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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Згідно з даними епідеміологічних досліджень, в Україні серед 

населення у віці 35-45 років стоматологічної допомоги потребують (34,3±1,6)% обстежених 

(Лабунець В.А., 2014), а в Західних регіонах України цей показник ще вищий. При цьому 

потреба в ортопедичному лікуванні в більшості країн світу складає не менше 50% дорослого 

населення, а в нашій країні вона коливається від 75 до 80% (Лабунець В.В., 2014). У залежності 

від екологічного стану регіону, атрофія і деформація коміркового відростка та коміркової 

частини, яка виникає після видалення зубів і патологічних процесів, не тільки затримує, але і 

значно ускладнює проведення ортопедичного лікування. Визначно тому актуальним усе 

залишається завдання відновлення дефектів зубних рядів із використанням тих зубів, які мали 

патологічні зміни зі значною атрофією кісткової тканини (Дорошенко С.І., 2011; Аветіков Д.С., 

2014). 
За останні десятиріччя ця проблема не тільки не втратила своєї актуальності, а і викликає 

все більшу подальшу зацікавленість у науковців у нашій країні (Ступницький Р.М., 2008; 

Мельничук Г.М., 2012), так і за кордоном (Coulthard P. et al., 2003; Rong Y., 2013). Багато 

досліджень проведено по вивченню темпів старіння та атрофії кісткової тканини, остеопорозу та 

його ускладнень у населення різних регіонів, які підтверджують найвищий показник їхнього 

виникнення в населення Західного регіону України (Поворознюк В.В., 2013). В останні роки 

дані питання вирішуються шляхом розробки нових методів операцій iз використанням 

остеотропних матеріалів та проведенням відновної медикаментозної корекції. 
Тому надзвичайно актуальним є дослідження і подальше вдосконалення хірургічної 

підготовки тканин протезного ложа та врегулювання виявлених метаболічних порушень 

медикаментозною корекцією на етапі підготовки та проведення ортопедичного лікування. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є 

фрагментом комплексних науково-дослідних робіт кафедри стоматології післядипломної освіти 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України: «Вивчення стану 

стоматологічного здоров’я населення Західного регіону України та розробка пропозицій щодо його 

збереження і покращення» (№ держреєстрації 0107U00463, замовлення МОЗ України 2007-2010 

рр.); «Розробка методів діагностики лікування та профілактики стоматологічних захворювань у 

населення, що проживає в екологічно несприятливих умовах», (№ держреєстрації 011U003681, 

замовлення МОЗ України 2011-2013 рр.), де автор був безпосереднім виконавцем окремих 

фрагментів зазначених тем. 

 Мета дослідження: Підвищення ефективності ортопедичного лікування хворих із 

частковими дефектами зубних рядів на основі вдосконалених методів хірургічної підготовки та 

медикаментозної корекції тканин протезного ложа. 
Завдання дослідження: 
1. Дослідити клінічний стан ротової порожнини хворих, які потребують хірургічної 

підготовки перед ортопедичним лікуванням. 

2. Удосконалити методи хірургічної підготовки тканин протезного ложа з 

застосуванням комбінацій остеотропних препаратів. 
3. Розробити та впровадити методики медикаментозної корекції тканин протезного 

ложа перед ортопедичним лікуванням. 
4. Визначити та довести переваги запропонованих методик хірургічної підготовки 

тканин протезного ложа хворих за даними клінічних досліджень. 
5. Надати порівняльну оцінку комплексної хірургічно-медикаментозної підготовки до 

ортопедичного лікування хворих у віддалені терміни. 
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Об’єкт дослідження – стан тканин пародонта в ділянці часткових дефектів зубних рядів, 

індекси гігієни, біохімічні показники ротової рідини, оклюзійні співвідношення. 
Предмет досліджень – удосконалені методи хірургічної та медикаментозної підготовки 

до ортопедичного лікування хворих із частковими дефектами зубних рядів та визначення 

ступеня їхньої ефективності. 
Методи дослідження – клінічні; клініко-лабораторні: дослідження оклюзії, 

мікроциркуляції в тканинах пародонта; лабораторні: рентгенологічна діагностика, біохімічні 

дослідження ротової рідини. 
Наукова новизна одержаних результатів: На більш високому методичному рівні 

подальший розвиток отримали питання клінічної оцінки стану тканин протезного ложа при 

різних патологічних станах, гігієни ротової порожнини та власних знань пацієнтів щодо 

необхідності його дотримання до та після ортопедичного лікування. 
Удосконалено методики хірургічної підготовки тканин ротової порожнини до 

ортопедичного лікування, що дозволяють зберегти кісткову тканину, тканини пародонта, опорні 

зуби, конфігурацію коміркового відростка та коміркової частини. 
Запропоновано та впроваджено в клінічну практику диференційоване застосування 

остеотропних препаратів у комплексній підготовці тканин протезного ложа до ортопедичного 

лікування, у залежності від важкості патологічних станів дефектів зубних рядів та опорних 

зубів. 
Клініко-лабораторними дослідженнями доведено високу клінічну ефективність 

застосування медикаментозної корекції в комплексній підготовці ротової порожнини до 

ортопедичного лікування та доведено клінічну доцільність використання на етапах підготовки 

ротової порожнини до ортопедичного лікування автоматизованої системи «T-scan ІІІ» для 

нормалізації оклюзійних співвідношень як під час, так і після ортопедичного лікування. 
Практичне значення одержаних результатів: Розроблено та доведено ефективність 

удосконалених хірургічних методик підготовки тканин протезного ложа до ортопедичного 

лікування, зокрема «Інструменти для вирівнювання кісткових виступів та гострих країв 

коміркових відростків щелеп» (патент на корисну модель № 75915 від 25.12.2012р.), 

«Утримувач м’яких тканин» (патент на корисну модель № 68245 від 26.03.2012р.), «Кореневий 

екстрактор» (патент на корисну модель № 84362 від 25.10.2013р.). Це дало можливість 

підвищити ефективність лікувальних заходів передортопедичної підготовки, попередити 

травматичні ураження операційного ложа, максимально зберегти опорні зуби, тканини 

пародонта та кісткову тканину. 
Обґрунтовано та впроваджено в практику стоматологічних відділень диференційне 

використання остеотропних матеріалів та медикаментозної корекції виявлених порушень. 

Достовірно доведена їхня висока ефективність після проведеного ортопедичного лікування у 

віддалені терміни спостереження. 
Впровадження результатів дослідження: Результати досліджень упроваджені в 

лікувальну роботу відділень хірургічної стоматології центру стоматології університетської 

клініки ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (26.06.17 р.), 

ортопедичної стоматології та щелепно-лицевої хірургії інституту стоматології та щелепно-

лицевої хірургії НАМН України (25.05.17 р.), хірургічного відділення КУ «Полтавський 

обласний центр стоматології» – стоматологічна клінічна поліклініка (28.04.17 р.), хірургічної 

стоматології обласної стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківська (27.04.17 р.), клініки 

кафедр хірургічної (28.04.17 р.) та стоматології інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (27.04.17 р.), хірургічне відділення міської 

стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківська (02.06.17 р.). 
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Основні положення дисертації впроваджені в навчальний процес кафедри хірургічної 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (28.04.17 р.), 

кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (07.04.17 р.) і кафедри хірургічної стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї ВДНЗУ 

«Українська медична стоматологічна академія» (07.04.17 р.), кафедри хірургічної стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» 

(02.06.17р.), кафедри хірургічної стоматології щелепно-лицевої хірургії НМУ ім. О.О. 

Богомольця (09.10.17 р.), кафедри стоматології факультету післядипломної освіти ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» (02.06.17 р.), кафедри хірургічної стоматології 

Тернопільського державного медичного університету імені О.Я. Горбачевського (07.04.17 р.). 
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою працею 

здобувача. Автор особисто провів облік та аналіз первинного матеріалу, науково-медичної 

літератури, сумісно з науковим керівником сформулював мету, завдання, висновки та практичні 

рекомендації. Оволодів методами та методиками, використаними в роботі. Провідною є участь 

автора в розробці комплексної підготовки тканин та органів ротової порожнини до 

ортопедичного лікування. Самостійно обстежено, ліковано та проведено подальше клініко-

статистичне дослідження стану тканин ротової порожнини в 240 пацієнтів. 
У наукових розробках, що висвітлені в статтях у співавторстві, участь здобувача є 

визначальною і полягає в проведенні літературного пошуку, клінічних досліджень, статистичній 

обробці, аналізі отриманих даних та формулюванні висновків і практичних рекомендацій. 
Апробація результатів дисертації. Наукові результати й основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися й обговорювалися на науково-практичній конференції «Епідеміологія 

основних стоматологічних захворювань», (Івано-Франківськ, 2004); першому Українському 

Міжнародному конгресі «Стоматологічна імплантологія. Остеоінтеграція.» (Київ, 2004); 

науково-практичній конференції «Сучасні технології щелепно-лицевої хірургії і хірургічної 

стоматології» (Івано-Франківськ, 2005); ювілейній міжнародній науково-практичній конференції 

«Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрями розвитку», присвяченої 30-річчю 

стоматологічного факультету ІФНМУ (Івано-Франківськ, 2009); науково-практичній 

республіканській стоматологічній конференції «Стоматологія вчора, завтра. Перспективні 

напрямки розвитку» (Івано-Франківськ, 2010); республіканській науково-практичній конференції 

з міжнародною участю «Сучасні досягнення та перспективи розвитку хірургічної стоматології 

та щелепно-лицьової хірургії» (Харків, 2010); науково-практичній конференції «Актуальні 

питання стоматології сьогодення» (Тернопіль 2010). 
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 друкованих наукових праць, із них 6 

– у фахових наукових виданнях України (4 з яких належать до наукометричних баз), 3 публікації – у 

наукових збірниках, тезах з’їздів, конгресів і конференцій, 3 патенти України на корисну модель. 
Об’єм і структура дисертації. Загальний обсяг роботи викладений на 173 сторінках, 

основний текст становить 113 сторінки. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, 

розділу “Об’єкт і методи дослідження”, 3 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення 

результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел – 204 

найменування (із них латиною – 21) та додатків. Дисертація ілюстрована 18 таблицями та 29 

рисунками. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Матеріал та методи дослідження. Під час виконання роботи було обстежено 240 осіб: 

здорових, хворих із різним клінічним станом ротової порожнини (карієсом, пульпітами, 

періодонтитами та хворобами пародонта). 
Критеріями включення в дослідження були хворі з дефектами зубних рядів ІІІ та ІV 

класів за Кеннеді, захворюванням тканин пародонта (пародонтит І та ІІ ст. та пародонтоз в ст. 

ремісії), радикулярні кісти (із деструкцією кісткової тканини не > 1/3 довжини кореня), значне 

пошкодження коронкової частини зуба (до маргінального краю) і тяжкі форми періодонтитів 

(гранулюючі та гранулематозні), у всіх випадках отримана згода пацієнта.  
Критеріями виключення були: хронічні соматичні захворювання в декомпенсованій 

формі (цукровий діабет, хвороби крові, бронхіальна астма), тяжкий алергологічний анамнез, 

онкологічні захворювання.  
У ході подальшого комплексного обстеження, вивчення та лікування під нашим 

спостереженням перебувало 125 хворих у віці 20-55 років – це соматично здорові, хворі з 

дефектами зубних рядів ІІІ та ІV клас за Кеннеді, які були поділені на три групи.  
І група – контрольна, 25 хворих, мешканці м. Івано-Франківська та його околиць, без 

соматичної та стоматологічної патології. 
ІІ група – 40 хворих, яким проводили хірургічну підготовку та ортопедичне лікування за 

загальноприйнятими методиками. 
ІІІ група – 60 хворих, яким проводили вдосконалену хірургічну підготовку перед 

ортопедичним лікуванням із застосуванням комплексної медикаментозної корекції. ІІІ група була 

поділена ще на три підгрупи (ІІІа, ІІІб, ІІІв). 
ІІІа підгрупа – 20 хворих, яким було проведено хірургічну підготовку з застосуванням 

остеотропних препаратів штучного походження «Кергап-Т300» перед ортопедичним 

лікуванням. 
IIIб підгрупа – 20 хворих, яким проводили вдосконалену хірургічну підготовку з 

застосуванням напівсинтетичних остеотропних препаратів «Коллапан-Л» та медикаментозну 

корекцію перед виготовленням ортопедичних конструкцій. 
IIIв підгрупа – 20 хворих, яким проводили вдосконалену хірургічну підготовку з 

застосуванням остеотропних препаратів біологічного та штучного походження «Остеопласт-К», 

«Біопласт-Дент», у поєднанні зі збагаченою тромбоцитами аутоплазмою (клітинами росту), 

медикаментозною корекцією, комплекс якої складав: антибіотикотерапія, гіпосенсибілізуючі та 

протизапальні середники, використання адсорбента «Ентеросгель», антиоксиданта «Еноант», 

адаптогена «Біотрит-Дента» та комплексного препарату «Остео Плюс». Після проведеної 

вдосконаленої підготовки всім хворим даної підгрупи було виготовлено мостоподібні ортопедичні 

конструкції.  
Обстеження хворих проводили до початку лікування, відразу після лікування, через 6 та 12 

місяців після завершення лікування з використанням клінічних досліджень, які включали ретельний 

збір анамнезу, визначення стоматологічного статусу за загальноприйнятою методикою, вивчення 

гігієни ротової порожнини визначали за індексом гігієни Грін-Вермільйона (OHI-S), індексу 

Рамфйорда (ІР), пародонтального індексу Russel, індексу гінгівіту (ІГ) (Loe Н., Silness Р., 1963), 

проби Шиллера-Пісарєва (Ш-П) у модифікації Д. Свракова, функціональних методів із 

використанням методу лазерно-доплерівської флуометрії), використання автоматизованої 

системи аналізу прикусу «T-scan IIІ». Вивчення концентрації загального білка в ротовій рідині 

проводили за прописом фірми «Сімко» (Україна); активності кислої фосфатази - за допомогою 

реактивів фірми «Вітал Діагностікс Скб» (Росія); активності лужної фосфатази – за допомогою 
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набору реактивів фірми «Філісіт-Діагностика» (Україна). Стан перекисного окислення білків 

вивчали за методикою Е.Е. Дубініної  (1995). Кількісне визначення каталази здійснювали за 

методикою Д.Н. Баха і С.В. Зубкової (1994). Вміст мікроелементів міді і цинку визначали 

спектральним методом на атомно-адсорбційному спектрофотометрі С-115 ПК «Сатурн». 

Визначення окисної модифікації білків (ОМБ) проводили за методикою Е.Е. Дубініної  (1995). 

Вміст в ротовій рідині оксипроліну проводили за методом П.Н. Шараєва (1981). 
Нами використано автоматизовану систему аналізу прикусу «Т-Sсаn III». Система давала 

можливість визначати характер виникнення контактів при центральному співвідношенні щелеп, 

відсотковий розподіл сили на сторони щелеп та окремі зуби. 

Для об’єктивного трактування обстеження та лікування результати дослідження 

підлягали статистичній обробці, яку здійснювали на персональному ЕОМ за допомогою пакетів 

стандартних програм «Statistika 6,0» та «MS Excel XP». Аналіз даних обстеження передбачав 

визначення частоти розповсюдження певної ознаки, яку вивчали. Оцінку достовірності 

результатів обстеження проводили з метою визначення ймовірності можливого перенесення 

даних, що були отримані на вибірковій сукупності на генеральну сукупність. Для цього 

розрахували середню похибку відносних величин mр за формулою:  
mp = √ p.q/n, де Р – відносна величина (частота спостереження певної ознаки), q = 100 - Р, 

якщо Р в%, n- чисельність вибірки.  
Із метою оцінки результатів лікування використовували варіаційно-статистичний метод 

аналізу: непараметричні методи оцінки достовірності - точний критерій Фішера та критерій 

відповідності χ2.  
Достовірність різниці між середніми величинами визначали шляхом обчислення 

критерію достовірності (t) за формулою:  
t = (M1- M2)/√ (m1+ m2 )2, в якій М1, М2 – середні арифметичні двох сукупностей, m1, 

m2 – похибки середніх величин. 
Результати власних досліджень та їх обговорення. Виявлена клінічна 

закономірність зв’язку стану гігієни та клінічної ситуації. При абсцедуючій формі пародонтиту 

показник індексу OHI-S складав (2,72±0,05) бала, а при хронічному гранулематозному 

періодонтиті – (1,61±0,04) бала. За оцінкою йодного числа Свракова відмічено інтенсивний 

запальний процес у хворих з абсцедуючою формою пародонтиту – (7,21±0,03) бала, помірно 

виражений при деструктивних апікальних змінах в періодонті – (5,03±0,15) бала. При 

абсцедуючій формі пародонтиту індекс Рамфйорда становив (5,21±0,11) бала і зменшувався до 

(1,74±0,04) бала при верхівкових змінах у періодонті. Проведена клінічна індексна оцінка стану 

тканин ротової порожнини при різних клінічних ситуаціях є показанням до проведення 

доортопедичної підготовки хворих. 

Максимальне збереження кісткової тканини, відновлення цілісності зубних рядів із 

використанням тих зубів, які мали патологічні зміни, було нашим першочерговим завданням у 

підготовці ротової порожнини до ортопедичного лікування. 

Використання малотравматичних хірургічних операцій, а саме атипових видалень зубів, 

резекції верхівок коренів, кістектомії, клаптевих операцій при захворюванням тканин пародонта 

дало нам можливість зберегти значну кількість опорних зубів для ортопедичного лікування та 

підготовити тканини протезного ложа. 

Нами запропоновано для проведення пластики коміркового відростка та частини 

інструменти (патент на корисну модель №75915 від 25.12.2012 р.). Для покращення доступу до 

операційного поля та запобіганню травматизації м’яких тканин при проведенні хірургічних 

втручань у ротовій порожнині запропоновано спеціальний утримувач (патент на корисну модель 

№ 68245 від 26.03.2012 р.). 
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Для якісного та кількісного збереження кісткової тканини під час видалення коренів 

зубів, особливо при переломах у ділянках верхівок зубів запропоновано кореневий екстрактор 

(патент на корисну модель № 84362 від 25.10.2013 р.). 

Із метою вивчення динаміки змін клінічних показників було проаналізовано стан 

мікроциркуляції в тканинах пародонта за допомогою лазерної доплеровської флуорометрії. 

Середньоквадратичне відхилення знижувалося в 1,40 раза, а після підготовки до ортопедичного 

лікування цей показник помітно збільшувався в 1,69 раза, порівняно з II групою був вищим в 

1,28 раза. 

Помітніше було підвищення показників вазомоторної активності судин пародонта IIIв 

підгрупи відразу після лікування, але які не досягали показників у контрольній групі в усі 

терміни спостереження. 

Виявлені біохімічні зміни підтвердили, що у хворих із різними ступенями важкості 

патологічних процесів у зубних рядах мають місце погіршення білкового, мікроелементного та 

кісткового обміну. 

Встановлено, що у хворих із різними ступенями патологічних процесів зубних рядів є 

порушення білкового обміну, зокрема його вміст зростав до (5,20+0,33) мг/мл до лікування в IIIв 

підгрупі, а після завершення підготовки до ортопедичного лікування становив                

(3,72±0,24) мг/мл, тоді як у контрольній групі – (3,56±0,25) мг/мл (р<0,05). 

Рівень оксипроліну в ротовій рідині контрольної групи був (3,37+0,25) мкг/мл, а у хворих 

IIIв підгрупи до лікування досягав (4,55±0,27) мкг/мл, проведена комплексна підготовка до 

ортопедичного лікування дозволила знизити рівень оксипроліну до (3,34±0,25) мкг/мл (р<0,05). 

Необхідно відмітити, що у хворих II групи після підготовки до ортопедичного лікування рівень 

оксипроліну дорівнював (3,72+0,22) мкг/мл. 

Вміст міді у хворих контрольної групи становив (77,54+43) мкг/л, у хворих II групи – 

(83,66+5,92) мкг/л (р<0,05), а у хворих IIIв підгрупи констатовано різку зміну, перед 

підготовкою до ортопедичного лікування та після його завершення відповідно (98,51±5,42) 

мкг/л та (76,29+8,13) мкг/л (р<0,05). Отримані нами результати показали, що вміст цинку тісно 

пов’язаний із рівнем кальцію та міді. Встановлено різке зниження рівня цинку від 

(495,13+10,24) мкг/л до (439,75+12,45) мкг/л у хворих II групи (р<0,05). 

Невід’ємними складовими перебігу мінералізаційних процесів у кістковій тканині є 

показники активності кислої та лужної фосфатаз. На ефективність комплексної підготовки до 

ортопедичного лікування свідчать отримані результаті активності кислої фосфатази після 

завершення підготовки до ортопедичного лікування (109,32±8,35) Н/моль (с•л.), тоді як 

показник у хворих контрольної групи був на рівні (111,89±11,97) Н/моль (с•л.), а у хворих II 

групи становив (129,54±10,52) Н/моль (с•л.) (р<0,05). Після проведення підготовки до 

ортопедичного лікування зростання активності лужної фосфатази було очевидним і статистично 

достовірним, порівняно з II групою хворих. 

Результати вивчення окисної модифікації білків 356, 370 показали, що показники у 

хворих II та IIIв підгрупи після підготовки до ортопедичного лікування наближалися до 

показників хворих контрольної групи. 

Відмічено зниження показників активності ферментів каталази та супероксиддисмутази 

(СОД) у хворих II та IIIв підгрупи, порівняно з контрольною групою. 

Аналіз таких показників автоматизованої системи аналізу прикусу «Т-Sсаn III», як «центр 

сили» і «центр траєкторії сили» дозволили всесторонньо оцінити загальний баланс прикусу. Так, 

у хворих контрольної групи розподіл жувального тиску між лівою та правою сторонами щелеп 

становив 50% на 50%. У процесі виконання роботи ми встановили незначне відхилення, яке 

становило 48,7 % на 51,3%, а вектор сумарної сили знаходився в білому овалі і не виходив за 
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його межі, це було показником правильності змикання зубних рядів у центральному 

співвідношенні щелеп. При таких показниках ми вважали, що зубні ряди підготовлені до 

ортопедичного лікування. 

Згідно з наміченими завданнями, одним із головних було добитися ефективної 

підготовки опорних зубів та зубних рядів до ортопедичного лікування. Результати 

ортопедичного лікування оцінювали зразу після завершення лікування, через 6 та 12 місяців. 

Одним з основних клінічних показників ефективності ортопедичного лікування був 

клінічний стан ротової порожнини. Клінічні спостереження підтвердили ефективність 

запропонованих методик підготовки до ортопедичного лікування та їхній позитивний вплив на 

гігієнічний стан ротової порожнини. 

Використання під час клінічних досліджень лазерної доплеровської флуорометрії дало 

можливість встановити регуляторну дію запропонованих методик підготовки зубних рядів до 

ортопедичного лікування, а точніше – покращення кровопостачання в тканинах пародонта. 

Після проведеного ортопедичного лікування та спостереження через 6 та 12 місяців відмічено 

позитивну зміну перфузійних одиниць в IIIв підгрупі хворих (20,57±0,69), (18,85±0,87) та 

(18,10+0,36) перфузійних одиниць відповідно. 

На стан клінічної картини суттєвий вплив мав обмін загального білку та оксипроліну. 

Відмічено зміни в динаміці рівня загального білка між контрольною групою до (3,56±0,25) мг/л, 

II групою після 12 місяців по завершенню ортопедичного лікування – до (4,86±0,23) мг/л та 

хворих IIIв підгрупи також після 12 місяців по завершенню ортопедичного лікування 

(4,05±0,25) мг/л (р<0,05), що вказує на стабілізацію процесів у тканинах пародонта. Динаміка 

змін вмісту оксипроліну була схожою зі змінами в обміні загального білка. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що вміст міді мав тенденцію до 

зниження, особливо після 6 та 12 місяців по завершенню ортопедичного лікування, порівняно з 

контрольною групою. Необхідно відмітити, що тривалої стабілізації рівня міді, досягнути не 

вдалося, і показник мав тенденцію до підвищення, а різниця з показником до початку 

підготовки до лікування ставала недостовірною. 

Вміст цинку в ротовій порожнині, навпаки мав тенденцію до зростання, так у хворих II 

групи його рівень становив (439,75±12,9) мкг/мл, а у хворих III в підгрупи (521,65±17,37) 

мкг/мл, порівняно до початку лікування (р<0,05). 

Активність кислої фосфатази у хворих IIIв підгрупи наближалася до показників у хворих 

контрольної групи, але слід відмітити, що через 6 та 12 місяців після завершення ортопедичного 

лікування рівень кислої фосфатази демонстрував тенденцію до зростання, хоча і не стрімко, що 

вказувало на незначне посилення резорбції кісткової тканини. 

Зростання активності лужної фосфатази після ортопедичного лікування було  

достовірним у хворих IIIв підгрупи, порівняно з хворими III групи. Натомість, порівняно з 

активністю кислої фосфатази, активність лужної фосфатази зразу після ортопедичного 

лікування знижувалася, що відмічено в динаміці змін протягом усього періоду спостереження. 

Окисна модифікація білків є інтегральним показником пероксидного ушкодження білків 

та білкових структур. Вміст окисно модифікованих білків у IIIв підгрупі складав (0,043±0,057) 

ум.од., що було близьким до показників контрольної групи. Нами встановлено, що у хворих із 

різними ступенями важкості патологічних процесів у зубних рядах рівень окисно 

модифікованих білків зростав, що є прямим доказом розбалансування прооксидантних і 

антиоксидантних процесів в організмі. 

Про антиоксидантну активність запропонованого нами комплексу підготовки до 

ортопедичного лікування в результаті зниження показників перекисного окислення білків і на 

їхньому фоні різкого підвищення антиоксидантних свідчать активність ферментів СОД і 
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каталази. 

Результати досліджень показали, що у хворих IIIв підгрупи активність СОД у ротовій 

рідині до комплексної підготовки ротової порожнини була зниженою на 20,72%, після 

проведеного лікування зросла в 1,57 раза, перевищуючи результати хворих II та контрольної 

групи. Нами не відмічено суттєвого зниження активності СОД через 6 та 12 місяців після 

ортопедичного лікування. 

Активність каталази в ротовій рідині хворих IIIв підгрупи після проведених комплексних 

заходів із підготовки зубних рядів до ортопедичного лікування зростала в 1,6 раза, порівняно з 

пацієнтами II групи, а через 6 та 12 місяців отримані показники мали тенденцію до зниження. 

Водночас із застосуванням ряду вдосконалених методик підготовки зубних рядів до 

ортопедичного лікування, нами використано надсучасний апарат фіксації та динамічного 

аналізу стану оклюзії «Т-Skan III». Нами досягнуто рівномірних оклюзійних співвідношень між 

зубними рядами 50% на 50%, коли вектор сумарної сили знаходився в межах норми в білому 

овалі. За допомогою комп’ютеризованої системи «Т-Skan III» нами оцінено стан 

функціональних співвідношень, тиск на оклюзійну поверхню, який виникав при оклюзійних 

контактах верхньої та нижньої щелепи, часову та динамічну послідовність виникнення 

контактів, що дозволяло проводити коректування, а результатом чого була збалансована і 

передбачувана оклюзія. 

Вирішення наміченої мети та завдань роботи дозволило нам розробити та впровадити в 

клініку ортопедичної стоматології ефективний комплекс підготовки ротової порожнини до 

ортопедичного лікування. Це підтверджено даними клінічних та лабораторних досліджень, що в 

кінцевому результаті подовжило терміни ефективного використання ортопедичних конструкцій 

та збереження опорних зубів. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення актуального завдання сучасної 

стоматології – підвищення ефективності ортопедичного лікування хворих із частковими 

дефектами зубних рядів шляхом розробки вдосконалених методів хірургічної підготовки та 

медикаментозної корекції тканин протезного ложа. 

1. За результатами клінічних обстежень виявлена клінічна закономірність зв’язку стану 

гігієни та важкості клінічної ситуації, так при абсцедуючій формі пародонтиту показник ОHI-S 

cтановив (2,72±0,05) бала, а при хронічному гранулематозному періодонтиті (1,61±0,04) бала. 

Констатовано найвищі показники індексів при абсцедуючій формі пародонтиту, індекс Russel – 

(3,86±0,06) бала, індекс Рамфйорда – (5,21±0,11) бала, індекс гінгівіту – (2,61±0,11) бала. 

Встановлено низький рівень знань та вмінь хворих по догляду за ротовою порожниною. 
2. Удосконалено методики хірургічної підготовки зубних рядів до ортопедичного 

лікування з застосуванням комбінацій остеотропних препаратів, що дозволило покращити 

мікроциркуляцію в тканинах пародонта. Так, середньоквадратичне відхилення до лікування 

знижувалося в 1,40 раза, а після підготовки до ортопедичного лікування показник збільшувався 

в 1,69 раза. 
3. Проведення медикаментозної корекції виявлених порушень при підготовці зубних 

рядів до ортопедичного лікування дозволило встановити зниження інтенсивності обміну білка 

до (3,72±0,24) мг/мл та нормалізацію рівня оксипроліну до (3,34±0,25) мг/мл у ротовій рідині. 
4. Активність кислої та лужної фосфатаз підтвердили ефективність комплексної 

підготовки зубних рядів до ортопедичного лікування. Після підготовки до ортопедичного 

лікування активність кислої фосфатази становила (109,32±8,35) н/моль у пацієнтів ІІІв підгрупи, 

порівняно з контрольною групою – (111,89±11,8)7 н/моль, у ІІ групі показник був на рівні 
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(129,54±10,52) н/моль. Активність лужної фосфатази та її зростання було очевидним і 

статистично достовірним, що вказує на стабілізацію мінералізаційних процесів у кістковій 

тканині. 
5. Клінічні спостереження підтвердили ефективність комплексної хірургічно-

медикаментозної підготовки до ортопедичного лікування запропонованими методиками та їхній 

позитивний вплив на гігієнічний стан ротової порожнини. Через 6 та 12 місяців після 

проведеного ортопедичного лікування відмічене покращення кровопостачання тканин 

пародонта ІІІв підгрупи відповідно до (18,85±0,87) та (18,10±0,36) перфузійних одиниць. На стан 

клінічної картини через 12 місяців після ортопедичного лікування суттєвий вплив мав обмін 

загального білка та оксипроліну. Рівень загального білка в контрольній групі становив 

(3,56±0,25) мг/мл, у другій групі – (4,86±0,23) мг/мл та у хворих ІІІв підгрупи – (4,05±0,25) 

мг/мл. Динаміка вмісту оксопроліну була схожою зі змінами в обміні загального білка. 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
1. При проведенні хірургічної підготовки зубних рядів до ортопедичного лікування 

рекомендуємо використовувати: 
- інструменти для вирівнювання кісткових виступів та гострих країв коміркових 

відростків щелеп; 
- утримувач м’яких тканин ротової порожнини; 
- кореневий екстрактор. 
2. Для медикаментозної корекції виявлених порушень при хірургічній підготовці зубних 

рядів до ортопедичного лікування рекомендуємо: 
- Остеотропні препарати: при проведенні операцій на тканинах пародонта 

(«Остеопласт-К», «Коллопан-Л», «Біоплант-Дент»); 
- збагачену тромбоцитами аутоплазму; 
- антибіотикотерапію: «Азітрокс» (по 500 мг 1 раз на добу протягом 3 діб); 
- гіпосенсибилізуючі препарати; 
- протимікробні та антисептичні препарати: «Хлоргекседин 0,05%» (місцево); 
- адсорбент «Ентеросгель» (по 15 г 1 раз на добу протягом 15 діб); 
- антиоксидант «Еноант» (по 2,5-3,5 мг 1 раз на добу протягом 15 діб); 
- адаптоген «Біотрит-Дента» (по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 15 діб); 
- комплексний препарат «Остео-плюс» (по 1 таблетці 1 раз на добу протягом місяця). 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації 
1. Солдатюк В.М. Біохімічні зміни ротової рідини у пацієнтів з дефектами зубних рядів, 

що користуються незнімними конструкціями протезів / В.М. Солдатюк, М.М. Рожко, Г.М 

Ерстенюк //  Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип.2, Том 4 (121). – С. 351 

(Здобувач провів біохімічні дослідження і статистичну обробку, аналізував дані, написав текст 

статті; професор Рожко М.М. та професор Ерстенюк Г.М. надавали консультативну 

допомогу та редагували текст статті). 
2. Солдатюк В.М. Удосконалення хірургічної підготовки хворих з частковими 

дефектами зубних рядів до ортопедичного лікування / В.М. Солдатюк, М.М. Рожко / Галицький 

лікарський вісник. – 2016. – Т.23, число 1. – С. 89-92 (Здобувач провів клінічні дослідження і 

статистичну обробку, аналізував отримані дані, написав статтю; професор Рожко М.М. 

надавав консультативну допомогу та редагував статтю). 
3. Солдатюк В.М. Розробка методик хірургічної підготовки ротової порожнини до 

ортопедичного лікування / В.М. Солдатюк, М.М. Рожко // Архів клінічної медицини. 2016. - № 1 
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4. Солдатюк В.М. Результати ортопедичного лікування пацієнтів після комплексної 

підготовки ротової порожнини / В.М. Солдатюк, М.М. Рожко  // Актуальні проблеми сучасної 

медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії – Полтава, 2016. – Том 16, 
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консультативну допомогу та редагував статтю). 
5. Солдатюк В.М. Ефективність комплексної підготовки ротовї порожнини до 

ортопедичного лікування / В.М. Солдатюк, М.М. Рожко // Галицький лікарський вісник. – 2016. 

–Т.23, число 2. – С. 56-60. (Здобувач провів клінічні дослідження і статистичну обробку, 

аналізував отримані дані, написав статтю; професор Рожко М.М. надавав консультативну 

допомогу та редагував статтю). 
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порожнини у пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів / В.М. Солдатюк, М.М. Рожко, 
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7. Солдатюк В.М., Рожко М.М. Патент на корисну модель 68245, МПК А61В 10/00 
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збір матеріалу, аналізував отримані дані, розробив і написав патент; професор Рожко М.М. 
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Солдатюк, М.М. Рожко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю присвяченої 105-річчю від дня народження професора Я.Д. Кіршенблата 

«Клінічна та експериментальна патологія», 2017. - Т XVI, № 3 (61), ч.2. – С. 83-84. (Здобувач 
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написав тези; професор Рожко М.М. надавав консультативну допомогу та редагував тези). 

 

АНОТАЦІЯ 
Солдатюк В.М. Удосконалення хірургічної підготовки хворих з частковими 

дефектами зубних рядів до ортопедичного лікування. - Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.22. - стоматологія. ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 

2018. 
Дисертаційна робота присвячена удосконаленню хірургічної підготовки у 125 хворих із 

дефектами зубних рядів до ортопедичного лікування. Встановлено, що хірургічна підготовка 

тканин протезного ложа до ортопедичного лікування з включенням медикаментозної корекції 

приводить до покращення стану опорних зубів та стабілізує біохімічні показники кісткового 

ремоделювання, покращує мікроциркуляцію в тканинах пародонта. Запропоновані методики 

хірургічної підготовки тканин протезного ложа з медикаментозною корекцією виявлених 

порушень показали високу ефективність ортопедичного лікування у віддалені терміни, що 

підтверджено показниками функціональних та біохімічних досліджень і дозволяє 

рекомендувати удосконалені методики хірургічної підготовки для використання в практичній 

стоматології.  
Ключові слова: хірургічна підготовка, кісткова тканина, медикаментозна корекція, 

аутоплазма, остеотропи, регенерація кістки, протезне ложе, ортопедичне лікування. 
 

АННОТАЦИЯ   
Солдатюк В.М. Усовершенствование хирургической подготовки больных с 

частичными дефектами зубных рядов к ортопедическому лечению. - Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22. - стоматология. ГВНЗ «Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет» МОЗ Украины, Ивано-Франковск, 2018. 
Диссертация посвящена усовершенствованию хирургической подготовки у 125 больных 

с дефектами зубных рядов перед ортопедическим лечением. Установлено, что хирургическая 

подготовка тканей протезного ложа перед ортопедическим лечением с включением 

медикаментозной коррекции приводит к улучшению состояния опорных зубов и стабилизирует 

биохимические показатели костного ремоделирования, улучшает микроциркуляцию в тканях 

пародонта. 
Проведение медикаментозной коррекции выявленных нарушений и подготовке зубных 

рядов к ортопедическому лечению позволило установить снижение интенсивности обмена белка 

до (3,72±0,24) мг/мл и нормализации уровня оксипролина до (3,34±0,25) мг/мл. 
Полученные результаты дают возможность утверждать о положительном влиянии 

комплексной подготовки и ортопедического лечения на ткани ротовой полости и опорные зубы. 

Отмечено изменения в динамике уровня общего белка между контрольной группой        

(3,56±0,25) мг/л, II группой через 12 месяцев после завершения ортопедического лечения - 

(4,86±0,23) мг/л и больных III в подгруппы также через 12 месяцев после завершения 

ортопедического лечения до (4,05±0,25) мг/л. 
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Уровень кислой фосфатазы у больных IIIв подгруппы приближался к показателям у 

больных контрольной группы, но необходимо отметить что через 6 и 12 месяцев после 

завершения ортопедического лечения уровень кислой фосфатазы демонстрировал тенденцию к 

росту, хотя и не стремительно, что указывало на незначительное усиление резорбции костной 

ткани.  
Рост активности лужной фосфатазы после ортопедического лечения было очевидным и 

достоверным у больных IIIв подгруппы по сравнению с больными III группы. По сравнению с 

активностью кислой фосфатазы, активность лужной фосфатазы сразу после ортопедического 

лечения снижалась, что отмечено в динамике изменений на протяжении всего периода 

наблюдения. 

Содержание цинка в ротовой полости имело тенденцию к росту: так у больных II группы 

его уровень составлял (439,75±12,9) мкг/мл, а у больных IIIв подгруппы - (521,65±17,37) мкг/мл 

по сравнению с началом лечения. 
Окислительная модификация белков является интегральным показателем пероксидного 

повреждения белков и белковых структур. Содержание ОМБ в IIIв подгруппе составлял 

(0,043±0,057) у.е., что было близко к показателям контрольной группы. 
Результаты исследований показали, что у больных III в подгруппы активность СОД в 

ротовой полости до комплексной подготовки ротовой полости была сниженной на 20,72%, 

после проведенного лечения возросла в 1,57 раза, превышая результаты больных II и 

контрольной группы. 
Активность каталазы в ротовой жидкости больных IIIв подгруппы после проведенных 

комплексных мероприятий по подготовке зубных рядов к ортопедическому лечению возросла в 

1,6 раза, по сравнению с больными II группы, а через 6 и 12 месяцев полученные показатели 

имели тенденцию к снижению. 
Компьютеризированная система «Т-Skan III» позволила оценить состояние 

функциональных соотношений и установить их в соотношении между зубными рядами 50% на 

50%. 
Предложенные методики хирургической подготовки тканей протезного ложа с 

медикаментозной коррекцией выявленных нарушений показали высокую эффективность 

ортопедического лечения в отдаленные сроки, что подтверждается показателями 

функциональных и биохимических исследований и позволяет рекомендовать 

усовершенствованные методики хирургической подготовки для использования в практической 

стоматологии. 
Ключевые слова: хирургическая подготовка, костная ткань, медикаментозная 

коррекция, аутоплазма, остеотропы, регенерация кости, протезное ложе, ортопедическое 

лечение. 
 

ANNOTATION (ABSTRACT) 
Soldatiuk V.M. Improvement of surgical preparation of patients with partial defects of 

dentition to orthopedic treatment. - The manuscript. 
Dissertation for a candidate degree in medical sciences, specialty 14.01.22. – stomatology. State 

University «Ivano-Frankivsk National Medical University», 2018. 
The dissertation is devoted to the improvement of surgical preparation in 125 patients with 

defects in dentition prior to orthopedic treatment. 
It was established that the surgical preparation of tissues of the prosthetic bed for orthopedic 

treatment with the incorporation of medicinal correction leads to improvement of the state of the 

supporting teeth and stabilizes the biochemical parameters of bone remodeling, improves 
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microcirculation in the tissues of periodontal disease. 
The proposed methods of surgical preparation of tissues of the prosthetic bed with the medical 

correction of the revealed violations showed the high effectiveness of orthopedic treatment in the long 

term, which is confirmed by the indicators of functional and biochemical researches and allows to 

recommend the advanced surgical techniques for use in practical dentistry. 
Key words: surgical preparation, bone tissue, drug correction, autoplasma, osteotropes, 

regeneration of bone, prosthetic bed, orthopedic treatment. 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  

 

ІГ – індикс гінгівіту 

ІР – індекс Рамфйорда 

ПОЛ – перекисне окиснення ліпідів 

СОД – супероксиддисмутаза  

Ш-П – проба Шиллєра-Писарєва 

OHI –S – індекс гігієни (Грін-Вермільйона) 
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