепи 

за межами проекції і кистозної порожнини розтинають гнійник і рани 
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з’єднують між собою в підокісному просторі по типу контрапертури. Трохи 

піднявши мостоподібний клапоть, за допомогою бору і кутового наконечника 

видаляють ділянку вестибулярної кістозної стінки, яка складається з кісткової 

та кістозної оболонок. Після евакуації вмісту кисти її порожнину дренують Т-

подібною еластичною трубкою для промивання та відведення гною. Гострий 

запальний процес закінчується протягом 4-6 діб, а у фіксованому в ділянці 

шийок зубів клапті відновлюється кровообіг. Тому на 5-7-у добу роблять 

горизонтальний розріз по краю ясен, відшаровують і перевертають 

трапецієподібний слизово-окісний клапоть і далі завершують цистектомію. 

Невідкладна допомога при нагноєнні одонтогенних кист може 

здійснюватись за одним із методів Г. В. Кручинського і В. І. Філіпенка, суть 

яких полягає в негайній евакуації гною з кістки або через вертикальний розріз 

слизової оболонки і окістя в присінку рота або поруч із передбачуваним краєм 

кисти (якщо діаметр її до 1 см), або через Г-подібний розріз із наступною 

цистотомією (якшо діаметр кісти більше, ніж 1 см). Цього принципу 

дотримуються і при лікуванні абсцесу на твердому піднебінні [3, 7, 35, 40, 42]. 

Післяопераційний період. Після цистектомії та накладання глухих швів 

можливе нагноєння кров'яного згортка або ж покладеної в щелепну порожнину 

кістково-губчатої речовини (ало- або ксенокістки). У такому разі слід 

призначити внутрішньом'язову антибіотикотерапію за загальними правилами 

та зняти 2-3 шви. Рану потрібно вести напіввідкритим методом, надавши 

можливість гнійному ексудату постійно витікати в РП. Для запобігання 

нагноєння ало- або ксенокістки, якою з метою остеогенезу заповнено 

порожнину кістки, у післяопераційному періоді слід проводити профілактичну 

антибіотикотерапію, визначивши до операції чутливість мікрофлори вмісту 

кисти та РП до антибіотиків [7, 105, 115, 118]. 

Перспективним напрямком на даний час є і буде залишатись 

удосконалення комбінованої терапії у вигляді не альтернативних, а 

взаємодоповнюючих методів патогенетично обгрунтованої імунокорекції з 

урахуванням сучасних поглядів на патогенез ОК. Зважаючи на роль 

імунологічних зрушень у ґенезі ОК у пацієнтів, ведеться інтенсивний пошук 
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імуномодулюючих засобів, які володіють оптимальним лікувально-

профілактичним потенціалом із мінімальним побічним ефектом. На сьогодні 

існують ІІІ покоління імуномодулюючих препаратів (ІМ) мікробного 

походження: 0 покоління – живі бактерії; І покоління – лізати мікроорганізмів 

(монопатогенні, поліпатогенні); ІІ – частково очищені компоненти 

(ліпополісахариди, рибосоми, пептидоглікани, нуклеїнові кислоти) і ІІІ 

покоління – мінімально біологічно активні фрагменти бактеріальної клітинної 

стінки (глюкозамінілмурамілдіпептид (ГМДП) – лікопід, СрG 

олігонуклеотиди). В організмі ГМДП утворюється в природних умовах під 

впливом гідролітичних ферментів, які розщеплюють бактеріальну клітинну 

стінку. Таким чином, останній - один з небагатьох ІМ, який володіє відомим і 

передбачуваним механізмом дії. Біологічна активність препарату 

глюкозамінілмурамілдіпептиду зумовлена наявністю рецепторів ГМДП, 

локалізованих в ендоплазмі фагоцитів (нейтрофілів, макрофагів) і Т-

лімфоцитів і реалізується шляхом зв’язування його діючої речовини з 

внутрішньоклітинним рецептором вродженого імунітету - NOD2, стимулює 

бактерицидну та цитотоксичну активність фагоцитів, посилює презентацію 

ними антигенів, проліферацію Т- і В-лімфоцитів, підвищує синтез 

специфічних антитіл, вироблення протизапальних цитокінів, гама-інтерферону 

[32, 63, 130, 153]. Клініко-імунологічна ефективність ГМДП у лікуванні ряду 

соматичних захворювань підтверджена експериментальними та клінічними 

роботами останніх років, де з’ясовано вплив препарату на патогенетичний 

механізм алергічного запалення, а саме зміна співвідношення Th1/Th2-клітин у 

бік Th1 [38, 51, 64]. Відомі і інші особливості ГМДП: протипухлинний і 

антиметастатичний ефекти; стимуляція лейкопоезу, відновлення кількості 

гранулоцитів [52, 130, 153]. 

Огляд даних літератури засвідчив причетність зрушень біоелементного 

статусу до розвитку стоматологічних захворювань. Для відновлення дефіциту 

біоелементів, необхідних для нормального перебігу біохімічних процесів, для 

підтримки діяльності імунної системи, опірності організму, у разі 

незбалансованого харчування показане застосування комплексу мінеральних 



52 

сполук та біоелементів. Одним з таких препаратів може бути водний розчин 

Крапель Береш Плюс, більшість елементів якого знаходяться в клітинах у 

вигляді кофакторів ферментів, забезпечуючи їхню каталітичну активність, 

стабілізацію структур макромолекул та нормалізацію рівня вітамінів і 

гормонів в організмі [43, 115]. Біоелементний комплекс (БК) виявляє виражену 

імуномодулюючу дію на клітини імунної системи та підсилює специфічну 

резистентність організму, що доведено при ряді соматичних захворювань [39, 

54, 84, 91]. 

На сьогодні, у медицині важливе місце відводиться профілактичній 

спрямованості щодо основних захворювань, у тому числі, й стоматологічних. 

Зміст її полягає не тільки в активному попередженні виникнення 

захворювання, а й в умінні прогнозувати, які з систем чи ланок організму в 

критичні періоди розвитку виявляться найбільш уразливими до впливу 

шкідливих факторів зовнішнього середовища. Це дозволить виявити 

характерні особливості кожного пацієнта з групи ризику в той період, коли 

фактори ризику ще не встигли виявити свій коригуючий вплив на механізми 

гомеостазу і вони є максимально збалансованими [39, 91, 95]. 

Поряд із цим, у сучасних умовах набирає розвитку персоніфікована 

медицина, спрямована на покращення надання медичної допомоги пацієнтам з 

ОК, індивідуалізацію їхнього лікування, яка в значній мірі повинна 

враховувати особливості перебігу захворювання, залежно від регіону 

проживання, порушення біоелементного статусу.  

Саме тому своєчасне виявлення ОК сприятиме не лише зниженню 

інвалідизації і підвищенню ефективності лікування, але й уникненню 

додаткових фінансових витрат. Водночас недостатня підготовка лікарів 

першого контакту (поліклінічної служби) у питаннях хірургічної стоматології 

призводить до пізньої діагностики ОК і несвоєчасного призначення 

адекватного лікування. 

Таким чином, сьогоднішня ситуація диктує потребу розширення знань 

лікарів-стоматологів із питань діагностики, лікування і профілактики ОК. 
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Більшість загострень ОК зумовлена некоректною терапією внаслідок 

недооцінки анамнестичних даних і неправильного трактування клінічної 

симптоматики та динаміки захворювання в цілому [106, 108, 114]. Тому тільки 

своєчасна діагностика ОК, призведе до адекватної терапії і, відповідно, до 

контрольованої курації таких хворих, що дозволить запобігти розвитку 

серйозних ускладнень, покращить якість життя пацієнтів із даною недугою. 

Лікування ОК ґрунтується на необхідності проведення радикального 

вилущування оболонки кисти або ж до її розкриття та необхідності усунення 

шкідливої дії запального вогнища на організм загалом. Однак на сьогоднішній 

день залишається нез’ясованим питання впливу осередку запалення при ОК на 

організм, наслідків післяоперативного втручання та рецидивів,  залежно від 

змін біоелементного, імунологічного статусу, метаболічної дизрегуляції в 

таких пацієнтів, що визначають характер перебігу захворювання. 

Представлена вище ситуація щодо визначення та узагальнення сучасних 

діагностичних критеріїв ОК у пацієнтів визначає актуальність подальшого 

вивчення розвитку та перебігу даного захворювання та розробку на цій основі 

доповнень і рекомендацій до існуючих оперативних методів лікувальних 

програм ведення таких пацієнтів, а також упровадження в клініку нових, 

доступних та інформативних методів діагностики порушень клініко-

імунологічного, біоелементного та метаболічного стану. 

 

Матеріали даного розділу представлені в наступних публікаціях: 

1. Литвинець-Голутяк УЄ, Рожко ММ (2012) Сучасні особливості 

етіологічної структури, клінічного перебігу та діагностичних критеріїв 

одонтогенних кист. Галицький лікарський вісник 19 (4): 153–157 [70]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Об’єкт та дизайн дослідження 

Дисертаційна робота виконана на базі обласної клінічної лікарні м. 

Івано-Франківськ. При виконанні роботи чітко дотримувалися основних 

положень GCP ICH та Хельсінської декларації щодо біомедичних досліджень, 

в яких людина виступає об’єктом [146] та наступних її переглядів (Сеул – 

2008) [197], засад Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину 

[146], відповідних положень ВООЗ, Міжнародного кодексу медичної етики 

[197] і рекомендацій Комітету з біоетики при Президії АМН України (2002 р.), 

що підтверджено комісією з біоетики ДВНЗ ―Івано-Франківський 

національний медичний університет‖ (протокол № 83/15 від 03. 06. 2015 р.). 

Цим передбачалося дотримання концепції інформованої згоди, урахування 

переваг користі над ризиком шкоди пацієнту, принципу конфіденційності в 

дослідженнях та поваги до особистості,  які виступають об’єктом медичного 

дослідження.  

Дослідження проводилось у два етапи. На І етапі проведено комплексне 

клініко-лабораторне та інструментальне обстеження 75 хворих з 

одонтогенними кистами віком від 18 до 45 років (середній вік (28,9±0,6) років) 

із різних регіонів Прикарпаття, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в 

періоді загострення захворювання з визначенням клінічних особливостей та 

специфічних діагностичних маркерів.  

Верифікацію діагнозу одонтогенних кист проводили згідно з 

уніфікованим клінічним Протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги ―Стоматологічні захворювання‖ (Наказ МОЗ України № 

566 від 23. 11. 2004 р.) [119]. Групу контролю склали 30 практично здорових 

осіб аналогічного віку. Розподіл пацієнтів з ОК за статтю показав, що 

сформовані групи практично не відрізнялися між собою. (табл. 2.1).  
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Таблиця 2.1 

Розподіл обстежених із кистами щелепно-лицевої ділянки за статтю 

 

кисти 

Обстежені з кистами 

чоловіки жінки 

абс. числа % абс. числа % 

всього (n=75) 36 48,0 39 52,0 

Радикулярні кисти 30 80,6 32 79,2 

Фолікулярні кисти 4 11,1 4 10,4 

Резидуальні кисти 2 8,3 3 10,4 

 

Ураховуючи несприятливі екологічні фактори, вплив яких, ймовірно, має 

місце у виникненні та прогресуванні ОК, зважаючи на район проживання 

хворих, нами проаналізовано розподіл хворих за місцем проживання. 

Важливим постало питання необхідності розробки шляхів оптимізації 

лікування хворих на ОК Прикарпатського регіону з врахуванням залежності 

від факторів довкілля (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Розподіл хворих на одонтогенні кисти із врахуванням місця проживання 

Місце проживання Кількість хворих 

М. Івано-Франківськ 6 

Тисменицький р-н 7 

Богородчанський р-н 6 

Надвірнянський р-н 7 

Тлумацький р-н 3 

Калуський р-н 8 

Коломийський р-н 4 

Городенківський р-н 2 

Снятинський р-н 6 

Рожнятівськийр-н 5 

Косівський р-н 4 

Верховинський р-н 3 

Галицький р-н 9 

Долинський р-н 5 

Всього 75 

 

Клінічне спостереження в рамках І етапу включало обов’язкове 

загальноклінічне, клініко-лабораторне обстеження (загальний аналіз крові, 
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загальний аналіз сечі, рівень глікемії, група крові, резус-фактор, реакцію 

Вассермана) та інструментальні методики (рентгенографія щелепних кісток, 

рентгенографія органів грудної клітки (за показаннями), ЕКГ). 

Комплексне лабораторне обстеження пацієнтів на цьому етапі включало 

дослідження рівня біоелементів (Са, Mg, Mn, Zn, Cu, Со) у золі крові, рівня 

ендотеліну-1, визначення активності перекисного окиснення білків, 

антиоксидантного захисту, показників кисневозалежного метаболізму 

нейтрофільних гранулоцитів у тесті відновлення нітросинього тетразолію 

(НСТ-тест), показників клітинного імунітету, інтерлейкінів 4 та 6 (IL-4, IL-6) 

(рис. 2.1). 

Обстеження хворих проводили за загальноприйнятими методиками, які 

застосовуються при обстеженні стоматологічних хворих. 

Клінічні дослідження розпочинали з вивчення скарг, анамнезу, змін 

місцевого стоматологічного статусу, а саме, порушення симетричності та 

пропорційності обличчя; наявності ознак гострого запального процесу в 

ділянці щелепних кісток та оточуючих м’яких тканин; болю в ділянці 

перехідної складки, ясен, твердого піднебіння; наявності нориці, її локалізації 

та характеру виділень; рухомості зубів, їх відсутності, конвергенції чи 

дивергенції. 

Вивчали анамнез захворювання – час появи перших клінічних ознак 

захворювання; характер перебігу захворювання, чи проводилось лікування 

даного захворювання і якщо проводилось, з’ясовували об’єм і ефективність 

попередньо проведеного лікування. Вивчався анамнез життя – спадковий, 

алергологічний, перенесені операції та наявність супутніх захворювань, що 

обтяжує перебіг основного. При дослідженні загального стану та місцевого 

статусу оцінювали симетричність та пропорційність обличчя, реакцію 

реґіонарних лімфовузлів, їх болючість, рухомість, співвідношення з 

оточуючими тканинами. Визначався ступінь відкривання рота, вид прикусу,  
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І етап: визначення клініко-функціональних особливостей ОК, 

обстеження групи контролю  

 

 

 

- клінічний моніторинг;  

- рентгенографія ОГК;  

- ЕКГ 

- рентгенографія щелепних кісток; 

- оцінка вмісту мікро- та макроелементів (Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Co);  

- дослідження рівня ЕТ-1 

- кількісна оцінка стану основних показників ПОБ, АОЗ; 

- визначення стану клітинного імунітету(CD4+, CD8+, CD16+, CD22+) 

- аналіз показників кисневозалежного метаболізму нейтрофілів;  

- оцінка цитокінового статусу (ІЛ-4, ІЛ-6); 

- статистичні методи обробки результатів. 

здорові (n=30) ОК (n=75) 

Результат І етапу: встановлення клініко-функціональних особливостей ОК 

та обстеження здорових (фізіологічні норми)  

Рис. 2.1. Дизайн І етапу дослідження пацієнтів з ОК. 
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стан тканин присінку та ротової порожнини, зубна формула, навність 

конвергенції чи дивергенції зубів, їх рухомості або відсутності у зоні 

патологічного вогнища. 

На ІІ етапі дослідження проводили вивчення ефективності різних 

варіантів лікування пацієнтів з ОК. Усі групи обстежених з ОК були 

стандартизовані на основі лікування згідно галузевого стандарту лікування 

хворих з кистами щелепно-лицевої ділянки: Протокол, Наказ МОЗ України № 

566 від 23. 11. 2004 р.) [123]. Після оперативного (цистектомія) втручання в 

об’ємі ІI етапу лікування проводили щоденне динамічне клінічне 

спостереження за перебігом фаз загоєння операційної рани, через 7 діб та 1 і 3 

міс. У віддалені терміни, а саме, через 1 та 3 міс динамічне спостереження 

проводили шляхом активного виклику хворих. 

На ІІ етапі, залежно від застосованого терапевтичного підходу, хворі з 

ОК були розподілені наступним чином: 

І група – 25 хворих, які отримували лікування згідно з Протоколом,  

затвердженим наказом МОЗ України.   

ІІ група – 25 хворих, які отримували комбіновану терапію, в якій 

загальноприйняте протокольне лікування доповнювали антибактеріальним 

середником групи цефалоспоринів ІІІ генерації з метою попередження 

післяопераційних ускладнень та краплями Береш Плюс;  

ІІІ група – 25 хворих – отримували поєднану терапію, в якій протокольне 

лікування доповнювали краплями Береш Плюс та препаратом 

імуномодулюючої дії лікопід;   

ІV група (контрольна) – 30 практично здорових пацієнтів аналогічного з 

хворими віку, у яких були виявлені нормальні величини лабораторних та 

інструментальних показників (рис. 2.2).  

Цефтріаксон застосовували в дозі 1 г двічі на добу за одну добу до 

оперативного втручання та 3 доби після нього. 

Краплі Береш Плюс (КБП) виробництва АТ ―Береш Фарма‖, Угорщина 

(свідоцтво про держреєстрацію № UA/9101/01/01 02  наказ МОЗ № 648 від 

11.11.2009 р., термін дії посвідчення з 11.11.2009 р. до 11.10.2014 р., дата 
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додатку змін та останнього перегляду - 30.12. 2012 р.) у вигляді водного 

розчину мінеральних сполук та біоелементів для прийому всередину 

застосовували протягом 28 діб. Дозування КБП – по 20 крапель 3 рази на добу. 

Лікопід (глюкозамінілмурамілдіпептид – ГМДП) виробництва ЗАТ 

―Пептек‖, Росія (номер реєстраційного посвідчення UА/10036/01/02 наказ МОЗ 

№ 702 від 01.10.2009 р., термін дії посвідчення з 01.10.2009 р до 01.10.2014 р.) 

застосовували у дозі по 10 мг 1 раз на добу під час їжі перших 10 діб кожного 

місяця впродовж двох місяців, згідно з рекомендаціями виробника. 

При аналізі динаміки основних клінічних синдромів на фоні 

медикаментозного лікування у всіх хворих з ОК, оцінювали динаміку рівня 

основних показників імунного статусу, рівня ендотеліну-1 та есенціальних 

макро- та мікроелементів до початку лікування, через 7 діб та через 1 міс після 

цистектомії. 

Критерії виключення при проведенні дослідження: наявність супутньої 

патології, яка не передбачена протоколом (вроджені імунодефіцити, вроджені 

вади розвитку бронхолегеневої та сечовидільної систем, вроджені вади серця) і 

може змінювати фармакокінетику і фармакодинаміку препаратів, що 

застосовуватимуться в дослідженні, а також впливати на інтерпретацію даних; 

наявність у хворих нейропсихічної патології, яка може впливати на 

комплаєнсу між пацієнтом і лікарем; непереносимість хворими препаратів, що 

застосовуватимуться в дослідженні; відмова пацієнтів від участі в дослідженні. 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Дизайн ІІ етапу дослідження пацієнтів з одонтогенними кистами. 
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2.2 Методи дослідження.  

2.2.1 Лабораторні методи. Особливості клітинного імунітету вивчали 

шляхом фенотипування лімфоцитів у тестах розеткоутворення з частинками, 

вкритими моноклональними антитілами. Діагностикуми для визначення Т-

лімфоцитів, Т-хелперів і Т-супресорів являють собою фіксовані частинки 

еритроцитів або латекс, покриті моноклональними антитілами (мАТ) проти 

CD3 (Т-лімфоцити), CD4 (Т-хелпери), CD8 (Т-супресори), CD22 або CD19 (В-

лімфоцити), CD16 (натуральні кілери – НК). За норму брали наступні 

показники: CD3 – 47-76 %, CD4 – 33-46 %, CD8 – 17-30 %, CD22 – 17-32 %, 

CD16 – 10-23 %.  

Показники клітинного імунітету оцінювалися за методом M. Jondal et al. 

та M. P. Silveirse et al. [64]. Також розраховували імунорегуляторний індекс 

(ІРІ): Тх/ Тс, нормальним вважали показник: 1,4-2,0.  

Визначення загальної окисно-відновної активності нейтрофілів 

проводили за результатами гістохімічних реакцій з нітросинім тетразолієм. 

Вважали, що в нормі відсоток позитивних клітин становить до 9 %. 

Поглинаючу здатність нейтрофілів досліджували за показниками 

фагоцитарного індексу та фагоцитарного числа (за методикою І. В. Петрової і 

співавторів, [18], метаболічну (кисеньзалежну) активність нейтрофілів – у 

відновленні нітросинього тетразолію (за методом B. Park у модифікації М. 

Е. Виксмана, А. Н. Маянського. [18]. Вивчали спонтанний та стимульований 

зимозаном тести.  При стимульованому НСТ-тесті проводилася штучна 

стимуляція гранулоцитів бактеріальним ендотоксином або зимозаном з метою 

виявлення резервної бактерицидної здатності клітини. У здорових показник 

після стимуляції становить 40-60 %. 

Розраховували індекс активації нейтрофілів (ІАН) за формулою, яка 

враховує кількість клітин, вільних від диформазану, кількість клітин із 

включеннями, площею до 1/3 ядра, більше 1/3 ядра і клітин із включеннями, 

що перевищують площу ядра. Вважали, що в здорових ІАН у базальних 

умовах становить 0,1-0,15, а при стимуляції – 0,5-1,5.  
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Із метою вивчення фагоцитарної активності нейтрофілів розраховували 

фагоцитарний індекс (ФІ) та фагоцитарне число (ФЧ). Метод полягає в 

ендоцитозі фагоцитами часток латексу, який візуалізується в цитоплазмі 

клітин у вигляді круглих гранул синього кольору. ФІ – відсоток нейтрофілів, 

які беруть участь у фагоцитозі (у нормі становить – 40-70 %); ФЧ – середня 

кількість часточок латексу, захоплених одним нейтрофілом крові. У нормі цей 

показник становить 4-9 [153].  

Концентрацію цитокінів (IL-6 та IL-4) у сироватці крові визначали 

методом імуноферментного аналізу на апараті ‖STAT-Fax 303 Plus‖ (США) із 

використанням тест-систем виробництва ―Diaclone‖ (Франція) у відповідності 

до інструкції виробника. Метод визначення ґрунтується на твердофазному 

―сандвіч‖-варіанті імуноферментного аналізу. Cпецифічними реагентами 

набору є моноклональні антитіла до IL-6 та IL-4, сорбовані на поверхні лунок 

розбірного полістирольного планшета, кон’югат поліклональних антитіл до IL-

6 та IL-4 з біотином і калібрувальні зразки, що містять IL-6 та IL-4. 

Досліджувальні та контрольні зразки інкубували в лунках з іммобілізованими 

антитілами. Незв’язаний матеріал видалявся відмиванням. Після третого 

відмивання кількість зв’язаного кон’югату № 2 визначався кольоровою 

реакцією з використанням субстрату пероксидази хрону – перекису водню і 

хромогену – тетраметилбензидину. Реакцію зупиняли додаваннм стоп-

реагенту і вимірювали оптичну густину розчинів у лунках при довжині хвилі 

450 нм. Інтенсивність жовтого фарбування пропорційна кількості, що 

міститься в зразках IL-6 та IL-4. Діапазон вимірюваних концентрацій 0-300 

пг/мл, чутливість аналізу – 0,5 пг/мл. Мінімальна доза IL-6, яка визначається, 

становить 7 пг/мл, IL-4 – 0,7 пг/мл. 

В якості маркерів стану пероксидації визначали окисну модифікацію 

білків (ОМБ). ОМБ сироватки крові визначали на основі принципу взаємодії 

окиснених амінокислотних залишків білків із 2,4-динітрофенілгідразоном (2,4-

ДФГ) з утворенням похідних 2,4-динітрофенілгідразону [46, 49]. 

Для аналізу використовували 0,05-0,1 мл сироватки крові. Осадження 

білків сироватки крові здійснювали за допомогою 20% розчину трихлороцтової 



63 

кислоти. До денатурованих білків доливали рівний об'єм (1 мл) 0,1 М 2,4-ДФГ, 

розчиненого в 2 М НСL. У контрольну пробу додавали замість 2,4-ДФГ рівний 

об'єм 2М НСL. Інкубацію здійснювали при кімнатній температурі протягом 1 

год. Потім проби центрифугували при 3000 об/хв протягом 15-20 хв. Осад 

промивали 3 рази розчином етанол-етилацетат (1:1) для екстракції ліпідів і 2,4-

ДФГ, який не реагував з карбонільними групами окислюваних білків. 

Отриманий осад підсушували з метою усунення розчину етанол-

етилацетат і потім розчиняли в 8 М розчину сечовини.  Сечовину додавали до 

осаду в об'ємі 2,5 мл і витримували на киплячій бані протягом 5 хв до повного 

розчинення. Оптичну густину утворених динітрофенілгідразинів реєстрували 

на спектрофотометрі СФ-16. У результаті реакції окиснення білків можуть 

утворюватися альдегідові і кетонові групи амінокислотних залишків, які 

взаємодіють із 2,4-ДФГ. 

Для аліфатичних кетон-динітрофенілгідразонів нейтрального характеру 

спектр поглинання 363-367 нм, основного характеру – 430-434 і 524-535 нм. 

2,4-динітрофенілгідразони, які утворилися, реєстрували при наступних 

довжинах хвиль: 356, 370, 430 і 530 нм.  

Стан АОЗ вивчали за визначенням активності супероксиддисмутази 

(СОД) та каталази в крові за методикою, запропонованою Н. Равіном в 

модифікації Бабенка Г. О. [83, 92]. Принцип визначення рівня каталази за А. 

Бахом і С. Зубковою базується на тому, що до проби, яка містить фермент, 

додавали певну кількісь перекису водню і за допомогою титрування 

перманганатом калію встановлювали кількість незруйнованого перекису. 

Реактиви: перекис водню — 1%, сірчана кислота — 10%, перманганат калію — 

н/10, дистильована вода. 

Периферійну кров після проколювання голкою Франка набирали 

мікропіпеткою в кількості 0,02 мл і розчиняли в 20 мл води. У пробірку, що 

містить 2 мл 1% розчину перекису водню і 7 мл води, переносили 1 мл 

розбавленої крові і залишали при кімнатній температурі впродовж 30 хв. 

Паралельно проводили дослід із розведеною і прокип'яченою кров'ю з 

тим, щоб встановити силу розщеплюваної дії на перекис водню інших 



64 

компонентів, які можуть міститися в крові. Для цього в пробірку, що містить 2 

мл 1% розчину Н2О2 і 7 мл води, додавали 1 мл прокип'яченого розбавленого 

розчину крові. 

Через 30 хв в обидві пробірки з бюретки доливали 3 мл 10% - го розчину 

сірчаної кислоти. Утворений розчин титрували н/10 розчином перманганату 

калію до появи слабко-рожевого забарвлення. Визначали взяту вихідну 

кількість перекису водню. У пробірку поміщали 2 мл 1% розчину перекису 

водню, 3 мл 10% сірчаної кислоти і відтитровували  н/10 розчином 

перманганату калію. За знайденими результатами проводили розрахунок: 

встановлювали різницю між кількістю перманганату калію, що пішов на 

титрування 2 мл 1%-го розчину перекису водню і кількістю перманганату 

калію, затраченого на титрування досліджуваної проби. 

Наприклад, якщо на титрування досліджуваної проби пішло 7 мл н/10  

розчину перманганату калію, а на титрування 2 мл 1% розчину перекису водню 

- 11,3 мл н/10 перманганату калію, то кількість перекису водню, зруйнована 

каталазою та іншими речовинами крові, дорівнює: 11,3-7=4,3 мл н/10 

перманганату калію. Щоб установити, яка кількість н/10 розчину перекису 

водню була зруйнована тільки каталазою, треба спочатку обчислити поправку 

на речовини крові, що впливають на реакцію розщеплення перекису водню без 

ферменту. Для цього треба відняти від кількості перманганату калію, 

витраченого на титрування 2 мл 1%-го розчину перекису водню, кількість мл 

н/10 розчину перманганату калію витраченого на титрування перекису водню в 

пробі з прокип'яченою кров'ю. Якщо останній показник дорівнює 11,2, то 

поправка на речовини становить 11,3-11,2=0,1. Після цього знаходили кількість 

перекису водню, розщепленого тільки каталазою: 4,3-0,1=4,2 мл н/10 

перманганату калію. 

Оскільки 1 мл н/10 розчину перманганату калію еквівалентний 1,7 мг 

перекису водню, то каталазне число крові в цьому випадку дорівнюватиме: 

4,2*1,7=7,4. 

Каталазне число крові здорової дорослої  людини коливається в межах 

9,52-12,92 мг перекису водню на 1 мл крові (мгН2О2 /мл) [38]. 
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Принцип визначення суперорсиддизмутази (СОД) базується на 

відновленні нітротетразолію супероксидними радикалами, які утворюються 

при реакції між феназинметасульфатом і відновленою формою 

нікотинаміддинуклеотида (NAD·H). Утворення нітроформазану, продукту 

відновлення нітротетразолію, блокується наявністю в пробі СОД. Так, на 

основі кількості нітроформазану можна оцінити активність СОД. 

СОД визначають в 1 мл гемолізата крові (0,1 мл крові + 0,9 мл води). 

Вплив гемоглобіну усували додаванням 0,5 мл абсолютного спирту, 0,25 мл 

хлороформу; додаванням 300мг KH2PO4 прискорювали розділення фаз. 

Інтенсивно перемішували і центрифугували 30 хв. при 4000-5000 об/хв. У 

супернатанті визначали СОД. Залишали стояти при кімнатній температурі та 

вимірювали екстинкцію холостої і досліджуваної проби при 540 нм на 

спектрофотометрі. Екстинкція холостої проби близько 0,680. Розрахунок 

проводили за формулою: 

(Е х.пр.-Е досл. пр.)/Е х.пр. *100=відсоток блокування утворення 

нітроформазану. 

Е х.пр. – екстинкція холостої проби (приблизно дорівнює 0,680). 

Е досл.  р.. – екстинкція досліджуваної проби [92]. 

Концентрацію мікроелементів Zn і Сu  в цільній крові визначали методом 

атомно-абсорбційної спектрометрії на апараті С–115 ПК, який грунтується на 

розпиленні розчину мінералізату в повітряно-ацителеновому полум’ї і зміненні 

резонансного поглинання атомів досліджуваного елемента.  

Проби висушували у сухожаровій шафі при температурі 150
0 

С або на 

електроплиті зі слабким нагрівом. Висушені проби повторно обвуглювали на 

електроплиті або газовому пальнику до припинення виділення диму. Поміщали 

тиглі в холодну електропіч і, підвищуючи t на 50
0 

С щопівгодини, доводили 

температуру до 450
0 

С. Продовжували мінералізацію впродовж 10-15 год до 

отримання сірої золи, яку потім обробляли кислотою, висушували та знову 

озолювали до білого кольору. В основу цього методу покладено явище 

поглинання світла вільними атомами хімічних елементів, для кожного з них 

властива певна довжина хвилі випромінювання, при якому відбувається атомне 
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поглинання. Під впливом полум’яного атомізатора досліджувана проба 

переходить у стан атомної пари. Шар атомної пари просвічується джерелом 

світла і внаслідок цього випромінює відповідну для кожного елемента довжину 

хвилі. Атоми основного незбудженого рівня при цьому переходять на більш 

високі збуджені рівні. Ці переходи реєструються монохроматором і 

передаються на фотоприймач. 

Реєструюча система забезпечувала отримання результатів в одиницях 

оптичної щільності: 

С в золі=С розчину*V мл/ m гр.=мкг/г золи=мкг% 

С в крові=С в золі * вихід (m золи/m сирої речовини) [56]. 

Рівень есенціальних мікро- і макроелементів (Cu, Mg, Zn, Mn, Со, Мо) у 

золі крові визначали методом атомно-абсорбційного спектрального аналізу, 

який базується на явищі поглинання світла вільними атомами хімічних 

елементів. Методика враховує те, що при поглинанні світла атоми переходять 

з основного рівня на високі збуджені рівні. Ці переходи називаються 

резонансними, а випромінювання з певною довжиною хвилі – резонансним. 

Для кожного елемента існують певні довжини хвиль. Для одержання 

мінералізату згусток крові спалювали з утворенням золи. Потім проводили 

розпилення розчину мінералізату в повітряно-ацетиленовому вогні і 

вимірювали резонансне поглинання атомів певного елементу за допомогою 

атомно-сорбційного спектрофотометра К-115 ПК [115]. 

Ендотеліальну функцію оцінювали за концентрацією в сироватці крові 

ЕТ-1. Ендотелін-1 у плазмі крові визначали за допомогою набору фірми 

«Biomedica» для кількісного визначення ЕТ-1 шляхом імуноферментного 

аналізу в лабораторії імуноферментного аналізу на базі кафедри внутрішніх 

хвороб Івано-Франківського медичного університету. Проводили забір 

венозної крові в кількості 3 мл у пробірку з антикоагулянтом ЕДТА 

(етилендіамінтетраоцтова кислота) після 12 год голодування хворих. Пробірку 

з кров’ю зразу ставили на лід з подальшим центрифугуванням. Відібрану 

плазму крові зберігали при температурі – 70°С. Промивний буфер розводили 

1:20 дистильованою водою. Буфер стабільний при 2-8º С до виходу терміну 
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придатності. Даний буферний стандарт внесено в відповідні лунки, до якого 

додавали кон’югат в кожну комірку, після чого проводилось інкубування 

протягом 1 год. Комірку ретельно промивали і вводили 200 мкл субстрату у всі 

лунки. Визначали оптичну щільність лунок при 450 нм із фільтром, у 

порівнянні 620 нм. Калібрувальна крива будувалась на основі результатів 

обчислених стандартів. Використано комп’ютерне програмне забезпечення і 

міліметровий папір. Нормальні значення ЕТ-1 у плазмі крові людини з 

антикоагулянтом ЕДТА становили 0,0–0,25 фмоль/мл. 

Патогістологічне дослідження є обов’язковим методом дослідження при 

лікуванні новоутворів, яке дозволяє підтвердити або заперечити попередньо 

встановлений клінічний діагноз. Патогістологічному дослідженню підлягали 

оболонки всіх ОК. Матеріалом дослідження є стінки видалених оперативно 

ОК, який фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну, заливали у 

парафін. Парафінові зрізи товщиною 5-7 мкм забарвлювали гематоксиліном та 

еозином. При збільшенні мікроскопа від 120 до 240 мікрон досліджували 

морфологічні особливості стінки кист – наявність і вираженість запального 

інфільтрату, клітинний склад інфільтрату, навність багатошарового плоского 

епітелію на внутрішній поверхні кісти, ступінь його погружного росту, 

наявність розростання грануляційної тканини на внутрішній поверхні.  

 

2.2.2. Інструментальні методи. Рентгенологічне дослідження 

проводилось методом внутрішньоротової прицільної та позаротової 

рентгенографії щелеп з використанням стандартних рентгенологічних 

укладань [16] для діагностики  та диференційної діагностики кист до 

лікування. Доступність та неінвазивність рентгенографії характеризує її як 

пріорітетний метод у діагностиці захворювань щелепнолицевої ділянки. Для 

контролю за станом регенерації кісткової тканини в залишкових кісткових 

дефектах щелеп після проведеного другого етапу лікування рентгенологічну 

характеристику застосовували шляхом візуального порівняння щільності 

кісткового регенерату з оточуючими ділянками здорової кісткової тканини 

щелеп проводили через 1 місяць після оперативного втручання. 



68 

2.2.3. Методи хірургічного лікування кист. Лікування одонтогенних кист 

хірургічне і зводиться до повного вилущування оболонки кисти (цистектомія) 

або до її розкриття з утворенням широкого сполучення з ротовою порожниною 

(цистостомія) (Протокол № 566 від 23.11. 2004). 

Повне вилущування оболонки кисти показано при невеликих її розмірах 

без ознак запалення, коли до оболонки кисти прилягають один або два зуби. 

Цистостомія показана при великій кисті, особливо з ознаками запалення, коли 

повне вилущування оболонки кисти пов'язане з небезпекою пошкодження 

сусідніх порожнин (розкриття верхньощелепної пазухи, носових ходів), 

оголення і пошкодження судинно-нервового пучка на нижній щелепі або 

судинно-нервових пучків у великій кількості розташованих поряд із зубами. 

Обидві операції проводять під місцевим інфільтраційним і 

провідниковим знеболенням, залежно від локалізації кисти. Як правило, на 

верхній щелепі операції здійснюють під інфільтраційним, а на нижній щелепі - 

в основному, під провідниковим знеболенням. 

Цистектомія – це радикальний хірургічний метод лікування, який 

заключається в повному видаленні оболонки кисти з подальшим зашиваннм 

операційної рани наглухо (накладання на рану первинного глухого шва). 

Цистотомія – метод оперативного лікування, при якому видаляється 

зовнішня (передня) стінка кисти разом з прилеглою до неї кісткою і таку 

внутрішньокісткову порожнину з’єднують з присінком рота, тобто, кісткову 

порожнину перетворюють в додаткову бухту ротової порожнини. 

Покази до цистектомії: одонтогенні та неодонтогенні кисти щелеп 

людини будь-якого віку. 

Покази до цитотомії: великі кисти, які проростають у верхньощелепову 

пазуху з руйнуванням кісткового дна носової порожнини і піднебінної 

пластинки; обширні кисти нижньої щелепи зі значним стоншенням кісткових 

стінок щелепи (повне видалення оболонки кисти може значно ослабити 

щільність щелепи і сприяти виникненню патологічного перелому); наявність 

тяжких супутніх захворювань (серцево-судинних, ендокринних, 

гематологічних – геморагічні діатези, гемофілія, кахексія та ін.); змінний 
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прикус, якщо при спробі повного видалення оболонки кисти можуть 

пошкодитися зачатки постійних зубів, що відобразиться на формуванні 

нормального прикусу.  

Перевагою цистектомії є видалення всієї оболонки кисти, яка підлягає 

патоморфологічному дослідженню, а в кістовій порожнині, що утворилась, 

відбувається репаративна регенерація кістки, оскільки післяопераційна рана 

зашивається наглухо.  

Недоліки цистектомії – травматичність операції; можливість 

пошкодження поряд розташованих інтактних зубів; травмування нервово-

судинного пучка; ймовірність вскриття стінок верхньощелепної пазухи або 

носової порожнини; не виключається можливість аутолізу кров’яного згортка, 

що знаходиться в кістковій порожнині. 

Переваги цистотомії: мала травматичність; операція легко виконується; 

немає небезпеки пошкодження фолікулів постійних або інтактних зубів, а 

також оточуючих кісткових структур, порожнин і нервово-судинних стовбурів. 

Недоліки цистотомії: нерадикальність оперативного втручання; 

утворення додаткових бухт (порожнин), які потребують тривалого 

післяопераційного догляду; наявність післяопераційних деформацій щелеп, які 

погіршують очищення ротової порожнини ротовою рідиною, що створює 

умови для розмноження мікроорганізмів. 

 

2.2.4. Статистичні методи дослідження. Статистичну обробку даних 

проводили за допомогою пакету програм Statistica 7.0 (StatSoft, USA). При 

статистичній обробці отриманих результатів, що відповідали нормальному 

(гаусовському) розподілу, використовували загальноприйняті в медицині 

методи варіаційної статистики. Середні величини подавали у вигляді (М±m), 

де М – середнє значення показника, m – стандартна похибка середнього. При 

порівнянні середніх значень використовували критерій Стьюдента та метод 

порівняння двох часток. Результати вважали статистично достовірними при 

значеннях р<0,05 при t=2. Проводили двовибірковий та кореляційний аналізи з 

довірливою вірогідністю (1-Р) 0,95. 
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Вірогідність отриманих показників підтверджувалась шляхом 

розрахунку похибки (±m) для середніх та відносних величин за 

загальновідомою формулою.  

Вірогідність різниці даних у порівнюваних групах, ураховуючи невелику 

кількість спостережень і наближеність внаслідок цього до нормального 

розподілу, доводили на підставі розрахунку коефіцієнта t (Ст’юдента) і 

визначення за таблицею точності безпомилкового прогнозу (р). 

При порівнянні середніх значень використовували метод порівняння 

двох часток (відсотків) показників за критерієм кутового перетворення 

Фішера. Результати вважали статистично достовірними при значеннях р<0,05. 

З метою виявлення шансів виникнення негативних наслідків під впливом 

лікування розраховували показник відношення шансів (odds ratio – OR) та їх 

довірчих інтервалів (confidence intervale – CI) за допомогою Odds Ratio 

Confidence Intervale Calculator. 

Показники цитокінового статусу, рівні ендотеліну-1 в сироватці крові 

імуноферментним методом визначали на базі міжкафедральної 

імуноферментної лабораторії кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної 

імунології та алергології ім. акад. Є. М. Нейка ІФНМУ (зав. кафедри д.мед.н., 

професор Яцишин Р. І.) 

Рівень макро- та мікроелементів в золі крові, окисну модифікацію білків, 

показники антиоксидантного захисту, рівень циркулюючих імунних 

комплексів сироватки крові, визначали у центрі біоелементології ІФНМУ (зав., 

д.біол.н., професор Ерстенюк А. М.). 

Показники клітинного імунітету, визначення загальної окисно-відновної 

активності нейтрофілів проводили на базі імунологічної лабораторії ОКЛ, м. 

Івано-Франківськ (зав. Савчук Л. Я.). Автор висловлює подяку керівникам та 

працівникам лабораторій та діагностичних підрозділів за допомогу й сприяння 

в проведенні діагностичних досліджень. 
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РОЗДІЛ 3 

 

КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КИСТ ЩЕЛЕПНО-

ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ 

 

3.1. Клінічна характеристика та особливості перебігу одонтогенних кист 

Встановлено, що клінічна картина кист щелепно-лицевої ділянки 

визначається розмірами кисти, наявністю або відсутністю ускладнень у 

вигляді нагноєнь або патологічного перелому щелепи. У початковій стадії 

розвитку киста перебігала безсимптомно при всіх видах. 

Скарги хворих при радикулярних кистах відсутні, а їхнє виявлення, 

найчастіше, це діагностична знахідка при рентгенографії зубів під час їхнього 

лікування. В інших випадках скарги зводилися до наявності деформації та або 

нориць на комірковому відростку в 2,4 %. Симптом Венсана (парестезія 

нижньої губи) як результат передавлювання судинно-нервового пучка на 

нижній щелепі траплявся в 7,3 % пацієнтів. У той же час, при зборі анамнезу 

пацієнтів з одонтогенними навколокореневими кистами, вказували на 

проведене раніше ендодонтичне лікування ―причинного‖ зуба, після чого 

відзначалося стихання болю (у 49,7 %). Розвиток і ріст кисти (розмір від 0,5 до 

5-6 см) залежав від того, в якій анатомічній ділянці вона виникла. Так, якщо 

киста локалізувалась у ділянці нижніх різців, ікол та премолярів (у 17,2 % 

пацієнтів), то її розвиток відбувався у вестибулярному напрямі, тому, що тут 

немає значного зовнішнього кортикального шару кістки щелепи. 

Розвиваючись у ділянці нижніх молярів (у 23,8 %), де шар кортикальної 

речовини кістки практично однаковий з усіх сторін, киста рівномірно 

розсувала їх, надаючи тілу нижньої щелепи форму муфти. При цьому киста 

також розросталася вперед і назад, тиснула на губчату речовину, що 

призводило до її атрофії. У 15,1 % пацієнтів кисти розвивалися на верхніх 

зубах, у ділянці молярів. При цьому спостерігали проростання кистозної 

оболонки у верхньощелепну пазуху, відтісняючи її вгору і до середини. Це 

призвело до атрофії кістки в межах декількох зубів із деформацією верхньої 
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щелепи. Найхарактернішими симптомами цих кист є: випинання та стоншення 

стінок верхньої щелепи, податливість їх, наявність симптому Рунге-

Дюпюїтрена, валика Гербера, зруйнованих ―причинних‖ зубів або зубів з 

негативною електрозбудливістю пульпи, конвергенція зубів, нориці в ділянці 

коміркового відростка щелепи. 

Щодо фолікулярних кист, то вони розвивались не в комірковому 

відростку, а в тілі щелепи, глибше, ніж радикулярні. Розвиток фолікулірної 

кисти не був пов’язаний з ―гангренозним‖ зубом і, відповідно, вона не 

проходить стадії хронічного періодонтиту і кистогранульоми, адже в 

порожнині фолікулярної кисти розміщувався інтактний зуб або ж його 

коронкова частина.  

Механізм утворення резидуальних кист на початковому етапі практично 

не відрізняється від патогенезу РОК та ФОК. Проте, далі при  поступовому 

збільшенні кисти її оболонка захоплює і зміщує зачаток постійного зуба, а при 

повному включенні зачатка в кисту – призводить до його загибелі. Ще один 

варіант – включення ретинованого зуба в кистозну порожнину від кисти 

постійного зуба.  

Місцевий статус при вивчених нами видах ОК має загальні ознаки. Так, 

деформація коміркового відростка і тіла щелепи відбувається поступово, 

безболісно. Пальпація деформованої ділянки щелепи виявляє утворення 

щільної консистенції. При великих розмірах кисти її зовнішня оболонка стає 

тонкою і при натискуванні на неї – прогинається (податливість кортикальної 

пластинки визначається за позитивним симптомом Рунге-Дюпюітрена). 

Слизова оболонка над кистою не змінена в кольорі. 

Одним із факторів, що формував клінічну картину і був визначальним 

при виборі способу лікування є розмір РОК, який залежав від локалізації, 

тривалості її росту, характеру клінічного перебігу. Зокрема, зіставлення 

термінів виявлення перших симптомів хвороби при кистах, що деформують 

верхньощелепну пазуху, із термінами прийняття хворого на стаціонарне 

лікування та розмірами кисти свідчать про факт надто тривалого 

безсимптомного розвитку таких кист, що призводить до пізнього звернення та 
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госпіталізації. Клінічна картина таких кист різноманітна і залежить від 

локалізації та їхнього розміру, ступеня деформації верхньощелепної пазухи, а 

також від характеру вмісту кисти та загального стану організму (табл. 3.1).   

Таблиця 3.1 

Вираженість клінічної симптоматики у хворих із нагноєними кистами 

щелепно-лицевої ділянки 

Симптоми  

І група
1
 

Радикулярні 

ОК (n=62) 

ІІ група
2
 

Фолікулярні 

ОК (n=7) 

ІІІ група
3 

Резидуальні ОК 

(n=6) 

Всього 

(n=75) 

Деформація 

щелепи 

2 (3,2) 1 (14,2) 

P1-2<0,05 

1 (16,7) 

P1-3<0,05 

4 

 (5,3) 

Наявність болю 43 (69,4) 4 (57,1) 

P1-2<0,05 

2 (33,3) 

P1-3<0,05 

49 

(65,3) 

Парестезія 

нижньої губи 

39 (62,9) 1 (14,3) 

P1-2<0,05 

0 (0,0) 

P1-3<0,05; P2-3<0,05 

40 

(53,3) 

Проведення 

ендодонтичного 

лікування 

29 (46,7) 2 (28,6) 

P1-2<0,05 

0 (0,0) 

P1-2<0,05; P2-3<0,05 

31 

(41,3) 

Дискомфорт при 

жуванні 

54 (87,1) 3 (42,9) 

P1-2<0,05 

5 (83,3) 

P2-3<0,05 

62 

(82,7) 

Наявність 

нориці 

2 (3,2) 1 (14,2) 

P1-2<0,05 

1 (16,7) 

P1-3<0,05 

4 

(5,3) 

Рухливість зубів 48 (77,4) 2 (28,6) 

P1-2<0,05 

0 (0,0) 

P1-3<0,05; P2-3<0,05 

50 

(66,7) 

С-м флуктуації 

вмісту кисти 

46 (74,2) 2 (28,6) 

P1-2<0,05 

0 (0,0) 

P1-3<0,05;P2-3<0,05 

48 

(64,0) 

Підвищення Т 

тіла 

30 (48,4) 1 (14,3) 

P1-2<0,05 

0 (0,0) 

P1-3<0,05; P2-3<0,05 

31 

(41,3) 

Набряк та 

інфільтрація 

тканин 

40 (64,5) 2 (28,6) 

P1-2<0,05 

1 (16,7) 

P1-3<0,05 

43 

(57,3) 

Почервоніння 40 (64,5) 2 (28,6) 

P1-2<0,05 

1 (16,7) 

P1-3<0,05 

43 

(57,3) 

Патологічний 

перелом 

1 (1,6) 0 (0,0) 

P1-2<0,05 

0 (0,0) 

P1-3<0,05 

1 

(1,6) 

Примітки: 1. Усі дані наведено в абсолютних цифрах; у дужках подано 

відсоток осіб із вказаною скаргою до кількості пацієнтів у групі. 

2. P – вірогідність різниці показників між групами. 

У випадку нагноєння (табл. 3.1) до всіх перерахованих симптомів і 

синдромів приєднувалися почервоніння, набряк та інфільтрація навколишніх 

тканин, біль у ділянці кисти, підвищення температури тіла до фебрильних 

цифр, а також симптоми гострого остеомієліту. 
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Доволі частими причинами нагноєння кисти і загострення запального 

процесу в її стінці є інфекція в каналі того гангренозного зуба, навколо якого 

утворилась киста, зниження загальної опірності організму, а також в міру 

виникнення гострих та загострень супутніх хронічних захворювань. 

Перед лікуванням хворим проведено рентгенобстеження методом 

внутрішньоротової прицільної рентгенографії та позаротової рентгенографії 

щелеп iз використанням стандартних рентгенологічних укладань (табл.3.2). 

Таблиця 3.2 

Характеристика хворих на ОК за їхньою локалізацією та 

рентгенологічними розмірами кистозних порожнин (n=75) 

 

Локалізація 

Рентгенологічні розміри кистозних порожнин 

до 1,5 см 1,5-3 см більше 3 см 

Верхня щелепа 35 (46,7) 21(28,0%) 2 (2,7%) 

Нижня щелепа 12 (16,0%) 4 (5,3%) 1 (1,3%) 

Всього 47 (62,6%) 25 (33,3%) 3 (4,0%) 

При дослідженні радикулярної кисти на рентгенограмі спостерігається 

вогнище деструкції кісткової тканини округлої форми з рівними чіткими 

межами. Прозорість її тканини досить велика і однорідна. По периферії 

спостерігається доволі чітка і тонка полоса кортикальної кісткової тканини. У 

порожнині кисти може знаходитися корінь одного або декількох зубів зі 

змертвілою пульпою. При нагноєнні радикулярної кисти рентгенологічна 

картина може змінюватись – втрачається чіткість контурів на більшому або 

меншому протязі, рівномірна прозорість її тіні та правильність округлої 

форми. Унаслідок в’ялоперебігаючого запального процесу по периферії стінки 

кисти може спостерігатися широко полоска склерозування кісткової тканини. 

Для уточнення природи будь якого кистозного утвору ми вивчили знімки в 

різних проекціях, оскільки поліциклічні контури порожнини можуть 

симулювати її багатокамерність, що може призвести, у свою чергу, до 

неправильних висновків. 
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При дослідженні фолікулярної кисти на рентгенограмі спостерігається 

вогнище деструкції кісткової тканини округлої або еліпсовидної форми з 

чіткими або дещо хвилястими контурами. Прозорість тіні висока та однорідна. 

В її просвіті знаходяться зачатки одного або декількох зубів різного ступеня 

зрілості. При цьому, якщо в порожнині кисти розміщується майже повністю 

сформований зуб, то корені його можуть знаходитися зовні від стінок, а в 

просвіт порожнини звернена коронкова частина зуба. Ця ознака допомагає при 

диференційній діагностиці фолікулярних кист від інших кистозних утворів. По 

периферії порожнина кисти оточена рівномірною полосою тонкої 

кортикальної пластинки. Наявність зубного зачатка не є абсолютною 

рентгенологічною ознакою фолікулярної кисти, оскільки пухлини як і інші 

кистозні утвори можуть формуватись безпосередньо біля зубних зачатів і 

зливатися з ними. При нагноєнні фолікулярної кисти на рентгенограмі 

спостерігається зниження прозорості тіні та її неоднорідність. Рівна тонка 

границя порожнини місцями зникає або розширюється та склерозується.  

 

3.2. Результати дослідження макро- і мікроелементного статусу у 

хворих на одонтогенні кисти 

Проведені нами дослідження встановили значний дисбаланс мікро- та 

макроелементів у сироватці крові хворих на ОК (табл. 3.3). Так, визначення 

рівня цинку у крові показало, що в цілому у хворих на ОК спостерігалося 

достовірне зниження вмісту цього мікроелемента (pN<0,001). При цьому, у 

хворих із ОК вміст цинку складав (0,52±0,02) мг% і достовірно різнився від 

аналогічного показника в здорових (p<0,001). 

Такий результат є доволі показовим, оскільки відомо, що з 

недостатністю цинку пов’язане зниження антиоксидантного захисту 

ферментативних систем та формування адекватної відповіді організму на дію 

бактеріальних агентів при ОК [2, 12, 28, 32, 127]. Встановлено потужну 

імуномодулюючу роль цинку, оскільки він стимулює розвиток Т-лімфоцитів у 

тимусі, дозрівання В-лімфоцитів до Іg-секретуючих клітин, а також CD4+ і 

CD8+ клітин, нормалізує співвідношення основних субпопуляцій Т-хелперів, 



76 

індукує синтез інтерферону, захищає клітини від апоптозу, модулює 

активність природніх кілерів, що надзвичайно важливо при ОК [15, 28, 55, 61, 

186]. 

Таблиця 3.3. 

Рівень макро- та мікроелементів у здорових та хворих на 

одонтогенні кисти в золі крові  (М±m) 
 

Показник 
здорові

1
 

(n=30) 

ОК 
2
 

(n=75) 

Ca, мг% 

 

1,21±0,42 4,95±0,47 

p1-2<0,05 

Mg, мг% 

 

6,07±0,03 4,06±0,06 

p1-2<0,05 

Cu, мг% 0,48±0,05 

 

0,91±0,03 

p1-2<0,001 

Zn, мг% 

 

2,70±0,12 0,52±0,02 

p1-2<0,001 

Мn, мг% 

 

0,039±0,005 0,052±0,005 

Co, мг% 0,05±0,001 0,04±0,001 

Примітка. Р - вірогідність різниці показників по відношенню до величин 

у хворих із здоровими (1), ОК (2). 

В умовах дефіциту цинку глюкокортикоїди викликають швидку атрофію 

тимуса і лімфопенію. Поза тим, цинк здатний блокувати синтез оксиду азоту, 

який індукується ІЛ-1, ІЛ-6, та, в такий спосіб, впливати на продукцію 

медіаторів запального процесу [21, 61, 84, 187]. Отже, гіпоцинкемію можна 

вважати одним із патогенетичних механізмів в розвитку ОК, а різке зниження 

рівня цинку у таких пацієнтів може індукувати у них прозапальну Тh-2 

відповідь з вивільненням прозапальних цитокінів, що значно підсилює 

запальний процес та сприяє його хронізації.  

Визначення вмісту міді в сироватці крові, хворих на ОК, виявило 

наявність вираженої гіперкупремії (pN<0,001) (див. табл. 3.3). Так, складаючи 

(0,91±0,03) мг%, він вірогідно перевищував такий у здорових (pN<0,001). 

Підвищений вміст міді у крові хворих свідчить про можливий запальний 

процес, пов'язаний із підвищеним споживанням цього МЕ і виходом його з 

депо організму. Наявність гіперкупремії в пацієнтів із ОК певною мірою може 
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розглядатись як захисна реакція організму. Відомо, що мідь діє подібно до 

антитіл (Ig M), гормонів та ферментів, так як близько 90% цього 

мікроелемента знаходиться у плазмі крові і входить до складу церулоплазміну 

– білка гострої фази запалення [132, 147, 149]. Окрім цього, мідь має легку 

імуномодулюючу дію. Важливим фактором збільшення концентрації міді у 

крові пацієнтів із ОК можна вважати її конкурентний антагонізм із цинком за 

спільні лігандні зв’язки під час її засвоєння [78, 132, 148]. 

Аналіз результатів дослідження концентрації магнію в сироватці крові 

хворих на ОК виявив, що вміст цього біоелемента у всіх обстежених був 

достовірно знижений щодо групи порівняння (pN<0,001) (див. табл. 3.3). Так, 

рівень магнію у хворих цієї групи, становив (4,06±0,06) мг%, що було 

вірогідно нижчим від такого в здорових (pN<0,001). Наявність гіпомагніємії 

можна вважати одним із важливих патогенетичних моментів, оскільки  при 

дефіциті магнію в сироватці крові знижується вміст лімфоцитів та рівень 

нейтрофілів і моноцитів [29, 30, 43, 153]. Магній бере участь у процесах 

мембранного транспорту: за межами клітини здатний блокувати 

нейросинаптичну передачу, перешкоджаючи вивільненню ацетилхоліну та 

впливати на продукцію наднирниками катехоламінів, модулюючи їх 

фізіологічну реакцію на стресовий вплив. Саме тому магній, гальмуючи 

розвиток процесів збудження в ЦНС і знижуючи чутливість організму до 

зовнішніх подразників, виконує функцію природного антистресового фактора 

[30, 64, 130, 153]. Дефіцит магнію в пацієнтів із ОК призводить до зниження 

стресостійкості у відповідь на дію навіть незначних тригерних факторів. 

Також встановлено підвищення рівня кальцію у всіх обстежених із ОК, 

порівняно із здоровими (pN<0,05). Відомо, що достатнє насичення біологічних 

рідин організму іонами кальцію і фосфат-іонами, необхідне для перебігу 

процесів мінералізації, захищаючи зуби при патологічних процесах. Таким 

чином, підвищений вміст кальцію у сироватці крові може свідчити про 

запальний процес, пов’язаний із посиленим використанням цього біоелемента і 

виходом його з депо організму. Вважають також, що провідну роль у 

порушенні функції ендотелію відіграє неконтрольований потік іонів кальцію, 
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що сприяє формуванню аномальної відповіді судин на фізіологічні стимули, 

посилюючи оксидантний стрес. 

Рівень кобальту та марганцю у хворих на ОК не відрізнявся від такого в 

здорових (див. табл. 3.3).  

Біоелементний аналіз крові відображає і тривалі процеси і подає картину 

вмісту МаЕ та МіЕ в реальному часі в організмі, відображаючи дію таких 

факторів як стрес, різкі зміни в харчуванні, прийом медикаментів, травми 

тощо, що робить даний метод перспективним у плані моніторингу розвитку 

запальних змін. 

Отже проведене дослідження показало, що мікро- та макроелементний 

склад крові у хворих на ОК був змінений, що проявлялося зниженням вмісту 

магнію, цинку при надлишковому вмісті міді і кальцію та відносно 

нормальних показниках кобальту та марганцю. Це можна пояснити тим, що 

при ОК є енергетичний дефіцит, що свідчить про тривалість запального 

процесу.  

На сьогодні набуває важливого значення питання вивчення зв’язку як 

соматичних так і стоматологічних захворювань із мікроелементозами для 

оцінки ризику виникнення захворювання та прогнозування характеру перебігу 

екологічно детермінованої патології в пацієнтів, що постійно проживають в 

ендемічних зонах.  

Отримані результати дозволяють зробити висновок про те, що макро- та 

мікроелементний аналіз крові може представляти цінність у галузі хірургічної 

стоматології як неінвазивний тест на виявлення пацієнтів із порушеннями 

мінерального обміну з метою подальшої їхньої корекції, а також в якості 

інструмента контролю ефективності лікування та профілактики хірургічних 

ускладнень після цистектомії. 

При ОК у хворих мають місце порушення в складі макро- та 

мікроелементів, що проявляються зростанням рівня міді, кальцію при 

одночасному дефіциті цинку та магнію. 

Наявність дисбалансу в системі біоелементів є одним із патогенетичних 

механізмів розвитку та прогресуваня запалення у хворих на ОК. Клінічна 
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реалізація метаболічних порушень відбувається на рівні елементного 

забезпечення з порушенням імунологічної резистентності організму. 

 

3.3. Оцінка функції ендотелію судин у хворих з одонтогенними кистами  

Показники ЕТ-1 сироватки крові в пацієнтів з ОК визначені за 

допомогою набору фірми «Biomedica» для кількісного визначення ЕТ-1 

шляхом імуноферментного аналізу. Аналізуючи стан ендотелію судин 

відмічено наступне. У пацієнтів з ОК вихідний рівень ендотеліну-1 в сироватці 

крові був вірогідно вищим (р<0,05), ніж у здорових осіб і становив (3,4±0,8) 

фмоль/мл, у порівнянянні з групою контролю (0,19±0,6) фмоль/мл (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Показники ендотеліну-1 сироватки крові в групах до лікування 

Показник ЕТ-1 

(фмоль/мл) 

І група ОК 

(n=75) 

ІІ група Здорові 

(n=30) 

3,4±0,8 0,19±0,6 

р<0,05 

Примітка. р – вірогідність відмінності порівняно зі здоровими. 

Рівень ЕТ-1 закономірно підвищувався зі збільшенням віку хворих. 

Даний факт можна пов’язати зі збільшенням числа супутньої патології з віком, 

які, у свою чергу, сприяють виникненню більш тяжких форм ендотеліальної 

дисфункції. ОК призводить до ішемії оточуючі тканини як у результаті 

залучення їх в запальний процес, так і за рахунок спазму кровоносних судин та 

зниженням кровотоку в уражених ділянках, що може поглиблювати 

прогресування ОК. Судинний фактор відіграє значну роль як у розвитку, так і 

розрішенню запального процесу. Тому ендотеліальна дисфункція (ЕД) може 

стати самостійною причиною порушення кровообігу при ОК, оскільки може 

провокувати ангіоспазм або тромбоз судин. Оксид азоту та інші речовини, які 

продукуються ендотелієм, розширюють кровоносні судини, що призводять до 

стимулювання вироблення ЕТ. Поряд із гуморальною існує система 

механічних факторів, які забезпечують ауторегуляцію судинного тонусу, 

основним компонентом якої є напруження зсуву на ендотелії [14, 36, 50]. В 

ендотелії знаходяться рецептори, здатні перетворювати механічні стимули і 
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викликати релаксацію судин посередництвом індукції NO-синтетази і 

накопиченням NO. Вторинним месенджером NO є циклічний 

гуанілмонофосфат (цГМФ) і гуанілатциклаза. Важливо, що вона зв’язується з 

усіма доменами фосфоліпази і забезпечує взаємодію рецептора ліганда і 

внутрішньоклітинного цГМФ, який фосфорилює фосфоламбан. Останній 

регулює об’єм току іонів кальцію через кальційзалежні канали. Обидві 

системи регуляції судинного тонусу тісно взаємопов’язані і відіграють велику 

роль в адаптації об’єму перфузії до метаболічних потреб периферичних тканин 

[57, 96]. 

Крім вазоконстрикторної дії ЕТ бере участь в регуляції росту клітин. 

Зараз відомо про існування трьох типів ЕТ: ЕТ-1, ЕТ-2, ЕТ-3, які є продуктами 

трьох різних генів і мають виражені відмінності в структурі і 

вазоконстрикторній активності [14, 36, 50, 107]. Після пошкодження тканини 

ендотелінова система реагує першою, різке підвищення рівня ЕТ-1 у плазмі є 

маркером активності процесу деструкції. ЕТ є діагностичним маркером 

процесів інволюції, реорганізації і деструкції колагену і еластину сполучної 

тканини рубця. 

 

3.4. Особливості імунологічного статусу у пацієнтів з одонтогенними 

кистами.  

У ході дослідження виявлено, що розвиток та перебіг ОК у пацієнтів 

супроводжується  змінами в імунологічному статусі. Вивчали стан клітинного 

та гуморального імунітету з використанням методів прямого розеткоутворення 

з еритроцитами, вкритими моноклональними антитілами до СD3+, CD4+, 

CD8+, СD16+, CD22+; показники імунорегуляторного індексу CD4/CD8 та 

фагоцитарної ланки імунітету; стан неспецифічної резистентності вивчали 

шляхом визначення фагоцитарної активності нейтрофільних гранулоцитів 

(ФА) та їх кисневозалежного метаболізму в НСТ-спонтанному тесті, 

функціональний резерв клітин за показниками фагоцитарного числа (ФЧ), 
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індексу активації нейтрофілів в НСТ-стимульованому тесті; концентрацію 

цитокінів (IL-6 та IL-4) в сироватці крові.  

У ході дослідження виявлено, що розвиток та перебіг ОК 

супроводжується змінами в імунологічному статусі (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Показники клітинної та гуморальної ланок імунітету, рівні цитокінів у 

сироватці крові хворих на одонтогенні кисти та здорових (М±m) 

Групи 

обстежен

их 

CD3+,

% 

CD4+,

% 

CD8+,

% 

ІРІ 

(CD4/ 

CD8+) 

CD16

+,% 

CD22+

,% 

ІЛ-6, 

пг/мл 

ІЛ-4, 

пг/мл 

ОК
1 

(n=75) 

41,1± 

0,44* 

29,4± 

0,72* 

43,2± 

0,68* 

0,87± 

0,05* 

19,7± 

0,22* 

52,8± 

2,7* 

25,49± 

1,54* 

21,21± 

0,55* 

Здорові
2
 

(n=30)
  

63,8± 

0,63 

45,5± 

0,73 

28,7± 

1,09 

1,98± 

0,12 

27,7± 

0,61 

21,7± 

2,90 

3,6± 

0,10 

11,15± 

0,74 

Примітка. *  - вірогідність відмінності, у порівняно зі здоровими. 

Зміни у клітинній ланці імунітету у хворих на ОК проявлялися 

незначним зменшенням вмісту тотальних Т-лімфоцитів (CD3+), яке 

відбувалося переважно, за рахунок зменшення кількості Т-клітин із фенотипом 

CD8+ та тенденцією до зростання в крові абсолютного та відносного вмісту 

CD22+ клітин. При цьому, у хворих на ОК відмічали достовірне зниження 

СD4+-лімфоцитів (рN<0,05), а рівень цитотоксичних супресорів в 1,4 раза 

перевищував показник СD8+ у здорових (рN<0,05). За таких умов реєстрували 

вірогідне зниження регуляторного індекса, зумовленого зменшенням частки 

СD4+ та зростанням вмісту СD8+ (р<0,05). Знижений вміст Т-лімфоцитів у 

крові при ОК може бути зумовлений накопиченням цих клітин у слизовій 

оболонці РП, що є предиктором реалізації місцевого запального процесу.  

При аналізі рівня лімфоцитів із фенотипом СD16+, основна частина яких 

представлена натуральними кілерними клітинами, у хворих на ОК відмічали 

вірогідно нижчий показник відносно групи контролю (рN<0,05). Причому, 

характер реагування гуморальної ланки імунітету в обстежених обох груп мав 

спільні тенденції, а відмінності спостерігались лише в інтенсивності процесів 

реагування. Так, відмічали вірогідне зростання кількості лімфоцитів із 
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фенотипом СD22+ (рN<0,05) у пацієнтів із ОК при одночасному зниженні 

вмісту СD3+ (рN<0,05), в основному, за рахунок фенотипу СD8+. Таким 

чином, можна стверджувати про формування в осіб із ОК відносного 

супресорного варіанту вторинної імунної відповіді.  

Окрім цього, нами встановлено, що у всіх пацієнтів, хворих на ОК 

спостерігається цитокіновий дисбаланс. А саме, відмічали вірогідне 

збільшення рівня ІЛ-6, порівняно із групою здорових (рN<0,001) при 

одночасному підвищенні сироваткового рівня протизапального інтерлейкіну 

ІЛ-4 (рN<0,05) (табл. 3.4). Відомо, що цитокіни є медіаторами всіх трьох типів 

тканинних процесів при запаленні – ексудації, альтерації та проліферації. 

Зростання рівня ІЛ-4 при одночасному збільшенні ІЛ-6 у пацієнтів із ОК може 

індукувати активацію процесів проліферації, що призводить до прогресування 

захворювання, збільшення розмірів кист. Отримані нами дані узгоджується з 

результатам  ряду дослідників [63, 126, 130, 165]. 

Так, підвищений вміст прозапального та підвищений рівень вмісту IL-4 в 

сироватці крові хворих на ОК відображає початкові запальні зміни в РП, коли 

слизова оболонка ще не повністю втратила свої захисні властивості, відсутня 

постійна персистенція бактеріальної інфекції. Важливою особливістю 

прозапального ІЛ-6 є те, що він обмежує синтез інших прозапальних цитокінів, 

у тому числі і TNF-α, і таким чином, завершує формування запального 

процесу. У хворих на ОК зміни цитокінового профілю сироватки крові можуть 

бути пов’язані, насамперед, із тривалою персистенцією бактеріальної чи 

вірусно-бактеріальної інфекції, а підвищення вмісту ІЛ-4 свідчить про 

виснаження компенсаторних протизапальних механізмів імунної системи та 

недостатню протизапальну відповідь.  

У хворих на ОК мали місце істотні зміни у фагоцитарній активності 

нейтрофілів, що проявлялися максимально низьким числом клітин, здатних до 

фагоцитозу та зниженням їхньої фагоцитуючої здатності. При цьому, 

показники ФІ та ФЧ в обстежених із ОК, складаючи (28,1±1,1) % та (3,5±0,9) 

ум.од., відповідно, були вірогідно нижчими від таких у здорових (рN<0,05) 

(табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 

Показники фагоцитарної активності нейтрофілів периферійної крові 

у хворих на одонтогенні кисти та здорових (М±m) 

Показники 
ОК 

(n=75) 

Здорові (n=30) 

ФІ, % 28,1±1,1* 64,8±1,8 

ФЧ, ум. од. 3,5±0,9* 7,5±0,06 

НСТ спонтанний: 

- ІА, ум. од. 

- N, % 

 

0,09±0,01* 

 

0,15±0,02 

8,0±0,01* 12,0±0,07 

НСТ стимульований: 

- ІА, ум. од. 

- N, % 

 

0,7±0,01* 

 

1,2±0,02 

41,3±0,01* 76,3±0,5 

Примітка. * - вірогідність відмінності у порівнянні зі здоровими (p<0,05). 

Таким чином, у хворих на ОК вектор направленості порушень 

фагоцитозу був зміщений в сторону дефіциту.  

За показниками спонтанного НСТ-тесту виявлено недостатній ступінь 

подразнення фагоцитуючих клітин та їхню низьку здатність до кілінгу в 

пацієнтів із ОК (рN<0,05). Так, показник ІА (ум. од.) в цій групі, склавши  

(0,09±0,01) був вірогідно нижчим від такого в здорових (рN<0,05). 

Стимульований НСТ-тест засвідчив низьку потенційну активність 

фагоцитуючих клітин та завершеність фагоцитозу у хворих на ОК щодо таких 

у групі здорових (рN<0,05). Встановлено, що кисневозалежна мікробоцидність 

нейтрофілів зростає в пацієнтів з ОК (р<0,05), що дає підстави стверджувати 

наявність взаємозв’язку між активацією нейтрофільних гранулоцитів крові та 

розвитком хронічного запального процесу в слизовій оболонці ротової 

порожнини при ОК. 

Підсумовуючи отримані результати, можна стверджувати, що в пацієнтів 

з ОК розвиваються виражені зміни у структурі імунної відповіді як на 

клітинному, так і на гуморальному рівні.   

Рівень імунологічних зрушень у хворих на ОК може слугувати маркером 

системного порушення клітинного метаболізму: має місце зниження 

показників клітинної ланки і напруження регуляторного компоненту 

гуморальної ланки імунітету.  
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Так, за показниками спонтанного НСТ-тесту виявлено недостатній 

ступінь подразнення фагоцитуючих клітин та їхню низьку здатність до кілінгу 

в пацієнтів із ОК. Стимульований НСТ-тест, який характеризує резервні 

можливості неспецифічного захисту, свідчить про недостатність останнього 

при ОК.  

Вивчення ролі системи цитокінів дозволяє одержати інформацію про 

функціональну активність різних типів імунокомпетентних клітин, про 

характер протікання запального процесу і його прогноз, про співвідношення 

процесів активації Т-хелперів. 

Виявлені зміни імунної системи у хворих на ОК зумовлюють 

необхідність розробки нових індивідуалізованих лікувально-профілактичних 

заходів поряд з існуючою терапією ОК. 

 

3.5. Роль метаболічної дизрегуляції у формуванні одонтогенних кист 

Загальновідомо, що будь-який патологічний процес перебігає на фоні 

утворення активних форм кисню (АФК) та інтенсифікації вільнорадикального 

окислення біосубстратів. Так, важливу роль у патогенезі переважної більшості 

захворювань ротової порожнини (РП), у тому числі й утворення одонтогенних 

кист (ОК), відіграє окислювальний стрес (ОС), основною причиною якого є 

дисбаланс у системі ‖оксиданти-антиоксиданти‖, що виражається надмірним 

утворенням АФК і ослабленням ефективності антиоксидантного захисту (АОЗ) 

[175, 182, 187]. Така особливість ряду стоматологічних нозологій зумовлена 

тим, що РП піддається постійному безпосередньому впливу екзогенних 

оксидантів (ксенобіотиків), які знаходяться в навколишньому середовищі та 

потрапляють різними шляхами; ненасичені жирні кислоти служать субстратом 

для реакції перекисного окислення ліпідів (ПОЛ); мікроорганізми викликають 

активацію фагоцитів, які продукують при цьому значну кількість АФК.  

Доведено, що значна частина АОЗ в РП сконцентрована в слині, 

сироватці крові. Порушення функціонування АОЗ призводить до утворення 

великої кількості АФК. Володіючи високою реакційною здатністю, АФК 

можуть незворотно пошкоджувати біологічно важливі молекули, викликаючи 
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запалення внаслідок активації акумульованих у РП фагоцитів і, як наслідок, 

виникає оксидативний стрес.  

На сьогоднішній день доведено, що в стані окисного стресу під дією 

АФК перекисному окисненню підлягають не тільки ліпіди, а й білки 

плазматичних мембран [64, 98, 171]. Вважається, що негативний ефект окисно-

модифікованих білків у клітинах пов’язаний із тим, що окиснені білки є 

джерелом вільних радикалів, які виснажують запаси клітинних 

антиоксидантів. Продукти вільнорадикального окиснення білків призводять до 

окисного ураження ДНК. При цьому, перекисне окиснення білків (ПОБ) є не 

тільки пусковим механізмом патологічних процесів при стресі, а й найбільш 

раннім маркером окисного стресу. Динаміка змін продуктів ПОБ є 

відображенням ступеня окисного ураження клітин та резервно-адаптаційних 

можливостей організму. Вважається, що рівень показників ОМБ, порівняно з 

рівнем ПОЛ, є інформативнішим маркером наявності окисного стресу в 

організмі [63, 98, 171, 187].  

Аналіз результатів визначення у сироватці крові хворих на ОК вмісту 

продуктів ПОБ свідчить на користь наявності в них оксидативного стресу 

(табл. 3.7).  

Вміст ОМБ-356 в обстежених 1 групи з ОК вірогідно перевищував 

рівень аналогічного показника в здорових. Так, показник ОМБ-356, склавши 

(0,293±0,006) ум.од. був достовірно вищим проти (0,212±0,011) ум. од., 

порівняно зі здоровими (pN<0,05).  

Дослідження вмісту ОМБ-370 у сироватці крові хворих на ОК дозволило 

встановити, що в цій групі мало місце збільшення його рівня, порівняно зі 

здоровими, причому ця відмінність була достовірною (pN<0,05). Відтак, 

максимальне значення показника ОМБ-430 зареєстроване в групі пацієнтів із 

ОК. Цей показник вірогідно перевищував аналогічні в обстежених здорових 

(pN<0,05). 

Щодо вмісту ОМБ-530, то його рівень у хворих на ОК практично не 

відрізнявся  від  показника групи контролю (pN<0,05).  
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 Таблиця 3.7 

Стан перекисного окиснення білків у здорових та хворих 

на одонтогенні кисти (М±m) 

Паказник 
Хворі на ОК

1
 

(n=75) 

Здорові 
2
 

(n=30) 

ОМБ-356, 

ум. од 

0,293±0,006 0,212±0,011 

p1-2<0,001 

ОМБ-370, 

ум. од 

0,374±0,005 0,262±0,010 

p1-2<0,001 

ОМБ-430, 

ум. од 

0,181±0,004 0,143±0,006 

p1-2<0,001 

ОМБ-530, 

ум. од 

0,051±0,001 0,050±0,004 

Примітка. вірогідність різниці показників по відношенню до величин у 

пацієнтів із хворими на ОК. 

Таким чином, аналіз показників стану ПОБ у дітей із ОК показав його 

значну активацію. Втім, якісно односпрямовані зміни були кількісно 

нерівнозначними. Аналіз залежності рівня показників ОМБ показав виразні 

зміни стану біологічних мембран, що індукує виснаження захисних 

механізмів. Дослідження вмісту ферментативних антиоксидантів у хворих на 

ОК показало, що АО захист характеризувався вірогідним зменшенням 

активності каталази з (6,61±0,28) ум. од. у здорових до (4,57±0,23) ум. од. у 

хворих на ОК (pN<0,05) та СОД з (39,88±2,14) МО/мг у хворих, проти 

(49,05±2,51) МО/мг у здорових (pN<0,05), що свідчить про досягнення 

функціонального виснаження ферментативного ланцюга АОЗ у цієї категорії 

пацієнтів. (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Показники активності каталази та супероксиддисмутази  

в здорових та хворих на одонтогенні кисти 

Паказник 
Хворі на ОК 

1
 

(n=75) 

Здорові 
2
 

(n=30) 

СОД, 

МО/мг 

39,88±2,14 49,05±2,51 

p1-2<0,001 

Каталаза, 

ум. од 

4,57±0,23 6,61±0,28 

p1-2<0,05 

Примітка. р – вірогідність різниці показників по відношенню до  величин 

у пацієнтів із хворими на ОК. 
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Таким чином, отримані результати демонструють системну активацію 

процесів ПОБ у хворих на ОК, що може бути наслідком тривалого запального 

процесу. Посилення процесів ПОБ супроводжується ослабленням АОЗ, що 

проявляється зниженням активності СОД, яка каталізує дисмутацію 

супероксидних аніон-радикалів та антиоксидантного бар’єру першої лінії 

захисту – каталази засвідчує значне послаблення захисту тканин РП при ОК 

від накопичення активних форм кисню. 

На ранніх етапах перебігу ОК інтенсифікація продуктів ПОБ є 

незначною. По мірі прогресування ОК активізація ПОБ стає більш вагомою, 

що частково можна пояснити послабленням функціонування АО механізмів.  

Активізація оксидативних механізмів у хворих на ОК поряд із прямою 

токсичністю (деградація ДНК, запуск ланцюгової реакції ПОЛ), 

опосередковано впливає на велику кількість інших негативних процесів у 

організмі: пошкоджуються фібробласти, знижують активність місцевого 

захисту, стимулюється утворення тромбоксану, підвищується проникність 

епітелію і ендотелію, підсилюється секреція слизу і ін. Викликане окисним 

пошкодженням інгібування активності мембранних ферментів поглиблюється 

змінами фізико-хімічних властивостей ліпідного біошару. Такий механізм 

лежить в основі процесів оксидантного стресу і є однією з ланок патогенезу 

ОК [1, 2, 4, 63, 98, 187].  

У хворих на одонтогенні кисти має місце розвиток оксидативного 

стресу, який проявляється достовірним збільшенням та накопиченням вмісту 

продуктів перекисного окислення білків на тлі зростання напруженості 

адаптаційних механізмів системи антиоксидантного захисту. 

При одонтогенних кистах, як патологічних станах, що супроводжуються 

інтоксикацією і розвитком окисного стресу доцільним є контроль маркерів 

наявності окисного стресу в організмі – рівень окисної модифікації білків. У 

відповідь на інтенсифікацію вільнорадикального окиснення в організмі 

активуються багаторівневі антиоксидантні системи, зокрема, антирадикальний 

рівень, який забезпечує відновлення вільних радикалів, поміж ними й кисню 
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(супероксиддизмутаза) та антиперекисний, який елімінує перекис водню і 

ліпіди (каталаза). 

Подальше вивчення показників ПОБ та АОЗ при ОК може бути 

використано в системі клінічної діагностики, прогнозування та 

індивідуалізованої корекції цих порушень у хворих на ОК. 

Фізіологічно макро- та мікроелементи є кофакторами металоензимів, 

забезпечують каталітичну активність клітин, стабілізацію макромолекул 

неферментного типу, регулюють антиоксидантний захист, процеси 

детоксикації, тканинного дихання, а також потенціюють в організмі дію 

вітамінів та гормонів, беруть активну участь у синтезі білків, дефіцит яких 

значною мірою уповільнює процес одужання. За таких умов, дисбаланс 

хімічних елементів служить відправною точкою або супроводжує розвиток 

практично всієї, в тому числі й стоматологічної патології [63, 132, 147, 148, 

149].  

Упродовж останніх років особлива увага звернута на розвиток патології, 

пов’язаний із незбалансованим поступленням в організм хімічних елементів. 

Причому надлишкове поступлення токсичних металів зумовлене високим 

рівнем хімічного забруднення оточуючого середовища та поглиблюється 

значним погіршанням якості харчування [25, 39, 130].  

Отримані результати дозволяють зробити висновок про те, що макро- та 

мікроелементний аналіз крові може представляти інтерес у галузі хірургічної 

стоматології як неінвазивний тест на виявлення пацієнтів із порушеннями 

мінерального обміну з метою подальшої їхньої корекції, а також в якості 

інструмента контролю ефективності лікування та профілактики хірургічних 

ускладнень після цистектомії. 

При ОК у хворих мають місце порушення в складі макро- та 

мікроелементів, що проявляються зростанням рівня міді, кальцію при 

одночасному дефіциті цинку та магнію. 

Наявність дисбалансу в системі біоелементів є одним із патогенетичних 

механізмів розвитку та прогресуваня запалення у хворих на ОК. Клінічна 
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реалізація метаболічних порушень відбувається на рівні елементного 

забезпечення з порушенням імунологічної резистентності організму. 

Динаміка зміни концентрації ЕТ-1 в плазмі крові, який є маркером ЕД, 

указує на зворотність метаболічних порушень, а також про діагностичну і 

прогностичну значимість визначення цього фактора відносно ризику розвитку 

післяопераційних ускладнень. Тому ендотелій судин можна вважати основним 

органом-мішенню, який пошкоджується при ОК, ймовірно, ще до початку 

виражених клінічних проявів.  

 

Представлені в розділі результати досліджень опубліковані в  

журнальних статтях і тезах конференцій: 

1. Литвинець-Голутяк УЄ (2013) Дослідження макро- та 

мікроелементного статусу у хворих на одонтогенні кисти. Актуальні проблеми 

сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії 

3(43): 47–50 [67]  

2. Litvinets-Holutyak UYe (2013) Characteristic of immunological changes in 

odontogenic cysts. Farma innovation 5(2): 91–94 [167] 

3. Litvinets-Holutyak UYe (2014) The conception of indications change’s of 

the immune status in patients with odontogenic cysts. British Journal of Education of  

Science, Education and Culture 1(5): 297 – 301 [168] 

4. Литвинець-Голутяк УЄ (2015) Роль імунологічних змін при 

одонтогенній кисті. Лікарська справа 3(4): 38–42 [68] 

5. Литвинець-Голутяк УЄ (2015) Виявлення ранніх маркерів окисного 

стресу у перебігу одонтогенних кист. Південноукраїнський науковий 

медичний журнал 12: 65– 67 [66] 

6. Литвинець-Голутяк УЄ, Рожко ММ (2017) Особливості порушень 

цитокінового статусу у пацієнтів з одонтогенними кистами. Збірник матеріалів 

86-ї Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю ―Інновації в медицині‖, 23-24 березня 2017 р. м. Івано-

Франківськ. – C. 116 [77] 
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РОЗДІЛ 4  

 

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КРАПЕЛЬ БЕРЕШ 

ПЛЮС ТА ЛІКОПІДУ У ХВОРИХ НА ОДОНТОГЕННІ КИСТИ 

 

На другому етапі дослідження проводили вивчення ефекту застосування 

різних варіантів комплексної терапії ОК у хворих. 

Лікування одонтогенних кист хірургічне і зводиться до повного 

вилущування оболонки кисти (цистектомія) або до її розкриття з утворенням 

широкого сполучення з ротовою порожниною (цистостомія) (Протокол № 566 

від 23.11. 2004). Терміни від початку захворювання коливались в межах 

(1,6±0,9) років. 

Повне вилущування оболонки кисти показано при невеликих її розмірах 

без ознак запалення, коли до оболонки кисти прилягають один або два зуби. 

Цистостомія показана при великій кисті, особливо з ознаками запалення, коли 

повне вилущування оболонки кисти пов’язане з небезпекою пошкодження 

сусідніх порожнин (розкриття верхньощелепної пазухи, носових ходів), 

оголення і пошкодження судинно-нервового пучка на нижній щелепі або 

судинно-нервових пучків у великій кількості розташованих поряд із зубами. 

Обидві операції проводять під місцевим інфільтраційним і 

провідниковим знеболенням, залежно від локалізації кисти. Як правило, на 

верхній щелепі операції здійснюють під інфільтраційним, а на нижній щелепі - 

в основному під провідниковим знеболенням. 

Щодо запропонованої терапії, у І групі пацієнтів проведене хірургічне 

лікування за Протоколом № 566, Наказ МОЗ України від 23.11. 2004 р.  

Післяопераційне лікування полягало в проведенні протиболевої, 

протинабрякової терапії з застосуванням запропонованих нами терапевтичних 

підходів. Так, ІІ група пацієнтів окрім хірургічного лікування та 

антабактеріального препарату цефалоспорину ІІІ покоління в дозі 1 г двічі на 

добу упродовж 5 діб, отримувала Краплі Береш Плюс в режимі 30 крапель 3 

рази на добу упродовж місяця. 
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ІІІ група пацієнтів з ОК – додатково ще імуномодулюючий препарат – 

глюкозамінілмурамілдіпептид (Лікопід) по 10 мг упродовж перших 10 днів 

кожного місяця протягом 2 місяців.  

Із метою вивчення впливу запропонованих медикаментозних засобів на 

фоні оперативного лікування хворих з ОК проведено комплексне клініко-

лабораторне та інструментальне обстеження через 7 діб, 1 та 3 міс після 

оперативного втручання. 

За результатами дослідження медичної документації, поширеність 

одонтогенних кист в структурі стоматологічних захворювань у відділенні 

щелепно-лицевої хірургії обласної клінічної лікарні становила 24,9 %. З усіх 

випадків ОК переважну більшість складали радикулярні кисти – 82,8 %. На 

другому місці після РОК знаходились фолікулярні кисти – 10,1 %, третє місце 

займали резидуальні кисти – 6,4 %. Інші види одонтогенних кист 

(парадентальні, епідермоїдні, тощо) зустрічались у вигляді поодиноких 

випадків (табл. 4.1).   

Таблиця 4.1 

Співвідношення видів одонтогенних кист 

Радикулярні 

кисти 

Фолікулярні 

кисти 

Резидуальні 

кисти 

Інші види 

кист 

Всього 

82,9 % 10,1 % 6,4 % 0,6 % 100 % 

Нагноєні кисти було виявлено у 47,3 % випадків з усіх одонтогенних 

кист. Частіше нагноювалися радикулярні кисти (94,8 %).   

При дослідженні динаміки хірургічної активності у відділенні щелепно-

лицевої хірургії ОКЛ м. Івано-Франківськ та відсотку проведених операцій із 

приводу ОК, порівняно з іншою патологією, курованою в даному відділенні, 

починаючи з 2010 року, спостерігалося поступове збільшення частки 

оперативних втручань з приводу ОК (рис. 4.1). 

Така динаміка щодо оперативного лікування ОК вказує як на поступове 

збільшення кількості хворих з даною патологією, так і на покращення 

діагностики захворювання. 
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Рис. 4.1. Динаміка оперативних втручань з приводу одонтогенних кист за 

період 2010-2015 рр. (%). 

Найчастіше причинами у виникненні одонтогенних кист на верхній 

щелепі були зуби фронтальної групи, на нижній щелепі – зуби бокової групи 

(табл. 4.2) 

Таблиця 4.2 

Локалізація зубів, захворювання яких найчастіше призводили до 

виникнення одонтогенних кист, (%). 

щелепи зуби 

1 2 3 4 5 6 7 8 не 

встановл 

всього 

верхня 

% 14,9 15,9 11,9 4,1 7,3 9,6 0,0 1,2 0,0 64,9 

нижня 

% 3,2 5,3 2,1 3,3 7,5 6,4 11,0 0,0 6,4 35,3 

Основним методом оперативного лікування ОК згідно наших даних була 

цистектомія (94,5 %). Лікування нагноєних одонтогенних кист у 96,7 % 

випадках проводилося двоетапно, у 3,3 % - одноетапно з використанням 

класичних оперативних методів [8, 31, 104, 108]. При цьому виявлено такі 

ускладнення, як часткове розходження швів, утворення нориць, повторне 

нагноєння в ділянці залишкової кісткової порожнини.  

Показами до цистектомії були одонтогенні та неодонтогенні кисти 

щелеп людини будь-якого віку. 

Покази до цистотомії: великі кисти, які проростають у верхньощелепову 

пазуху з руйнуванням кісткового дна носової порожнини і піднебінної 
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пластинки; обширні кисти нижньої щелепи зі значним стоншенням кісткових 

стінок щелепи (повне видалення оболонки кисти може значно ослабити 

щільність щелепи і сприяти виникненню патологічного перелому); наявність 

тяжких супутніх захворювань (серцево-судинних, ендокринних, 

гематологічних – геморагічні діатези, гемофілія, кахексія та ін.); змінний 

прикус, якщо при спробі повного видалення оболонки кисти можуть 

пошкодитися зачатки постійних зубів, що відобразиться на формуванні 

нормального прикусу.  

Перевагою цистектомії є видалення всієї оболонки кисти, яка підлягає 

патоморфологічному дослідженню, а в кістковій порожнині, що утворилась, 

відбувається репаративна регенерація кістки, оскільки післяопераційна рана 

зашивається наглухо.  

Недоліки цистектомії – травматичність операції; можливість 

пошкодження поряд розташованих інтактних зубів; травмування нервово-

судинного пучка; ймовірність перфорації стінок верхньощелепової пазухи або 

носової порожнини; не виключається можливість аутолізу кров’яного згортка, 

що знаходиться в кістковій порожнині. 

Переваги цистотомії: мала травматичність; операція легко виконується; 

немає небезпеки пошкодження фолікулів постійних або інтактних зубів, а 

також оточуючих кісткових структур, порожнин і нервово-судинних стовбурів. 

Недоліки цистотомії: нерадикальність оперативного втручання; 

утворення додаткових бухт (порожнин), які потребують тривалого 

післяопераційного догляду; наявність післяопераційних деформацій щелеп, які 

погіршують очищення РП ротовою рідиною, що створює умови для 

розмноження мікроорганізмів. 

У наших хворих проведено операції цистектомії з резекцією верхівок 

причинних зубів.  

Підготовка до проведення зубозберігаючої операції полягала у видаленні 

залишків пульпи, механічній, хімічній обробці каналів кореня та повноцінній 

обтурації їх нерозсмоктувальним пломбувальним матеріалом або штифтами. 

При хронічному періодонтиті для запобігання загострення запального процесу 
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таку підготовку проводили безпосередньо перед операцією. Особливість 

підготовки зуба у хворих з одонтогенними кистами зумовлена наявністю 

рідини, яка після екстирпації кореневої пульпи витікає через канал кореня, що 

утруднює їхню обтурацію. Тому підготовка таких хворих полягала в 

розширенні каналу кореня зуба та апікального отвору з метою видалення 

інфікованого дентину та створенні сприятливих умов для відтоку з порожнини 

кисти транссудату. Після цього, у переддень операції здійснювалось ретельне 

пломбування каналу без побоювань виведення матеріалу та штифтів за 

верхівку кореня зуба.  

Суть методу цистектомії полягає в наступному: після відповідної 

підготовки хворого та операційного поля під місцевим провідниковим 

знеболенням здійснюється викроювання півмісяцевого або трапецієвидного 

слизово-окісного клаптя в ділянці вестибулярної поверхні коміркового 

відростка відповідно розташуванню кисти (рис. 4.2). Основа клаптя повинна 

бути повернена до тіла щелепи. Краї розрізу на слизовій оболонці повинні на 

0,5-1 см заходити за границі кісткових країв кисти, щоб лінія майбутнього шва 

не знаходилася над порожниною. Коли межі кисти на щелепі без зубів 

тягнуться до коміркового гребеня або при операції показано видалення зубів,   

 

Рисунок 4.2 – Схема проведення розтину 

розташованих у ділянці кисти, вигідніше формувати трапецієвидний клапоть. 

При цьому розріз проводили в ясенному краї або через дефект на місці 
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видалених зубів, що дозволяє добре закрити кісткову рану при накладанні 

швів.  

Утворений слизово-окісний клапоть відшаровували від кістки спочатку 

распатором, а потім марлевим тампоном. Під час відшарування слід з 

обережністю відноситись до окістя у випадках резорбції кортикальної 

пластинки щелепи в проекції кисти, адже при відсутності кортикальної 

пластинки оболонка кисти часто зростається з окістям. У цьому випадку 

слизово-окісний клапоть відшаровували від оболонки кисти за допомогою 

скальпеля (рис. 4.3). Після відшарування клаптя його утримували тупим 

гачком і приступали до цистектомії  з резекцією верхівки кореня причинного 

зуба та згладжуванням гострих країв кісткової рани з її ревізією Виявлену над 

кистою поверхню кістки трепанували фісурним або кулястим бором. 

Подальше розширення входу в порожнину кисти проводили кістковими 

кусачками. За наявності кісткового дефекту над кистою розширення входу 

можна почати відразу ж із застосуванням кісткових кусачок. Після достатнього 

оголення кисти вигнутим распатором повністю відшаровували оболонку. 

Оболонка кореневої кисти легко відділяється від кістки, за винятком ділянки, 

спаяної з  

 

Рисунок 4.3 – Схема відшарування клаптя 

коренем зуба, що послужив причиною кисти. Корені зубів, повернені в 

порожнину кисти, перед операцією запломбовані цементом, підлягали резекції. 

У разі недостатнього заповнення каналу цементом, виявленого під час 
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операції, проводили його ретроградне пломбування через верхівку зрізаного 

кореня. 

Якщо цистектомію проводили при фолікулярній кисті, де є ретинований 

зуб, він підлягає видаленню. У дітей його можна залишити в щелепі, якщо 

ретинований зуб не є надкомплектним. Після видалення оболонки порожнину 

кисти промивали перекисом водню і розчином антибіотиків. 

Для заповнення кісткових порожнин, які утворюються після цистектомії 

запропоновано багато різних матеріалів. Ми використовували остеотропний 

препарат з керамічного гідроксиапатиту і трикальцифосфату ―Кергап‖. Усі 

параметри використовуваного матеріалу відповідають міжнародним 

стандартам. Кергап рекомендований до застосування МОЗ України (Протокол 

№ 7 від 31.07. 1996 р.). 

Наступним етапом на слизово-окісному клапті операційної рани 

викроювали окісний трапецієподібний клапоть, обернений основою до 

зубоясенного краю. Після перапарування клаптя довжиною не менше як 1-1,5 

см та шириною не менш, ніж 1 см його обертали донизу на верхній щелепі і 

доверху на нижній щелепі та підшивали саморозсмоктуючим шовним 

матеріалом до окістя або краю слизово-окісного клаптя так, щоб окісний 

клапоть перекривав норицевий хід на слизово-окисному клапті, який виник 

внаслідок кисти. Разом з окісним клаптем слизово-окісний клапоть укладали 

на операційну рану і ушивали. 

На відповідну ділянку губи або щоки накладали давлячу пов’язку на 2-3 

години з метою попередження утворення гематоми. Шви знімали на 7-8-у добу 

після операції. При сприятливому результаті операції кісткова порожнина 

заповнюється кров’яним згортком, який піддається організації і через 3-6 міс 

перетворюється в кісткову тканину. 

Цистостомія. Оперативний доступ той же, що і при цистектомії, але 

розмір викроєного слизово-окісного клаптя повинен відповідати розміру 

кисти. Після трепанації і повного видалення передньої стінки кисти марлевим 

тампоном видаляли її вміст, зуб, що став причиною кисти, теж видаляли. Якщо 

необхідно зберегти зуб і провести резекцію верхівки кореня причинного зуба, 
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то слизово-окісний клапоть слід формувати основою до ясенного краю, що 

дасть можливість закрити цим клаптем куксу кореня зуба. Порожнину кисти 

промивали перекисом водню, після чого слизово-окісний клапоть завертали 

всередину. Для фіксації слизово-окісного клаптя порожнину тампонували 

йодоформною марлею. 

 Через 5-7 діб тампон міняли. Надалі тампонували тільки вхід у 

порожнину. Через 3-4 тижні, коли епітелізуються краї, тампонування 

порожнини припиняли. Надалі промивання порожнини і догляд за нею  

здійснював сам хворий. 

Розгерметизовано киста припиняла свій ріст і з часом зовсім зникала за 

рахунок опозиційного росту кісткової тканини. 

Якщо цистотомія проведена в ділянці кисти, яка значно відтісняє 

гайморову пазуху, то через 6-12 міс на місці кисти залишається невелике 

кісткове заглиблення, а гайморова пазуха розправляється і набуває нормальних 

розмірів.  

Післяопераційний період. Після цистектомії та накладання глухих швів 

можливе нагноєння кров'яного згортка або ж покладеної у щелепну порожнину 

кістково-губчатої речовини (ало- або ксенокістки). У такому разі слід 

призначити внутрішньом'язову антибіотикотерапію за загальними правилами 

та зняти 2-3 шви; рану потрібно вести напіввідкритим методом, надавши 

можливість гнійному ексудату постійно витікати у рот. Щоб запобігти 

нагноєнню ало- або ксенокістки, якою заповнено (із метою остеогенезу) 

порожнину кістки, у післяопераційному періоді слід проводити профілактичну 

антибіотикотерапію, визначивши до операції чутливість мікрофлори вмісту 

кисти та ротової порожнини до антибіотиків. 

Для ілюстрації даного способу лікування хворих з ОК наводимо 

наступне клінічне спостереження. У відділення щелепно-лицевої хірургії ОКЛ 

м. Івано-Франківськ звернувся хворий А. 25 років зі скаргами на ниючий біль 

та наявність устя норицевого ходу в ділянці слизової оболонки фронтальної 

ділянки коміркового відростка верхньої щелепи з періодичним виділенням 

незначної кількості гною. З анамнезу відомо, що декілька років тому даному 
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хворому було проведено терапевтичне лікування в зв’язку з глибоким карієсом 

центрального та бокового різців із виповненням порожнини композиційним 

світлополімеризуючим матеріалом. Через півроку у хворого появився різкий 

біль та набряк тканини губи та слизової оболонки коміркового відростка у 

вказаній ділянці, унаслідок чого хворий звернувся за медичною допомогою до 

стоматолога за місцем проживання. Після проведеної операції розкриття 

субперіостального абсцесу та медикаментозного антибактеріального 

лікування, хворий відмітив формування норицевого ходу слизової оболонки в 

проекції верхівки коренів різців із вестибулярної сторони. Унаслідок побутової 

зайнятості за наступною медичною допомогою не звертався, хоча впродовж 

цього часу відмічав кількаразову появу ознак захворювання. 

Із діагностичною метою було проведено прицільне рентгенологічне 

дослідження (ортопантомограму), яке виявило деструкцію кісткової тканини з 

нечіткими краями неправильної форми в проекції верхніх коренів 11 та 12 

зубів (рис.4.4) 

 

Рисунок 4.4 Рентгенограма. Хворий А. 

Канали вказаних зубів не містили ознак заповнення пломбувальним 

матеріалом. На основі отриманих даних було сформульовано діагноз: ОК 11, 

12 зубів, хронічний гранулюючий періодонтит та розроблено план лікування,  

який включав комплекс ендодонтичного лікування з заповненням кореневих 

каналів цементним пломбувальним матеріалом та, враховуючи величину 

деструкції кісткової тканини хірургічне лікування – операцію апіектомії. 
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Оперативне втручання проведено в той же день, що і ендодонтичне лікування 

під потенційованою місцевою анестезією Sol. Articaini 4 % - 3,8 ml.   

Наступним етапом було відділення слизово-окісного клаптя від 

кортикальної кісткової  тканини, виявлення дефекту кістки, який проектується 

над апікальним вогнищем хронічного продуктивного запалення. Надалі 

оперативне втручання полягало в розкритті внутрішньокісткового апікального 

вогнища запалення та відпрепаруванні верхівок причинних зубів.  

Наступним етапом хірургічного втручання була безпосередня резекція 

коренів зубів, яку проводили по краю кісткової деструкції та видалення 

запальної грануляційної тканини з кісткового дефекту. Операційне втручання 

завершувалося первинною хірургічною обробкою рани шляхом репозиції 

відпрепарованого слизово-окісного клаптя та її глухого зшивання з 

використанням синтетичного сополімерного шовного матеріалу на 

атравматичній голці  ―Vicryl‖ 4/0 (Рис.4.5). 

 

Рисунок 4.5 Хід операції. 

Післяопераційне лікування полягало в проведенні традиційної 

протибольової та проти набрякової терапії з застосуванням групи нестероїдних 

протизапальних препаратів, профілактичної антибіотикотерапії (цефтриаксон 

1,0 г двічі на добу 5 днів) та запропонованих нами терапевтичних підходів: 
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Крапель Береш плюс 30 кр тричі на добу впродовж 30 діб, Лікопід 10 мг 1 раз 

на добу 10 діб. 

Упродовж перших трьох післяопераційних днів спостерігалися помірний 

біль неінтенсивного ниючого характеру, незначний набряк м’яких тканин в 

оперованій ділянці. Надалі післяопераційний період проходив без ускладнень, 

рана загоїлась первинним натягом. Шви було знято на 7-у добу.  

При контрольному огляді через 12 міс після операції жодних скарг 

хворий не пред’являв. 11 та 12 зуби стійкі та рухомі в межах фізіологічної 

норми, їхня перкусія безболісна, жодних запальних ознак у зазначеній ділянці 

не виявлено. Рентгенологічно ще можна було виявити зону колишньої 

деструкції, проте її краї були розмиті і нечіткі, сама ж порожнина дифузно та 

рівномірно завуальована, що є свідченням регенерації кісткової тканини в 

оперованій ділянці. 

Поза тим, проводили вивчення ефективності застосування різних 

варіантів медикаментозної терапії.  

Через добу після хірургічного лікування хворі усіх ІІІ груп скаржилися 

на незначну болючість ураженої ділянки щелепи, загальну слабість, зниження 

апетиту. Температура утримувалася на рівні 37,1 - 37,6
0 
С. Місцево відмічалася 

асиметрія обличчя за рахунок колатерального набряку. Із рани спостерігалися 

незначні серозні або серозно-геморагічні виділення.  

На третю добу лікування в пацієнтів покращився загальний стан: 

зменшилась загальна слабість, з’явився апетит. Однак, температурна реакція 

була різною. У пацієнтів І групи утримувалась на рівні 37,6±0,4
0 

С, а у хворих 

ІІ та ІІІ групи нормалізувалась і була в межах 36,8±0,3
0
 С та  36,6±0,5

0  
С,  

відповідно.  

Так аналіз динаміки показників клінічної картини захворювання в 

пацієнтів з ОК, залежно від застосованої медикаментозної технології показав, 

що комплекс хірургічного лікування індукував достовірне (p<0,01) зменшення 

болю, дискомфорту при жуванні та тенденцію до підвищення фізичної 

активності. Водночас не відмічено достовірних даних щодо зменшення 

рухливості зубів та наявності нориць (табл. 4.3).  
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Аналіз динаміки основних клінічних симптомів ОК до і оцінка 

ефективності терапії з врахуванням виявлених порушень після корекції та 

упродовж тривалого спостереження, а саме, через 1 та 3 міс показав, що 

комплекс хірургічного лікування індукував достовірне зменшення деформації  

щелеп (у 17,9 %, проти 38,4 % (p<0,05)) та парестезії нижньої губи (у 17,9 % 

проти 33,6 % (p<0,05)) симптомів захворювання. 

Із першого місяця спостереження відзначали під впливом хірургічного 

лікування зникнення загострень (p<0,01), які у свою чергу, супроводжувалися 

зменшенням дискомфорту при жуванні з 60,0 % до 44,0 % (p<0,05), 

зникненням болю, деформації обличчя. Водночас під впливом хірургічного 

лікування не відзначено достовірних даних щодо зменшення рухливості зубів. 

Такий лікувальний підхід не був достатньо ефективним і щодо динаміки 

варіабельності таких симптомів як парестезія нижньої губи, зникнення нориці.   

Проведений аналіз основних клінічно-параклінічних даних, отриманих у 

хворих на ОК на фоні хірургічного лікування, дозволив констатувати регрес 

переважної більшості симптомів вже на момент виписки зі стаціонару та 

достовірну позитивну динаміку впродовж усього періоду спостереження 

(p<0,05). 

На сьогодні розробляються нові методи медикаментозного лікування 

пацієнтів з ОК [10, 54, 106, 114, 184]. Ураховуючи визначені в ході роботи 

зміни в складі есенціальних мікро- та макроелементів у хворих на ОК та 

особливості їхнього імунного статусу, перспективним у плані оптимізації 

лікування вважали застосування окрім стандартної терапії поліелементного 

препарату Краплі Береш Плюс та препарату імуномодулюючої дії Лікопід.   

У групах хворих з ОК, які в комплексі терапії отримували Краплі Береш 

Плюс, відзначено вірогідне зменшення кількості хворих, в яких клінічні 

симптоми реєструвалися більше 1 разу на місяць (p<0,05). 

Після лікування з включенням до стандартної терапії (СТ) Крапель 

Береш Плюс (КБП) відзначали вірогідне зниження симптомів як місцевого 

запалення, так і загальної системної відповіді організму, підвищення 

толерантності до фізичного навантаження, (р<0,05) 



 
Таблиця 4.3 

Динаміка клінічної симптоматики у хворих з одонтогенними кистами щелеп,  

залежно від варіанту терапії (у абс. числах та %) 

 

Симптоми 

Показники 

До лікування
1
 

Після лікування 
OR 95 % СІ 

виписка
2 

через 1 міс
3
 через 3 міс

4
 

1 2 3 4 5 6 7 

Стандартна терапія 

ОК (n=25) 

деформація щелепи  2 (8,0) 1 (4,0) ⌂ 

P1-2<0,05 

0 (0,0) ⌂ 

P1-3<0,05 

0 (0,0) ⌂ 

P1-4<0,05 

1,38 0,88 - 2,15 

наявність болю 20 (80,0) 10 (40,0)⌂ 7 (28,0)⌂ 

P1-3<0,05 

5 (20,0)⌂ 1,42 0,88 - 2,32 

парестезія нижньої губи  13 (52,0)⌂ 10 (40,0)⌂ 8 (32,0) 

P1-3<0,05⌂ 

5 (20,0)⌂ 

P1-3<0,05 

P1-4<0,05 

1,41 0,87 - 2,28 

проведення 

ендодонтичного лікування 

15 (60,0) 20 (80,0)⌂ 20 (80,7)⌂ 

 

20 (80,0)⌂ 

 

1,50 0,96 - 2,34 

дискомфорт при жуванні 15 (60,0) 12 (48,0)⌂ 11 (44,0)⌂ 9 (36,0)⌂ 1,33 0,86 - 2,06 

наявність нориці 2 (8,0) 1 (4,0) 0 (0,0)⌂ 

P2-3<0,05 

0 (0,0)⌂ 

P2-4<0,05 

0,34 0,01 - 7,63 

рухливість зубів 18 (72,0) 11 (44,0)⌂ 

P1-2<0,05 

9 (36,0)⌂ 

P1-3<0,05 

8 (32,0)⌂ 

P1-4<0,05 

1,25 0,78 - 2,0 

симптом флуктуації 

вмісту кисти 

14 (56,0 ) 0 (0,0) 0 (0,0)⌂ 

P1-3<0,05 

1 (4,0)⌂ 

P1-4<0,05 

0,01 0,01 - 1,01 

       

 

1
0
2
 



 

Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

підвищення Т тіла 15 (60,0) 0 (0,0) 1 (4,0)⌂ 

P1-3<0,05 

1 (4,0)⌂ 

P1-4<0,05 

0,01 0,01 - 0,14 

набряк і інфільтрація 

тканин 

17 (68,0) 0 (0,0) 3 (12,0) 8 (32,0) 0,01 0,01 - 1,15 

гіперемія 17 (68,0) 5 (20,0) 0 (0,0) 

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

0 (0,0)⌂ 

P2-4<0,05 

P1-4<0,05 

0,63 0,01 - 2,42 

Стандартна терапія + Краплі Береш Плюс 

ОК (n=25) 

деформація щелепи  2 (8,0) 1 (4,0) 

 

0 (0,0) 

P1-3<0,05 

0 (0,0 ) 

P1-4<0,05⌂ 

1,22 0,74 - 2,03 

наявність болю 21 (84,0) 9 (36,0) 

P1-2<0,05⌂* 

6 (24,1) 

P1-3<0,05⌂* 

5 (20,0) 

P1-4<0,05⌂* 

1,28 0,74 - 2,22 

парестезія нижньої губи  14 (56,0) 9 (36,0) ⌂* 5 (20,0 ) 

P1-3<0,05⌂ 

1 (4,3 ) 

P1-4<0,05⌂ 

1,22 0,74 - 2,02 

проведення 

ендодонтичного лікування 

15 (60,0) 20 (80,0 )* 20 (80,0)⌂* 20 (80,0 )* 1,0 0,49 - 2,03 

дискомфорт при жуванні 17 (68,0) 11 (44,0)* 13 (32,0 ) 

P1-3<0,05 

4 (16,90) 

P1-4<0,05⌂ 

1,27 0,81 - 1,99 

наявність нориці 2 (8,0) 1 (4,0)  0 (0,0) 0 (0,0) 

P1-4<0,05 

0,60 0,01 - 3,12 

рухливість зубів 11 (44,0) 9 (36,0)* 8 (32,0) * 7 (28,0) 

P1-4<0,05* 

1,28 0,73 - 2,26 

симптом флуктуації 

вмісту кисти 

 

17 (68,0) 0 (0,0) 1 (4,0) 

P1-3<0,05⌂ 

1 (4,0) 

P1-4<0,05⌂ 

0,01 0,01 - 0,14 

1
0
3
 



 

Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

підвищення Т тіла 13 (52,0) 0 (0,0) 2 (8,0)* 

 

1 (4,0) 

P1-4<0,05⌂* 

0,01 0,01 - 0,17 

набряк і інфільтрація 

тканин 

16 (64,0) 0 (0,0) 11 (44,0)* 5 (33,0)* 0,01 0,01 - 0,89 

гіперемія 16 (64,0) 8 (32,0 ) 3 (12,0 ) 1 (4,0 ) 

P1-4<0,05⌂* 

0,67 0,01 - 4,41 

Стандартна терапія + біоелементний комплекс + імуномодулятор 

ОК (n=25) 

деформація щелепи  2 (8,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 

P1-3<0,05 

0 (0,0)  

P1-4<0,05 

1,40 0,73 - 2,71 

наявність болю 20 (80,0) 7 (28,0)° 

P1-2<0,05 

4 (16,0) 

P1-3<0,05 

1 (4,0) ⌂°٨ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

1,39 0,77 - 2,55 

парестезія нижньої губи  13 (52,0) 5 (20,0)٨° 3 (12,0) ⌂°٨ 

P1-3<0,05 

1 (4,0) 

P1-4<0,05⌂°٨ 

1,65 0,82 - 3,32 

проведення 

ендодонтичного лікування 

15 (60,6) 20 (80,0)° 20 (80,0) ⌂°٨ 

P1-3<0,05 

20 (80,0) ⌂°٨ 

P1-4<0,05 

2,89 1,06 - 7,90 

дискомфорт при жуванні 17 (68,0) 14 (56,0)٨° 5 (20,0)٨° 

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

5 (20,0) ⌂°٨ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

1,49 0,65 - 3,50 

наявність нориці 2 (8,0) 1 (4,0) 0 (0,0)  

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

0 (0,0) ⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

0,63 0,01 - 2,42 

 

 

 

1
0
4
 



 

 

Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

 

рухливість зубів 

 

11 (20,0 ) 

 

7 (13,3 )٨° 

 

      3 (12,0) ⌂°٨ 

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

 

     1 (4,0) ⌂°٨ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

 

1,94 

 

0,65 - 5,80 

симптом флуктуації 

вмісту кисти 

17 (68,0 ) 0 (0,0) 

P1-2<0,05 

1 (4,0)٨° 

P1-3<0,05 

1 (4,0)  ٨  

P1-4<0,05 

0,02 0,01 - 1,01 

підвищення Т тіла 

 

13 (52,0) 0 (0,0) 

P1-2<0,05 

2 (4,0)٨° 

P1-3<0,05 

 

1 (4,0)°٨ 

P1-4<0,05 

0,02 0,01 - 1,01 

набряк і інфільтрація 

тканин 
16 (64,0) 

1 (4,0) 

P1-2<0,05 

0 (0,0)° 

P1-3<0,05 

0 (0,0)° 

P1-4<0,05 

 

0,01 0,01 - 0,91 

гіперемія 16 (64,0) 6 (24,0) 

P1-2<0,05 

 

1 (4,0) 

P1-3<0,05 

 

0 (0,0) ⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

0,61 0,01 - 1,29 

Примітки: 1. Р – вірогідність різниці показників до лікування (1), після виписки із стаціонару (2), 
при тривалому спостереженні через 1 (3) та 3 (4) місяців 
2. ⌂ – вірогідність різниці показників, отриманих у пацієнтів із ОК до та в результаті 
лікування (Р<0,05);  

4. ° – вірогідність різниці показників при застосуванні стандартної терапії та 

стандартної терапії у поєднані із краплями Береш Плюс, * – стандартної терапії та 

стандартної терапії в поєднанні із краплями Береш Плюс і лікопідом; ٨ – стандартної 

терапії в поєднанні із краплями Береш Плюс та стандартної терапії в поєднанні із 

краплями Береш Плюс і лікопідом (Р<0,05) 

1
0
5
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У цілому можна стверджувати, що після проведеного поєднаного лікування 

з включенням КБП у пацієнтів з ОК зріс ступінь контролю над захворюванням. 

Однак повністю контролювати післяопераційне загоєння та перебіг ОК так і не 

вдалося. 

У хворих з ОК, що отримували окрім стандартної терапії КБП та лікопід, 

динаміка основних клінічних параметрів та перебігу захворювання була 

наближеною до такої в групі, що поєднувала прийом стандартної терапії з КПБ. 

Крім того, спостерігалась вірогідна позитивна динаміка щодо частоти симптомів, 

у тому числі наявності болю та дискомфорту при жуванні, зменшення рухливості 

зубів (p<0,01), особливо, порівняно із групою хворих, які лікувалися лише 

стандартною терапією, при цьому практично не вирізнявшись від аналогічних 

симптомів у хворих, які отримували СТ+КБП. 

У випадку нагноєння до всіх перерахованих симптомів і синдромів 

приєднувалися почервоніння, набряк та інфільтрація навколишніх тканин, біль у 

ділянці кисти, підвищення температури тіла до фебрильних цифр, а також 

симптоми гострого остеомієліту, які на фоні хірургічного лікування в комбінації з 

КБП та лікопідом зникли практично на 7-у добу лікування. Таку ж динаміку 

відзначено і при наявності до лікування симптому Венсана (парестезія нижньої 

губи) як результат передавлювання судинно-нервового пучка на нижній щелепі 

спостерігали в 7,3 % пацієнтів. 

Найхарактернішими симптомами ряду кист було: випинання та стоншення 

стінок верхньої щелепи, їхня податливість, наявність симптому Рунге-

Дюпюїтрена, валика Гербера, зруйнованих «причинних» зубів або зубів із 

негативною електрозбудливістю пульпи, конвергенція зубів, нориці в ділянці 

коміркового відростка щелепи. Однак позитивної динаміки вдалось досягнути 

лише через 3 місяці після проведеного лікування з включенням КБП та лікопіду. 

Таким чином, нами відзначена позитивна динаміка клінічних симптомів у 

всіх пацієнтів, які отримували комбіновану терапію, порівняно з хворими, що 

отримали хірургічне лікування, однак повного контролю у частини хворих 

досягти не вдалось: чим тяжчий перебіг, тим важче досягти оптимального 
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результату. Ефект від запропонованого лікування в більшості випадків виявлявся 

уже в перші 3 міс лікування і залишався стабільним у подальшому на фоні 

лікування, забезпечуючи позитивну динаміку та нормалізацію  клінічних 

симптомів та параклінічних даних.  

Отримані нами дані дають підстави  вважати, що у хворих, які в комплексі 

лікування ОК отримали краплі Береш Плюс та лікопід, порівняно з пацієнтами, які 

знаходились на базисній терапії, суттєво збільшилися шанси ефективного 

контролю над захворюванням.  

Відзначали динаміку основних показників мікро- та макроелементного 

статусу в результаті застосування оперативного лікування та комбінованої 

медикаментозної терапії. Так застосування протокольної або стандартної терапії 

(СТ) ОК індукувало вірогідне зниження рівня міді (p<0,05) та тенденцію до 

зниження кальцію при одночасному збільшенні магнію та цинку, порівняно з 

контролем (p<0,05). Рівень кобальту та марганцю практично не відрізнявся від 

такого у здорових (табл. 4.4).  

Крім того, починаючи з 1 міс та впродовж усього періоду спостереження 

очевидна зазначена динаміка практично всіх показників у хворих з ОК 

утримувалася під впливом СТ, однак жоден із біоелементів не нормалізувався, 

порівняно з відповідними референтними даними.  

У ході проведеного лікування хворих з ОК поєднаною терапією з 

включенням до стандартної терапії КПБ вміст кальцію та міді дещо знизився, а 

цинку достовірно зріс (p<0,01), однак не прийшов до норми. Але отримані в 

результаті лікування показники кальцію та міді все ще вірогідно перевищували 

аналогічні у здорових. 

Щодо рівня біоелементів у пацієнтів з ОК на фоні запропонованого 

лікування очевидна позитивна динаміка практично всіх показників через 1 та 3 

міс. Так, під впливом лікування в періоді реконвалесценції спостерігали 

достовірне зниження рівня магнію та цинку (p<0,05). Найбільш виражені зміни 

отримано щодо корекції рівня цинку. Вміст міді після такого лікування достовірно 

знизився (p<0,01), а от рівень кальцію мав лише тенденцію до зниження. 
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Так, під впливом такого варіанту поєднаної терапії впродовж періоду 

тривалого спостереження показники цинку вірогідно зростали і суттєво збільшили 

шанс ефективної корекції цього елемента у хворих на ОК (p<0,05). 

 

У пацієнтів з ОК після проведеного комплексного лікування, а саме, 

СТ+КБП, спостерігали наступні зміни: достовірно зріс рівень магнію та цинку 

(p<0,05), а показник кальцію дещо зменшився. Однак жоден із показників, 

отриманих після курсу терапії, не нормалізувався, порівняно з відповідними 

референтними даними.  

Таким чином отримані дані дають підстави вважати, що в пацієнтів з ОК, 

які в комплексі лікування отримували КПБ, порівняно з хворими, які на фоні 

оперативного втручання лікувались стандартною терапією, суттєво збільшились 

шанси ефективної корекції дизелементозу. 

У ході проведеного лікування пацієнтів з ОК поєднаною терапією з 

включенням до комплексу лікування на фоні цистектомії окрім КПБ ще й  

Лікопіду вміст кальцію та міді достовірно знизився (p<0,05), а цинку та магнію 

достовірно зріс (p<0,05), що наближало отримані дані з результатами терапії 

СТ+КБП упродовж всього періоду спостереження. 

У пацієнтів, що отримували окрім стандартної терапії КБП та Лікопід, 

спостерігали вірогідну позитивну динаміку щодо зниження рівня кальцію 

(p<0,01), особливо, у порівнянні з групою хворих, які лікувалися лише 

стандартною терапією, при цьому практично не відрізнявшись від аналогічних 

симптомів у хворих, які отримували СТ+КБП. Більше того, під впливом 

комбінованого лікування відзначено тенденцію до зменшення рівня міді. Так, на 

початку лікування вміст даного МіЕ був на рівні (0,86±0,03) мг %, а після 

закінчення гострого періоду у стаціонарі знизився до (0,60±0,03) мг %, що є 

близьким до такого при застосуванні СТ та СТ+КБП. Аналізуючи показники 

вмісту магнію та цинку відзначено зростання цих МіЕ та МаЕ (p<0,05), порівняно 

з пацієнтами, які отримували СТ та СТ+КБП. 



 

Таблиця 4.4 

Динаміка показників макро- та мікроелементів у хворих з одонтогенними кистами залежно від 

варіанту терапії  (М±m) 

Показники До лікування
1
 

Після лікування 

OR 95 % СІ 
Через 7 днів

2 
через 1 міс

3
 через 3 міс

4
 

Здорові 
5 

(n=30) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стандартна терапія 

ОК (n=25) 

Са, мг% 4,95±0,18⌂ 4,86±0,17⌂ 4,05±0,14⌂ 

P1-3<0,05 

3,94±0,52⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

1,21±0,42 

 

1,18 0,21 - 6,71 

Mg, мг% 4,06±0,06⌂ 4,16±0,09⌂ 4,33±0,09⌂ 4,56±0,04 

P1-4<0,05 

6,07±0,03 0,91 0,13 - 6,18 

Cu, мг% 0,91±0,03⌂ 0,91±0,02⌂ 0,82±0,05⌂ 0,72±0,02 0,48±0,05 1,26 0,02 - 7,95 

Zn, мг% 0,52±0,02⌂ 0,58±0,02⌂ 0,72±0,12⌂ 1,34±0,09⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

P3-4<0,05 

2,70±0,12 0,73 0,01-18,28 

Mn, мг% 0,047±0,005 0,047±0,005 0,047±0,005 0,046±0,52 0,039±0,005 1,02 0,1-20,97 

Co, мг% 0,044±0,006 0,042±0,005 0,044±0,001 0,046±0,005 0,051±0,001 0,99 0,01-20,81 

Стандартна терапія + Краплі Береш Плюс 

ОК (n=25) 

Са, мг% 4,84±0,59⌂ 4,59±0,38⌂ 3,97±0,42⌂ 

P1-3<0,05 

3,27±0,39⌂• 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

1,21±0,42 1,10 0,06-19,4 

1
0
9
 



 

Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mg, мг% 4,21±0,04⌂ 4,32±0,09⌂ 4,47±0,03⌂ 4,89±0,03• 

P1-4<0,05 

 

6,07±0,03 0,95 0,17-5,32 

Cu, мг% 0,86±0,03⌂ 0,86±0,03⌂ 0,76±0,05⌂ 0,58±0,05• 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

0,48±0,05 0,96 0,01-30,93 

Zn, мг% 0,69±0,08⌂ 0,71±0,08⌂ 1,39±0,12⌂• 

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

1,79±0,12⌂• 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

2,70±0,12 0,94 0,05-18,85 

Mn, мг% 0,046±0,006 0,044±0,006 0,044±0,005 0,044±0,005 0,039±0,005 1,0 0,01-20,32 

Co, мг% 0,047±0,005 0,047±0,005 0,046±0,001 0,046±0,001 0,051±0,001 1,02 0,01-20,97 

Стандартна терапія + Краплі Береш Плюс + Лікопід 

ОК (n=25) 

Са, мг% 4,95±0,47⌂ 4,28±0,41⌂ 3,10±0,42⌂῀◊ 2,51±0,38⌂῀◊ 1,21±0,42 1,48 0,22-9,71 

Mg, мг% 4,06±0,06⌂ 4,16±0,09⌂ 5,16±0,09⌂῀ 

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

5,26±0,09⌂῀ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

6,07±0,03 

 

0,87 0,13-5,58 

Cu, мг% 0,91±0,03⌂ 0,72±0,02⌂ 0,68±0,02◊ 0,60±0,03 

P1-4<0,05 

0,48±0,05 1,11 0,03-35,89 

Zn, мг% 0,52±0,02⌂ 0,79±0,02⌂ 1,46±0,02⌂῀ 

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

2,14±0,02⌂῀◊ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

  P3-4<0,05 

2,70±0,12 

 

0,55 0,02-17,77 

Mn, мг% 0,047±0,005 0,049±0,005 0,047±0,005 0,046±0,005 0,039±0,005 1,0 0,01-20,84 

1
1
0
 



 

 

 

Продовження таблиці 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Co, мг% 

 

0,044±0,006 

 

0,044±0,005 

 

0,044±0,005 

 

0,044±0,006 

 

0,047±0,005 

 

1,0 

 

0,01-20,55 

 

Примітки: 

 

1. Р – вірогідність різниці показників до лікування (1), через 7 днів (2), при тривалому 

спостереженні через 1 (3) та 3 (4) місяці. 

2. ⌂ – вірогідність різниці показників, отриманих у пацієнтів із ОК до та в результаті лікування, 

і у здорових (Р<0,05). 

3. • – вірогідність різниці показників при застосуванні стандартної терапії та стандартної 

терапії у поєднані із краплями Береш Плюс; ῀ – стандартної терапії та стандартної терапії в 

поєднанні із краплями Береш Плюс і Лікопідом; ◊ – стандартної терапії в поєднанні із краплями 

Береш Плюс та стандартної терапії в поєднанні із краплями Береш Плюс і Лікопідом  (Р<0,05). 

1
1
1
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Так, рівень магнію зріс із (4,06±0,06) до (5,26±0,09) мг %, а цинку - із 

(0,52±0,02) до (2,14±0,02) мг % практично впродовж першого періоду 

спостереження. Ця тенденція чітко відстежувалася та зберігалася впродовж усього 

тривалого спостереження, починаючи з 1 міс на фоні застосування лікопіду. Щодо 

рівня марганцю та кобальту достовірної різниці між групами пацієнтів та 

варіантом  медикаментозних методик отримано не було. 

Таким чином слід зазначити, що ступінь динаміки показників 

біоелементного статусу чітко визначався не тільки варіантом, а й терміном 

застосування медикаментозної терапії. Так, у ході лікування та тривалого 

спостереження з застосуванням запропонованих різних медикаментозних 

підходів відзначено найбільш виражену динаміку практично всіх показників у 

хворих на ОК, які отримували СТ+КБП та СТ+КБП+Л. На наш погляд, наведені 

результати свідчать про можливість введення даних лікарських засобів до 

комплексної терапії ОК, що дозволило б досягти кращого контролю над 

захворюванням, порівняно з традиційною стандартною терапією на фоні 

оперативного втручання. У хворих з ОК диселементоз виявився доволі 

резистентним до терапії, що передбачає доцільність проведення додаткової 

корекції дозового режиму та тривалості застосування препарату у хворих цієї 

групи. 

Вивчення динаміки імунологічних змін у пацієнтів з ОК під впливом 

обраних для дослідження медикаментозних технологій показало їхню 

ефективність щодо корекції виявлених змін. Але в ході дослідження виявлено, 

що характер динаміки імунологічних змін у значній мірі визначався вибором 

варіанту терапії (табл. 4.5). 

Аналіз факторів неспецифічного захисту в пацієнтів з ОК на фоні СТ при 

виписці зі стаціонару (через 7 діб) за показниками спонтанного НСТ-тесту 

показав усе ще недостатні резервні можливості кисневозалежної 

мікробоцидності нейтрофільних гранулоцитів (знижені щодо таких у здорових 

показники спонтанного та стимульованого НСТ-тесту) та недостатній ступінь 

подразнення фагоцитуючих клітин та їхню низьку здатність до кілінгу 

1
1
1
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(рN<0,05).  При тривалому спостереженні (через 1 та 3 міс) під впливом СТ 

достовірно зросли показники стимульованого НСТ-тесту та дані фагоцитарних 

функцій, про що свідчило вірогідне підвищення ФІ (%) та ФЧ (ум.од) (р<0,05), 

однак жоден із показників не досягнув рівня, визначеного в здорових (рN<0,05). 

Так, показник ФІ (%) у пацієнтів з ОК на тлі СТ починаючи з 3 міс 

спостереження, достовірно наближався до референтних значень, а показник ФЧ 

(ум. од.) хоч і був вірогідно нижчим від такого у здорових (рN<0,05), але 

вірогідно вищим від аналогічних упродовж тривалого періоду спостереження 

(р<0,05). 

Щодо ІА (ум. од.) та N (%) стимульваного НСТ-тесту, то відзначено їхню 

позитивну динаміку впродовж тривалого спостереження, однак референтних 

значень досягнуто не було.  

Під впливом комбінованої терапії СТ+КБП у хворих на ОК динаміка 

показників фагоцитарної функції була більш вагомою, порівняно з групою 

хворих, які отримували лише СТ. Так щодо показників спонтанного НСТ-тесту, 

то вже при виписці зі стаціонару відзначено тенденцію до зростання ступеня 

подразнення фагоцитуючих клітин та їхньої вищої здатності до кілінгу у хворих 

(р<0,05), які отримували СТ+КБП, порівняно з групою, яка лікувались лише 

СТ. Схожа динаміка спостерігалась упродовж тривалого спостереження – через 

1 та 3 міс.  

Стимульований НСТ-тест засвідчив достовірно вищу потенційну 

активність фагоцитуючих клітин та завершеність фагоцитозу у хворих на ОК, 

які отримували СТ+КБП щодо таких у групі лікування СТ (р<0,05). Так, 

показники ІА (ум. од.) та N (%) стали достовірно вищими при виписці зі 

стаціонару, однак упродовж усього періоду тривалого спостереження 

залишались значно нижчими, ніж у здорових  (рN<0,05).  

Удосконалена терапія зі включенням в комплекс лікування Крапель 

Береш Плюс та Лікопіду характеризувалася ефективнішою корекцією 

порушень фагоцитарного статусу у хворих з ОК. Зокрема, під впливом такого 

терапевтичного комплексу відбувалося вірогідне зростання відсотка як 
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фагоцитуючих клітин, так і завершеності фагоцитозу у хворих уже на початку 

лікування, порівняно з іншими терапевтичними підходами (р<0,05). 

Найвиразніші зміни отримано впродовж тривалого спостереження – через 1 та 

3 міс.  

Встановлено, що кисневозалежна мікробоцидність нейтрофілів 

максимально зросла в ході лікування хворих із ОК поєднаною терапією з 

включенням до комплексу лікування окрім КПБ ше й Лікопіду (р<0,05), що дає 

підстави стверджувати наявність взаємозв’язку між активацією нейтрофільних 

гранулоцитів крові, вираженістю хронічного запального процесу в РП, 

притаманних ОК, та впливом імуномодулюючого препарату. 

Таким чином, у ході лікування та тривалого спостереження відзначено 

найбільш позитивну динаміку практично всіх показників фагоцитарної 

активності у хворих на ОК, які отримували СТ+КБП+Л. Наведені результати 

свідчать про можливість введення даних лікарських засобів до комплексної 

терапії ОК, що дозволило б досягти кращого контролю над захворюванням.  

У результаті проведеного дослідження виявлено, що під впливом обраних 

для дослідження медикаментозних технологій вдалося досягнути корекції 

цитокінового дисбалансу в пацієнтів, хворих на ОК (табл. 4.6).  

Аналіз динаміки показників рівня досліджуваних інтерлейкінів у хворих з 

ОК на фоні СТ відзначив тенденцію до зниження IL-6 уже після виписки зі 

стаціонару (p<0,05), у той час як під впливом такого терапевтичного підходу 

достовірно зменшився лише показник IL-4 (p<0,05). Найбільш вагомі зміни 

отримані через 3 міс спостереження: у хворих з ОК достовірна позитивна 

динаміка обох інтерлейкінів на фоні СТ відзначалася тільки через 3 міс. 

Відсутність статистично вірогідних відмінностей у показниках обох 

інтерлейкінів після виписки зі стаціонару та через 1 міс спостереження можна 

пояснити тим, що саме в обстежених хворих вихідні показники про- та 

протизапального цитокінів найменше відрізнялись від таких у групі контролю. 

  



 

Таблиця 4.5 

Динаміка показників фагоцитозу у пацієнтів з одонтогенними кистами залежно від варіанту терапії (М±m) 

Показники до лікування
1
 

Після лікування 

OR 95СІ 
через 7 діб

2 
через 1 міс

3
 через 3 міс

4
 

здорові 
5 

(n=30) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стандартна терапія 

ОК (n=25) 

ФІ, % 28,1±1,1⌂ 30,0±0,9⌂ 39,0±0,9⌂ 

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

42,2±1,1⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

64,8±1,8 

 

0,74 0,37-1,47 

ФЧ, ум. од. 3,5±0,09⌂ 3,5±0,09⌂ 3,9±0,08⌂ 

P1-3<0,05 

 

4,5±0,09⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

7,5±0,06 

 

0,80 0,12-5,40 

НСТ спонтанний: 

-ІА, ум. од. 

 

0,09±0,01⌂ 

 

0,09±0,01⌂ 

 

0,09±0,01⌂ 

 

0,10±0,01⌂ 

 

0,15±0,02 

 

0,98 

 

0,01-16,01 

-N, % 8,0±0,01⌂ 8,0±0,01⌂ 8,3±0,02⌂ 

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

8,6±0,01⌂ 

P1-4<0,05 

P3-4<0,05 

12,0±0,07 

 

0,93 0,25-3,54 

НСТ стимульований: 

-ІА, ум. од. 

0,7±0,01⌂ 0,7±0,01⌂ 0,9±0,02⌂ 

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

1,0±0,02 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

1,2±0,02 

 

0,80 0,02-26,17 

-N,% 41,3±0,01⌂ 41,3±0,01⌂ 42,4±0,02⌂ 

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

51,0±0,03⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

P3-4<0,05 

76,3±0,05 0,81 0,45-1,47 

        1
1
5
 



 

 

Продовження табл. 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стандартна терапія + Краплі Береш Плюс 

ОК (n=25) 

ФІ, % 28,1±1,1⌂ 30,9±1,2⌂ 40,7±1,2⌂ 

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

44,3±1,3⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

64,8±1,8 

 

0,68 0,34-1,36 

ФЧ, ум. од. 3,5±0,09⌂ 3,9±0,09⌂ 

P1-2<0,05 

4,1±0,09⌂ 

P1-3<0,05 

4,9±0,07⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

7,5±0,06 

 

0,81 0,13-5,3 

НСТ спонтанний: 

-ІА, ум. од. 

0,09±0,01⌂ 

 

0,10±0,02⌂ 0,10±0,02⌂ 0,11±0,03⌂ 

 

0,15±0,02 

 

0,37 0,01-39,87 

-N, % 8,0±0,01⌂ 8,2±0,02⌂ 8,6±0,02⌂ 

P1-3<0,05 

8,9±0,02⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

12,0±0,07 

 

0,94 0,25-3,51 

НСТ стимульований: 

-ІА, ум. од. 

0,7±0,01⌂ 0,8±0,01⌂ 0,9±0,02⌂ 

P1-3<0,05 

1,0±0,02⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

1,2±0,02 

 

0,93 0,03-28,58 

-N, % 41,3±0,01⌂ 45,6±0,6⌂* 56,4±0,6⌂* 63,4±0,4*῀⌂◊ 

P1-2<0,05 

76,3±0,05 0,87 0,51-1,48 

Стандартна терапія + Краплі Береш Плюс+Лікопід 

ОК (n=25) 

ФІ, % 28,1±1,1*◊⌂ 32,8±1,1⌂◊ 48,1±1,3⌂ 

P1-3<0,05 

P2-3<0,05 

56,2±1,8⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

P3-4<0,05 

64,8±1,8 

 

0,85 0,43-1,65 

1
1
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Продовження табл. 4.5 

 

1 2 

 

3 4 

 

5 6 7 8 

НСТ спонтанний: 

-ІА, ум. од. 

0,09±0,01*◊⌂ 

 

0,10±0,02⌂ 0,11±0,03◊⌂ 

P1-3<0,05 

0,11±0,03⌂ 

P1-4<0,05 

0,15±0,02 

 

0,98 0,11-12,58 

-N, % 8,0±0,01*⌂ 8,2±0,02⌂ 8,4±0,02⌂ 

P1-3<0,05 

8,6±0,02◊⌂ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

12,0±0,07 

 

0,97 0,37-2,87 

НСТ стимульований: 

-ІА, ум. од. 

0,7±0,01*⌂ 0,8±0,02⌂ 1,0±0,02⌂ 

P1-3<0,05 

1,0±0,02⌂ 

P1-4<0,05 

1,2±0,02 

 

0,87 0,24-7,62 

-N, % 41,3±0,01*⌂ 41,9±0,3⌂ 42,9±0,5⌂ 53,4±0,6⌂◊ 

P1-4<0,05 

P2-4<0,05 

P3-4<0,05 

76,3±0,5 0,83 0,47-4,21 

Примітки: 1. Р – вірогідність різниці показників до (1), після (2) лікування та при тривалому 

спостереженні через 1 (3) і через 3 (4) місяців та у здорових (5). 

2. ⌂ – вірогідність різниці показників, отриманих у пацієнтів із ОК до та в результаті 

лікування, і у здорових (Р<0,05). 

3.* – вірогідність різниці показників по відношенню до величин у пацієнтів із застосуванням 

стандартної терапії та стандартної терапії у поєднані із краплями Береш Плюс, ⌂ – стандартної 

терапії та стандартної терапії в поєднанні із краплями Береш Плюс і лікопідом; ◊ – 

стандартної терапії в поєднанні із краплями Береш Плюс та стандартної терапії в поєднанні із 

краплями Береш Плюс і лікопідом  (Р<0,05). 

 

1
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Таблиця 4.6 

 

Динаміка показників інтерлейкіну- 6 та 4 (пг/мл) у хворих на ОК в процесі лікування різними 

варіантами терапії (М±m) 

Показники  
До 

лікування
1
 

При виписці з 

стаціонару
2
 

Тривале спостереження Здорові 
5 

(n=30) 
OR 95СІ 

через 1 міс
3
 через 3 міс

4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стандартна терапія (n=25) 

ОК (n=25) 

ІL-6 25,49±1,54⌂ 20,32±1,71⌂ 

Р1-2<0,05 

16,28±0,41⌂ 

Р1-3<0,05 

Р2-3<0,05 

11,71±0,56⌂ 

Р1-4<0,05 

Р2-4<0,05 

Р3-4<0,05 

3,59±0,11 1,24 0,53-2,93 

ІL-4 21,21±0,55⌂ 19,43±0,29⌂ 

Р1-2<0,05 

17,51±0,68⌂ 

Р1-3<0,05 

Р2-3<0,05 

14,62±0,63⌂ 

Р1-4<0,05 

Р2-4<0,05 

Р3-4<0,05 

11,15±0,84 

 

1,42 0,6-3,37 

Стандартна терапія + краплі Береш Плюс (n=25) 

ОК (n=25) 

ІL-6 24,72±0,34⌂ 19,22±0,14⌂ 12,06±0,14⌂  

Р1-3<0,05 

 

11,89±0,34⌂ 

Р1-4<0,05 

Р2-4<0,05 

3,59±0,11 1,06 0,28-3,23 

ІL-4 20,45±0,28⌂ 19,32±0,34⌂ 

Р1-2<0,05 

16,72±0,34⌂  

Р1-3<0,05 

15,71±0,44⌂ 

Р1-4<0,05 

Р2-4<0,05 
 

11,15±0,84 1,03 0,41-2,49 

 1
1
8
 



 

Продовження табл. 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стандартна терапія + краплі Береш Плюс + Лікопід 

ОК (n=25) 

ІL-6 25,30±0,23⌂ 15,27±0,24⌂ 4,87±0,23⌂ 4,27±0,19⌂ 3,59±0,11 1,06 0,20-5,51 

 

    
Р1-4<0,05 

Р2-4<0,05 

   

ІL-4 21,46±0,39⌂ 14,08±0,51⌂ 13,29±0,81 12,28±0,67 

Р1-4<0,05 

11,15±0,84 1,03 0,36-2,92 

Примітки: 1. Р – вірогідність різниці показників до (1), після (2) лікування та при тривалому спостереженні 

через 1 (3) і через 3 (4) місяців та у здорових (5). 

2. ⌂ – вірогідність різниці показників, отриманих у пацієнтів із ОК до та в результаті лікування, і у 

здорових (Р<0,05). 

3.* – вірогідність різниці показників по відношенню до величин у пацієнтів із застосуванням 

стандартної терапії та стандартної терапії у поєднані із краплями Береш Плюс, ° – стандартної 

терапії та стандартної терапії в поєднанні із краплями Береш Плюс і лікопідом; ٨ – стандартної 

терапії в поєднанні із краплями Береш Плюс та стандартної терапії в поєднанні із краплями Береш 

Плюс і лікопідом  (Р<0,05). 

 

 

1
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Удосконалена терапія ОК із включенням у комплекс лікування КБП 

характеризувалася ефективнішою корекцією цитокінового статусу. Зокрема під 

впливом такого медикаментозного комплексу відбувалося вірогідне зниження 

вмісту IL-6 вже при виписці хворих зі стаціонару (p<0,05). Щодо рівня IL-4, то 

вірогідна позитивна динаміка в цих категорій пацієнтів відзначена лише через 1 та 3 

міс (p<0,05), що свідчило про зменшення інтенсивності запалення.  

У хворих з ОК, що отримували, окрім стандартної терапії, КБП та лікопід, 

спостерігалася попри відсутність статистично вірогідних відмінностей показників 

IL-6 після виписки зі стаціонару чітка достовірна динаміка до його зниження 

впродовж тривалого спостереження – через 1 та 3 міс (p<0,05). Найбільші зміни 

позитивної динаміки показника IL-4 на фоні комбінованої терапії з застосуванням 

КБП+Л була досягнута лише наприкінці періоду спостереження – через 3 міс. У 

цілому, така комбінована терапія була вірогідно ефективнішою щодо корекції 

цитокінового дисбалансу, ніж стандартна (p<0,05). Таким чином, отримані нами 

дані дають підстави вважати, що у хворих з ОК, які в комплексі лікування 

приймали КПБ та Лікопід, порівняно з хворими, які знаходилися на базисній 

терапії, суттєво збільшилися шанси ефективного контролю IL-4 та IL-6. 

Проведені нами дослідження показників ЕТ-1 у  хворих з ОК виявили, що 

рівень даного пептиду в сироватці крові хворих у 2,5 раза перевищував аналогічний 

показник у здорових. ОК може призводити до ішемії навколишніх тканин за 

рахунок спазму кровоносних судин та зниження кровотоку в уражених ділянках 

набряклою тканиною, що, ймовірно поглиблює прогресування ОК, адже судинний 

фактор відіграє значну роль як у розвитку, так і розрішенню запального процесу. 

Під впливом обраних для дослідження медикаментозних технологій виявлено їх 

ефективність щодо корекції таких змін. Але в ході дослідження встановлено, що 

характер динаміки рівня ЕТ-1 у значній мірі визначався вибором варіанту терапії 

(табл. 4.7). 

У доопераційний період у хворих з ОК концентрація ЕТ-1 перевищувала таку в 

контрольній групі, що, можливо, зумовлено деструктивним процесом. Для 

покращення ефективності лікування та тривалого терапевтичного ефекту, 
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попередження рецидиву ОК, хворим І групи на фоні оперативного лікування 

запропоновано антибактеріальний середник, у результаті чого на 7-у добу рівень 

ЕТ-1 мав тенденцію до зниження: (3,1±0,13) фмоль/мл. У хворих ІІ групи що 

отримували СТ+ КБП  рівень ЕТ-1 склав (1,9±0,9) фмоль/л, дещо знизився (р<0,05). 

У хворих ІІІ групи, що отримали додатково імуномодулюючий препарат – рівень 

ЕТ-1 склав (1,21±0,9) фмоль/л, що вкладалося в діапазон норми (0-1,2) фмоль/л.  

Не викликає сумніву, що одним із головних завдань у лікуванні хворих на ОК 

є ліквідація мікробно-запального процесу з використанням антибіотикотерапії [47, 

86, 103, 114, 177]. Проте, швидкий розвиток полімікробної резистентності, зміна 

спектру мікроорганізмів, що викликають запальний процес в організмі та продукція 

багатьма з них бета-лактамаз, створюють труднощі при виборі антибактеріального 

препарату і роблять традиційну терапію малоефективною [38, 91, 116, 183].  

Тим часом, лікарі мають позитивний досвід розробок та використання 

мікроелементних препаратів, які сприяють підвищенню ефективності лікування [2, 

34, 55, 165].  

У зв’язку з цим нашу увагу привернув біоелементний комплекс, який добре 

себе зарекомендував як імуномодулюючий засіб, що використовують для 

запобігання вірусним та бактеріальним інфекціям у хворих з недостатньою 

функцією імунної системи.   

Включений до лікування хворих на ОК біоелементний комплекс на прикладі 

КПБ є субстратом для NO-синтетази, ферменту, що каталізує синтез оксиду азоту в 

ендотеліоцитах. Препарат активує гуанілатциклазу і підвищує рівень циклічного 

гуанідинмонофосфату в ендотелії судин, зменшує адгезію лейкоцитів і тромбоцитів 

до ендотелію, пригнічує синтез ЕТ-1, який є потужним вазоконстриктором і 

стимулятором проліферації й міграції гладких міоцитів судинної стінки. 

Імуномодулюючий препарат завдяки його властивостям підвищувати 

опірність організму, впливаючи на обидві ланки імунної системи, має здатність до 

лізису некротичних мас гною і відкладень фібрину, що призводить до 

розсмоктування сполучної тканини. Також препарат полегшує доступ антибіотиків 

у зону запалення за рахунок покращення процесів мікроциркуляції в ділянці кисти.  
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Таблиця 4.7 

Динаміка показників ЕТ-1 у хворих на ОК в процесі лікування 

різними варіантами терапії (М±m) 

Показники 

 

ЕТ-1, (фмоль/мл) 

Контроль (n=30) 

 

0,19±0,6 

 

І група 

(n=25) 

До лікування 3,8±0,7 

Після лікування 3,1±0,13 

 

ІІ група 

(n=25) 

До лікування 3,4±0,8 

Після лікування 1,92±0,9 

р<0,05 

ІІІ група 

(n=25) 

До лікування  

 

3,1±0,9 

Після лікування 1,21±0,9 

р<0,05 

                 Примітки: 1. р – достовірність різниці показників після лікування в 

порівнянні з показниками до лікуванні; 

2. n – кількість хворих. 

Таким чином, дані статистичного аналізу свідчать, що у хворих на ОК у 

процесі застосування різних медикаментозних підходів виявились істотно 

достовірні відмінності динаміки зміни концентрації ЕТ-1 у сироватці крові. У свою 

чергу, динаміка зміни концентрації ЕТ-1 указує на зворотність метаболічних 

порушень, а також на діагностичну та прогностичну значимість цього фактора 

відносно ризику розвитку ускладнень. 

Проведені нами дослідження в системі окисна модифікація білків - АОС у 

хворих на ОК виявили, що в стадії загострення відмічається накопичення активних 

продуктів ОМБ. Порушення процесів пероксидації відбувається на фоні зниження 

активності АОС, яка виражається стабільним зниженням рівня каталази, 

зменшенням рівня СОД. Препарати стандартної терапії не дозволили вірогідно 

нормалізувати контрольовані показники (табл. 4.8).  

 Після проведеного лікування відмічена тенденція до зниження 

показників ОМБ в усіх групах хворих. Проте в групах, які додатково отримували 

біоелементний комплекс та імуномодулюючий препарат ми відзначили значно 

більше зниження показників ОМБ, порівняно з групою, яка отримувала тільки  СТ 

(р<0,05). 
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Таблиця 4.8 

 Динаміка показників окисної модифікації білків у хворих на ОК у 

процесі лікування різними видами терапії (М±m) 

Показники 

 

ОМБ356 ОМБ370 ОМБ430 ОМБ530 

Контроль (n=30) 

 

0,212±0,011 0,262±0,010 0,143±0,006 0,500±0,004 

 

І група 

(n=25) 

До  

лікування 

1,876±0,141 2,021±0,305 1,242±0,281 0,178±0,019 

Після  

лікування 

1,678±0,103 

р>0,05 

р1<0,05 

1,845±0,228 

р>0,05 

р1<0,05 

0,987±0,154 

р>0,05 

р1<0,05 

0,174±0,022 

р>0,05 

р1<0,05 

 

 

 

ІІ група 

(n=25) 

До 

лікування 

1,881±0,145 2,029±0,309 1,248±0,28 0,172±0,016 

Після 

лікування 

1,254±0,136 

р<0,01 

р1>0,05 

р2<0,05 

1,312±0,125 

р<0,05 

р1>0,05 

р2<0,05 

0,602±0,102 

р<0,05 

р1>0,05 

р2<0,05 

0,111±0,015 

р<0,01 

р1>0,05 

р2<0,05 

ІІІ група 

(n=25) 

До  

лікування  

1,881±0,145 

 

2,029±0,309 

 

1,248±0,287 

 

0,172±0,016 

 

Після 

лікування 

1,141±0,136 

р<0,01 

р1>0,05 

р2<0,05 

1,212±0,125 

р<0,05 

р1>0,05 

р2<0,05 

0,502±0,102 

р<0,05 

р1>0,05 

р2<0,05 

0,121±0,015 

р<0,01 

р1>0,05 

р2<0,05 

 

Примітки:  1.р – достовірність різниці показників після лікування, порівняно з    

показниками до лікуванні; 

2.р1 - достовірність різниці показників після лікування в порівнянні з 

показниками групи контролю; 

3.р2 – достовірність різниці показників після лікування ІІ групи в 

порівнянні з І групою; 

4. n – кількість хворих. 

 

Показники в ІІІ групі наближались до значень групи контролю (p<0,05), що вказує 

на антиоксидантні властивості запропонованих нами препаратів. 

Вивчення механізмів функціонування АОС дає можливість регулювати 

процеси ПОБ та ОМБ. Проведені нами дослідження АОС у хворих на ОК показали, 

що ферменти АОС виснажуються під час загострення захворювання і ці зміни 

поглиблюються, у залежності від тривалості захворювання (табл. 4.9).  

Застосування ж препаратів КПБ та Лікопіду призвело до суттєвого 
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підвищення досліджуваних ферментів, так рівень К зріс до (10,81±0,84) мг Н2О2/мл, 

а СОД - до (52,30±4,43) % (p<0,05). 

Таблиця 4.9. 

Динаміка рівнів показників антиоксидантної системи у хворих на ОК, залежно 

від лікування (М±m) 

Показники К, ум. од. СОД, Мо/мг 

Контроль (n=30) 6,61±0,28 49,05±2,51 

І група 

(n=25) 

До 

лікування 

8,08±0,62 39,88±2,14 

Після 

лікування 

8,42±0,45 

p>0,05;р1<0,01 

34,44±3,01 

p>0,05; р1<0,001 

ІІ група 

(n=25) 

До 

лікування 

8,04±0,57 33,65±3,32 

Після 

лікування 

10,81±0,84 

p<0,05; р1>0,05; р2<0,05 

52,30±4,43 

p<0,01;р1>0,05; р2<0,01 

ІІІ група 

(n=25) 

До 

лікування 

8,04±0,57 33,65±3,32 

Після 

лікування 

10,53±0,84 

p<0,05;р1>0,05;р2<0,05 

47,30±4,43 

p<0,01; р1>0,05; р2<0,01 

    Примітки:   1. р – достовірність різниці показників після лікування, порівняно  

з  показниками до лікуванні;    

2. р1 - достовірність різниці показників після лікування, порівняно 

з показниками групи контролю; 

3. р2 – достовірність різниці показників після лікування ІІ групи,  

порівняно з І групою; 

  4. n – кількість хворих. 

 

Це можна пояснити тим, що біоелементний комплекс володіє 

антиоксидантними властивостями, а крім того, ряд мікроелементів, зокрема, 

цинк, входить до складу як каталази, так і СОД. Щодо застосування 

імуномодулюючого препарату, то попадаючи на слизову РП, синтезує 

неспецифічні компоненти імунної системи – лізоцим, активує фагоцитоз та 

специфічні компоненти імунної системи – Т-, В-лімфоцити, які запускають 

синтез імуноглобулінів, забезпечують місцеву резистентність до інфекцій, 

завдяки активації систем ОМБ - АОЗ в організмі. 

При індивідуальній оцінці ефективності комплексного лікування ми 

відзначали деякі відмінності в динаміці цих показників, що підкреслюють різну 

глибину патологічних процесів, вираженість вільнорадикальних реакцій і, 
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відповідно, неоднакову ефективність від застосування  препаратів. 

Щодо ЕД, нами здійснена спроба з’ясування діагностичної та 

прогностичної значимості зміни вмісту ЕТ-1 у сироватці крові хворих на ОК у 

зв’язку з порушенням кровообігу в ураженій тканині, а також доведено вплив 

різних медикаментозних підходів для її корекції.  

Окрім цього, слід зазначити, що в частини пацієнтів (37 (16,1 %)) не 

вдалося отримати вірогідної динаміки показників імунологічного статусу та 

стану біоелементних систем, навіть, на тлі застосування запропонованої 

вдосконаленої схеми терапії: СТ+КБП+ІМ, що свідчить про наявність 

активнішого запального процесу та глибших структурно-метаболічних зрушень 

у таких хворих. Тому, цим хворим проводили додаткову корекцію дозового 

режиму та тривалості запропонованих медикаментозних препаратів на фоні СТ: 

БК застосовували 2 курсами по 28 діб з проміжком між ними 2 міс; ІМ − по 1 

мг 2 рази на добу перших десять днів кожного місяця упродовж 2 міс. 

Застосування такого посиленого режиму медикаментозної терапії засвідчило 

вірогідно кращу динаміку показників метаболічного стану, порівняно з 

попереднім курсом, що дозволяє рекомендувати його хворим на ОК з особливо 

вираженими змінами в імунному та біоелементному статусі. 

Підсумовуючи викладені результати, необхідно вказати, що 

запропонований підхід до лікування хворих на ОК із включенням до 

лікувального комплексу біелементного препарату (на прикладі Крапель Береш 

Плюс), імуномодулюючого препарату (на прикладі Лікопіду) дозволяє 

оптимізувати лікування та попередити прогресування основних структурно-

метаболічних змін, притаманних більшості пацієнтів з ОК.  

Результати даного розділу представлені в наступних публікаціях: 

1. Литвинець-Голутяк УЄ (2014) Оцінка ефективності мінералокорекції 

у хворих на одонтогенні кисти В Мат-ли наук-практ конференції молодих 

вчених ―Медична наука в практику охорони здоров’я‖, 21 листопада 2014, 

Полтава, ―Вісник Української медичної стоматологічної академії‖. – c. 17–18 

[73]. 
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2. Литвинець-Голутяк УЄ (2015) В 84-а Наук-практ конференція 

студентів та молодих вчених з міжнародною участю ―Інновації в медицині‖, 12-

13 березня 2015 Івано-Франківськ. – с 138–139 [75] 
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РОЗДІЛ 5 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблема охорони здоров’я в Україні набуває особливої медико-

соціальної значущості в зв’язку з сучасною демографічною та екологічною 

ситуацією [25, 39]. У наш час, за даними ВООЗ, у світі немає країни, де б 

люди не страждали хворобами ротової порожнини. Однак поширення цих 

захворювань має значні розбіжності в різних частинах світу, регіонах, 

країнах [41, 80, 95, 118].  

Серед усіх стоматологічних захворювань актуальною проблемою 

залишаються хронічні запально-деструктивні процеси в периапікальних 

тканинах. Це пов’язано з великою питомою вагою хронічних періодонтитів 

(15-30 %) та прикореневих кист (7-12 %) серед усіх захворювань щелепно-

лицевої ділянки та кількістю незадовільних результатів лікування як 

безпосередньо після операції, так і віддалених за терміном [16, 38, 103, 

124]. Найбільш поширеною нозологією із даної групи є ОК [53, 79, 105]. 

Серед запальних захворювань щелепно-лицевої  ділянки ОК складають 

близько 37,2 % [103, 109, 118] від усієї хірургічної патології та 

зустрічаються в 50,0 % пацієнтів, що звертаються за хірургічною 

стоматологічною допомогою [89, 124, 172]. Важливим фактором у 

виникненні ОК є зниження реактивності організму. Доведено, що при ОК 

запальна реакція формується в результаті взаємодії бактеріальних агентів і 

продуктів їхньої життєдіяльності при проникненні вірулентних форм у 

критичних концентраціях та ендогенних факторів неспецифічного 

імунного захисту організму. Корекція імуногенезу можлива тільки з 

урахуванням функціонального резерву організму. Відомо, що стан 

зубощелепної системи в значній мірі визначається співвідношенням мікро - 

і макроелементів як в організмі в цілому, так і в ротовій порожнині. На 

сьогодні, існує ряд успіхів у вивчені питань ґенезу, патоморфології та 

хірургічної корекції ОК. Втім, існує багато труднощів щодо ранньої 
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діагностики і прогнозування результату лікування кист щелеп, що 

зумовлено відсутністю врахування загального соматичного фону організму 

і, як наслідок, недостатньою ефективністю радикального комплексного 

лікування. 

Висока поширеність ОК, недосконалість диференційованого підходу 

до об’єктивізації соматичного стану пацієнта, хірургічного втручання, 

профілактичних та лікувально-реабілітаційних програм обґрунтовують 

наукову цінність і практичну значимість актуального дослідження для 

лікарів-стоматологів. 

Аналіз клінічних особливостей ОК у хворих показав, що для їхнього 

перебігу характерним є поліморфізм клінічних проявів та певна 

стадійність перебігу. Так встановлено, що клінічна картина кист щелепно-

лицевої ділянки визначається розмірами кисти, наявністю або відсутністю 

ускладнень у вигляді нагноєнь або патологічного перелому щелепи. У 

початковій стадії розвитку киста перебігала безсимптомно при вісх видах. 

Доведено, що скарги хворих при радикулярних кистах відсутні, а їхнє 

виявлення, найчастіше, це діагностична знахідка при рентгенографії зубів 

під час їхнього лікування. В інших випадках скарги зводилися до 

наявності деформації та або нориць на комірковому відростку у (2,4 %). 

Симптом Венсана (парестезія нижньої губи) як результат передавлювання 

судинно-нервового пучка на нижній щелепі спостерігався у 7,3 % 

пацієнтів. У той же час, при зборі анамнезу пацієнтів з одонтогенними 

навколокореневими кистами, вказували на проведене раніше ендодонтичне 

лікування ―причинного‖ зуба, після чого відзначалося стихання болю (у 

49,7 %). Розвиток і ріст кисти (розмір від 0,5 до 5-6 см) залежав від того, в 

якій анатомічній ділянці вона виникла. Так, якщо киста локалізувалась в 

ділянці нижніх різців, ікол та премолярів (у 17,2 % пацієнтів), то її 

розвиток відбувався у вестибулярному напрямі, тому, що тут немає 

значного зовнішнього кортикального шару кістки щелепи. Доведено, що, 

розвиваючись у ділянці нижніх молярів (у 23,8 %), де шар кортикальної 

речовини кістки практично однаковий з усіх сторін, киста рівномірно 
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розсувала їх, надаючи тілу нижньої щелепи форму муфти. При цьому 

киста також розросталась вперед і назад, тиснула на губчасту речовину, 

що призводило до її атрофії. У 15,1 % пацієнтів кисти розвивалися на 

верхніх зубах, у ділянці молярів. При цьому спостерігали проростання 

кистозної оболонки у верхньощелепову пазуху, відтісняючи її вгору і до 

середини. Це призвело до атрофії кістки в межах декількох зубів із 

деформацією верхньої щелепи. У той же час встановлено, що 

найхарактернішими симптомами цих кист є: випинання та стоншення 

стінок верхньої щелепи, їхня податливість, наявність симптому Рунге-

Дюпюїтрена, валика Гербера, зруйнованих «причинних» зубів або зубів із 

негативною електрозбудливістю пульпи, конвергенція зубів, нориці в 

ділянці коміркового відростка щелепи. 

Водночас установлено, що частота і ступінь вираженості скарг значно 

варіюють, залежно від тривалості захворювання, що знайшло своє 

відображення і в інших дослідженнях [47, 48, 143, 145].  

Проведений нами аналіз констатував підвищення фагоцитарної 

функції нейтрофілів із вірогідним зростанням показників ФА, ФЧ та 

кисневозалежної мікробоцидності нейтрофілів при недостатньому ступені 

подразнення фагоцитуючих клітин та їхньої низькій здатності до кілінгу 

(НСТ-тест); низьку потенційну активність фагоцитуючих клітин та 

завершеність фагоцитозу (НСТ-стимульований) у пацієнтів із ОК щодо 

таких у здорових (р<0,05).  

Отже можна стверджувати, що на початку розвитку хронічного 

запального процесу фагоцитарна активність зростає та різко знижується у 

міру хронізації запальних змін у ротовій порожнині та зростанні тяжкості 

перебігу ОК. Тобто за умов тяжкого перебігу ОК має місце більш виражена 

маніфестація запального процесу, що корелює з рядом досліджень [32, 38, 

64, 130, 153]. 

Для пацієнтів з ОК у гострому періоді типовим був дисбаланс 

клітинної ланки імунітету із зниженням вмісту загальних Т-лімфоцитів 

(СD3+) (р<0,05), зниженням СD4+ лімфоцитів до 41,3 % (р<0,05) при 
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одночасному зростанні рівня цитотоксичних супресорів (СD8+) на 14,0 %. 

Одночасно в пацієнтів з ОК реєструвалося вірогідне зниження 

регуляторного індексу, зумовленого зменшенням частки СD4+ та 

зростанням вмісту СD8+ (р<0,05). Отримані дані свідчать про те, що 

знижений вміст Т-лімфоцитів у крові при ОК може бути зумовлений 

накопиченням цих клітин у секреті РП та є предиктором  реалізації 

місцевого запалення.  

Не дивлячись на неоднорідність груп по тяжкості перебігу ОК, 

характер реагування гуморальної ланки імунітету мав спільні тенденції, а 

відмінності спостерігалися лише в інтенсивності процесів реагування. Так 

у хворих із ОК кількість лімфоцитів з фенотипом СD22+ була високою і 

становила 52,8 %. При цьому, збільшення кількості СD22+ клітин (р<0,05) 

у пацієнтів з ОК характеризувалося зниженням вмісту СD3+ у 1,5 раза, 

причому зниження СD8+ переважало над зниженням СD4+- клітин із 

формуванням відносного супресорного варіанту вторинної імунної 

відповіді, що є частим феноменом при хронічних захворюваннях ротової 

порожнини [18, 32, 38, 42, 51].  

Кількісні порушення регуляторної частини гуморальної ланки в 

значній мірі відобразились на синтезі імуноглобулінів різних класів. 

Виявлена неадекватна, ймовірно компенсаторна статистично достовірна 

різниця в забезпеченні хворих із ОК Іg, яка полягає в гіперпродукції їх, 

порівняно зі здоровими (рN<0,05).  

Така реакція імунної системи відображає вираженість системної 

імунної відповіді на запальну реакцію в організмі хворих та прогресує зі 

зростанням ступеня тяжкості недуги. Підвищення рівня Ig G, у свою чергу, 

може сприяти утворенню надлишкової кількості ЦІК [52, 63, 91, 130].  

У результаті проведеного дослідження виявлено, що у всіх хворих на 

ОК, спостерігався дисбаланс у цитокіновому статусі, що в значній мірі 

визначався тяжкістю та тривалістю захворювання. Так у хворих з  ОК 

відзначали вірогідне (рN<0,05) підвищення сироваткового вмісту ІL-6, 

порівняно з групою здорових. При цьому, показник рівня IL-4 у хворих з 
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ОК, становлячи (21,05±0,27) пг/мл, вірогідно перевищував аналогічний у 

здорових (рN<0,05). Такі зміни вказують на високу інтенсивність 

запального процесу при одночасній вираженій сенсибілізації організму та 

напруженості неспецифічних факторів захисту у хворих на ОК. На даний 

момент діагностична значимість оцінки рівня концентрації цитокінів 

полягає в констатації самого факту її підвищення або пониження в даного 

хворого з ОК, причому для оцінки тяжкості та прогнозування перебігу 

захворювання доцільно визначати концентрацію як про- так і 

протизапальних цитокінів у динаміці розвитку патології – до та після 

оперативного лікування. Захист на місцевому рівні розвивається шляхом 

формування запальної реакції у відповідь на патогени за участю цитокінів. 

Ці медіатори, синтезуючись у вогнищі запалення у відповідь на 

пошкодження тканин, викликають активацію ендотелію, що призводить до 

підвищення експресії адгезивних молекул, викиду низькомолекулярних 

медіаторів запалення (гістамін, простагландин) [64, 91, 130, 157]. Хемокіни 

підсилюють спрямовану міграцію лейкоцитів до вогнища  запалення та 

підсилюють їхню функціональну активність – фагоцитоз, продукцію 

кисневих радикалів, спрямовану на елімінацію патогенну. Одночасно 

прозапальні цитокіни активують метаболізм сполучної тканини, 

стимулюють проліферацію фібробластів і клітин епітелію, що є важливим 

для загоєння пошкоджень та відновлення цілісності тканин [1, 3, 64, 82, 

95]. 

Отже цитокіни є відповідальними за всі поступові етапи розвитку 

адекватної відповіді на патоген: за забезпечення його локалізації та 

знищення, а потім за відновлення структури тканини на місці запальної 

реакції. 

Варіант та ступінь вираженості імунологічних зрушень у хворих з ОК 

чітко визначається тривалістю захворюванням. Так, у хворих на ОК на фоні 

зменшення загального числа Т-лімфоцитів (переважно CD3+ і CD4+) 

спостерігається зниження функціонального потенціалу природних кілерів, 

гіперпродукція Ig G з одночасним дисбалансом фагоцитарної ланки. 
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Доведено зниження більшості компонентів Т-клітинної субпопуляції 

(виключаючи CD8+) на тлі вираженої гіперімуноглобулінемії та обмеження 

функціональних можливостей фагоцитарної ланки в пацієнтів з ОК. 

Гетерогенність коливань показників в межах однієї компоненти ланки 

імунної системи в пацієнтів з ОК може бути пов’язана з адаптивними 

функціональними можливостями, які формують індивідуальні 

пристосувальні реакції або ж зрив адаптації. [11, 42, 51, 64, 87, 91, 147].  

У хворих на ОК мали місце істотні зміни у фагоцитарній активності 

нейтрофілів, що проявлялися максимально низьким числом клітин, здатних 

до фагоцитозу та зниженням їхньої фагоцитуючої здатності. При цьому, 

показники ФІ та ФЧ в обстежених із ОК, складаючи (28,1±1,1) % та 

(3,5±0,9) ум.од., відповідно, були вірогідно нижчими від таких у здорових 

(рN<0,05).  

Таким чином, у хворих на ОК вектор направленості порушень 

фагоцитозу був зміщений у сторону дефіциту.  

За показниками спонтанного НСТ-тесту виявлено недостатній 

ступінь подразнення фагоцитуючих клітин та їхню низьку здатність до 

кілінгу в пацієнтів із ОК (рN<0,05). Так, показник ІА (ум. од.) у цій групі, 

склавши (0,09±0,01), був вірогідно нижчим від такого в здорових 

(рN<0,05). 

Стимульований НСТ-тест засвідчив низьку потенційну активність 

фагоцитуючих клітин та завершеність фагоцитозу у хворих на ОК щодо 

таких у групі здорових (рN<0,05). Встановлено, що кисневозалежна 

мікробоцидність нейтрофілів зростає в пацієнтів з ОК (р<0,05), що дає 

підстави стверджувати наявність взаємозв’язку між активацією 

нейтрофільних гранулоцитів крові та розвитком хронічного запального 

процесу в слизовій оболонці ротової порожнини при ОК. 

Отже, підсумовуючи отримані результати, можна стверджувати, що в 

пацієнтів з ОК розвиваються виражені зміни у структурі імунної відповіді 

як на клітинному, так і на гуморальному рівні.  
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Рівень імунологічних зрушень у хворих на ОК може слугувати 

маркером системного порушення клітинного метаболізму: має місце 

зниження показників клітинної ланки і напруження регуляторного 

компоненту гуморальної ланки імунітету.  

Так, за показниками спонтанного НСТ-тесту виявлено недостатній 

ступінь подразнення фагоцитуючих клітин та їхню низьку здатність до 

кілінгу в пацієнтів з ОК. Стимульований НСТ-тест, який характеризує 

резервні можливості неспецифічного захисту, свідчить про недостатність 

останнього при ОК.  

Функцію ендотелію судин оцінювали, аналізуючи стан ендотеліну в 

сироватці крові. У пацієнтів з ОК вихідний рівень ЕТ-1 у сироватці крові 

був вірогідно вищим (р<0,05), ніж у здорових осіб і становив (3,4±0,8) 

фмоль/мл, порівняняно з групою контролю – (0,19±0,6) фмоль/мл. 

Ендотеліальна дисфункція (ЕД) може бути самостійною причиною 

порушення кровообігу, оскільки провокує ангіоспазм або тромбоз судин. 

Одним із найважливіших похідних ендотелію є ЕТ, будучи потужним 

вазоконстриктором кров’яного русла, синтез якого посилюється при різних 

патологічних процесах [14, 36, 50, 57]. Після пошкодження тканини, у 

тому числі, при ОК, ендотелінова система реагує першою: різке 

підвищення рівня ЕТ-1 у плазмі крові є маркером активності процесу 

деструкції колагену і еластину сполучної тканини при ОК. Відомо, що 

головним стимулом утворення та секреції ЕТ є ішемія або гострий стрес. 

ЕТ, будучи потужним констриктором кров’яного русла і запальним 

пептидом, викликає збільшення кількості Т-лімфоцитів у тканинах РП, що, 

у свою чергу, приваблює інші імунокомпетентні клітини, зокрема, 

макрофаги, які стимулюють запалення і деструкцію вогнища при ОК, що 

перешкоджає нормальній репарації та регенерації.  

Так, макрофаги активно продукують різні біологічно активні 

речовини, у тому числі, NO. Його надмірна кількість у поєднанні з 

супероксидами призводить до утворення пероксинітрита, які порушують 
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функцію гемоглобіну і викликають гіпоксію, що погіршує процеси 

регенерації тканини [57, 96, 107].  

Проведені нами дослідження ЕД у хворих на ОК виявили, що, 

оскільки ЕТ діє переважно місцево, можна припустити, що підвищення 

утворення і надходження його в кров може бути причиною виникнення та 

поглиблення тяжкості перебігу захворювання. Відомо, що при високій 

концентрації ЕТ-1 відбувається його взаємодія зі специфічним рецептором 

ЕТ-1-1, що експресується на клітинах гладких м’язів судин, наслідком чого 

є ангіоспазм. У випадку низької концентрації ЕТ-1 утворюється 

лігандрецепторний комплекс ЕТ-1-ЕТ-1В і розвивається ендотелійзалежна 

вазодилатація [14, 36, 50, 96].  

Отже можна припустити, що критична ішемія тканин періодонта при 

ОК пов’язана з вазоконстрикцією, яка виникає при підвищенні ЕТ-1 і є 

такою, що порушує процеси забезпечення репаративної регенерації.  

Тому, виявлене нами підвищення концентрації ЕТ-1 до (3,8±0,90 

фмоль/мл, що в 2,5 раза перевищує концентрацію у хворих на ОК свідчить, 

що підвищення рівня досліджуваного пептиду може мати як діагностичне, 

так і прогностичне значення при виборі медикаментозного тактики в 

процесі оперативного лікування ОК. 

Аналіз результатів визначення в сироватці крові хворих на ОК вмісту 

продуктів ПОБ свідчить на користь наявності в них оксидативного стресу, 

ступінь вираженості якого в певній мірі детермінований терміном 

захворювання. Так, вміст ОМБ-356 та ОМБ-370 у всіх обстежених з ОК 

вірогідно перевищував рівень аналогічного показника в здорових (pN<0,05). 

Дещо іншу тенденцією відзначали щодо показників вмісту ОМБ-430. Так, 

вірогідне підвищення його рівня мало місце в пацієнтів з ОК (pN<0,05). 

Щодо вмісту ОМБ-530, то його рівень у хворих з ОК практично не 

відрізнявся від показника групи контролю (pN<0,05).    

Таким чином аналіз показників стану ПОБ у хворих з ОК показав 

його значну активацію. Втім, якісно односпрямовані зміни були кількісно 

нерівнозначними. Аналіз залежності рівня показників ОМБ від тривалості 
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перебігу захворювання показав, що тривалий перебіг недуги призводить до 

більш виражених змін стану біологічних мембран, яка індукує виснаження 

захисних механізмів. Вважається, що негативний ефект окислювально-

модифікованих білків у клітинах пов'язаний із тим, що окиснені білки є 

джерелом вільних радикалів, які виснажують запаси клітинних 

антиоксидантів. Продукти вільнорадикального окиснення білків призводять 

до окисного ураження ДНК. При цьому ПОБ є не тільки пусковим 

механізмом патологічних процесів при стресі, а й найбільш раннім 

маркером окисного стресу. Деякі дослідники вважають, що за умов 

окисного стресу й надмірної генерації АФК розвиваються процеси 

неконтрольованої модифікації білків, які спричиняють фрагментацію 

білків, їхню денатурацію, а також утворення первинних амінокислотних 

радикалів, що далі вступають у вторинну взаємодію з сусідніми 

амінокислотними залишками, що створює складну картину 

пошкоджувальної дії АФК на білкові макромолекули. Усе це призводить до 

втрати білками їхньої біологічної активності й порушення обмінних, 

зокрема, регенеративних процесів [4, 17, 20, 81, 175]. Тому, 

кисневозалежне окиснення білків є індикатором пошкодження органів і 

тканин, а процеси ОМБ при всіх патологічних станах, у т.ч. і при ОК 

повинні перебувати під безперервним лабораторним контролем.  

Відомо, що для знешкодження негативної дії АФК на мембрани 

клітин, в організмі існує та функціонує антиоксидантна система (АОС) 

захисту, що об’єднує у своєму понятті декілька етапів знешкодження 

надлишків АФК: знешкодження кисневих радикалів (СОД, церулоплазмін, 

токоферол та інші), інгібування впливу перекисів на мембранні структури 

(пероксидази, К): ензимне відновлення гідроперекисів, мембранозв’язаних 

білків та ліпідів [87, 92, 93]. 

Дослідження вмісту антиоксидантів (АО) показало, що у хворих з ОК 

антиоксидантний захист (АОЗ) характеризувався вірогідним зменшенням 

активності каталази (К) та СОД (pN<0,05), що свідчить про досягнення 

функціонального виснаження ферментативного ланцюга АОЗ у цієї 
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категорії пацієнтів. Порушення функціонування АОЗ призводить до  

утворення великої кількості активних форм кисню (АФК). Володіючи 

високою реакційною здатністю, АФК можуть незворотно пошкоджувати 

біологічно важливі молекули, викликаючи запалення внаслідок активації 

акумульованих у ротовій рідині фагоцитів і, як результат, виникає 

оксидативний стрес [62, 65, 81].  

Таким чином у хворих на ОК має місце розвиток оксидативного 

стресу, який проявляється достовірним збільшенням та накопиченням 

вмісту продуктів ПОБ на тлі зростання напруженості адаптаційних 

механізмів контактно-захисної системи АОЗ. ОК характеризуються 

гетерогенністю механізмів пероксидації та ферментативного забезпечення 

прооксидантної системи, яка визначається тяжкістю перебігу недуги. На 

ранніх етапах перебігу ОК при високому ступені контролю над 

захворюванням інтенсифікація продуктів ПОБ є незначною. У міру 

прогресування ОК активізація ПОБ стає більш вагомою, що частково 

можна пояснити послабленням функціонування АО механізмів.   

У цілому, функціонування АОС захисту, з одного боку, є складовою 

неспецифічного захисту клітин та тканин від шкідливого та руйнівного 

впливу АФК, з іншого – разом з оцінкою активності процесів ОМБ є однією 

з складових характеристик клітинного імунітету.  

Вивчення механізмів функціонування АОС дає можливість 

регулювати процеси ПОБ та ОМБ.  

Проведені нами дослідження АОС у хворих на ОК показали, що 

ферменти АОС виснажуються під час загострення захворювання і ці зміни 

поглиблюються, залежно від тривалості захворювання. Препарати 

стандартної терапії не дозволили вірогідно нормалізувати контрольовані 

показники. 

При індивідуальній оцінці ефективності комплексного лікування ми 

відзначали деякі відмінності в динаміці цих показників, що підкреслюють 

різну глибину патологічних процесів, вираженість вільнорадикальних 

реакцій і, відповідно, неоднакову ефективність від застосування  
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препаратів.  

Проведені нами дослідження показали значний дисбаланс мікро- та 

макроелементів у сироватці крові пацієнтів, які страждають на ОК.  

Так, визначення рівня цинку в золі крові показало, що в цілому у 

хворих на ОК спостерігалося достовірне зниження цього мікроелемента 

(рN<0,001). При цьому вміст цинку, складаючи (0,52±0,02) мг%, достовірно 

відрізнявся від аналогічного показника в здорових (р<0,001). Такий 

результат є доволі показовим, оскільки відомо, що з недостатністю цинку 

пов’язане зниження АОЗ ферментативних систем та формування адекватної 

запальної відповіді організму при ОК [55, 84, 156, 173, 190]. Доведено, що 

активація процесів ОМБ відбувається на тлі зниження рівня цинку, про що 

свідчить існування середньої сили зворотного кореляційного зв’язку між 

продуктами ОМБ і Zn (r=-0,312, p<0,05; r=-0,338, p<0,05; r=-0,322, p<0,05; 

r=-0,397, p<0,05). Нами виявлено, що між вмістом цинку в крові та 

ферментами АОЗ встановлена достовірна залежність.  

Існував середньої сили прямий кореляційний зв'язок між вмістом 

цинку в крові і рівнем каталази (r=0,670, p<0,05) та сильний прямий 

кореляційний зв'язок між вмістом цинку та рівнем СОД (r=0,772, p<0,05). 

Це можна пояснити тим, що цинк володіє антиоксидантним ефектом, 

оскільки входить до складу і К і СОД, окрім того, він запобігає 

всмоктуванню прооксидантних мікроелементів.  

Визначення вмісту міді в сироватці крові хворих на ОК, виявило 

наявність вираженої гіперкупремії (рN<0,001). Наявність гіперкупремії в 

пацієнтів з ОК певною мірою може розглядатись як захисна реакція 

організму. Відомо, що мідь діє подібно до антитіл (Ig M), гормонів та 

ферментів, так як близько 90 % цього мікроелемента знаходиться в плазмі 

крові і входить до складу церулоплазміну – білка гострої фази запалення [1, 

4, 31, 83, 87, 93, 113, 176]. Окрім цього, мідь має легку імуномодулюючу 

дію. Важливим фактором збільшення концентрації міді в крові хворих на 

ОК можна вважати її конкурентний антагонізм із цинком за спільні 

лігандні зв’язки під час її засвоєння [132, 175, 190] . 
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Аналіз результатів дослідження концентрації магнію в сироватці 

крові пацієнтів з ОК виявив, що вміст цього біоелемента у всіх обстежених 

був достовірно знижений щодо групи порівняння (рN<0,001). Наявність 

гіпомагніємії в наших пацієнтів можна вважати одним із важливих 

патогенетичних моментів, оскільки  магній, гальмуючи розвиток процесів 

збудження в ЦНС і знижуючи чутливість організму до зовнішніх 

подразників, виконує функцію природного антистресового фактора [19, 21, 

29, 30]. 

Установлено підвищення рівня кальцію у всіх обстежених з ОК 

порівняно зі здоровими (рN<0,05). Патофізіологічне значення порушень 

клітинного гомеостазу кальцію полягає в тому, що він, створюючи умови 

для надлишкової активації вільнорадикального окиснення білків і ліпідів та 

порушуючи метаболізм цАМФ, бере активну участь у циркуляції в крові та 

міжклітинній рідині, вимиваючись із кісток, зубів, погіршує проникність 

капілярів, судинний тонус, а також сприяє депонуванню в організмі 

токсинів, що є важливим патогенетичним моментом у розвитку ОК [90, 95, 

101].  

Отже проведене дослідження показало, що мікро- та 

макроелементний склад крові в пацієнтів з ОК був змінений, що 

проявлялося зниженням вмісту магнію, цинку при надлишковому вмісті 

міді і кальцію та відносно нормальних показниках кобальту та марганцю. 

Це можна пояснити тим, що саме при ОК запальні зміни та енергетичний 

дефіцит є максимально вираженими. 

У результаті проведених досліджень важливим постає питання 

необхідності розробки шляхів оптимізації на фоні цистектомії ефективного 

лікування хворих Прикарпаття з врахуванням залежності від факторів 

довкілля для глибшого розуміння патогенезу ОК та шляхів їхньої корекції в 

таких пацієнтів. 

На сьогодні активно розробляються на фоні оперативного лікування 

нові методи медикаментозного лікування пацієнтів з ОК. Перспективним 

доповненням до стандартної терапії (СТ) у плані оптимізації лікування 
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вважали застосування біоелементного комплексу (БК) [15, 21]  та 

імуномодулятора (ІМ) [11, 32]. У проведеному дослідженні вивчали вплив 

цих препаратів на фоні хірургічного лікування для лікування пацієнтів з 

ОК. Об’єктивізацію ефективності терапії проводили за допомогою 

клінічних, інструментальних, метаболічних та гуморальних показників на 

початку, наприкінці лікування та в динаміці тривалого спостереження 

(через 1 та 3 міс).  

Проведений аналіз основних клініко-параклінічних даних, отриманих 

у хворих на ОК на фоні СТ, дозволив констатувати регрес переважної 

більшості симптомів уже на момент виписки зі стаціонару та достовірну 

позитивну динаміку впродовж усього періоду спостереження (р<0,05).  

У групі пацієнтів з ОК, які в комплексі терапії отримували БК, 

відмічено вірогідне зменшення кількості хворих, в яких реєструвалися 

клінічні симптоми (р<0,05). Достовірну різницю між групами на користь 

СТ+БК-терапії було отримано і при оцінці потреби в застосуванні 

анальгезуючих середників (р<0,05). 

Після лікування з включенням до СТ БК відзначали вірогідне 

підвищення толерантності до фізичного навантаження (р<0,05). Окрім 

цього, серед пацієнтів з ОК, які в комплексі  терапії отримували БК, 

намітилася тенденція до зменшення кількості хворих, що потребували 

позапланових візитів до стоматолога. У цілому можна стверджувати, що 

після проведеного поєднаного лікування з включенням БК у пацієнтів з ОК 

зріс ступінь контролю над захворюванням. 

У пацієнтів з ОК, що отримували окрім стандартної терапії БК та ІМ, 

динаміка основних клінічних параметрів перебігу захворювання була 

наближеною до такої в групі, що поєднувала прийом стандартної терапії із 

КПБ. Крім того, спостерігалася вірогідна позитивна динаміка щодо частоти 

клінічних симптомів, (р<0,01), особливо, порівняно, з групою хворих, які 

лікувались лише стандартною терапією. Комплаєнс пацієнтів був достатньо 

високим і при тривалому спостереженні склав близько 72 %.  
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Таким чином, нами відзначена позитивна динаміка клінічних 

симптомів у всіх пацієнтів, які отримували комбіновану терапію, порівняно 

з хворими, що лікувалися за протоколом, однак повного контролю ОК у 

частини хворих досягти не вдалось: чим тяжчий перебіг, тим важче досягти 

оптимального результату. Ефект від запропонованого лікування в більшості 

випадків виявлявся вже в перший  місяць лікування і залишався стабільним 

у подальшому на фоні лікування, забезпечуючи позитивну динаміку та 

нормалізацію клініко-лабораторних показників.  

Отримані нами дані дають підстави вважати, що у хворих, які в 

комплексі лікування ОК отримали БК та ІМ, порівняно з пацієнтами, які 

знаходились на протокольній терапії, суттєво збільшилися шанси 

ефективного контролю над захворюванням.  

Вивчаючи вплив запропонованої терапії на фоні оперативного 

лікування хворих з ОК, відзначена динаміка показників ЕТ-1. Так, для 

покращення ефективності лікування та тривалого терапевтичного ефекту, 

попередження рецидиву ОК, хворим І групи на фоні оперативного 

лікування запропоновано антибактеріальний середник, у результаті чого на 

7-у добу рівень ЕТ-1 мав тенденцію до зниження: (3,1±0,13) фмоль/мл. У 

хворих ІІ групи, що отримували СТ+ КБП, рівень ЕТ-1 склав (1,9±0,9) 

фмоль/л, дещо знизився (р<0,05). У хворих ІІІ групи, що отримали 

додатково імуномодулюючий препарат – рівень ЕТ-1склав (1,21±0,9) 

фмоль/л, що вкладалось у діапазон норми (0-1,2 фмоль/л).  

Таким чином, дані статистичного аналізу свідчать, що у хворих на ОК 

у процесі застосування різних медикаментозних підходів виявились істотно 

достовірні відмінності динаміки зміни концентрації ЕТ-1 в сироватці крові.  

У свою чергу, динаміка зміни концентрації ЕТ-1 у сироватці крові 

хворих на ОК при застосуванні патогенетично вдосконалених 

медикаментозних підходів на фоні оперативного лікування вказує на 

зворотність метаболічних порушень, взаємопов’язаних з ішемією тканини 

кисти, а також про діагностичну та прогностичну значимість визначення 

цього фактора щодо прогнозу рецидиву кист. 
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Відзначали динаміку основних показників мікро- та 

макроелементного статусу в результаті застосування медикаментозної 

терапії, яка в значній мірі визначалася її варіантом. Так, застосування 

протокольної терапії у хворих з ОК індукувало вірогідне зниження рівня 

міді (р<0,05) та тенденцію до зниження кальцію при одночасному 

збільшенні магнію та цинку, порівняно з контролем (р<0,05). Рівень 

кобальту та марганцю практично не відрізнявся від такого в здорових. Крім 

того, починаючи з 1-го міс та впродовж усього періоду спостереження 

зазначена динаміка практично всіх показників у хворих з ОК утримувалась 

під впливом СТ, однак жоден із біоелементів не нормалізувався порівняно з 

відповідними референтними даними.  

У ході проведеного лікування пацієнтів з ОК поєднаною терапією з 

включенням до стандартної терапії БК вміст кальцію та міді знизився, а 

цинку достовірно зріс (р<0,01), однак не прийшов до норми. Але отримані 

в результаті лікування показники рівнів кальцію та міді в сироватці крові 

хворих з ОК все ще вірогідно перевищували аналогічні в здорових.  

Найбільші зміни отримано щодо корекції рівня цинку. Так, під 

впливом поєднаної терапії впродовж періоду тривалого спостереження 

показники цинку вірогідно зростали і суттєво збільшили шанс ефективної 

корекції цього елемента у хворих з ОК (р<0,05). Вміст міді після такого 

лікування достовірно знизився (р<0,01), а от рівень кальцію мав лише 

тенденцію до зниження. 

Таким чином отримані дані дають підстави вважати, що в пацієнтів з 

ОК, які в комплексі лікування отримували БК, порівняно з хворими, які 

лікувалися СТ, суттєво збільшились шанси ефективної корекції 

дизелементозу.  

У пацієнтів з ОК, що отримували окрім стандартної терапії БК та ІМ, 

спостерігалася вірогідна позитивна динаміка щодо зниження рівня кальцію 

та міді (р<0,01), особливо у порівнянні з групою хворих,  які лікувались 

лише СТ. Аналізуючи показники вмісту магнію та цинку, відзначено 

зростання цих МЕ (р<0,05), порівняно з пацієнтами, які отримували СТ та 
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СТ+КБП. Ця тенденція чітко прослідковувалася та зберігалась упродовж 

усього періоду тривалого спостереження. Щодо рівня марганцю та 

кобальту достовірної різниці між групами пацієнтів та застосування 

запропонованих медикаментозних методик отримано не було.  

Таким чином слід зазначити, що ступінь динаміки показників 

біоелементного статусу чітко визначався не тільки варіантом та терміном 

застосування медикаментозної терапії. Відзначено найбільш позитивну 

динаміку практично всіх показників у хворих на ОК, які отримували СТ+  

БК +ІМ.  

Отримане в результаті застосування поєднаної терапії зниження 

кальцію у хворих на ОК може призводити до необхідної концентрації в 

тканині зубів за рахунок зниження його надлишкової концентрації в крові 

та міжклітинній рідині; збільшення рівня магнію – до покращення 

нервово-м’язової провідності, відновлення структури тканин емалі та 

оптимізації функціонування імунної системи, покращення процесів 

окисного фосфорилювання, гліколізу, мітохондріального дихання і, як 

наслідок, зменшення запалення при ОК [12, 17, 20, 21].  Зниження вмісту 

міді в пацієнтів з ОК під впливом поєднаної терапії може  призводити до 

зменшення запальної реакції; зменшення дефіциту цинку – до покращення 

активності неспецифічного та специфічного імунного захисту шляхом 

впливу на активність прозапальних цитокінів, збільшення кількості Т-

лімфоцитів, [28, 32, 37, 42] та попередження зниження резистентності 

організму, притаманного пацієнтам з ОК [1, 11, 12, 190]. Подані 

результати свідчать про можливість введення даних лікарських засобів до 

комплексної терапії ОК, що дозволило б досягти кращого контролю над 

захворюванням,  порівняно з традиційною базисною терапією. 

Вивчення динаміки імунологічних змін у хворих на ОК під впливом 

обраних для дослідження медикаментозних технологій показало їхню 

ефективність щодо корекції виявлених змін. Але в ході дослідження 

виявлено, що характер динаміки імунологічних змін у значній мірі 

визначався вибором варіанту терапії. 
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Аналіз факторів неспецифічного захисту у хворих з ОК на фоні СТ 

при виписці зі стаціонару за показниками спонтанного НСТ-тесту показав 

усе ще недостатні резервні можливості кисневозалежної мікробоцидності 

нейтрофільних гранулоцитів, недостатній ступінь подразнення 

фагоцитуючих клітин і їх низьку здатність до кілінгу (рN<0,05). При 

тривалому спостереженні (через 1 та 3 міс) під впливом СТ достовірно 

зросли показники стимульованого НСТ-тесту та дані фагоцитарних 

функцій, про що свідчило вірогідне підвищення ФІ (%) та ФЧ (ум.од) 

(р<0,05), однак жоден із показників не досягнув рівня, визначеного в 

здорових (рN<0,05).  

Щодо показників спонтанного НСТ-тесту, то на фоні СТ протягом 

усього періоду спостереження вірогідної їхньої динаміки відзначено не 

було. 

Під впливом комбінованої терапії СТ+ БК у хворих з ОК динаміка 

показників фагоцитарної функції була більш вагомою, порівняно з групою 

хворих, які отримували лише СТ. Щодо показників спонтанного НСТ-

тесту, то вже при виписці зі стаціонару відзначено тенденцію до зростання 

ступеня подразнення фагоцитуючих клітин та їхньої вищої здатності до 

кілінгу в пацієнтів (р<0,05), які отримували СТ+ БК, порівняно з групою 

пацієнтів, які лікувались лише СТ. Схожа динаміка спостерігалась 

упродовж тривалого спостереження – через 1 та 3 міс.  

Стимульований НСТ-тест засвідчив достовірно вищу потенційну 

активність фагоцитуючих клітин та завершеність фагоцитозу у хворих, які 

отримували СТ+ БК щодо таких у групі лікування СТ (р<0,05). Так, 

показники ІА (ум. од.) та N (%) стали достовірно вищими вже при виписці 

зі стаціонару, однак упродовж усього періоду тривалого спостереження 

залишалися значно нижчими, ніж у здорових (рN<0,05).  

Удосконалена терапія ОК із включенням у комплекс лікування БК та 

ІМ характеризувалася ефективнішою корекцією порушень фагоцитарного 

статусу у хворих на ОК. Зокрема, під впливом такого терапевтичного 

комплексу відбувалося вірогідне зростання відсотка як фагоцитуючих 
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клітин, так і завершеності фагоцитозу в пацієнтів уже на початку 

лікування, порівняно з іншими терапевтичними підходами (р<0,05). 

Найбільш вагомі зміни отримано впродовж тривалого спостереження.  

Виявлено, що кисневозалежна мікробоцидність нейтрофілів 

максимально зросла в ході лікування пацієнтів з ОК поєднаною терапією з 

включенням до комплексу лікування окрім БК ще й ІМ (р<0,05), що дає 

підстави стверджувати наявність взаємозв’язку між активацією 

нейтрофільних гранулоцитів крові, вираженістю хронічного запального 

процесу в ротовій порожнині, притаманних ОК, та впливом 

імуномодулюючого препарату. 

У результаті проведеного дослідження виявлено, що під впливом 

обраних для дослідження медикаментозних технологій удалося досягнути 

корекції цитокінового дисбалансу в пацієнтів, хворих на ОК. Аналіз 

динаміки показників рівня досліджуваних інтерлейкінів у хворих на ОК на 

фоні СТ відзначив вірогідне зниження як IL-6, так і IL-4 уже після виписки 

зі стаціонару (р<0,05). Найбільш вагомі зміни, отримані через 1 та 3 міс 

спостереження: у пацієнтів з ОК покращилися показники як IL-6, так і IL-4. 

Але впродовж усього періоду спостереження жоден із показників 

інтерлейкінів під впливом такого варіанту терапії не досягнув відповідних 

референтних даних.  

Удосконалена терапія ОК із включенням у комплекс лікування БК 

характеризувалася ефективнішою корекцією цитокінового статусу. Зокрема 

під впливом такого медикаментозного комплексу відбувалося вірогідне 

зниження вмісту IL-6 у хворих з ОК вже при виписці пацієнтів із 

стаціонару (p<0,05). Щодо рівня IL-4, то вірогідна позитивна динаміка в 

цих категорій хворих відзначена лише через 1 та 3 міс (p<0,05), що 

свідчило про зменшення інтенсивності запалення.  

У пацієнтів з ОК, що отримували, окрім СТ, БК та ІМ, спостерігалася 

статистично вірогідна позитивна динаміка рівня IL-6 як після виписки зі 

стаціонару, так і впродовж тривалого спостереження (p<0,05). Щодо 

хворих з ОК то, попри відсутність статистично вірогідних відмінностей 
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показників IL-6 після виписки зі стаціонару, відзначено чітку достовірну 

динаміку до його зниження впродовж тривалого спостереження – через 1 та 

3 міс (p<0,05). Суттєві зміни позитивної динаміки показника IL-4 

простежувалися на фоні комбінованої терапії з застосуванням БК+ІМ.  

У цілому, така комбінована терапія була вірогідно ефективнішою  

щодо корекції цитокінового дисбалансу, ніж стандартна (p<0,05). Таким 

чином, отримані нами дані дають підстави  вважати, що у хворих на ОК, які 

в комплексі лікування приймали краплі БК та ІМ, порівняно з хворими, які 

знаходились на базисній терапії, суттєво збільшились шанси ефективного 

контролю рівня IL-4 та IL-6. 

Окрім цього, слід зазначити, що в частини хворих - 37 (16,1 %) не 

вдалося отримати вірогідної динаміки показників імунологічного статусу 

та стану біоелементних систем, навіть, на тлі застосування запропонованої 

вдосконаленої схеми терапії: СТ+БК+ІМ.  Особливо це стосувалося 

пацієнтів із тривалим захворюванням, що свідчить про наявність 

активнішого запального процесу та глибших структурно-метаболічних 

зрушень у таких пацієнтів. Таким хворим проводили додаткову корекцію 

дозового режиму та тривалості запропонованих медикаментозних 

препаратів на фоні СТ: БК застосовували 2 курсами по 28 діб із проміжком 

між ними 2 міс; ІМ − по 10 мг 2 рази на добу перших десять днів кожного 

місяця впродовж 2 міс. Застосування такого посиленого режиму 

медикаментозної терапії засвідчило вірогідно кращу динаміку показників 

метаболічного стану, порівняно з попереднім курсом, що дозволяє 

рекомендувати його хворим з особливо вираженими змінами в імунному та 

біоелементному статусі. 

Підсумовуючи викладені результати, необхідно вказати, що 

запропонований підхід до лікування пацієнтів з ОК із врахуванням 

тривалості захворювання та включенням до лікувального комплексу 

біелементного, імуномодулюючого препаратів дозволяє поєднати позитивні 

ефекти дії препаратів, оптимізувати лікування та попередити 

прогресування основних структурно-метаболічних змін, притаманних 
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більшості пацієнтів з ОК, а також обґрунтувати можливість їхнього 

використання в програмі медичної реабілітації таких хворих. 

Результативність запропонованої методики підтверджена результатами 

тривалого спостереження за пацієнтами з ОК та ефективністю 

впровадження розроблених і запропонованих нами підходів у практиці 

лікувальних закладів України.  

 



147 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення і практичне 

вирішення наукової задачі, яка полягає у вивченні особливостей 

біоелементного обміну організму при хірургічному лікуванні одонтогенних 

кист у хворих Прикарпатського регіону, що дало можливість розробити нові  

диференційні клініко-діагностичні підходи та вдосконалити тактику 

лікування таких хворих. 

1. Незважаючи на численні фундаментальні дослідження тонких 

механізмів патогенезу, розробку нових селективних хірургічних методик та 

застосування лікарських препаратів, створення спеціальних програм ВООЗ, 

на сьогодні не вдається до кінця взяти під контроль захворюваність на 

одонтогенні кисти, що в популяції складає від 2,5 до 17,0 % в регіоні 

Прикарпаття. Наявність одонтогенної кисти призводить до обмеження 

життєдіяльності та соціальної адаптації, формування інвалідності та 

погіршення якості життя, що є значним соціально-економічним тягарем для 

сім’ї та суспільства. 

2. У пацієнтів, які страждають на одонтогенні кисти, має місце 

виражена гіперкупремія, підвищення рівня кальцію (рN<0,05), зниження 

концентрації магнію та цинку. Вміст цинку та магнію становить (0,52±0,02) 

мг%, та (4,06±0,06) мг%, відповідно (р<0,001).  

3. Виявлена динаміка змін концентрації ендотеліну-1 сироватки крові 

у хворих на одонтогенні кисти з його підвищенням у 2,5 разa порівняно зі 

здоровими вказує на зворотність ендотеліальної дисфункції і метаболічних 

порушень, пов’язаних з ішемією тканин, має діагностичне та прогностичне 

значення при виборі медикаментозної тактики в процесі оперативного 

лікування таких хворих. 

4. У пацієнтів з одонтогенними кистами на фоні зменшення 

загального числа Т-лімфоцитів на 26,2 % спостерігається зниження 

функціонального потенціалу природних кілерів на 38,0  % та завершеності 

фагоцитозу (р<0,05). Перебіг одонтогенних кист супроводжується 

підвищенням фагоцитарної функції нейтрофілів із вірогідним зростанням 
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показників фагоцитарного числа та кисневозалежної мікробоцидності 

нейтрофілів (р<0,05) при недостатньому ступені подразнення 

фагоцитуючих клітин та їхньої здатності до кілінгу (р<0,05).  

5. У хворих з одонтогенними кистами відмічаються виражені зміни 

стану біологічних мембран із розвитком оксидативного стресу та 

функціональним виснаженням ферментативного ланцюга антиоксидантного 

захисту. У пацієнтів з одонтогенними кистами відмічається зростання 

показника окисної модифікації білків-356 на 24,6 %, окисної модифікації 

білків-370 на 28,6 % (p<0,05), при одночасному зниженні активності 

каталази на 29,3 % та супероксиддисмутази на 25,7 %.  

6. Доповнення до схеми лікування хворих на одонтогенні кисти 

регіону Прикарпаття антибактеріальним середником, біоелементним 

комплексом індукує швидший регрес основних клінічних симптомів 

захворювання на (2,3±0,4) доби та корекцію дизелементозу в 34,6 % хворих. 

Доповнення вказаного лікувального комплексу 

глюкозамінілмурамілдіпептидом підвищує потенційну активність 

фагоцитуючих клітин та завершеність фагоцитозу на 28,7 %, індукує 

зниження вмісту IL-6 та IL-4 на 46,1 % та 39,6 %, відповідно, нівелює дію 

оксидативного стресу, знижує рівень ендотеліну-1 у 2,5 раза, що призводить 

до покращення функціональних характеристик зубощелепної системи, 

підвищення процесів регенерації кісткової тканини та зростання контролю 

над захворюванням на одонтогенні кисти на 26,0 %. Удосконалений 

комплексний лікувальний підхід у хворих на одонтогенні кисти, дозволяє 

покращити ефективність терапії у 1,8 раза та досягти контролю над 

захворюванням у 46,1 % випадків. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для оцінки клініко-функціональних, імунологічних, 

біоелементних, метаболічних зрушень та прогнозування тяжкості перебігу 

хворих з одонтогенними кистами в комплекс діагностичних заходів 

необхідно включити визначення поглинаючої здатності нейтрофілів, 

особливостей клітинного імунітету з розрахунком імунорегуляторного 

індексу, рівнів циркулюючих імунних комплексів, концентрації про- та 

протизапальних цитокінів (IL-6, IL-4), визначення рівня міді, кальцію, 

магнію та цинку.  

2. Доцільно у хворих на одонтогенні кисти для діагностики 

ендотеліальної дисфункції проводити визначення концентрації раннього її 

маркера ендотеліну-1 у сироватці крові для прогнозування перебігу 

захворювання та моніторингу ефективності проведеного лікування. 

3. Для досягнення нормалізації біоелементного стану хворих на 

одонтогенні кисти доцільно включити в схему лікування біоелементний 

комплекс у наступному режимі: 2 курси по 28 діб із проміжком між ними 1-

2 міс.  

4. У хворих на одонтогенні кисти з порушеннями в імунологічному 

статусі, а саме, при зростанні показників фагоцитарного числа до (6,8±0,09) 

ум. од., фагоцитарного індексу до (78,3±1,2) % та кисеньзалежної 

мікробоцидності нейтрофілів – НСТ-стимульований (97,2±0,08) %; при 

гіперпродукції В-лімфоцитів (СД 22) до (52,8±2,7) %, зниженні 

фагоцитарного числа до (3,5±0,9) ум. од. та фагоцитарного індексу до 

(28,1±1,1) % на тлі зниження загального числа Т-лімфоцитів до (41,1±0,44) 

% – рекомендовано використовувати імуномодулюючий препарат 

глюкозамінілмурамілдіпептид у наступному режимі: по 10 мг 1 раз на добу 

перших 10 діб кожного місяця впродовж двох міс із повторним курсом 

через 2 міс. 
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