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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 

(доктор філософії) за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія.  

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2018 

рік. 

Робота присвячена удосконаленню хірургічної підготовки хворих з 

частковими дефектами зубних рядів до ортопедичного лікування. 

Актуальність теми. Згідно з даними епідеміологічних досліджень, в 

Україні серед населення у віці 35-45 років стоматологічної допомоги 

потребують (34,3±1,6)% обстежених, 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%. 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. 

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. 

Наукова новизна одержаних результатів. Подальший розвиток 

отримала проблема клінічної оцінки стану тканин протезного ложа при різних 

патологічних станах. Гігієнічного стану ротової порожнини та знань пацієнтів 

щодо необхідності його дотримання до та після ортопедичного лікування. 

 Удосконалено методики хірургічної підготовки органів ротової 

порожнини до ортопедичного лікування, що дозволяють зберегти кісткову 
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тканину, тканини пародонта, опорні зуби, конфігурацію коміркового відростка 

та коміркової частини.  

 Розроблено та впроваджено в клінічну практику диференційоване 

застосування остеотропних препаратів в комплексній підготовці ротової 

порожнини до ортопедичного лікування в залежності від важкості патологічних 

станів зубних рядів та опорних зубів. 

 Клініко-лабораторними дослідженнями доведено високу клінічну 

ефективність застосування медикаментозної корекції в комплексній підготовці 

ротової порожнини до ортопедичного лікування. 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. 

 Клінічними дослідженнями доведено після проведення ортопедичного 

лікування на основі біохімічних, функціональних та клінічних методів 

дослідження високу ефективність запропонованого комплексного підходу 

підготовки ротової порожнини до ортопедичного лікування, що підтверджено 

ефективним використанням ортопедичних конструкцій та збереженням 

опорних зубів. 

Практичне значення одержаних результатів. Впроваджено в практику 

хірургічних відділень удосконалені хірургічні методики 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.), 

що 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 клініку стоматологічних відділень 

використання остеотропних матеріалів та медикаментозної корекції виявлених 



4 

порушень. Доказано їх високу ефективність після проведеного ортопедичного 

лікування у віддалені терміни спостереження. 

Згідно з даними з епідеміологічних досліджень в Україні серед населення 

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

а у Західних регіонах України цей показник ще вищий. Потреба в 

ортопедичному лікуванні в більшості країн світу складає не менше 50% 

дорослого населення, в Україні потреба коливається від 75 до 80%. Атрофія і 

деформація комірного відростка та частини, яка виникає після видалення зубів 

та патологічних процесів, не тільки затримує, але і значно ускладнює 

проведення ортопедичного лікування. Актуальним залишається завдання 

відновлення дефектів зубних рядів з використанням тих зубів, які мали 

периапікальні зміни із значною атрофією кісткової тканини. 

 За останні десятиріччя ця проблема не втратила актуальності і викликає 

подальшу зацікавленість у науковців. Багато досліджень проведено по 

вивченню темпів старіння та атрофії кісткової тканини, остеопорозу та його 

ускладнень у населення різних регіонів, які підтверджують найвищий показник 

у населення Західного регіону України. В останні роки ці проблеми 

вирішуються шляхом розробки нових методів операцій з використанням 

остеотропних матеріалів, та проведенням медикаментозної корекції. 

 Тому, завданнями наших досліджень була хірургічна підготовка тканин 

протезного ложа та врегулювання виявлених метаболічних порушень 

медикаментозною корекцією на етапі підготовки та проведення ортопедичного 

лікування. 

Метою дослідження було підвищення ефективності ортопедичного 

лікування хворих на основі удосконалених методів хірургічної підготовки та 

медикаментозної корекції тканин протезного ложа. 

 Для досягнення поставленої мети було сформовано ряд завдань: 

1. Вивчити клінічний стан ротової порожнини хворих, які потребують 

хірургічної підготовки перед ортопедичним лікуванням. 

2. Удосконалити методи хірургічної підготовки тканин протезного ложа 

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

протезного ложа перед ортопедичним лікуванням. 

4. Вивчити переваги запропонованих методик хірургічної підготовки 

тканин протезного ложа хворих за даними клінічних досліджень. 

5.  Оцінити ефективність комплексної хірургічно-медикаментозної 

підготовки до ортопедичного лікування хворих. 

Об’єкт дослідження – стан тканин пародонта, індекси гігієни, біохімічні 

показники ротової рідини, стан оклюзії. 

Предмет дослідження – критерії діагностики стану тканин пародонта, 

гігієниротової порожнини, вдосконалені методи хірургічної та медикаментозної 

підготовкидо ортопедичного лікування та їхня ефективність. 

У роботі застосовувались такі методи дослідження: клінічні; клініко-

лабораторні: дослідження оклюзії, мікроциркуляції в пародонті; лабораторні: 

рентгенологічна діагностика, біохімічні дослідження ротової рідини. Отримані 

результати опрацьовано статистично. 

Отримані результати дослідження та удосконалені хірургічні методики 

підготовки тканин протезного ложа до ортопедичного лікування, зокрема 

«Інструменти для вирівнювання кісткових виступів та гострих країв коміркових 

відростків щелеп», «Утримувач м’яких тканин», «Кореневий екстрактор», 

можуть бути впроваджені в практику стоматологічних відділень, що дає 

можливість підвищувати ефективність лікувальних заходів, попереджає 

травматичні ураження операційного ложа, дозволяє максимально зберегти 

опорні зуби та кісткову тканину. 

 Обґрунтовано та впроваджено в клініку стоматологічних відділень 

використання остеотропних матеріалів та медикаментозної корекції виявлених 

порушень. Доказано їх високу ефективність після проведеного ортопедичного 

лікування у віддалені терміни спостереження. 

Автор самостійно здійснив патентно-інформаційний пошук, аналіз та 

узагальнення джерел літератури з питань, що становлять тему дисертаційної 

роботи. З’ясовано актуальність, сформовано мету і завдання дисертаційної 

роботи, вибір методів спеціальних досліджень. Самостійно проведено збір 
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матеріалу для лабораторних, біохімічних та рентгенологічних досліджень. 

Разом із науковим керівником провів вибір напрямку та мети дослідження, 

обговорення одержаних результатів, формулювання висновків, підготування 

наукових праць до друку. В друкованих роботах разом зі співавторами участь 

здобувача є визначальною, матеріали і висновки належать здобувачу. 

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.). 

За матеріалами дисертації опубліковано 12 друкованих наукових праць, із 

них 6 – у фахових наукових виданнях України, 3 публікації – у наукових збірниках, 

тезах з’їздів, конгресів і конференцій, 3 патенти України на корисну модель. 

Ключові слова: хірургічна підготовка, кісткова тканина, медикаментозна 

корекція, аутоплазма, остеотропи, регенерація кістки, протезне ложе, 

ортопедичне лікування. 

ANNOTATION (ABSTRACT) 

V. M. Soldatiuk Improvement of surgical preparation of patients with partial 

defects of dental arches for prosthodontic treatment. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate of Medicine degree (Doctor of Philosophy) by 

specialty 14.01.22 – dentistry. 

Ivano-Frankivsk National Medical University, 2018. 

The work is dedicated to the improvement of surgical preparation of patients 

with partial defects of dental arches to prosthodontic treatment. 

Actuality of theme. According to epidemiological studies, in Ukraine, among 

the population of age 35-45 years the dental care require (34,3±1,6) % of the 

examined, and in the western regions of Ukraine this figure is even higher. The need 



7 

for prosthodontic treatment in most countries of the world is not less than 50% of the 

adult population, and in our country, it ranges from 75 to 80%. Depending on the 

ecological state of the region, atrophy and deformation of processus alveolaris and 

alveolar part, which accrues after removing the teeth and pathological processes, 

don’t only hold back, but also greatly complicate the conduct of prosthodontic 

treatment. Therefore, the problem of restoration the defects of dentitions with the use 

of those teeth, that had pathological changes with significant atrophy of bone tissues, 

is still relevant. 

Therefore, extremely relevant is the research and further improvement of 

surgical preparation tissues of supporting area and settlement discovered metabolic 

disorders with the help of medical correction on the stage of preparation and 

prosthodontic treatment. 

The scientific novelty of the obtained results. Further development received 

the problem of clinical judgement of denture base tissue condition at different 

pathological states. Hygienic state of the oral cavity and patient’s knowledge of its 

need for compliance before and after prosthodontic treatment.  

Methods of surgical preparation of oral cavity to prosthodontic treatment were 

improved. It allows to keep the bone tissue, periodontal tissues, supporting teeth, 

configuration of processus alveolaris and alveolar part. 

 The differentiated application of osteotropic drugs has been developed and 

introduced into clinical practice in the complex preparation of the oral cavity for 

prosthodontic treatment depending on the severity pathological states of dentitions 

and supporting teeth. 

Clinical and laboratory studies have shown high clinical efficiency of medical 

correction in the complex preparation of the oral cavity for prosthodontic treatment. 

The clinical expediency of use of automated system ―T-scan III‖ at the stages of 

preparing of oral cavity for prosthodontic treatment has been proved for the 

normalization of occlusal relationships during and after treatment. 

Clinical studies following prosthodontic treatment based on biochemical, 

functional and clinical research methods have been proven high efficiency of the 
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proposed complex approach of oral cavity preparation for prosthodontic treatment, 

which is proved with effective use of prosthodontic constructions and saving of 

supporting teeth.  

Practical significant of obtained results. Implemented in practice of surgical 

departments improved surgical methods of preparation tissues of supporting area to 

prosthodontic treatment, in particular ―Tools for alignment of bone and sharp edges 

of processus alveolaris and alveolar part‖ (patent for utility model № 75915 from 

25.12.2012), ―Holder for soft tissues‖ (patent for utility model № 68245 from 

26.03.2012), ―Root extractor‖ (patent for utility model № 84362 from 25.10.2013). 

This gave the opportunity to increase the effectiveness of treatment measures for 

before prosthodontic preparation, to prevent traumatic lesions of surgical area, to 

keep the supporting teeth, periodontal tissues and bone tissue.  

Using of osteotropic materials and medical correction of the detected violations 

were substantiated and introduced into the dental offices. Their high efficiency after 

conducted prosthodontic treatment in long-term observation was proved. 

According to data from epidemiological researches in Ukraine among the 

population age of 35-45 year dental care is needed to 34,3±1,6%, and in the western 

regions of Ukraine this figure is even higher. Need in prosthodontic treatment in most 

countries of the world is at least 50% of the adult population, in Ukraine the need 

varies from 75 to 80%. Atrophy and deformation of processus alveolaris and alveolar 

part, which occurs after the removal of teeth and pathological processes, not only 

delays, but also makes it difficult to carry out prosthodontic treatment. The task of 

restoration of defects of dentitions with the use of those teeth, which had periapical 

changes with significant bone tissue atrophy is still actual. 

Over the past decade, this problem has not lost its relevance and is further 

interest in scientists. A lot of studies have been conducted to study the rate of aging 

and bone tissue atrophy, osteoporosis and its complications in the population of 

different regions, which confirm the highest rate in population of the western region 

of Ukraine. In recent years, these problems are solved by developing new methods of 

operations using osteotropic materials and carrying out of medical correction. 
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Therefore, the task of our research were surgical preparation of the tissues of 

the prosthetic bed and regulation detected metabolic disorders by medical correction 

at the stage of preparation and prosthodontic treatment. 

The purpose of the study was to increase the effectiveness of prosthodontic 

treatment of patients on the basis of advanced methods of surgical preparation and 

medical correction of tissues prosthetic bed.  

To achieve the goal, a series of tasks was formed: 

1. To study the clinical condition of oral cavity of patients, who require 

surgical preparation before prosthodontic treatment. 

2. To improve methods of surgical preparation of tissues of the prosthetic 

bed with the use of combinations of osteotropic drugs. 

3. To develop and implement methods of medical repair of tissues of the 

prosthetic bed before prosthodontic treatment. 

4. To study the advantages of the proposed methods of surgical preparation 

of tissues of the prosthetic bed of patients for data from clinical trials. 

5. To evaluate the effectiveness of complex surgical and medical 

preparation for prosthodontic treatment of patients. 

The object of research is the condition of periodontal tissues, hygienic indexes, 

biochemical parameters of oral fluid, state of occlusion. 

The subject of research is the criteria for diagnosing the condition of 

periodontal tissues, hygiene of oral cavity, advanced methods of surgical and medical 

treatment and its treatment efficiency. 

The following research methods were used in the work: clinical; clinical and 

laboratory; research of occlusion, microcirculation in periodontium; laboratory: X-ray 

diagnostics, biochemical oral fluid study. The obtained results are processed 

statistically. 

The obtained results of research and improved methods of surgical preparation 

prosthetic bed tissues for prosthodontic treatment, in particular ―Tools for alignment 

of bone and sharp edges of processus alveolaris and alveolar part‖, ―Holder for soft 

tissues‖, ―Root extractor‖, can be introduced into the practice of dental offices, which 
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makes it possible to increase the effectiveness of therapeutic measures, prevents 

traumatic lesions of the surgical area, allows to save the supporting teeth and bone 

tissue as much as possible. 

It was substantiated and introduced the using of osteotropic materials and 

medical correction of the detected violations into the practice of dental clinic. It was 

proved their high efficiency after prosthodontic treatment in the long term of 

observation. 

The author on he’s own carried out a patent and information search, analysis 

and synthesis of literature sources on the issues, that form the topic of dissertation 

work. The relevance has been clarified, the purpose and tasks have been formed 

dissertation work, the special research methods have been selected. Materials for 

laboratory, biochemical and radiological studies have been performed. Together with 

the scientific leader, we chose the direction and purpose of the research, the 

discussion of the received results, formulation of conclusions, preparation of 

scientific works for printing. In the printed works, together with co-authors, the 

applicant’s is determinative, materials and conclusions belong to the applicant. 

Dissertation work is a fragment of complex scientific research works of the 

department of dentistry postgraduate education of Ivano-Frankivsk National Medical 

University of the Ministry of Health of Ukraine: ―Study of the dental health of the 

population of the Western region of Ukraine and the development of proposals on its 

preservation and improvement‖ (№ state registration 0107U00463, order of the 

Ministry of Health of Ukraine 2007-2010); ―Development of diagnostic methods for 

the treatment and prevention of dental disease in the population living in 

environmentally unfavorable conditions‖ (№ state registration 011U003681, order of 

the Ministry of Health of Ukraine 2011-2013). 

From the materials of dissertation work were published 12 printed scientific 

works, among them 6 – in the Ukrainian professional scientific publications, 3- in 

scientific collections, theses of congresses and conferences, 3 patents of Ukraine for 

the utility model. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Згідно з даними епідеміологічних досліджень, в Україні 

серед населення у віці 35-45 років стоматологічної допомоги потребують 

(34,3±1,6)% обстежених [70], 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% [80, 81]. 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 [1, 2, 191]. 

За останні десятиріччя ця проблема не тільки не втратила своєї актуальності, 

а і викликає все більшу подальшу зацікавленість у науковців у нашій країні [162, 

102],  так і за кордоном [185]. 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 [94, 96, 128, 129]. 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, 
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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. 

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 
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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 його коміркової 

частини. 

Запропоновано та впроваджено в клінічну практику диференційоване 

застосування остеотропних препаратів  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 
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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 (28.04.17р.), хірургічної 

стоматології обласної стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківська 

(27.04.17р.), 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.). 

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» (02.06.17 р.), кафедри хірургічної стоматології щелепно-лицевої 

хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця (09.10.17р.), кафедри стоматології факультету 

післядипломної освіти ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

(02.06.17р.), 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, 
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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 науковихзбірниках, тезах 

з’їздів, конгресів і конференцій, 3 патенти України на корисну модель. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ 

У ХВОРИХ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Функціональні та органічні зміни зубо-щелепної системи у 

хворих із втратою зубів та захворюваннями тканин пародонта 

Підвищення рівня стоматологічного здоров’я населення залишається 

актуальним завданням сучасної стоматології. Як відомо, причинами 

стоматологічної захворюваності є багато чинників, але провідними з них 

визнані стан гігієни ротової порожнини, імунологічні фактори, соціальні умови. 

Незадовільна або погана гігієна ротової порожнини сприяє розмноженню 

патогенних мікроорганізмів, які руйнують тверді тканини зуба, викликають 

запалення навколишніх тканин (періодонтит, гінгівіт, пародонт), які в 

кінцевому результаті, ведуть до втрати зубів [17, 70, 134, 148, 163, 165, 73, 171]. 

Мікробний наліт запускає механізми перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), у 

результаті чого утворюються активні форми кисню (АФК), які в нормі 

інактивуються інгібіторами ПОЛ – ферментами антиоксидантного захисту 

(АОЗ). Це веде до підвищення проникності клітин, метаболічних порушень і 

загибелі клітин, у першу чергу, структурних одиниць мікроциркуляторного 

русла тканин пародонта[174, 12]. Зниження імунологічного статусу організму і 

місцевих захисних властивостей ротової порожнини погіршують клінічний 

перебіг уражень органів ротової порожнини, а тим більше важче і 

довоготриваліше вони піддаються лікуванню [37].  

З огляду на вищесказане для успішного проведення профілактичних 

заходів очевидна необхідність визначення основних факторів ризику 

патологічного процесу. Профілактику і реабілітацію  при запальних 

захворюваннях пародонта необхідно розглядати як «триєдину» систему 

медичних, державних і професійних заходів.Третинна профілактика 

запальних захворювань пародонта включає комплекс заходів 
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(терапевтичних, хірургічних, ортопедичних), спрямованих на попередження 

патології пародонта, його ускладнень і відновлення функції жувального 

апарату [122]. 

 За даними ВООЗ найбільш високий показник захворюваності 

пародонтитом і гінгівітом припадає на 35-44 роки і с складає 65-98 % усього 

населення [43, 66, 88,195]. 

 За даними багатьох вчених, кількість випадків захворювань пародонта в 

пацієнтів, які звернулися за стоматологічною допомогою (за ВООЗ від 30 років 

і старше) складає від 85% до 100 % [41]. 

Найбільший пік захворюваності виявлено у віці 41-50 років (33,4%) та у 

віці 51-60 років (45,3 %). Високий відсоток пацієнтів із важким ступенем 

пародонтиту свідчить про недостатність і нераціональність лікувальних заходів, 

які застосовувалися раніше або використовуються на даний момент [167].  

 Основними стоматологічними причинами втрати зубів в осіб старшого 

віку найчастіше є захворювання пародонта, карієс і його ускладнення або їхнє 

поєднання, а також неякісне ендодонтичне лікування зубів, функціональне 

перевантаження пародонта опорних зубів, нераціональні ортопедичні 

конструкції [116, 188]. Встановлено, що в світі налічується до 91% людей, які 

втратили кілька або всі власні зуби [86]. Тому в осіб старших вікових груп 

порушення цілісності зубних рядів розглядається як система з фактором ризику 

[189, 190, 191, 139]. 

 У міру збільшення віку пацієнтів жувальний апарат також зазнає значних 

змін. Перші ознаки інволюції щелеп – остеопороз губчастої речовини і атрофія 

коміркового відростка (вертикальна і горизонтальна) – з'являються в 31-40 

років, у 50-60 років стоншується компактний шар, після 60 років унаслідок 

втрати зубів зазначені структури атрофуються ще більше [60, 131, 196, 58]. 

 При втраті зубів, поряд зі зниженням висоти і зменшення товщини 

коміркового відростка, відбувається перебудова скронево-нижньощелепного 

суглобу, і як наслідок, формуються дисфункція і парафункція з явищами 

артрозу або артриту останнього [76].  
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 Однією з ланок патогенезу генералізованого пародонтиту (ГП) є 

порушення мікроциркуляції, яке відіграє провідну роль у трофічному 

забезпеченні тканин. Гемомікроциркуляторні порушення призводять до 

розвитку в пародонтальний тканинах метаболічних розладів, гіпоксії, 

дистрофічних та дегенеративних змін, ініціюють запальні реакції [183]. У 

клініці терапевтичної та ортопедичної стоматології проблема гемодинамічного 

забезпечення тканин пародонта привертає особливу увагу [18, 34].  

 Дослідження останніх років показало, що розподіл навантаження на 

опорні зуби при ортопедичному лікуванні залежить як від величини 

навантаження, так і від стану тканин опорних зубів [45, 141]. Ступінь змін 

тканин пародонта опорних зубів є важливим критерієм у виборі виду 

ортопедичного лікування. У літературі наявні повідомлення про зміни 

мікросудин пародонта при збільшенні функціональних навантажень на опорні 

тканини зуба [74, 75, 76]. Встановлено, що після незнімного ортопедичного 

лікування в капілярах пародонта виникають виражені структурні зміни. 

 Найбільш інформативний і простий метод функціональної оцінки 

мікроциркуляції – лазерна доплеровська флоуметрія (ЛДФ), яка широко 

використовується останнім часом у стоматології [56, 53, 164]. Дослідження в 

клінічній практиці за допомогою ЛФД дає можливість об’єктивно оцінити 

рівень капілярного кровотоку в тканинах ясен, що підвищує діагностичні 

можливості й оцінки ефективності лікування [39, 40, 54, 65, 77]. 

 У патогенезі захворювань пародонта важлива роль належить 

травматичному перевантаженню тканин пародонта. Усунення даного 

перевантаження створює сприятливі умови для стабілізації патологічного 

процесу, підвищує еффектівність терапевтичного, хірургічного і ортопедичного 

лікування [182].  

Усі органи зубощелепної системи знаходяться в тісному взаємозв'язку. 

Оклюзія, пародонт, скронево-нижньощелепний суглоб, жувальні м'язи, нервова 

система – основні ланки цієї системи. Наслідки порушень оклюзії можуть 

виявитися в будь-якій ланці зубощелепної системи [171, 186]. 
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За наявності оклюзійних супраконтактів, які заважають руху нижньої 

щелепи, характеризує клінічну картину та дозволяє обійти ці контакти і 

забезпечити адекватне жування. Якщо відхилення перевищують здатність 

нейром'язової системи, можуть виникнути симптоми м'язово-суглобової 

дисфункції. Існує так само вірогідність збільшення рухливості 

перешкоджаючих зубів, що призводить до зміни їхнього положення [170]. 

Доведено, що оклюзійна травма не викликає запалення тканин пародонта, 

але посилює наявний запальний процес, коли він досягає ураженого в 

результаті травматичної оклюзії апарату прикріплення. Основним чинником 

функціональної гармонії зубощелепної системі є максимальний контакт між 

зубними рядами при оптимальному вертикальному і стабільному 

горизонтальному положенні щелеп [109, 7]. Зміна оклюзійних поверхонь веде 

до змін у функції жувальних м'язів [177]. 

 Оцінку оклюзійних контактів виявляють за допомогою 

комп'ютеризованого аналізу оклюзії системою T-Scan III (Tekscan Inc., 

Південний Бостон, Массачусетс, СІЛА) [97]. T-Scan III має windows-сумісну 

програму, інтегровану в діагностичний комплекс для клінічної оцінки оклюзії. 

Система T-Scan III дозволяє реєструвати дані оклюзії з тимчасовим 

кроком в 0,01 с, визначити точну послідовність виникнення оклюзійних 

контактів, точку додатка підсумовуваного навантаження на зубну дугу (вектор 

сили) і розподіл навантажень між правою і лівою сторонами [180].  

 Одним із радикальних методів лікування при дефектах зубного ряду 

внаслідок часткової втрати зубів є ортопедичне лікування мостоподібними 

протезами. При цьому вирішуються два функціональні завдання: лікувальна і 

профілактична [179, 192]. Лікувальна функція полягає у відновленні жування і 

мови, а якщо необхідно при захворюваннях пародонта, і в шинуванні [45, 11]. 

 Профілактична роль мостоподібних протезів передбачає відновлення 

безперервності зубного ряду, нормальних контактів як із зубами-антагоністами, 

так і з сусідніми зубами і в запобіганні деформацій, функціонального 

перевантаження пародонта [178, 59]. 
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 Навіть при двох однакових дефектах у різних пацієнтів клінічна картина 

не повторюється. У кожному випадку існують свої особливості, що вимагають 

іншого вирішення ортопедичних завдань. Відповідно, не може бути 

стандартного рішення, і в кожному конкретному випадку лікування треба 

планувати після ретельного вивчення сукупності всіх симптомів [173]. 

Для комплексної підготовки пацієнтів із вторинними зубощелепними 

деформаціями до ортопедичного лікування необхідно використовувати 

найраціональніші способи: терапевтичні, хірургічні, ортодонтичні та 

ортопедичні [48].  

 Прогресування генералізованого пародонтиту пов’язане зі збільшенням 

кількості [67, 57] преостеобластів (одноядерних) і остеобластів 

(багатоядерних), структурні характеристики яких свідчать про їхню високу 

функціональну активність, що і призводить до подальшого руйнування 

кісткової тканини коміркового відростка, посилення рухливості та елімінації 

зубів. Максимальна ступінь ушкодження тканин пародонта обумовлена 

нерівномірним руйнуванням кісткових перекладин, утворенням кісткових 

секвестрів і загальним розширенням діаметру кістково-мозкових просторів, що 

є основою розвитку рентгенологічних ознак дрібно-, середньо- і 

важкокоміркуватого остеопорозу коміркового відростка. 

 Основні прояви ГП обумовлені порушенням балансу між інтенсивністю 

процесів остеогенезу і резорбції в ході ремоделювання кісткової тканини 

коміркового відростка в бік переваги останньої, а також зниженням 

остеопластичних процесів. За первинної запальної деструкції кісткової тканини 

(при відсутності соматичної патології) коміркового відростка резорбція 

починається в місцях контакту хронічного запального процесу в яснах, а саме в 

верхівках міжкоміркових перетинок і поступово розповсюджується з 

кортикальної пластинки на губчасту речовину. Разом із резорбцією в кістково-

мозкових просторах виявляються ознаки запального процесу в стадії ремісії або 

загострення [115, 204]. 
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Вважають, що системна остеопатія з залученням щелепних кісток 

обумовлена ураженням різних внутрішніх органів. Ці порушення, зазвичай, 

виявляються дистрофічною перебудовою скелета, у тому числі і щелепних 

кісток, за склеротичним типом. Дослідження показали достовірну залежність 

між зниженням мінеральної щільності кісткової тканини і тривалістю 

захворювання (р<0,05), чим довше триває захворювання, тим значніше 

знижується мінеральна щільність кісткової тканини [33, 52]. 

 Аналіз даних мінеральної насиченості в різних ділянках нижньої щелепи 

при різних станах зубо-щелепної системи хворих із залізодефіцитною анемією 

свідчив про те, що мінеральна насиченість кісткової тканини людини з різною 

мірою тягаря основного захворювання була неоднаковою [32]. 

Порушення в системі гемомікроциркулярного русла в регіоні голови і шиї 

при гіпертонічній хворобі, впливає на трофіку тканин зубощелепної системи і 

сприяє запально-деструктивним захворюванням пародонта. Гіпоксія сприяє 

зниженню адаптаційних можливостей мікроциркуляторного русла в тканинах 

пародонта. 

У хворих із гіпертонічною хворобою в умовах окислювального стресу 

виникають структурні і функціональні тканинні порушення, у тому числі в 

пародонті, про що свідчить взаємозв'язок активності ПОЛ і окислювальній 

модифікації білків (ОМБ) із важкістю ураження навколозубних тканин [42].  

Встановлено, що порушення структури і функції кістки коміркових 

відростків при остеопорозі негативно відбивається на стані тканин пародонта 

[128, 112, 175], унаслідок чого в поєднанні з іншими несприятливими чинниками 

сприяє прискореній втраті зубів. У подальшому швидко прогресуюча атрофія 

коміркових відростків щелеп істотно утруднює проведення ортопедичного 

лікування.  

 У пацієнтів з остеопорозом I типу швидкість проходження звукової хвилі 

понижена в середньому на 41,6%, а в пацієнтів з остеопорозом II типу – на 

31,1%, порівняно з групою осіб без системної патології кісткової тканини. 

Отримані дані дозволяють констатувати зменшення у хворих остеопорозом 
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кількості кісткової речовини щелеп в одиниці об'єму і зміна його якісного 

складу – співвідношення органічного і мінерального компонентів. 

 

1.2. Роль обмінних процесів у прогресуванні патологічних станів 

зубощелепної системи 

За останні роки проявляється велика зацікавленість до вивчення 

порушень обмінних процесів в організмі людини при різних захворюваннях. 

Для їхнього вивчення використовують різні біологічні середовища, у тому 

числі секрет ротової порожнини як об’єкт для діагностики, прогнозу та 

ефективності лікування багатьох захворювань. Дослідження складу цієї 

біологічної рідини може служити альтернативою аналізу крові і відрізняється 

простотою, доступністю одержання секрету в значних кількостях навіть у дітей, 

неінвазивністю, можливістю забору без порушення цілісності природних 

бар’єрів організму – шкіри та слизових оболонок. Крім того, у зв’язку з ростом 

інфікування пацієнтів через кров ВІЛ та іншими вірусами виникла необхідність 

пошуку нових безпечних методів діагностики і контролю за станом здоров’я 

хворих. У цьому відношенні слина є одним із перспективних об’єктів 

дослідження, який відкриває нові діагностичні можливості [35, 19, 164]. 

Хвороби пародонта супроводжуються суттєвими змінами біохімічних 

параметрів у біологічних середовищах хворих, які впливають на механізми 

патогенезу захворювань тканин пародонта. Тому вивчення мінерального обміну 

при захворюваннях тканин пародонта має важливе значення, оскільки зміни 

кількості мінералів у різних субстанціях організму людини можуть вказати на 

порушення обміну задовго до того, як виявляються функціональні наслідки. Це 

пов’язано з тим, що вони беруть активну участь у всіх обмінних процесах 

організму, регуляції внутрішньоклітинних функцій, розвитку запалення і 

процесах регенерації ушкоджених клітин і тканин [20, 21, 98, 104]. 

Особливо важливе значення має вивчення вмісту біометалів – 

остеотропних макро- і мікроелементів: кальцію, заліза, міді, цинку і мангану в 

цільній крові та ротовій рідині хворих на ГП та пародонтоз. 
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 За даними авторів при захворюваннях пародонта суттєво змінювалася 

кількість біометалів (за винятком показника кальцію) у крові, особливо у 

хворих на пародонтоз. Різниця вмісту мікроелементів заліза і міді в крові 

хворих на пародонтоз і ГП була достовірною. Дані показали, що показники 

вивчених мікроелементів у крові (разом із клінічними даними) можна 

використати для діагностики захворювань пародонта, а за рівнем металів заліза 

і міді можна диференціювати ГП і пародонтоз. 

Повноцінне функціонування тканин пародонта можливе лише за умови 

підтримання гомеостазу в ротовій порожнині. Одним із визначальних його 

факторів є макро- та мікроелементний склад ротової рідини. При хворобах 

пародонта спостерігається порушення мінерального обміну в ротовій рідині 

пацієнтів, яке проявлялося значним (р1<0,001) зниженням вмісту заліза, цинку і 

мангану. Найсуттєвішу різницю у хворих на ГП і пародонтоз виявлено за 

показником міді в ротовій рідині, який за ГП зростав у 1,26 (р<0,001) раза, а за 

пародонтозу зменшувався в 1,66 (р<0,001) раза, порівняно зі здоровими. 

Показник вмісту міді може бути основним диференційно-діагностичним 

критерієм різних хвороб пародонта [105]. 

На підтвердження цього в експерименті було доведено вплив міді на 

посилення остеобластичної активності кістки [120]. Одержано дані про розвиток 

експериментального дифузного остеопорозу внаслідок недостатнього 

надходження міді з їжею. Нестача міді, марганцю, кобальту в організмі 

призводить не лише до анемії, але й до сповільнення засвоєння кальцію, фосфору, 

що спричиняє розвиток артрозів та остеопорозу. У випадках надлишку або 

дефіциту міді в кістковій тканині виникали патологічні зміни: товщина 

компактного шару кістки зменшувалась до 1/3-1/2 норми, знижувалась також 

кількість остеонів, вони «старіли», хоча їхня васкуляризація не змінювалась. 

Розвивався остеопороз компактної речовини ендосту та кістковомозкових 

порожнин. Водночас хрящова тканина епіфізарних та метаепіфізарних відділів 

була гіпертрофованою, із великою кількістю клітин, що ростуть - хондробластів. 

При нестачі міді кількість остеобластичних елементів різко зменшувалася, що 
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свідчить про селективну дію цього мікроелемента на функціональний стан остео-

бластів. 

Позитивну дію міді на остеобластичні елементи спостерігали лише при 

введенні оптимальних доз. Підвищення дози викликало негативний ефект – 

зниження життєдіяльності остеобластів та пригнічення їхнього росту. Так, 

якщо до культури кісткової тканини додавали мідь, залізо, свинець або срібло, 

то площина розростання кісткової тканини зменшувалася, залежно від рівня 

концентрації досліджуваних мікроелементів, у такому порядку: мідь, залізо, 

свинець, срібло [22]. Це свідчить про активну участь міді в процесах 

мінералізації білкових матриць кісток. 

Іони міді є каталізатором майже всіх біохімічних процесів в організмі і 

впливають на активність таких ферментів як колагеназа, фракції оксипроліну, а 

також активність лужної фосфатази та сумарний вміст глікозаміногліканів, які є 

органічною основою кісткової та хрящової тканини [83, 84]. 

Низький рівень цинку може бути обумовлений поганим харчуванням 

(дефіцитом білка), алкоголізмом, поганою екологічною обстановкою, 

захворюваннями внутрішніх органів, променевою патологією. Цинк входить до 

складу таких остеотропних чинників, як лужна фосфатаза, колагенеза, 

карбопептидаза, РНК і ДНК-полімерази. У дослідах in vitro на тканинній 

культурі метафізу зі стегнової кісті щурів було показано стистимулюючу дію 

цинку на накопичення кальцію в кістковій тканині [203]. При цьому зростала 

активність лужної фосфатази, що вказує на стимуляцію проліферації 

остеобластів, тоді як кількість остеокластів суттєво зменшувалася [187]. При 

остеопорозі спостерігається підвищене виділення цинку з сечею, а при дефіциті 

цинку зростає ризик розвитку остеопорозу і остеопенії [202]. 

Кісткова тканина є активною метаболічною системою, яка постійно 

самооновлюється за рахунок процесів формування та резорбції (моделювання і 

ремоделювання) [78]. 

Резорбція кісткової тканини є частиною як фізіологічного процесу, так і 

патологічного. Патологічна кісткова резорбція може бути обмежена (локальна), 
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яка спровокована місцевим запаленням, наприклад унаслідок травми або 

інфекції, при цьому запускаються локальні чинники, що активують резорбцію, 

такі, як фактори росту, цитокіни, простагландини та ін. Підвищена кісткова 

резорбція може проявлятися в багатьох ділянках скелета і тоді вона має 

системний характер, у цих випадках задіяні системні чинники регуляції. Така 

резорбція кісткової тканини спостерігається при багатьох метаболічних 

захворюваннях скелета, особливо при остеопенії та остеопорозі, захворюваннях 

ендокринної системи, ревматичних захворюваннях, захворюваннях органів 

травлення, нирок, крові та інших станах, а також при генетичних порушеннях і 

прийомі деяких медикаментів [129, 140]. 

Об'єктивним маркером кісткоутворення визнається остеокальцин. Він є 

неколагеновим білком, присутній виключно в кістці і дентині, де виробляється 

остеобластами і одонтобластами відповідно. Його можна розглядати як 

показник активності остеобластів. Остеокальцин тісно пов'язаний із процесами 

мінералізації, добре корелює з гістоморфологічними характеристиками 

швидкості утворення кістки [55]. 

При метаболічних захворюваннях кісток загальна активність лужної 

фосфатази корелює з рівнем формування кісткової тканини. Помірне 

наростання активності лужної фосфатази в похилих хворих може відображати 

порушення мінералізації або бути пов'язаним із впливом деяких лікарських 

препаратів, що збільшують утворення печінкових ізоферментів. Для 

метаболізму кісткової тканини рекомендується визначати лужну фосфатаза — 

маркер остеобластів, і її рівень у клітинах корелює з їхнім потенціалом 

мінералізації. В осіб зі зниженим рівнем лужної фосфатази (гіпофосфатазія) 

відзначаються порушення мінералізації Оксипролін становить близько 14 % 

амінокислотного складу колагену, що продукується остеобластами. Оксипролін 

утворюється в результаті гідроксилювання проліну в процесі посттрансляційної 

модифікації проколагенових ланцюгів, яка частково має тканинну 

специфічність [130, 99]. 

На даний час питання діагностики активності остеопорозу в комірковій 
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кістці при запальних захворюваннях пародонта і його лікування мають велике 

значення. За даними літератури, остеопороз міжзубних, коміркових 

перегородок ускладнює перебіг запального процесу в пародонті, призводить до 

швидкої резорбції кісткових структур і, отже, є основною причиною значної 

втрати зубів [95, 98]. 

У хворих на ГП встановлені різні механізми розвитку остеопорозу в 

кісткових структурах пародонта. Поява малоактивних вогнищ остеопорозу 

обумовлене переважно наявністю у хворих негативного балансу кальцієвого 

обміну; середній активності - значними порушеннями кальцієво-фосфорного 

обміну і деяким зниженням активності формування кістки (переважанням 

процесів резорбції над процесами кісткового формування); активних вогнищ 

остеопорозу – значним підвищенням екскреції кальцію, наявністю 

гіперпаратиреоїдиту зі зниженням кісткового ремоделювання [146]. 

Серед факторів патогенезу захворювань тканин пародонта виділять також 

біохімічні зміни, які характеризуються, у першу чергу, порушеннями стану 

антиоксидантної системи, що призводить до активізації вільнорадикальних 

процесів у тканинах [144, 24]. За фізіологічних умов процеси пероксидації 

блокуються функціонуванням потужної антиоксидантної системи захисту 

(АОС), яка представлена внутрішньоклітинними та позаклітинними 

антирадикальними і антипероксидними компонентами. За умов надмірної 

активації прооксидантної ланки чи (та) вичерпання резервів антиоксидантного 

захисту організму запускаються типові патологічні процеси пошкодження 

клітин, які є причинами розвитку запальних і запально-дистрофічних змін у 

пародонті [147, 25]. 

 Клінічні дані свідчать, що в пацієнтів перебіг пародонтиту був 

агресивним, запалення супроводжувалося виникненням абсцесів і значними 

деструктивними змінами в тканинах пародонта, прогресуванням резорбції 

кісткової тканини та посиленням рухомості зубів, частими рецидивами 

захворювання. Отримані результати свідчать про наявність зв'язку між 

процесами перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), активністю фepмeнтів АОС, 
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мікроциркуляторним, коагуляційним гемостазом і фібринолізом, імунітетом і 

неспецифічною резистентністю. Підвищення ступеня тяжкості пародонтиту 

супроводжується значними порушеннями взаємозв'язків між 

системами,щовивчались, а це посилює деструкцію тканин пародонта [46, 12].  

Експериментальними та клінічними дослідженнями встановлено, що будь-

які патологічні стани в організмі людини супроводжуються активацією 

вільнорадикальних процесів у тканинах та органах хворого [106, 107, 137]. Вільні 

радикали, які утворюються в організмі людини, містять кисень. У сучасній 

науковій літературі всі ці сполуки об'єднують терміном "активовані форми 

кисню" (АФК). Основними формами АФК, які генеруються в живому організмі, є: 

супероксидний радикал, гідроксильний радикал, оксид азоту, пероксильний 

радикал, пероксид водню та інші. Наголошується, що основні форми АФК 

первинно є нормальними компонентами клітинного метаболізму і виконують 

певні біологічні функції. Їхня реактивна агресивність стримується потужною 

АОС. Однак за умов розвитку патологічних процесів цей баланс порушується в 

бік неконтрольованого синтезу АФК, що завершується формуванням окисного 

стресу. 

Встановлено, що за умов окисного стресу АФК пошкоджують усі 

біологічні структури. Нині інтерес дослідників підвищився до вивчення 

механізмів взаємодії АФК із білками [199]. Актуальність таких досліджень 

зумовлена надзвичайно важливим значенням білків в обмінних процесах живих 

організмів. Достеменно відомо, що всі ферменти, які забезпечують нескінченну 

багатогранну ланку метаболічних та регуляторних процесів, є білками. 

Встановлено, 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, а це, у цілому, створює досить складну 

картину пошкоджувальної дії АФК на білкові макромолекули. Усе це 

призводить до втрати білками їхньої біологічної активності й порушення 
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обмінних, зокрема регенеративних процесів. Ступінь окисної деструкції білків 

в організмі залежить від стану ферментативної захисної АОС. Підвищення 

окисної деструкції білків супроводжується різким падінням активності каталази 

на фоні підвищення рівня каталітичної активності супероксиддисмутази (СОД), 

яка є показником розвитку окисного стресу [50, 51, 181]. 

Окислені білки, як відомо, служать субстратом для протеолітичних 

ферментів і таким чином сприяють подальшому посиленню деструктивних 

процесів у вогнищі запалення [5, 61]. 

Процеси ОМБ і ПОЛ мають виражену загальну ушкоджуючу дію АФК за 

умов окисного стресу будь-якого генезу. Грізним ушкоджуючим фактором у 

хворих гострою інфекційною патологією є ―метаболічна інтоксикація‖, 

викликана різними продуктами зміненого метаболізму. При цьому в рідинах і 

тканинах організму в нефізіологічних концентраціях накопичуються проміжні і 

кінцеві продукти обміну, у тому числі – ОМБ і ПОЛ, котрі чинять токсичний 

вплив і можуть збільшувати дисфункцію різних органів і систем [137]. При 

патологічних станах спостерігається кореляція між показниками ВРО і 

важкістю патологічного процесу [72].  

 Сприяє активації ВРО і формуванню дисбалансу в системі ПОЛ – 

антиоксиданти дефіцит селену. Порушення в перекисному статусі визначені у 

всіх хворих із запальними захворюваннями пародонта, але значніше вони 

зростають у хворих із дефіцитом селену. При цьому страждають практично всі 

системи організму, які відповідають за збереження гомеостазу, що свідчить про 

необхідність диференційованого підходу до призначення антиоксидантних 

препаратів у комплексній терапії запальних захворювань тканин пародонта. 

Утворення оксидантів (активних форм кисню – АФК), антиоксидантний 

захист (АОЗ), перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) і білків (ПОБ) є природним 

процесом. Проте дисбаланс деяких механізмів ПОЛ/ПОБ – АОЗ ініціює різні 

патологічні процеси. Дослідження механізмів розвитку патологічних процесів у 

тканинах ротової порожнини свідчать про важливу роль змін рівня 

вільнорадикального окислення ліпідів (ВРОЛ), гемокоагулюючих властивостей 
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крові, ротової рідини, імунітету в осіб, що користуються не знімними 

ортопедичними конструкціями [144, 146]. За даними Т. В. Перепелової [124] 

виражений негативний вплив паяних мостоподібних протезів, порівняно з 

суцільно литими, на показники гомеостазу тканин ротової порожнини в осіб, 

що перебували на ортопедичному лікуванні, що може призвести до подальшої 

дезінтеграції тканин пародонта в зв’язку з розвитком запалення та підвищенням 

реакцій ПОЛ і гемостазу. 

Дослідження Г. М. Мельничук і співавторів [103] показали, що у хворих 

на ГП І-ІІ ступеня з частковою втратою зубів спостерігається посилення 

процесів ПОБ. Це засвідчує збільшення ОМБ як альдегідних, так і кетонових 

похідних нейтрального і основного характеру. Посилення процесів ПОБ 

супроводжується ослабленням АОЗ, що проявляється зниженням активності 

основного антиоксидантного ферменту СОД, який каталізує дисмутацію 

супероксидних аніонів-радикалів. При цьому ще більше зменшується 

активність специфічного і потужного антиоксидного бар’єру другої лінії 

захисту – фермента каталази, що засвідчує значне послаблення захисту тканин 

ротової порожнини від накопичення активних форм кисню. Усі вивчені 

показники були дещо гіршими в пацієнтів, яким були раніше встановлені 

протези, але ортопедичні конструкції потребували заміни. Це підтверджує, що 

неякісне ортопедичне лікування у хворих на ГП І-ІІ ступеня посилює 

патологічні зміни в ротовій порожнині. 

У хворих на ГП І-ІІ ступеня з частковою втратою зубів посилюються 

протиоксидантні процеси, що проявляється достовірним підвищенням у 

ротовій, рідині альдегідних і кетонових похідних нейтрального і основного 

характеру. 

Водночас у цих пацієнтів послаблюється система АОЗ, що засвідчує 

значне зниження активності ферментів СОД і, особливо, каталази в ротовій 

рідині. 

 Наявність неякісних ортопедичних конструкцій у хворих на ГП І-ІІ 

ступеня в більшій мірі посилює дисбаланс протиоксидантних взаємодій, 
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порівняно з такими у хворих, які раніше не проходили ортопедичного 

лікування. За умов критичного стану в організмі спостерігається значне 

підвищення рівня ОМБ в плазмі крові [137]. 

Підводячи підсумок, можна зробити висновок про значний вклад 

процесів ОМБ у загальну пошкоджуючу дію АФК в умовах окислювального 

стресу будь-якого генезу. У той же час слід визнати, що роль цих процесів у 

формуванні критичних станів, які формуються в пацієнтів при наявності 

патологічних станів у ротовій порожнині, у тому числі й при втраті зубів, 

вивчена недостатньо.  

 

1.3. Методи хірургічної підготовки та медикаментозної корекції у 

хворих, що потребують ортопедичного лікування 

Основним напрямом розвитку сучасної стоматології є підвищення 

ефективності ортопедичного лікування стоматологічних хворих шляхом 

застосування сучасних конструкцій зубних протезів. За останні десятиріччя 

стоматологія як наука збагатилась низкою нових методологічних підходів до 

надання якісної стоматологічної допомоги. Розроблено, науково обґрунтовано 

та впроваджено в практику сучасні стоматологічні матеріали, ортопедичні 

конструкції та технології їхнього виготовлення, що в цілому, дозволило 

підвищити ефективність ортопедичного лікування хворих із патологією 

зубощелепної системи. Створення нових схем лікування дасть можливість 

проводити лікування хворих за індивідуально розробленою методикою, 

ураховуючи патогенетичні ланки патологічних станів у ротовій порожнині.  

 Здійснюючи ортопедичне лікування хворих з ураженням тканин 

пародонта, необхідно: 

- перерозподілити жувальне навантаження серед зубів, що залишилися, 

оскільки порушення інтенсивності функціонального навантаження впливає на 

процес обміну речовин у тканинах пародонта [133, 161, 193]; 

- зняти з окремих зубів або з групи зубів надлишкове навантаження й 

усунути травматичні вузли; 
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- відновити функціональну єдність зубного ряду, з'єднати окремі групи 

зубів в єдину систему; 

- відтворити стан відносного спокою порушеного пародонта й усунути 

патологічну рухомість зубів, що залишилися [134, 85]; 

-  провести медикаментозне лікування запально-дистрофічних процесів у 

тканинах пародонта [68]; 

- провести оцінку загального стану хворих у лікарів-інтерністів, що 

дозволить істотно підвищити ефективність лікування і якість життя хворих 

[126, 198, 142]. 

 У комплексній терапії ГП хірургічному лікуванню належить істотна роль 

у зв'язку з тим, що в більшості випадків лише оперативне втручання може 

призвести до стійкою ліквідації вогнища запалення в тканинах пародонта і 

сприяти припиненню деструктивних процесів у комірковій кістці [185, 201, 114, 

87]. 

  Хірургічний та інші методи (медикаментозний, ортопедичний, 

фізіотерапевтичний) не мають бути такими, що конкурують або виключають 

один одного. Їх потрібно розглядати як взаємодоповнюючі компоненти 

комплексної терапії. Вибір хірургічного методу залежить від стану ясенного 

краю і кісткової тканини коміркових відростків, глибини зубоясенних кишень, 

ступіня рухомості зубів, оцінки прикусу і загального стану хворого [136, 172]. 

  Покращити ефективність хірургічного етапу лікування ГП можна з 

використанням неодимового та ербієвого лазерів, ураховуючи вплив цих 

лазерів на чисельність і характер мікрофлори в зубоясенних кишенях. 

Кістковий дефект заповнюють матеріалом «Остеопласт» або «Гідроксиапол» і 

закривають аутомембраною, накладають шви. Використання лазера призводить 

до більш позитивних результатів лікування та стійкої стабілізації процесу. 

Широке використання лазерних технологій у пародонтальній хірургії буде 

підвищувати ефективність лікування хворих на ГП і сприятиме більш довгому 

збереженню власних зубів хворих та їхнього функціонального стану [69, 112]. 
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В 1990 році було опубліковано роботу, в якій трикальційфосфат 

(«chronОs™») названий найкращим матеріалом для заміщення дефектів 

кісткової тканини в дітей, а в 1997 році на міжнародному з’їзді імплантології в 

Німеччині гідроксилапатит визнаний «кращим медичним матеріалом усіх 

часів». Практично без кальцій-фосфатних матеріалів, які демонструють чудові 

характеристики під час заміщення дефектів кісток, уже не можливо уявити 

сучасну ортопедію, хірургію хребта, стоматологію і щелепно-лицеву хірургію. 

Найчастіше використовуються такі варіанти: 

- β-трикальнійфосфат (β-ТКФ, Са3(РО4)2) – «chronОs™», «Оeferijn», 

«Сегаsjrb», «Syntograft», « Biopex», «easy-graft™», «cflc-i-oss™», «VitOss» та ін. 

- Гідроксилапатит (НА, Са10, (РО4) 6 (ОН)2) – «Osteograf/LD», 

«Аlveograf», «Periograf», «ОСТИМ – 100» та інші.  

- Біфазний кальцій фосфат БКФ (суміш ß-ТКФ і НА) – «Maxresorb®», 

«BEGO OOS S», «Perossal®», «calc-i-oss®CRYSTAL», «easy-graft® CRYSTAL» 

та ін. 

- Депротеїнізована кістка (наприклад, ксеноімплант бичачого 

походження) - «Bio-Oss», «Cerabone®», «Orthoss®», «OsteoGraf/N» та ін. 

- Комбінації гідроксилапатиту з колагеном («Biostite», «Collagrafl», 

«Avitene», «Коллаост», «Гапкол», МП «Композит») і антибіотиком 

(«КоллапАн» - чистий синтетичний наноструктурований гідроксилапатит, 

склеральний колаген тварин 2-го типу і антибіотик) та ін. 

Кальцій-фосфатні остеопластичні матеріали добре виповнюють втрачену 

кісткову тканину, характеризуються практично ідеальною біосумісністю, 

безпекою для організму, мають можливість оптимізувати репаративний 

остеогенез за рахунок остеокондуктивних, остеостимулювальних, вторинних 

остеоіндуктивних властивостей, а додавання антибіотика до складу деяких 

імплантів дає їм можливість створювати в місці імплантації ще й 

антибактеріальний та протизапальний ефекти. Різну швидкість резорбції і 

виразність варіантів впливу кальцій- фосфатних остеопластичних матеріалів на 
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репаративний остеогенез слід ураховувати при їхньому використанні в кожній 

конкретній клінічній ситуації [63].  

 Для відновлення дефектів коміркових відростків і заповнення 

(відновлення) відсутніх кісткових тканин щелеп усе частіше використовується 

остеотропна біокераміка, що має досить переваг перед ауто- або алогенними 

кістковими трансплантатами. Синтетичні біоматеріали в хірургії частіше 

використовуються в гранулах, оскільки це дозволяє усувати кісткові дефекти 

будь-яких форм. Завдяки поступовому резервуванню остеотропної кераміки 

кісткова порожнина звільняється від матеріалу, що імплантується, і 

заповнюється новою утвореною кісткою. При розсмоктуванні гідроксиапату в 

ділянці вогнища звільняються іони кальцію і фосфору, що стимулює процеси 

регенерації кісткової тканини і робить кераміку біоактивною [93, 4]. У 

результаті проведення досліджень [166] встановлено, що залежно від поєднання 

остеотропної біокераміки і певного виду мембрани дані матеріали можна 

використовувати як для формування краю або потовщення коміркового 

відростка щелеп, так і для заповнення кісткових порожнин (після видалення 

прикореневих гранулем або кіст [118] ).  

  Підприємством ООО «Конектбиофарм» спільно із ГУН ЦИТО ім. Н.Н. 

Приорова було розроблено і впроваджено в клінічну практику ряд 

композиційних біоматеріалів нового покоління на основі кісткових колагенів, 

глікозаміногліканів і гідроксиапатиту: біоматрикс, аломатрикс, остеоматрикс 

[123]. 

 Використані матеріали [79] в експерименті in vitrо: ксеногенні 

(природний гідроксиапатит), Bio-Ген – кістково-пластичний матеріал кінського 

походження, представляє собою мінеральний матрикс, Biocollagen – 

ліофілізована кінська колагенова мембрана для прямої тканинної регенерації: 

остеотропні з керамічного гідроксиапатиту і трикальційфосфату (хімічний): 

Періо-Глас – біоактивне скло; остепантин-порошок, кергап-блок, кергап- 

порошок.  
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 На даний час остеопластичні матеріали почали широко застосовувати в 

сучасній стоматології [3]. У хворих із захворюваннями пародонта проводилося 

комплексне лікування на етапах підготовки до дентальної імплантації, апісля 

ретельного обстеження і передопераційної підготовки – хірургічне лікування з 

застосуванням остеопластичних матеріалів: «Коллапан», «Bіo-Оss», 

«Остеоматрікс». 

Відновлення кісткової тканини пародонтального комплексу й надалі 

становить одне з актуальних завдань пародонтальної хірургії. Арсенал 

матеріалів і методів хірургічного лікування запально-дистрофічних захво-

рювань пародонта є достатньо широким і розмаїтим [172, 26, 27]. 

 Більш ніж 20 років тому увагу спеціалістів привернув факт росту 

зруйнованих тканин пародонта у просторі, що створений за допомогою 

роздільних мембран. Завдяки дослідженням початку 80-х років XX століття, 

здійснених у Скандинавії робочою групою Nyman S., Lindhe J., Karring T., цей 

операційний метод отримав назву «спрямованої регенерації тканин пародонта». 

 Особливе зацікавлення викликали матеріали, що здатні 

біорозсмоктуватися і не потребують вимушеного повторного втручання з 

метою їхнього вилучення. У літературі сформульовані специфічні критерії для 

мембранного бар'єра [30]. 

Використання методу спрямованої регенерації тканин із застосуванням 

матеріалів серії «Остеопласт» (колагенової мембрани та кістково-пластичної 

крихти «Остеопласт-К») дає змогу отримати позитивні клінічні та рентгенологічні 

результати лікування [28, 29]. У більшості рентгенологічних спостережень 

отримано збільшення кісткової тканини пародонта в межах 2,5-3,8 мм. 

Принцип спрямованої регенерації кісткової тканини пародонтаз 

застосуванням бар’єрної мембрани «Остеопласт» дає позитивні результати як у 

молодих пацієнтів, так і в осіб старшого віку. Слід зазначити, що в осіб 

молодого віку регенеративні процеси відбуваються більш активно. 
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 Мембрана «Остеопласт» достатньо еластична, не створює труднощів на 

етапі контурування за формою дефекту, не потребує додаткових фіксаційних 

елементів, окрім швів, які повинні повністю її перекривати. 

 Використання мембрани можна проводити в трьох-, дво- та одностінних 

дефектах як у ділянці окремо розташованих зубів, так і у випадку цілісного 

зубного ряду.  

У спеціальних дослідженнях увага спрямована на клініко-

рентгенологічний аналіз матеріалу «Остеопласт-К» (Вітаформ), який створений 

на основі недемінералізованого кісткового ксеноколагену, насиченого 

сульфатованими глікозаміногліканами (сГАГ). Біокомпозиційні крихти 

матеріалу володіють остеокондуктивними та остеоіндуктивними властивостями 

[28, 29]. 

 Незважаючи на різні доповнення і модифікації, самі по собі хірургічні 

втручання на пародонті все-таки не створюють достатніх умов для ефективного 

зниження патологічного процесу і відновлення втрачених кісткових структур 

коміркового відростка [40]. На сьогоднішній день багато дослідників 

відмічають важливу роль змін кісткової тканини коміркового відростка в 

патогенезі ГП. Це досягається шляхом використання при цих операціях 

спеціальних засобів, що впливають на перебіг репаративного остеогенезу [37, 

118]. Найбільш часто у вітчизняній практиці використовуються ксеногенні 

остеопластичні матеріали (гідроксиапатит, ß-трикальційфосфат, 

колагеновмісні). 

 Одним із найбільш значних досягнень у пародонтології було розкриття 

механізмів деструкції кісткової тканини коміркового відростка і ролі в них 

системних порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини 

скелета [188, 192, 185, 193]. Встановлено, що зниження мінеральної щільності 

кісткової тканини (МЩКТ) скелета супроводжується прогресуванням 

дистрофічно-резорбтивних процесів у тканинах пародонта, деструкцією 

міжзубних кісткових перегородок, неузгодженістю процесів ремоделювання 

кістки [128]. В основі деструктивних процесів коміркового відростка у хворих 
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ГП на тлі зниження МЩКТ лежить посилена резорбція кістки, яка не 

компенсується нормальним кісткоутворенням, що необхідно враховувати при 

проведенні лікувальних заходів.  

 Для лікування ГП застосовують остеотропні препарати, дія яких 

спрямована на підвищення процесів репаративного остеогенезу [119].  

 Запропонований А.В. Борисенко та інші [16, 17] препарат остеотропної 

дії «Купир-Си51», який має антирезорбтивну, детоксикаційну, антигіпоксичну 

дію, стимулює утворення кісткової тканини. Він містить близько 14% міді в 

іонах, органічні речовини та вітаміни групи В. Застосування даного препарату 

показало його значну ефективність у комплексному лікуванні ГП і 

нормалізацію відповідних біохімічних показників процесів репаративного 

остеогенезу. 

 У даний час запропоновані методи комплексного лікування ГП в осіб зі 

структурно-функціональними порушеннями кісткової тканини [71, 89, 90, 91]. 

Однак дотепер відсутні роботи про ефективність і виправданість хірургічного 

лікування ГП в осіб зі зниженням МЩКТ, зокрема з системним остеопорозом, і 

вплив остеопластичних матеріалів, що використуються при заміщенні кістко-

вих дефектів щелеп, на метаболізм кісткової тканини скелета в цілому.  

Препарат соєвих ізофлавонів ЕКСО справляє виражену 

пародонтопротекторну дію, нормалізує мінеральний обмін і стан кісткової 

тканини, які зазнали змін внаслідок низько кальцієвої дієти та операції 

остеопластики, що доводить перспективність і доцільність використання його для 

корекції порушень білково-мінерального обміну при хірургічному лікуванні ГП у 

хворих зі структурно-функціональними порушеннями кісткової тканини [27]. 

Встановлено виражену остеотропну та протизапальну дію адаптогенів 

Біотрит, Біотрит-Дента, ЕКСО [125].  

    Процеси відновлення коміркової кістки, перш за все, вимагають 

створення сприятливих умов для реоссифікаціі. Репаративна регенерація при 

цьому передбачає відновлення кісткової тканини на заново синтезованому 

органічному матриксі з подальшою мінералізацією [20, 21, 91, 92, 94, 95]. До 
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лікувального комплексу, який використовували в пацієнтів груп І та ІІ були додані 

Кальцемін по 1 пігулці двічі на добу і Терафлекс по 1 капсулі тричі на добу. 

Прийом препаратів у пацієнтів в умовах стаціонару був початий з моменту 

фіксації щелеп. Кальцемін приймали впродовж усього періоду лікування, а далі 

для стабілізації тканин пародонта прийом продовжували протягом 2 місяців (за 

схемою рекомендованою для лікування хронічного ГП) [141, 90]. У цьому режимі 

був призначений Терафлекс. Мінімальний термін прийому впродовж 3 місяців. 

Залучення остеотропних комплексів забезпечує створення сприятливих умов для 

загоєння кісткової рани і покращує умови стабілізації в тканинах пародонта, що 

сприяє не лише швидшому одужанню травмованого хворого і дозволяє створити в 

нього позитивний настрій на лікування і одужання. 

 Застосування остеотропної терапії на основі біометалів покращує 

опорно-механічну функцію коміркового відростка шляхом його потовщення. 

Препарат «Магнікум» у комплексі лікувальних заходів позитивно вплинув на 

показники запально-дистрофічних процесів у пародонті, що зумовлено 

протизапальним ефектом магнію [127]. Оскільки, за даними літературних 

джерел, явище гіпомагніемії супроводжується загостренням хронічних 

запальних процесів, що виявляються в активації лейкоцитів та макрофагів, 

вивільненням прозапальних цитокінів та білків у гострій фазі, підвищеною 

продукцією вільних радикалів [130, 6]. 

За даними Н. П. Мазур [89], введення міакальцика в комплекс лікування 

ГП у пацієнтів у стадії загострення захворювання нормалізує метаболізм 

кісткової тканини скелета і коміркового відростка, гальмує резорбцію 

міжзубних кісткових перегородок, стимулює процеси реоссифікациі, сприяє 

клінічній стабілізації патологічного процесу в тканинах пародонта. 

Попередження запального процесу тканин пародонта на етапах 

ортопедичного лікування незнімними конструкціями зубних протезів у 

пацієнтів до початку лікування потребує застосування додаткових методів 

медикаментозної профілактики ускладнень [14]. В якості медикаментозного 

профілактичного засобу ускладнень запального характеру автори застосовували 



43 

лікарський препарат на гідрофільній основі у вигляді пасти (авторське 

свідоцтво на винахід за № 1736495), яка містить у своєму складі препарат 

вітамінної дії групи Р «Кверцетин». 

Б. М. Мірчук і співавтори [110] запропонували схему застосування 

адаптогенів у процесі ортодонтичного лікування в дітей із зниженою 

резистентністю організму: 10 днів препарат «Кверцетин» (адаптоген) по 2 г на 

добу; через 1 місяць після фіксації брекетів протягом 4 тижнів препарат 

«Глюкозамін» (стимулятор білкового обміну) по 1,5 г на добу, препарат 

«Кальціум Д» по 15 мл на добу, препарат «Цинктерал» по 2 пігулки на добу і 1 

раз у 6 місяців «Кверцетин» протягом 10 діб. Діти основної групи отримували 

повну комплексну терапію: до фіксації брекетів протягом 1 місяця препарат 

«Лецитин» (мембранотропна дія) по 5 г на добу і останні 10 днів біостимулятор 

«Імунотон» по 20 мл на добу; після фіксації брекетів пацієнти отримували 20 діб 

«Кверцетин» по 2 г на добу; через 1 місяць після фіксації протягом 4 тижнів 

призначали препарати «Глюкозамін», «Кальціум Д», «Цинктерал» і кожні 3 

місяці протягом 10 діб «Кверцетин» [44].  

 На підставі біохімічного дослідження ротової рідини пацієнтів із 

хронічним ГП доведена клінічна ефективність використання мультипробіотика 

«Симбітерацидофільний концентрований», про що свідчать нормалізація 

протеїназно-інгібіторного потенціалу, зростання активності 

орнітиндекарбоксилази й каталази та пригнічення вільнорадикального 

окислення порівняно з традиційною терапією [108]. 

Мультипробіотик «Симбітер омега» (О.Д. Пролісок, Україна) запобігає 

деполімеризації колагенових та неколагенових білків сполучної тканини 

пародонта щурів за умов довготривалого введення омепразолу. Використання 

мультипробіотика «Симбітер-омега» для профілактичного лікування 

хронічного ГП підвищило активність антиоксидантних ферментів СОД, 

каталази в ротовій рідині [100]. 

СОД як препарат-антиоксидант викликає реакцію антиокислювального 

ферменту супероксидцисмутази (СОД) [8]. Застосування СОД (ферменту-
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антиоксиданта) і глюкозаміну (мембранопротектора) як протизапальних засобів 

є виправданим, оскільки ці препарати реалізують механізм своєї дії шляхом 

впливу на різні ланки патогенезу запальних захворювань, то перспектива 

їхнього комбінування є доцільною [68]. 

 Оптимізація гемомікроциркуляції тканин пародонта в комплексному 

лікуванні пацієнтів є важливим етапом. Порушення рівноваги субстанцій 

ендотелію передує його ураженню (дисфункції) та розвитку патологічних 

станів, які відіграють важливу роль у розвитку дегенеративно-дистрофічних 

процесів у ротовій порожнині [145, 144, 147]. Поліпшення мікроциркуляції 

сприяє стримуванню дегенерації [62, 169, 143]. Тому патогенетично доцільним 

автори вважають обов'язкове включення до традиційних схем лікування 

антигомотоксичного препарату «Лімфоміозот Н». Він має комплексний 

лімфодренуючий, детоксикаційний та імуномоделюючий вплив, який 

реалізується за рахунок його складових компонентів рослинного і мінерального 

походження, тропних до лімфатичної системи організму. «Лімфоміозот Н» має 

відчутну протизапальну, антиексудативну та гомеостатичну дію [31, 47], що дає 

підстави багатьом лікарям у різних галузях медицини вважати його «золотим 

стандартом» протизапальної терапії. На підставі наведених даних авторами 

було запропоновано інтегрувати в традиційні схеми лікування місцеве введення 

антигомотоксичного препарату «Лімфоміозот Н». 

 Ефективність запропонованої схеми в комплексному лікуванні тканин 

пародонта пояснюється широким спектром дії на всі ланки патогенезу. 

Комплексне застосування «Лімфоміозоту Н» – це перспективний метод 

запобігання прогресуванню запально-дистрофічних процесів у ротовій порожнині 

[111, 114, 144, 195]. 

При лікуванні початкових запальних уражень пародонта (хронічного 

катарального гінгівіту і пародонтиту легко-середнього ступеня) через необхідність 

нормалізації метаболічних процесів і гемодинаміки в м'яких і кісткових 

структурах пародонта використовують актовегін у вигляді аплікацій [101]. 
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 Хірургічна підготовка до ортопедичного лікування супроводжується 

больовим симптомом, післяопераційним запальним процесом. Тому є 

необхідність застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП). 

Серед безпечних НПЗП значну увагу останніми роками привертають екстракти 

з ладанного дерева (Boswellia serrata), механізм дії якого реалізується, в 

основному, за рахунок пригноблення синтезу лейкотрієнів, що прискорює 

репаративні процеси у тканинах пародонта [23]. 

 Призначення нестероїдних протизапальних препаратів Кеторола і Найза 

в комплексному лікуванні хворих ГП, яким проводилися кістково-пластичні 

операції, забезпечує тривалу протизапальну дію, виражений знеболювальний 

ефект [49, 142].  

 Як і раніше залишається актуальним пошук нових препаратів – 

пародонтопротекторів різнопланової дії на різні ланки патологічного процесу в 

тканинах пародонта [9]. У комплексній терапії захворювань, у патогенезі яких 

має місце активація ВРО, усе більш широке застосування знаходять 

антиоксиданти. Антиоксидантні засоби – речовини природного або 

синтетичного походження, що не тільки взаємодіють із ліпідними радикалами 

(«прямі» антиоксиданти), але й гальмують вільно-радикальні процеси шляхом 

впливу на одну або кілька ланок систем утворення активних форм кисню, 

реактивують антиоксидантні ферменти. 

 Сучасний арсенал антиоксидантних засобів досить великий і постійно 

поповнюється новими препаратами, які відрізняються один від одного за меха-

нізмом дії, з урахуванням чого здійснено спробу систематизувати цю групу 

лікарських препаратів саме за механізмом дії [24].  

 У цьому плані особливий інтерес представляють препарати на основі 

біофлавоноїда, який володіє різноманітністю біологічних функцій, серед яких 

виражені антиоксидантні, протизапальні властивості, остеотропна активність та 

ін. [83, 84]. До таких препаратів можна віднести «Біотрит-Дента» (НПА 

«Одеська біотехнологія») – гігієнічні пігулки для розсмоктування в ротовій 

порожнині, створені на основі адаптогену з проростків пшениці – біотрита і 
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мають компоненти для посилення мінералізації кісткової тканини – глюконат 

кальцію, фторид натрію, лецитин (як джерело фосфору), аскорбінову і лимонну 

кислоти, а також антисептик декаметоксин, що володіє високою ангимікробною 

активністю відносно пародонтопатогенної мікрофлори ротової порожнини. 

 Фітоадаптогени «Біотрит-Дента» і зубний еліксир «Біодент-2» мають 

високу терапевтичну ефективність, обумовлену вираженою антиоксидантною і 

протизапальною дією на тканини пародонта, а також нормалізують 

мінеральний обмін, що дозволяє рекомендувати їх для використання як 

патогенетично обгрунтовані засоби профілактики і лікування запальних 

захворювань пародонта [71, 121]. 

 Ґрунтуючись на позитивних результатах використання біорозчинних 

синтетичних матеріалів, які застосовують при фіксації переломів у щелепно-

лицьовій і ортопедичній хірургії, сформульовано гіпотезу про те, що 

виготовлення безпосередньо біля крісла хворого аналога кореня та його негайне 

введення в комірку зуба після видалення сприяє збереженню форми і розмірів 

коміркового відростка. Коренева репліка – Rootreplica – це абсолютно нова, 

незвичайна, розроблена швейцарською фірмою DS Degradation Solution, Zurich, 

методика, яка приходить сьогодні в стоматологію. Це методика точної копії 

видаленого кореня зуба, яка тут же протягом 5-7 хвилин вноситься в комірку 

для запобігання атрофії коміркового відростка після видалення зуба і 

відновлення дефектів твердих тканин після оперативних втручань [201, 185]. 

 За даними ряду досліджень виявлена висока ефективність «Остеогенона»: 

при 30-денному прийомі знижується частка післяопераційних ускладнень у три 

рази, при остеопорозі, прискорює консолідацію переломів та ін. [112]. 

«Остеогенон» є осеїнгідроксиапатитним комплексом, який здатний як 

компенсувати нутрієнтний дефіцит кальцію, так і забезпечити організм 

регуляторними пептидами. Судячи з отриманих даних, «Остеогенон» володіє 

модулюючою дією на кальцієвий обмін, лише в осіб, в яких вихідний рівень 

кальцію був рівний або нижче 2,0 моль/л, тобто «Остеогенон» заповнював, у 

першу чергу, нутрієнтний дефіцит мінералу. В осіб із вмістом кальцію в сироватці 
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більше 2,0 моль/л препарат ефекту не виявив [13]. Клінічна ефективність у 

поєднанні з фізіологичним характером впливу «Остеогенона» на фосфорно-

кальцієвий обмін і метаболізм кісткової тканини обґрунтовує доцільність його в 

хірургічній стоматології.  

У склад Оsteoplus також включені вітаміни В6, В12, що забезпечують 

основу для відновлення колагену, а також лікувальні рослини – хвощ, плоди 

папайї, петрушка, ананас, корінь валеріани, корінь солодки. Крім того, 

біодобавка підвищує функціональні можливості центральної нервової системи і 

покращує нервово-м'язову провідність, забезпечуючи підвищену 

працездатність опорно-рухового апарату [176]. 

Стан кісткової тканин коміркових відростків, як основа протезного ложа, 

сприяє формуванню неадекватних біомеханічних навантажень після 

ортопедичного лікування хворих із дефектами зубних рядів. 

 Окрім того ортопедичне лікування є, до певної міри, стресовою ситуацією 

для хворого і призводить до зміни обмінних процесів у тканинах протезного 

ложа. Біохімічні зміни характеризуються порушеннями стану АОС, що 

супроводжується підвищенням процесів ліпопероксидації в тканинах ротової 

порожнини в осіб, які користуються протезами. На сьогодні встановлений тісний 

зв'язок між станом пародонта та антиоксидантним забезпеченням організму [10, 

164] але залишаються не з'ясованими особливості окисно-відновних процесів у 

хворих із різними видами ортопедичних конструкцій. 

Медикаментозну корекцію на етапі підготовки до ортопедичного лікування 

мостоподібними металокерамічними конструкціями таким чином усім хворим 

здійснювали вибіркове при шліфування та місцеву мануальну, протизапальну і 

протимікробну терапію (полоскання розчином «Гівалекс» та аплікації й інстиляції 

в пародонтальні кишені гелю «Метродент»). Досередини призначали препарати 

«Остеогенон – по 1 капс. 1 раз на добу та «Гінкго білоба Астрофарм» -  по 1 капс. 

3 рази на добу протягом місяця. Запропонований комплекс сприяв покращенню 

всіх пародонтологічних показників [15]. 
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Ефективність ортопедичних втручань і стійкий ефект у комплексному 

лікуванні захворювань пародонта забезпечують доцільно проведене шинування 

та заміщення дефектів зубних рядів з урахуванням компенсаторних 

можливостей тканин пародонта, спрямоване на нормалізацію функцій тканин 

пародонта за рахунок раціональною розподілу функціонального навантаження 

на них, вирівнювання оклюзійного навантаження на зуби, зубні ряди та СНЩС 

[117, 121, 168, 135, 200]. 

 За умов різних дефектів зубних рядів при пародонтопатіях постійному 

ортопедичному лікуванню передує шинування кожної групи зубів за 

допомогою незнімних суцільнолитих конструкцій з естетичним облицюванням.  

 Планування відновлення зубного ряду в осіб із захворюваннями 

пародонта потребує застосування методів визначення витривалості тканин 

пародонта опорних зубів, їхньої здатності витримувати дозоване функціональне 

навантаження, обумовлене дією зубних протезів. Необхідно також ураховувати 

ступінь ураження тканин пародонта, величину й топографію дефектів зубних 

рядів, стан тканин крайового пародонта та загальний стан здоров'я хворих, 

уклад життя та супутні захворювання, які можуть значним чином впливати на 

вибір лікувальної тактики [59, 38]. 

 На підставі проведених розрахунків створена комп'ютерна програма 

визначення алгоритму вибору конструкцій зубних протезів, у залежності від 

напружено-деформованого стану тканин пародонта опорних зубів з 

урахуванням ступеня резорбції коміркового відростка, довжини коренів 

опорних зубів, відстані між осями опорних зубів, довжини консолі [168].  

Проведений аналіз науково-медичної літератури показав, що кількість 

хворих, в яких наростають змінив зубощелепній системі, постійно 

збільшується. Постає актуальне завдання розробки та вдосконалення методів 

хірургічної підготовки до ортопедичного лікування з метою збереження 

опорних зубів та тканин пародонта, що в кінцевому варіантімає підвищити 

ефективність ортопедичного лікування. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічні методи дослідження та вибору плану лікування у хворих 

з різними ступенями важкості патологічного процесу перед ортопедичним 

лікуванням 

Під час виконання роботи було обстежено 240 осіб: здорових, хворих із 

різним клінічним станом ротової порожнини (карієсом, пульпітами, 

періодонтитами та хворобами пародонта).  

Обстеження хворих проводилося на базі центру стоматології ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний університет», кафедри стоматології 

інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

університет» (зав. кафедри – Заслужений винахідник України, д.мед.н., 

професор І. В. Палійчук).  

 Біохімічні дослідження проводились в лабораторії кафедри біологічної та 

медичної хімії ім. Г. О. Бабенка ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

університет» (зав. кафедри – д.біол.н., професор Г. М. Ерстенюк).  

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).  
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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.  

Дослідження виконували без участі фармацевтичних компаній, а всі 

лікарські засоби були зареєстровані в МОЗ України в установленому порядку. 

Клінічне обстеження проводили у відповідності до законодавства України і 

принципів Гельсінської декларації з прав людини (59-ою Генеральною 

асамблеєю ВМА, Сеул, жовтень 2008).  

Критеріями включення в дослідження були: дефекти зубних рядів ІІІ та 

ІV класів по Кеннеді, захворюванням тканин пародонта (парадонтит І та ІІ ст. 

та парадонтоз в ст. ремісії), радикулярні кісти (із деструкцією кісткової тканини 

не більше 1/3 довжини кореня), значне пошкодження коронкової частини зуба 

(до маргінального краю) і тяжкі форми періодонтитів (гранулюючі та 

гранулематозні), у всіх випадках була наявна згода пацієнта.  

Критеріями виключення вважали: хронічні соматичні захворювання в 

декомпенсованій формі (цукровий діабет, хвороби крові, бронхіальна астма), та 

тяжкий алергологічний анамнез, онкологічні захворювання.  
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За характером пошкодження зубних рядів, місцем ураження та ступенем 

важкості патологічного процесу у хворих ІІ та ІІІ дослідних груп, було 

проведено обстеження та лікування і взято під контроль хворих з такими 

діагнозами (табл.2.1).  

Таблиця 2.1 

Характеристика клінічних станів у хворих різних груп дослідження 

№ 

п/п 

 

Діагноз 

 

ІІ група 

n = 40 

та % 

 

ІІІ група (n = 60) 

ІІІа 

підгрупа 

n = 20 

та % 

ІІІб 

підгрупа 

n =20 

та % 

ІІІв 

підгрупа 

n= 20 

та % 

1.  Хронічні гранулематозні 

періодонтити 

6 (15%) 4(20%) 

 

4(20%) 

 

3(15%) 

 

2.  Хронічні гранулюючі 

періодонтити верхньої та 

нижньої щелеп 

9(22,5 %) 3(15%) 0 1(5%) 

3.  Генералізований пародонтит І-

ІІ ступеня 

3(7,5%) 1(5%) 1(5%) 0 

4.  Генералізований пародонтит ІІ 

ступеня 

4 (10%) 2(10%) 2(10%) 1(5%) 

5.  Генералізований пародонтит ІІІ 

ступеня 

2 (5%) 1 (5%) 0 2(10%) 

6.  Радикулярні кісти у 

фронтальній ділянці верхньої 

щелепи 

11(27,5%) 

 

4(20%) 

 

7(35%) 

 

6(30%) 

 

7.  Радикулярні кісти в ділянці 

премоляра та 1 моляра.  

2 (5 %) 

 

0 

 

2(5%) 

 

1(5%) 

8.  Радикулярні кісти в 

фронтальній ділянці нижньої 

щелепи 

2 (5%) 3(15%) 1(5%) 2(10%) 

 

9.  Латеральні кісти з 

пошкодженням кістки не > на 

1/3 довжини кореня 

1 (2,5%) 

 

1(5%) 

 

1(5%)0 3(15%) 

10. Резидуальні кісти 0 1(5%) 2(10%) 1(5%) 

 

Провівши аналіз цифрової інформації, наведеної в табл. 2.1 видно, що 

нами відібрано найбільше хворих із кістами (52%, середнє число по всіх 
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групах), де відмічалися великі деструктивні зміни кістки, а така категорія 

хворих не є найкращою для досягнення кінцевих позитивних результатів.  

Для вивчення стоматологічного статусу хворих всіх груп було розроблено 

карту огляду, що включала: паспортні дані, наявність супутньої патології, 

зовнішнього огляду, об’єктивної оцінки, зубної формули (стан ортопедичної 

конструкції, час виготовлення) анамнезу життя та хвороби. Зокрема, звертали 

увагу на перебіг та тривалість захворювання, причини виникнення 

захворювання.  

При веденні медичної карти стоматологічного хворого та виконання 

об’єктивного стоматологічного обстеження хворих звертали увагу на 

симетричність та пропорційність обличчя, ступінь відкривання ротової 

порожнини, проводили пальпацію СНЩС. Визначали глибину присінка ротової 

порожнини та особливості прикріплення вуздечок, цілісність зубного ряду, стан 

коміркового відростка та частини в ділянці відсутності зубів, стан маргінальних 

країв ясен та оклюзійні співвідношення.  

Для ІІ групи хворих велике значення мала оцінка стану зубних рядів, а 

саме оцінка ортопедичних конструкцій. Визначали вибір самої ортопедичної 

конструкції, ураховуючи дефект зубного ряду, її цілісність, дату виготовлення, 

точність прилягання елементів конструкції до опорних структур, гігієну в цій 

ділянці, стан опорних зубів, наявність фіксації опорних коронок, наявність 

естетичного показника, надавали консультації та прогноз.  

Пацієнтам ІІІ групи проводили огляд, додаткові методи обстеження, 

ставили діагноз, вибирали план лікування, проводили спеціальну хірургічну 

підготовку до ортопедичного лікування, а при необхідності, виготовляли 

тимчасові ортопедичні конструкції з метою стабілізації зубів та уникнення 

естетичної та функціональної незручності. 

У процесі роботи оцінювали стан опорних зубів та навколишніх тканин, 

проводили хірургічну підготовку та медикаментозну корекцію, проводили 

лабораторний аналіз, функціональну діагностику (ЛДФ, Т-skan III) перед 

виготовленням кінцевої ортопедичної конструкції.  
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Під час дослідження використовували загальноприйняті методики 

визначення клінічого стану зубних рядів до ортопедичного лікування. Стан 

гігієни ротової порожнини хворих визначали за індексом гігієни – це спрощений 

гігієнічний індекс ротової порожнини Грін-Вермільйона – OHI-S (oral ghygiene 

index Green Vermillion). Для інформативної оцінки використовувався барвник (а 

саме – рідина Шіллєра-Пісарєва). Методика базується на виявленні на 

вестибулярних поверхнях 16, 11, 26, 31 та язикових поверхнях 46, 36 зубів 

індекса зубного нальоту (дебріс індекс DI) та індекса зубного каменю (Calcius-

index-CI-S). Отримані дані виражали в балах (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Індекс гігієни ротової порожнини за Грін-Вермільйоном (OHI-S). 

Зубний наліт –ЗН(DI-S)  Зубний камінь–ЗК(CI-S)  

0–ЗН відсутній  1–ЗК зубний камінь не виявлено  

1 –зубний наліт вкриває не > 1/3 

поверхні коронки зуба  

1–надясенний зубний камінь вкриває 

менше 1/3 поверхні зуба  

2–зубний наліт вкриває від 1/3 до  

2/3 поверхні коронки зуба  

2–надясенний зубний камінь вкриває 

від 1/3 до2/3 поверхні зуба, 

підясенний зубний у вигляді 

окремих конгломератів  

3– зубний наліт вкриває більше 2/3 

поверхні коронки зуба  

3–надясенний зубний камінь вкриває 

>2/3 поверхні зуба, підясенний 

зубний каміньоточує пришийкову 

частину зуба.  

 

Формула для рахування: 

ОНІ-S = ( з.н.) + (з.к.), де  

                  n             n 

 з.н. – сума балів зубного нальоту,  

 з.к. – сума балів зубного каменю, 

 n – кількість обстежених зубів (6 зубів),  

OHI-S – шкала оцінки результатів (6-зубів, табл. 2.3).  
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Таблиця 2.3  

Шкала оцінки отриманих результатів за індексом Грін-Вермільйона 

(OHI-S). 

№ 

п/п 

Значення отриманих результатів 

Показники Оцінка 

показника 

Гігієна рота 

1. 0-0,6 Низька Хороша 

2. 0,7-1,6 Середня Задовільна 

3. 1,7-2,5 Висока Не задовільна 

4. Більше 2,6 Дуже висока Погана 

 

Ознаки запалення в тканинах пародонта визначали за допомогою оцінки 

стану слизової оболонки ясен за пробою Шиллера-Пісарєва (Ш-П). Ця 

методика грунтується на виявленні глікогену в яснах, вміст якого різко зростає 

при запаленні за рахунок відсутності кератинізації епітелію. В епітелії здорових 

ясен глікоген або відсутній, або є його сліди. Залежно від інтенсивності 

запалення після змащування розчином Шіллера-Пісарєва, забарвлення ясен 

змінюється від світло-коричневого до темно-бурого кольору. За наявності 

здорового пародонта різниці в забарвленні ясен не виявляється. Проба також 

слугує критерієм ефективності проведення лікування, оскільки протизапальна 

терапія зменшує кількість глікогену в яснах (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Критерії оцінювання за пробою Шіллера-Пісарєва 

Бали Забарвлення Стан запалення 

0 Соломяно-жовте Відсутнє 

1 Світло-коричневе Слабке 

2 Темно-буре Інтенсивне 

 

Значення індексу визначали за сумою балів, отриманих у ділянці шести 

нижніх фронтальних зубів.  
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Критерієм запалення в яснах, деструкцію тканин пародонта–глибину 

пародонтальних кишень (ПК) визначали за допомогою індекса Рамфйорда (ІР). 

Це вивчення стану пародонта навколо шести зубів: 16, 21, 24, 36, 41, 44. Якщо 

зуби, що враховувались, були відсутні, то оцінку проводили на сусідніх зубах. 

Дані виражалися в балах:  

А– для гінгівіту:  

0 – запалення відсутнє;  

1 –  легкий гінгівіт (запалення не поширюється навколо зуба);  

2 – гінгівіт середньої тяжкості (охоплює ясна навколо зуба);  

3 – важкий гінгівіт (виражена гіперемія, кровоточивість, виразки, але 

епітеліальне прикріплення не порушене).  

Б– для пародонтальних кишень:  

0 – відстань від дна кишені до емалево-цементної межі не більше 3 мм;  

1 – відстань від дна кишені до емалево-цементної межі від 3 до 6 мм;  

6 – відстань від дна кишені до емалево-цементної межі понад 6 мм.  

Індекс Рамфйорда визначали за формулою:  

, де ∑(А+Б) – сума балів для гінгівіту і парадонтальних кишень біля 

кожного зуба; 6 – число обстежених зубів.  

Пародонтальний індекс (РІ) запропонований Russel в 1956 р. і 

використовується для виявлення запально-деструктивних змін у пародонті. При 

його визначенні оцінюється стан пародонта навколо кожного зуба. При цьому 

беруть до уваги ступінь запалення, глибину ясенної кишені, рухомість зубів. 

 Критерії оцінки: 

0 – запалення відсутнє; 

1 – легке запалення, яке охоплює всі ясна навколо зуба; 

2 – запалення охоплює всю поверхню ясен навколо зуба, але епітеліальне 

прикріплення не порушене (пародонтальної кишені немає); 

4 – при вищезгаданих даних на рентгенограмі спостерігається резорбція 

кісткової тканини; 
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6 – запалення ясен, наявність пародонтальної кишені, зуб нерухомий; 

8 – зуб рухомий, є пародонтальна кишеня (виражена деструкція усіх тканин 

пародонта). 

Формула для обчислення: 

РІ = сума балів усіх досліджених зубів / число досліджених зубів. 

Інтерпретація: 

0,1-1,0 – початкова стадія пародонтиту; 

1,5-4,0 – середній ступінь тяжкості; 

4,5-8,0 – тяжка стадія пародонтиту. 

  Індекс гінгівіту (ІГ) за (Н. Loe, P Silness, 1963), досліджували ясна з 

вестибулярної, язикової, медіальної, дистальої поверхонь у ділянці моляра, 

премоляра, різця на кожній половині щелепи. Кожну поверхню оцінювали в балах:  

0 – здорові ясна;  

1 – легке запалення (легкий набряк, кровоточивості немає); 

2 – помірне запалення ( ясна набряклі, кровоточивість);  

3 – тяжке запалення ( кровоточивість, звиразкування).  

 Критерії оцінки індексу (ІГ), формула:  

 ІГ дан. з. = сум. оцінок/4, де:  

 0,1-1,0 – гінгівіт легкого ступеня;  

1,1-2,0 – гінгівіт середньої стутяжкості;  

2,1-3,0 – гінгівіт тяжкого ступеня.  

Інтенсивність і розповсюдженість запального процесу в яснах визначали 

за допомогою проби проби Шіллєра-Пісарєва (Ш-П) у модифікації Свракова. 

Для цього ясна в ділянці нижніх фронтальних зубів за допомогою невеличкої 

ватної кульки змащували йодвмісним розчином, до складу якого входить 1,0 г 

йоду, 2,0 г калію йодиду, 40,0 мл дистильованої води. Визначали ступінь 

забарвлення: фарбування ясенних сосочків – 2 бали, фарбування ясенного краю 

– 4 бали, фарбування коміркових ясен – 8 балів. Загальну суму балів ділили на 

число зубів, у ділянці яких проводили дослідження (6): йодне число = сума 

оцінок біля кожного зуба / число обстежених зубів. 
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Критерії оцінки: 

до 2,3 бала – слабо виражений процес запалення; 

2,3-5,0 бала – помірно виражений процес запалення; 

5,1-8,0 бала – інтенсивний запальний процес. 

 

2.2. Функціональні та лабораторні методи обстеження стану 

зубощелепової системи перед ортопедичним лікуванням 

Стан зубних рядів залежить не тільки від незадовільненої гігієни та 

належної профілактики поширення стоматологічних захворювань, а також від 

екологічного впливу на організм та якісного і вчасного ортопедичного 

лікування. Із цього випливає значення системного підходу до профілактики, 

діагностики та якісного лікування стоматологічних захворювань. У зв’язку з 

цим, усе більшої популярності набуває функціональний аналіз стану зубних 

рядів, зокрема: характер кровообігу в судинах пародонта, діагностика стану 

оклюзійних співвідношень щелеп, біохімічний аналіз ротової рідини, стан 

кісткової тканини коміркового відростка та прилеглої його частини. 

На підготовчих етапах до ортопедичного лікування ми використовували 

метод лазерно-доплеровської флуометрії (ЛДФ). Це методика визначення стану 

кровообігу в тканинах пародонта, яку проводили за допомогою лазерного 

аналізатора мікроциркуляції крові комп’ютеризованого апарата – «ЛАКК-02» 

НВП «ЛАЗМА» (Росія) із програмою запису та обробки інформації PM-LDF, 

версія 2.2.0.507 від 08.08.2003 р. (свідоцтво про державну реєстрацію                       

№ 6081/2007). У приладі використовуються лазерні промені довжиною 

світлової хвилі 0,63 мкм, які характеризують кровообіг у мікросудинах тканин 

пародонта: артеріолах, капілярах, венах та венулах (в об’ємі 1-1,5 мм
3
).  

 ЛДФ ґрунтується на зондуванні тканин лазерними променями з 

наступною реєстрацією сигналу, що віддзеркалюється від статичних комплексів 

тканин як без змін своєї частоти, так і з доплерівським зміщенням частоти 

відносно сигналу, який зондується від рухомих комплексів еритроцитів.  
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Алгоритм зняття показників ЛДФ був наступним: пацієнти обстежуються 

натще з нечищеними зубами (щоб стан пародонта був у спокої). Хворі сідали у 

стоматологічне крісло в зручному для них напівсидячому положенні. А 

безпосередньо перед ЛДФ – вимірювали артеріальний тиск, частоту серцевих 

скорочень та частоту дихання і приступали до лазерно-доплерівської флуометрії.  

Ці показники автоматично обраховують за допомогою програмного 

забезпечення апарату «ЛАКК-02». Усі дані обстеження зберігали в 

персональному комп’ютері та використовували для подальших порівнянь у 

динаміці. Для точності і відтворення клінічної картини важливе значення має 

освітлення приміщення, в якому проводилось обстеження, тому здійснювали їх 

в одному і тому ж приміщенні (кабінеті функціональної діагностики кафедри 

стоматології інституту післядипломної освіти ІФНМУ, при освітленні ламп 

денного світла, із затемненими жалюзями вікнами з 8.00 до 10.00 год). 

При роботі з апаратом «ЛАКК-02» з’ясувалося, що цей метод дуже 

чутливий до умов зняття показників. Зокрема, у дослідника, який упродовж 

заміру утримує світловий діод, втомлюється рука, що призводить до тремору і 

суттєво змінює показники ЛДФ. У зв’язку з цим ми розробили пристрій для 

утримання робочого торця світлового зонда лазерного аналізатора в ротовій 

порожнині, що дозволило полегшити й оптимізувати цей процес (рис. 2.1).  

 

 

Рис. 2.1. Апарат «ЛАКК-02» а) загальний вигляд апарату «ЛАКК-02», б) 

розроблений тримач для лазерного торця цього апарату: 1 – основа; 2 – скоба; 3 – 

стержень; 4 – планка; 5 – гвинт 1; 6 – тримач; 7 – гвинт 2; 8 – гвинт 3;  

9 – відбиткова ложка.  

а б 
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За допомогою апарату «ЛАКК-02» визначали такі показники:  

ПМ – величина середнього потоку крові в інтервалах часу реєстрували, 

вимірювали в перфузійних одиницях (пф од.); 

 ϐ – середнє арифметичне відхилення амплітуди коливань перфузії 

відносно ПМ (у пр. од.) 

 Кʋ – коефіцієнт варіації: Кʋ = ϐ/ПМ х100%, де ПМ, ϐ і Кʋ дають загальну 

оцінку стану мікроциркуляції крові в пародонті.  

 При піготовці та проведенні ортопедичного лікування потрібно 

враховувати розподіл жувального навантаження на окремі зуби та різні ділянки 

зубних рядів. У зв’язку з цим, у комплексному лікуванні, потрібно враховувати 

оклюзійні площини та силову взаємодію між зубами та зубними рядами в 

цілому. Необхідно нормалізувати оклюзійні співвідношення, усунувши місця 

супер оклюзії, а це означає – переросподілити жувальне навантаження в зубних 

рядах, усунути травматичні вузли, відтворити функціональну єдність та 

добитися стану відносного спокою в зубощелепній системі.  

Для вибору ортопедичної конструкції протеза необхідно дуже точно 

встановити оклюзійність співвідношення, тому спосіб їхньої оцінки має 

важливе значення. Метод визначення оклюзії за допомогою виявлення 

оклюзійних контактів та реєстрації на папері і зубах є трудомістким і не дуже 

точним.  

 Розвиток науково-технічного прогресу дозволяє застосувати комп’ютерні 

технології для діагностики, профілактики та лікування стоматологічних 

захворювань. Тому використання автоматизованої системи аналізу прикусу «T-

scan III» (рис.2.2), яка дає можливість визначати характер і порядок виникнення 

контактів при фіксації центрального співвідношення щелеп у центральній 

оклюзії, має дуже важливе значення.  
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Рис. 2.2. Автоматизована система аналізу прикусу «T-scan III». 

 

Застосування традиційних методик для діагностики оклюзійних 

співвідношень та на етапах припасування і фіксації незмінних конструкцій не 

давало бажаного ефекту через неточне їхнє визначення. Це відбувається при 

використанні артикуляційного паперу, восків, спреїв або відбиткових мас, за 

допомогою яких отримують недостатньо інформативну оклюзіограму. Названі 

методики, зазвичай, відображають множинні контакти, що не завжди правильно 

дає змогу зафіксувати контакти в центральному співвідношенні, та розподіл сил 

навантаження на окремі групи зубів. Тому використання автоматизованої 

системи аналізу прикусу «T-scan IIІ» (Tekscan, inc. USA, свідоцтво про 

державний реєстр № 9887/2010) оптимізує оклюзійну діагностику і дозволяє 

підвищити її точність. Біометричний аналіз при застосуванні цього апарата дає 

змогу отримати більш обєктивні та чіткі результати, які грунтуються на 

точності та відтворюваності. Точне визначення суперконтактів на різних етапах 

лікування досягається, як при наявній діагностиці, так і на етапах припасування 

і фіксації мостоподібної конструкції та зменшує можливість помилок. 

Методика дослідження. Апарат «T-Scan-III» складається з ручки та вилки, 

в якій фіксується тоненька надчутлива пластинка у формі зубної дуги. 

Особливість цієї пластинки і ручок датчика ще в тому, що вони дають змогу 

налаштувати чутливість тонкої пластинки до конкретного обстежуваного, 

оскільки жувальна мускулатура у всіх людей є індивідуальною.  

Ручка-датчик під’єднується до персонального комп’ютера, на якому 

попередньо встановлене програмне забезпечення на базі операційної системи 
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Windows. Інтерфейс цієї програми дає змогу вносити індивідуальні дані на 

кожного хворого. Процедура починається з введення вилки з оклюзійною 

пластиною в ротову порожнину. Із початком змикання щелеп натискали кнопку 

REC, запис даних виникає з моменту змикання до розмикання щелеп. Щоб 

зупини запис зчитування з пластинки ще раз натискали кнопку REC. За лічені 

секунди програмне забезпечення обраховує дані і висвітлює їх на моніторі у 4 

внутрішніх вікнах.  

У першому вікні висвітлюється 3D зображення (власне всі точкові 

контакти по всій оклюзійній дузі).  

У другому вікні висвітлюється 2D зображення – показує площинні 

контакти (а саме, точну послідовність виникнення оклюзійний контактів), точку 

прикладання сумованого навантаження на зубні дуги (вектор сили), а також 

розподіл навантаження у відсотках на кожний окремий зуб, на ліву і праву 

оклюзійні дуги. У другому вікні також наявна функція, яка автоматично 

розраховує розподіл у відсотках навантаження на окремі сегменти (фронтальна 

та жувальна ділянки).  

Сумарний вектор оклюзійного навантаження – це окремі сегменти, 

умовна траєкторія на графіку оклюзіограми, яка відображає послідовність 

виникнення оклюзійних контактів. Залежно від характеру передчасних 

контаків, вектор може мати різноманітні напрямки.  

У третьому вікні висвітлюється графічне зображення сили змикання в 

часовому аспекті, а в четвертому – графічне зображення відсотка з повної сили 

в проміжку часу з інтервалом 0,015 секунд, при цьому автоматично 

вираховується час запису акту жування, власне час від моменту першого 

контакту зубів і до моменту їхньго останнього контакту та вказує відсоток з 

максимальної сили (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Дані отримані за допомогою апарату T-scan ІІІ: а – кольоровий 

показник розподілу жувальної сили; б – центр сили; в – графічне зображення 

сили змикання щелеп у часовому проміжку; г – відсотковий розподіл жувальної 

сили окремих зубів; д – відсотковий розподіл жувальної сили на ліву та праву 

сторони оклюзійної дуги. 

 

 Рисунки, отримані в трьохвимірному зображенні (ЗD), відображають дані 

про наявність супраконтактів. ІР – запис показує максимальну кількість 

контактів. Можливість відображення аналітичних даних, таких як "центр сили" 

і «центр траєкторії сили» дозволяє всебічно оцінити загальний баланс прикусу, 

який є головним при аналізі прикусу. Центр сили показує збалансування 

прикусу в двохвимірному зображенні (2D), де «червона іконка» показує, як 

розподіляється навантаження на ліву чи праву частину щелеп у відсотковому 

співвідношенні. Так вся жувальна сила, яка діє на ліву та праву половини 

верхньої та нижньої щелепи, береться за 100 %, при чому збалансована оклюзія 

досягається при розподілі 50% на 50% жувальної сили на праву та ліву 

половину нижньої та верхньої щелепи. Крім того ми можимо визначати 

жувальну силу у відсотках на окремі зуби, а також на окремі сегменти.  

Інші параметри, такі як «визначення положення» і «максимум» сумують 

головні характеристики прикусу і надають стоматологу цінну допомогу в 

діагностиці дефектів зубного ряду. Після запису оклюзіограми дані 
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зберігаються в базі комп’ютера і використовуються для порівняння змін 

оклюзії. Отримані за допомогою апарату «T-Scan III» дані дають змогу лікареві 

стоматологу фіксувати проблему на етапі діагностики і не допускати помилок 

як на етапах планування ортопедичного лікування, так і під час самого 

лікування, а також у віддалені терміни після ортопедичного лікування.  

Комп’ютеризований аналіз оклюзії, має значну перевагу над застарілими 

методиками і вважається прогресивним напрямком при ортопедичному 

лікуванні. А названі переваги є елементом вибору програми T-Scan-ІІІ у 

нашому дослідженні.  

Оцінку стану кісткової тканини коміркового відростка та його частини 

визначали за допомогою прицільної Rtg-діагностики, ортопантомографії, 

отриманої на комп’ютерному томографі Morita (Японія) за допомогою 

внутрішньоротової короткофокусної рентгенографії на базі рентгенологічного 

кабінету центру стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет».  

 Дані рентгенологічного обстеження бралися до уваги при прийнятті 

рішень щодо можливості включення того чи іншого зуба в якості опори під 

незнімну конструкцію зубних протезів (рис. 2.4, 2.5). 

    

Рис.2.4. Конусно-променева комп’ютерна томографія (3D-діагностика) пацієнта 

Б.та В. із дослідних груп. 
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Рис.2.5. Ортопантомограма пацієнта В., 41 р. 

 

2.3. Біохімічні методи дослідження ротової рідини хворих із різними 

ступенями важкості патологічного процесу 

 

Із метою вивчення біохімічних змін у хворих із різними патологічними 

станами проводили дослідження ротової рідини, а саме: визначення білкового і 

кісткового метаболізму, концентрацію загального білка, вміст оксипроліну, 

рівень мікроелементів міді і цинку в організмі, активність кислої та лужної 

фосфатази. Біохімічний аналіз ротової рідини вибраний тому, що це простий 

доступний та неінвазивний метод, який повною мірою розкриває патогенетичні 

ланки захворювання тканин пародонта та ступінь важкості перебігу 

патологічного процесу в ротовій порожнині, оскільки містить широкий спектр 

метаболітів. 

Концентрація загального білка визначали біуретовим методом із 

використанням реактивів фірми «Сімко» (Україна), який грунтується на 

утворенні комплексу пептидних звязків білка з сульфатом міді в лужному 

середовищі. Інтенсивність фіолетового забарвлення комплексу прямо 

пропорційне до концентрації білка в ротовій рідині і визначається 

фотометрично.  
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Вміст у ротовій рідині оксипроліну (гідроксипроліну) проводили за 

методом П. Н. Шараєва (1981), який грунтується на окисленні гідроксипроліну 

гідрогену пероксидом до піролу в лужному розчині за наявності іонів міді, 

видалення надлишку гідрогену пероксиду і утворенні рожевого забарвлення з 

парадиметиламінобезолдигідом у кислому середовищі. Інтенсивність 

забарвлення розчину пропорційне концентрації гідроксипроліну. Визначення 

проводили за допомогою спектрофотометра при довжині хвилі 540 нм і 

обчислювали за формулою: 19хEgx7,626, Eд – дослідна проба.  

Визначення активності кислої фосфатази в ротовій рідині проводили за 

допомогою реактивів фірми «Вітал Діагностікс Скб» (Росія), уніфікованим 

методом за «кінцевою точкою». Принцип методу полягає в тому, що кількість 

к-нітрофенолу, що утворився за одиницю часу, пропорційна активності 

ферменту і визначається за оптичною щільністю взірця на спектрофотометрі 

при довжині хвилі 405 нм. Активність кислої фосфатази визначали за 

калібрувальною кривою.  

Визначення активності лужної фосфатази у ротовій рідині здійснювали за 

допомогою набору реактивів фірми «Філісіт-Діагностика» (Україна). Принцип 

методу полягає в тому, що цей фермент розщеплює фінілфосфат з утворенням 

фенолу і фосфату. Фенол із 4-амінофеназолом у присутності натрію дає червоне 

забарвлення. Активність ферменту є пропорційною до приросту активності 

щільності розчину. Визначення проводили на спектрофотометрі при довжині 

хвилі 500-560нм. Розрахунок активності лужної фосфатази здійснювали за 

формулою:  

 н/моль(с•л), де  

С – активність лужної фосфатази, нмоль/(с•л);  

8300 – фактор перерахування, н/моль(с•л);  

Едосл. – оптична щільність дослідної проби, одиниці оптичної щільності;  

Екал. – оптична щільність каліброваної проби, одиниці оптичної щільності.  
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 Для вивчення стану ПОБ досліджували показники окисної модифікації 

білків (ОМБ). ОМБ – це інтегральний показник ушкодження структур білкових 

молекул та біологічно-активних сполук білкової природи (ферментів, 

гормонів). Визначили ОМБ за методикою Е.Е. Дубининої і співавтори (1995), 

яка базується на взаємодії окиснених амінокислотних залишків білків із 2,4 

динітрофенілгідразином (2,4-ДНФГ) з утворенням похідних 2,4 ДНФГ.  

Визначення оптичної густини альдегідо- і кетоновмістних 

динітрофенілгідразинів нейтрального (при довжині хвилі 356 і 370 нм) і 

основного (при довжині хвилі 430 нм.) характеру здійснювали на 

спектрофотометрі.  

Активність супероксиддисмутази (СОД) визначали за здатністю фермента 

конкурувати з нітриттетразолієм супероксидним за методом С. Чеварі і 

співавторів (1985). Принципи методу грунтуються на відновленні 

нітротетразонію супероксидними радикалами, які утворюються при реакції між 

феназин-метасульфатом і відновленою формою нікотинаміддинуклеотиду 

(NAD·H). Утворення нітроформазину, продукту відновлення нітротетразонію 

блокується наявністю в пробі СОД.  

Кількісне визначення каталази в ротовій рідині здійснювали за 

методикою Д.Н. Баха і С.В. Зубкової (1984), яка базується на тому, що до 

проби, в якій знаходиться фермент, додають певну кількість перекису водню і 

через визначені інтервали часу за допомогою титрування перманганатом калію 

визначають кількість нерозкладеного перекису водню. Для розрахунку 

встановили різницю між кількістю перманганату калію, використовували на 

титрування 2,01% розчин перекису водню і кількість перманганату калію, 

витраченого на титрування досліджуваної проби. 

Кількісне визначення мікроелементів міді і цинку здійнювали за 

допомогою спектрального методу на атомно-адсорбційному спектрофотометрі 

С-115 ПК «Сатурн» за стандартною методикою, описаною в заводській 

інструкції з експлуатації відповідно до вимог ГОСТ 30178 та ГОСТ 26070-85. 

Для встановлення концентрації вказаних мікроелементів проводили забір 
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ротової рідини, яку готували до визначення за методикою Г.О. Бабенка, 

висушуючи матеріал при t
0 

450-500
0 

C, мінералізацію здійснювали до 

позбавлення домішок вугілля. Склад мікроелементів визначали в розчині золи, 

використовуючи для автоматизації горючу суміш «ацетилен-повітря». 

 

2.4. Застосування остеотропних препаратів, медикаментозної терапії 

при комплексній підготовці зубних рядів до ортопедичного лікування 

Застосування препаратів, регулюючих метаболізм кісткової тканини, які 

покращують регенеративні процеси в тканинах пародонта, зменшуючи темпи 

перебудови міжзубних та міжкореневих перегородок шляхом зниження 

активності резорбції і стимулювання остеогенезу в кістковій тканині – є 

актуальним. Використання остеотропних препаратів дозволяє досягти 

ефективних результатів при лікуванні деформацій зубних рядів, зупинити 

прогресуючу резорбцію кістки і стимулювати процеси репаративної 

регенерації. Препарати, які регулюють метаболізм кісткової тканини, умовно 

можна поділити на три групи:  

а) препарати, які регулюють гемостаз кальцію і коригують позитивний 

баланс ремоделювання кісткової тканини;  

б) препарати, які сповільнюють процеси резорбції кісткової тканини  

- антирезорбенти;  

в) препарати, які стимулюють процеси остеоінтеграціі.  

При виборі плану медикаментозного лікування важливе значення має 

структурно-функціональний стан кісткової системи. При деформації зубних 

рядів із наявністю деструктивних змін кісткової тканини та захворюваннями 

тканин пародонта, має значенння вивчення активності процесів ремоделювання 

та перебіг патологічного процесу у хворих із різним ступенем важкості. Тому 

на етапах підготовки та вибору ортопедичної конструкції необхідне вивчення 

та визначення патогенетичного лікування. 

Із літературних джерел відомо, що для отримання позитивного кінцевого 

результату необхідно використовувати препарати, які б впливали на стан 
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кісткової тканини, відновлювали порушене кровопостачання тканин та мали б 

ефективну остеотропну дію. Під час проведення хірургічної підготовки, 

застосування остеотропних препаратів із поєднанням медикаментозної терапії, 

а це препарати з антиоксидантними та адcорбуючими властивостями, які 

знижують рівень ендогенної інтоксикації, а також застосування адаптогенів, що 

дає позитивний результат, було метою нашого дослідження.  

При проведенні хірургічних операцій у хворих із патологією тканин 

пародонта з різним ступенем важкості нами проводилося комплексне 

поєднання збагаченої тромбоцитами аутоплазми та остеотропних препаратів із 

метою досягнення ефективних результатів для зупинки прогресуючої резорбції 

кістки і стимулювання процесів репаративної регенерації. 

Для заповнення великих кісткових дефектів зубних рядів ми 

використовували ряд остеотропних препаратів штучного та натурального 

походження «Кергап», «Коллапан-Л», «Остеопласт-К» та медикаментозну 

корекцію з застосуванням адсорбенту «Ентерос-гель», адаптогену «Біотрит-

Дента», антиоксиданта  «Еноант», а також комплексного препарата 

«Остеоплюс», що дало можливість покращити саму конструкцію протезів та 

ефективність їхнього використання. 

 Таке поєднання покращує ангіогенез, міграцію та прикріплення 

стромальних стовбурових клітин, а також диференціацію їх в остеобласти при 

репаративному остеогенезі.  

Із метою покращення властивостей кальцій-фосфатних матеріалів до 

їхнього складу вводять колаген, а також різноманітні антибактеріальні 

середники («Коллапан-Л»). «Коллопан-Л» являє собою біокомпозитний 

матеріал у вигляді гранул. Це комбінація синтетичного гідроксиапатиту та 

колагену в поєднанні з синтетичним розсмоктуючим матеріалом –  

трикальційфосфат  керамікою у вигляді гранул (виробник німецька фірма 

«Curasan AG»). Клінічне вивчення властивостей «Коллапану-Л», до складу 

якого введені лікарські речовини різного спектра дії, показали його високу 

антимікробну активність, що важливо для профілактики нагноєння 



69 

післяопераційних ран. Недоліком практично всіх кальцій-фосфатних матеріалів 

є відсутність остеоіндуктивних властивостей, здатності стимулювати 

остеогенез, а досить швидка резорбція призводить до незавершеного і 

неповноцінного кісткоутворення в зоні видаленого зуба.  

«Кергап» – трикальційфосфат – Са (РО) є структурним аналогом b- 

вітлокіта, молярне співвідношення Са:Р дорівнює 1,5. Трикальційфосфат 

нестабільний у водному середовищі та стає апатитним у фізіологічному 

оточенні. 

Гідроксилапатит – Са (РО) (ОН) в організмі існує у вигляді різноманітних 

кристалічних модифікацій, які стабілізовані оточеними живими системами та 

складають основу усього скелету. У гідроксилапатита молярне співвідношення 

Са:Р дорівнює 1,67. 

В Україні в лабораторних умовах керамічний матеріал на основі 

гідроксилапатитута трикальційфосфату синтезований шляхом водно-

електролітного, осадження (виробник «КЕРГАП»). Параметри розробленого 

матеріалу повністю відповідають міжнародним стандартам АБТМ Б 1185-88 та 

АБТМ Б 1088-87. Наказом МОЗ України №269 від 28.08.96 року 

гідроксилапатит (фірмова назва КЕРГАП) введено в державний реєстр 

медичних виробів, котрі дозволені до застосування в медичній практиці в 

Україні за № 310/96. 

«Кергап-Т 300»– остеотропний матеріал (остеотропна біокераміка – це 

«Біогран», «Кергап» та «Сарsept»), широко використовувався для відновлення 

втрачених дефектів кісткової тканини в хірургічній стоматології. Недоліками 

останніх є відсутність у них біологічно активних речовин, але перевагою є 

повільне розсмоктування, що дає можливість наповнення гідроксиапатитом у 

ділянці вогнища звільненими іонами кальцію та фосфору, що стимулює процес 

регенерації кісткової тканини і робить кераміку біоактивною. Заміщення 

кісткових дефектів синтетичними гідроксиапатитами водночас стимулює 

процеси остеорегенерації. Для відновлення структури коміркового відростка 

при ГП та кісткових дефектах унаслідок одонтогенних кіст, широко 
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використовуються ліофілізовані, демінералізовані, депротеїнізовані препарати, 

автотрансплантанти тощо. Для заміщення кісткових дефектів, щоб отримати 

позитивний результат репаративного остеогенезу, необхідні іони кальцію і 

фосфору. Тому важливим є в таких випадках не лише відновити структуру 

кістки, але й збагатити її мінералами, особливо кальцієм і фосфором, а цим 

вимогам відповідає синтетичний гідроксиапатит, який є широкодоступним та 

недорогим препаратом. Синтетичний гідроксиапатит являється аналогом 

біологічного, але незважаючи на їхню близькість хімічної структурної і будови 

та ідеальної біологічної сумісності, між синтетичним і природним 

гідроксиапатитами існують певні відмінності. 

«Остеопласт-К» – це кістковий біоматеріал, який отримано методом 

хімічноферментативної обробки зі збереженням гідроксоапатиту біологічного 

походження та просторової архітектоніки, що дає можливість фіксації 

біологічно активних речовин на структурах біоматеріалу без зниження їхньої 

біологічної активності. Біоматеріал є достатньо міцним, із резорбуючою в часі 

матрицею (6-8 місяців) та з швидкістю біорезорції синхронізованої в часі з 

процесом утворення нових клітин. Фізіологічна резорбція відбувається разом з 

утворенням нетоксичних продуктів розпаду. Матеріал є ідеальним остовом для 

проростання кровоносних судин і вростання клітин кісткового складу, які 

володіють пористою структурою трабекулярного та діафізарного складу 

частини кістки. Матеріал володіє остеогенними (остеокондуктивними та 

остеоіндуктивними) властивостями, має в своєму складі високоочищені 

сульфатовані глікозоаміноглікани в межах біологічної норми (не менше 800 

мг/см
3
). Форма випуску у вигляді крихти, гранул, чіпс, блоків, конусів (склянна 

упаковка 0,5 см
3
, 1,0 см

3
, 1,5 см

3
, регстраційне посвідчення № ФСР 2010/08031 

від 2010 р.).  

«Еноант» – ефективний антиоксидант – це рідкий безалкогольний 

харчовий концентрат сумарних поліфенолів винограду «Каберне-Совіньйон», 

який вирощується в Криму, екологічно натуральний продукт дієтичного 

харчування, який володіє високою антиоксидантною активністю. Він 
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розроблений і випускається МПП «Рессфуд» в Інституті винограду, із сорту 

«Магарач» (дозвіл на використання №944 від 23.11.1999р, СЕС АР Крим). При 

застосуванні «Еноанту» у стоматологічній практиці під час проведення 

хірургічних маніпуляцій знижує поріг дентофобії, знімає побічні дії 

транквілізаторів бензодіазепінового ряду, призупиняє, або повністю знімає 

інтенсивність больових приступів. Він випускається в пляшках по 0,25 л і одна 

пляшка 0,25 л відповідає 5-6 літрам столового червоного вина, не містить 

алкогольних речовин. Адаптоген із поліфенолів винограду «Еноант» – дозволяє 

вже через 2-3 тижні значно покращити гігієнічний стан тканин пародонта, 

нормалізувати біохімічні та імунологічні показники ротової рідини (достовірне 

зниження активності еластази, кислої фосфатази, підвищення рівня 

імуноглобулінів А, лізоциму), а в сироватці крові (достовірне зниження вмісту 

IgE, IgM, IgG, ЗГА, зростання активності СОД). У дозі 0,3 мл на 1 кг маси тіла, 

володіє позитивним ефектом при лікуванні ГП, вираженою стрес-протекторною 

дією, гіпоглікемічною дією при цукровому діабеті І та ІІ типу, а основна його 

дія – регулювання антиоксидантного балансу з нормалізацією мікрофлори 

кишки, регуляція всмоктування і розщеплення харчових речовин та посилення 

імунітету.  

«Ентеросгель» – це адсорбент, лікарський засіб, який має структуру 

кремнійорганічної матриці (молекулярна губка) гідрофобної природи, яка 

характеризується сорбційною дією з детоксикаційними властивостями. У 

просторі системи травлення препарат зв’язує і виводить з організму ендогенні 

та екзогенні токсичні речовини різної природи, у тому числі бактерії й 

бактеріальні токсини, антигени, харчові антигени, лікарські препарати, отрути, 

солі важких металів. Препарат сорбує деякі продукти обміну речовин в 

організмі, у тому числі надлишок білірубіну, сечовини, холестерину, ліпідних 

звязків, а також метаболіти, які відповідають за розвиток ендогенного 

токсикозу. Ентеросгель приймати внутрішньо перед прийомом їжі за 1-2 

години. Ентеросгель випускається фірмою «Креома ФАРМ» м. Київ. Основна 
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діюча речовина – ацетил – кремнієва кислота. Дозування: по 15 г внутрішньо 

впродовж 10-15 діб.  

 Адаптоген із паростків пшениці «Біотрит-Дента» дозволяє прискорити 

процес нормалізації пародонтальних індексів, біохімічних та імунологічних 

показників, тобто попередити виникнення ускладнень, істотно покращити стан 

органів ротової порожнини, скоротити терміни лікування і період реабілітації. 

«Біотрит-дента», розроблений НПА «Одеська біотехнологія» на основі 

біотриту, отримують з паростків пшениці за спеціальною технологією, яка 

дозволяє максимально зберігати біологічно активні речовини. «Біотрит Дента» 

запобігає розповсюдженню карієсу зубів і стимулює процес мінералізації 

кісткової тканини. Крім біотрита, до його складу входить лецитин (джерело 

фосфору і стимулятор обмінних процесів в кістці), фтористий Na (посилює 

провокаційний ефект), цитрат кальцію, аскорбінова кислота та антисептик 

декаметоксин. При назначенні «Біотрит-дента» дітям (2 курси в рік), розвиток 

карієсу зменшується (затримується) на 69% [1]. Він безпосередньо діє на 

механізми мінералізації емалі та дентину зубів, підвищує їхню резистентність 

до карієсогенних факторів, а також нормалізує мінеральний обмін у крові, який 

має особливе значення для молодого організму. Після проведеного курсу 

термін зростання переломів скорочується на 5-7 діб, а кровоточивість ясен 

знижується та надовго нормалізується при захворюваннях тканин пародонта. 

Біотрит-дента є надійним засобом у профілактичній стоматології. Планове 

застосування гарантує зниження захворюваності карієсом, парадонтитом, 

гінгівітом, остеопорозом та різними інфекційними захворюваннями.  

 

2.5. Статистичні методи дослідження 

Для об’єктивного трактування обстеження та лікування, що проводилися 

під час виконання дисертаційної роботи, результати підлягали статистичній 

обробці, яку здійснювали на персональному ЕОМ за допомогою пакетів 

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

розповсюдження певної ознаки, яку ми 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 велечин 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 

варіаційностатистичний 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 розділу 2 опубліковані в таких наукових працях: 

 

1. Патент на корисну модель 68245 Україна; МПКА61В10/00 Солдатюк 

ВМ, Рожко ММ Утримувач м’яких тканин для проведення хірургічних операцій 

в ротовій порожнині. u201108406 заявл. 04.07.2011 опубл. 26.03.2012 бюл. 6 

[158]. 

2. Патент на корисну модель 75915 Україна; МПКА61С7/00 Солдатюк ВМ, 

Рожко ММ, Парасюк ГЗ Інструмент для вирівнювання кісткових виступів та 

гострих країв коміркових відростків щелеп. u201202020 заявл. 22.02.2012 

опубл. 25.12.2012 бюл. 24 [159]. 

3. Патент на корисну модель 84362 Україна; МПКА61В3/00 Солдатюк 

ВМ, Рожко ММ Кореневий екстрактор. а201303650 заявл. 26.03.2013 опубл. 

25.10.2013 бюл. 20 [160]. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ТКАНИН РОТОВОЇ 

ПОРОЖНИНИ У ХВОРИХ ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ 

 

 За даними літературних джерел і власними спостереженнями, клінічний 

стан ротової порожнини відіграє значну роль в ефективності ортопедичного 

лікування хворих. Важливе значення в отриманні позитивних результатів має 

підготовка хворих із патологічними змінами в ротовій порожнині до 

відновлення зубних рядів ортопедичними конструкціями. Запорукою успішного 

лікування таких хворих є добра гігієна ротової порожнини, здорові або 

вилікувані тканини пародонта, опорні зуби, санована ротова порожнина. Тому 

нами було проведено обстеження хворих, які підлягали ортопедичному 

лікуванню з метою оцінки стану гігієни ротової порожнини, інтенсивності 

запалення м’яких тканин пародонта і рівень деструктивних змін у кістковий 

тканині для подальшої корекції виявлених патологічних станів. Результати 

обстеження відображені в табл.3.1. 

Таблиця 3.1 

Клінічна характеристика стану тканин ротової порожнини у хворих 

основної групи 

Клінічний діагноз Гігієнічний 

індекс 

(ОНІ-S) 

Йодне 

число 

Свракова 

(Ш-П) 

Пародон-

тальний 

індекс 

(Russel) 

Індекс 

Рамф-

йорда 

Індекс 

гінгівіту 

Хронічний 

гранулематозний 

періодонтит 

1,61±0,04 5,03±0,15 0,81±0,04 1,74±0,04 1,51±0,05 

Хронічний 

гранулюючий 

періодонтит 

1,95±0,03 5,23±0,15 0,86±0,03 1,82±0,15 1,61±0,13 

Хронічний 

генералізований 

парондонтит І ступеня 

2,03±0,04 5,25±0,13 1,89±0,04 3,37±0,03 1,92±0,11 

Хронічний 

генералізований 

пародонтит ІІ ступеня 

2,61±0,16 6,88±0,13 3,48±0,16 4,89±0,11 2,42±0,11 
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Продовження таблиці 3.1 

Хронічний 

генералізований 

пародонтит ІІІ ступеня 

2,72±0,05 7,21± 0,03 3,86±0,06 5,21±0,11 2,61±0,11 

Радикулярні кісти 

верхньої щелепи 

1,78±0,04 6,28± 0,06 0,81±0,04 2,86±0,17 1,70±0,11 

Радикулярні кісти 

нижньої щелепи 

1,81±0,05 6,30± 0,04 0,82±0,05 2,07±0,18 1,68±0,12 

Латеральні кісти 1,83±0,05 6,41± 0,08 3,81±0,05 3,74±0,18 1,86±0,12 

Резидуальні кісти 1,67±0,04 3,68± 0,07 1,79±0,04 1,78±0,04 1,51±0,14 

 

 Як видно з наведеної таблиці, оцінка гігієни ротової порожнини показала 

низький рівень знань і вмінь догляду за ротовою порожниною, про що свідчать 

отримані нами високі показники індексу гігієни ОНІ-S при всіх клінічних 

ситуаціях у ротовій порожнині. Зокрема, найвищий показник індексу гігієни 

виявлений у хворих з ураженнями тканин пародонта, який знаходився в межах 

(2,72±0,05) бала при абсцедуючій формі пародонтиту, (2,61±0,16) бала – при 

хронічному ГП ІІ ступеня та (2,03±0,04) бала – при хронічному ГП І ступеня, 

що вказує на незадовільну і погану гігієну ротової порожнини відповідно. При 

наявності у хворих уражень тільки періодонта ми спостерігали дещо кращу 

картину гігієни ротової порожнини. Показники відповідали задовільній гігієні – 

(1,61±0,04) бала за умов діагностованого хронічного гранулематозного 

періодонтиту і резидуальній кісті – (1,67±0,04) бала. В осіб із наявними 

радикулярними кістами нами відмічена незадовільна гігієна ротової 

порожнини, яка характеризувалася показниками (1,78±0,04) бала, (1,81± 0,05) 

бала і (1,83± 0,05) бала для латеральної кісти відповідно. 

Проілюстровано тенденцію до зростання показників гігієнічного стану 

ротової порожнини при різних патологічних станах (рис.3.1). Зокрема, на 

діаграмі показано ті стани, при яких погіршується гігієнічний стан ротової 

порожнини від наявності хронічного гранулюючого періодонтиту з показником 

ОНІ-S (1,95±0,03) бала до загострення хронічного пародонтиту з 

абсцедуванням (2,72±0,05) бала. 
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Рис. 3.1.Показник гігієнічного індексу (ОНІ-S) при різних патологічних 

станах ротової порожнини. 

 

Вивчаючи ступінь запального процесу в яснах за допомогою розчину 

Шиллера-Пісарєва та оцінки йодного числа Свракова, ми прийшли до 

висновку, що в групі обстежених хворих спостерігається запалення м’яких 

тканин пародонта. Особливо інтенсивний запальний процес відмічений у 

хворих з абсцедуючою формою пародонтиту – (7,21±0,03) бала, із хронічним 

ГП І ступеня – (5,25±0,13) бала та (6,88±0,31) бала при наявності хронічного ГП 

ІІ ступеня, при кістозних ураженнях верхівкового періодонту– (6,28±0,06) та 

(6,30±0,04) бала відповідно. Помірно виражений запальний процес 

діагностований при наявності у хворих деструктивних апікальних змін у 

періодонті – (5,03 ± 0,15) бала верхньої щелепи та (5,23 ± 0,15) бала нижньої 

щелепи відповідно. 

Подібна клінічна ситуація спостерігалася як при вивченні запальних 

процесів в яснах (рис. 3.2), так і при вивченні стану гігієни ротової порожнини. 
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Рис. 3.2. Показник йодного числа Свракова при різних патологічних 

станах ротової порожнини. 

 

У процесі підготовки до ортопедичного лікування хворих із частковою 

втратою зубів важлива роль відводиться наявності дистрофічних змін у 

тканинах пародонта. Пародонтальний індекс (РІ, Russel), який ми вивчали в 

групі хворих, дає можливість оцінити рівень деструктивних змін у кістковій 

тканині, зокрема ступінь резорбції міжкоміркових перетинок на рентгенограмі. 

Як показали результати обстеження у хворих із резорбцією кісткової тканини 

паралельно спостерігається запалення ясен. Особливо це прослідковується при 

абсцесі тканин пародонта – (3,86±0,06) бала, за умов наявності латеральних кіст 

– (3,81±0,05) бала та при хронічному ГП ІІ ступеня – (3,48±0,16) бала, що 

свідчить про важкий перебіг ураження пародонта. Патологічні вогнища в 

апікальних ділянках опорних зубів супроводжувалися гінгівітом і початковим 

пародонтитом, що відповідало показникам –(0,81±0,04)–(0,86±0,03) бала. За 

умов діагностованих хронічного ГП І ступеня і резидуальних кіст стан тканин 

пародонта оцінювали як середній ступінь важкості – (1,89±0,04) – (1,79 ± 0,04) 

бала, відповідно.  

Отримані інформативні дані при вивченні пародонтального індексу РІ 

(Russel) (рис. 3.3), які свідчать про те, що з наростанням запального процесу в 
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тканинах пародонта паралельно прогресує і резорбція міжкоміркових 

перетинок. 
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Рис. 3.3. Показник індексу РІ (Russel) при різних патологічних станах 

ротової порожнини 

 

Як представлено на рис. 3.3, показники індексу РІ невпинно зростають від 

(0,86±0,03) бала при  хронічному гранулюючому періодонтиті до (3,86±0,06) 

бала при  хронічному ГП ІІІ ступеня. 

Немалу роль в ефективності відновлення зубних рядів відіграють наявні 

зубоясенні кишені та їхня глибина. Для їхньої діагностики і ступеня запального 

процесу ми обрали індекс Рамфйорда (ІР). Інтерпретація результатів 

обстеження вказує на значні патологічні процеси в тканинах пародонта при 

хронічній формі пародонтиту ІІІ ступеня – (5,21±0,11) бала, хронічному ГП ІІ 

ступеня – (4,89±0,11) бала, латеральних кістах – (3,74±0,18) бала, які клінічно 

супроводжуються утворенням пародонтальних кишень глибиною більше 3 мм. 

У хворих із хронічним ГП І ступеня даний показник відповідав середньому 

ступеню захворювання (3,37±0,03) бала. У хворих із клінічно виявленими 

верхівковими змінами в періодонті діагностований легкий ступінь 

захворювання, показники яких коливалися в межах (1,74±0,04)-(2,86±0,17) бала. 
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На рис. 3.4 чітко простежується взаємозв’язок запальних явищ тканин 

пародонта та наявність зубоясенних кишень. При значенні індексу  Рамфйорда 

в (1,82±0,15) бала при хронічному гранулюючому періодонтиті і до зростання 

його при всіх патологічних станах аж до показника (5,21±0,11) бала при 

хронічному ГП ІІІ ступеня. 
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Рис. 3.4. Показник індексу Рамфйорда у хворих при різних патологічних 

ротової порожнини 

 

Характеризуючи значення індексу гінгівіту (ІГ) в обстеженої групи осіб, 

нами виявлені запальні процеси в яснах, які супроводжувалися кровоточивістю. 

Високі показники відмічені у хворих із хронічним ГП ІІІ ступеня – (2,61±0,11) 

бала, при хронічному ГП ІІ ступеня –(2,42±0,11) бала, що відповідали гінгівіту 

важкого ступеня, при хронічному ГП І ступеня – (1,92±0,11) бала, що 

відповідало гінгівіту середнього ступеня. Середній ступінь гінгівіту нами 

діагностований у всіх хворих із визначеними в них апікальними змінами. 

Отримані результати вивчення індексу гігієни (ІГ) (рис.3.5) підтверджують і 

дані вивчення інших індексів, особливо це спостерігається при патологічних 

станах, які зв’язані безпосередньо з ураженням слизової оболонки ясен та 

наявності кровоточивості. Тому найвищий показник індексу гігієни (ІГ) було 

констатовано при хронічному ГП ІІІ ступеня з показником (2,61±0,11) бала. 
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Рис. 3.5. Показник індексу гінгівіту в хворих при різних патологічних 

станах ротової порожнини 

 

Таким чином, проведена клінічна оцінка стану ротової порожнини при 

різних клінічних ситуаціях є доказовою базою необхідності проведення 

ретельної до ортопедичної підготовки хворих для подальшого ефективного 

відновлення зубних рядів із збереженням максимальної кількості опорних 

зубів, яка повинна включати хірургічну підготовку, медикаментозну корекцію 

запальних процесів м’яких тканин пародонта, відновлення або стабілізацію 

деструктивних змін кісткової тканини. У першу чергу, це стосується хворих із 

ураженнями тканин пародонта, апікальними змінами періодонта і обов’язковою 

ланкою в підготовці такого контингенту хворих є проведення професійної 

гігієни з наступним навчанням догляду за ротовою порожниною і вибором 

засобів гігієни.  

 

Результати розділу 3 опубліковані в таких наукових працях: 

1. Солдатюк ВМ, Рожко ММ, Кіндрат ГВ.  Індексна характеристика 

стану ротової порожнини у пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів. 

Архів клінічної медицини 2017; 1(23): 27-9 [154]. 
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РОЗДІЛ 4 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ХІРУРГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ СТАНУ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ 

ДО ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ  

 

4.1. Удосконалення методик проведення хірургічної підготовки до 

ортопедичного лікування у хворих із патологічними змінами кісткової 

тканини коміркового відростка та частини 

Атрофія коміркового відростка та його частини, яка виникає після 

видалення зубів та патологічних процесів не тільки затримує, але значно 

ускладнює проведення ортопедичного лікування. Перед нами виникає завдання 

максимального збереження кісткової тканини, відновлення зубних рядів, із 

використанням тих зубів, які мали патологічні зміни кісткової тканини 

коміркового відростка та частини. За останні десятиріччя ця проблема 

викликала зацікавленість у науковців, яка вже довго вивчається, а нові 

методики та матеріали знаходять успішне застосування в практичній діяльності 

лікаря-стоматолога. 

Розвиток сучасної стоматології з використанням малотравматичних 

хірургічних операцій, а саме: атипові видалення зубів, резекції верхівок 

коренів, кістектомії, клаптеві операції при захворюванні тканин пародонта, 

дають можливість зберегти значну кількість опорних зубів для ортопедичного 

лікування мостоподібними конструкціями та зберегти ефективне протезне 

ложе.  

Для проведення пластики коміркового відростка та частини ми 

запропонували інструмент для вирівнювання кісткових виступів «Інструмент 

для вирівнювання кісткових виступів та гострих країв коміркових відростків 

щелеп» (патент на корисну модель №75915 від 25.12.2012 року).  

Робоча частина інструменту представлена конусоподібним диском із 

діаметром 23 мм, що має гладку робочу поверхню, яка плавно переходить через 

шарнірне з’єднання в стержень, а він, у свою чергу, з’єднаний із 
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грушоподібною ручкою. Крім того ця ручка має поздовжні грані, що покращує 

його фіксацію при роботі. Такий тип конструкції інструменту, дозволяє 

встановити його робочу частину на будь-яку поверхню (за формою) 

коміркового відростка та частини, під певним кутом (див. рис. 4.1). 

     

Рис.4.1. Інструмент для вирівнювання кісткових виступів. 

 

Методика проведення даної маніпуляції – вирівнювання гострих країв 

кісткових виступів є досить простою та зручною. Вона полягає в тому, що після 

проведення знеболення (інфільтраційного та субпепіостального), встановлювали 

робочу частину даного інструменту на виступаючу поверхню коміркового 

відростка або частини (гострий край) під певним кутом, не проводячи розтину 

слизової оболонки та окістя. Приклавши силу необхідної величини (легенько 

простукнувши хірургічним молоточком по задній частині грушеподібної ручки), 

зразу ж дає отримувати можливість вирівняти цю поверхню, зберігаючи якісний 

та кількісний склад кістки, початковий її об’єм, натомість змінивши форму 

протезного ложа. Упровадження методики має мінімальні матеріально-технічні 

витрати (рис.4.2). 

Вважали за необхідне вдосконалити інструментарій для роботи з м’якими 

тканинами ротової порожнини під час проведення хірургічних втручань. Тому 

нами запропоновано інструмент, який покращує доступ до операційного поля 

та запобігає травматизації м’яких тканин при проведенні хірургічних операцій 

у ротовій порожнині – «Утримувач м’яких тканин» (патент на корисну модель 

№68245 від 26.03.2012р.). 

Суть винаходу полягає в тому, що його робоча частина має сферичну 
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форму (r = 12мм) і відповідає формі коміркового відростка та частині на 

відміну від стандартних інструментів. Застосування запропонованого нами 

інструменту має очевидні переваги: збільшення площі контакту з м`якими 

тканинами, запобігання травматизації при їхньому утримуванні, покращення 

доступу до операційного поля (рис.4.2). 

       

 

Рис.4.2. Утримувач м’яких тканин: а) – утримувач м’яких тканин; б – 

етапи операції з використанням утримувача. 

 

Утримувач для м’яких тканин дає можливість під час хірургічної операції 

утримувати тканини, не травмуючи їх за рахунок заокруглення країв, а 

сферична робоча поверхня покращує доступ до операційного поля при 

накладанні на комірковий відросток та частину (рис.4.3). 

    

Рис. 4.3. Етапи використання утримувача м’яких тканин. 

 

Ще один важливий інструмент був розроблений та впроваджений нами з 

метою якісного та кількісного збереження кісткової тканини під час видалення 

коренів зубів, особливо при виникненні фрактур верхівок коренів – «Кореневий 

а) б) 
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екстрактор». 

Інструмент для видалення коренів зубів «Кореневий екстрактор» (патент 

на корисну модель № 84362 від 25.10.2013 р.) – спеціальний екстрактор, робоча 

частина, якого представлена конусоподібним кінцевиком у вигляді різьби для 

зручного та ефективного введення гострого кінця в кореневий канал. У свою 

чергу, цей кінцевик через шарнірне з’єднання плавно переходить у стержень, 

який з’єднаний із ручкою грушоподібної форми з поздовжніми гранями. 

Кореневий екстрактор – технічно простий та зручний у застосуванні в 

хірургічній стоматології (рис. 4.4). 

    

 

Рис. 4.4. Кореневий екстрактор: а) – кореневий екстрактор; б) – 

проведення екстракції кореня зуба. 

 

Суть методики з використанням запропонованого нами інструменту 

полягає в тому, щоб досягти завершення екстракції кореня зуба. Для цього 

вводили гострий кінець кореневого екстрактора в канал кореня, проводили його 

вкручування (провівши пів- або повний оберт за годинниковою стрілкою), 

переконавшись про з’єднання з коренем і приклавши легку екстракційну силу 

на ручку інструмента, завершували повне видалення кореня. Такий інструмент 

та спосіб завершення екстракції, має ряд переваг над іншими методами – 

зручність проведення та закінчення повної екстракції кореня, не застосовуючи 

додаткових затрат сил і часу, додаткових лікарських засобів (проведення 

операції – атипового видалення зубів). 

Застосування таких малотравматичних методик дозволяє якісно та кількісно 

зберегти всі тканини коміркового відростка та його частини на етапах підготовки 

а) б) 
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до ортопедичного лікування хворих незнімними та знімними конструкціями 

протезів. Використання вдосконаленої хірургічної підготовки та медикаментозної 

корекції дає можливість максимально зберегти кісткову тканину і більшу кількість 

опорних зубів та покращити умови ортопедичного лікування.  

 

4.2. Використання остеотропних матеріалів та медикаментозної 

корекції під час проведення хірургічної підготовки ротової порожнини 

Під час проведення хірургічних операцій та ведення післяопераційного 

періоду ми використовували ряд медикаментозних препаратів, які покращували 

регенерацію м’яких тканин і ремоделювання самої кістки та запобігали 

післяопераційним ускладненням. Застосування остеотропних препаратів 

штучного та натурального походження «Кергап Т-300», «Коллапан-Л», 

«Остеопласт К» та медикаментозної корекції з використанням адсорбента 

«Ентерос-гель», антиоксиданта «Еноант», адаптогена «Біотрит-Дента», а також 

комплексного препарату «Остеоплюс» дає можливість покращити перебіг 

післяопераційного періоду, зберегти значну кількість зубів, уникнути 

виготовлення знімних конструкцій зубних протезів, покращити їхню 

конструкцію та ефективність використання. 

На етапах підготовки та вибору ортопедичної конструкції, необхідне 

вивчення патогенетичного лікування. Тому проведені нами клінічні 

дослідження з використання остеотропних препаратів та медикаментозної 

корекції (див. розділ 2) перед ортопедичним лікуванням давали позитивний 

результат та кращі віддалені результат (рис.4.5).  

    
Рис. 4.5. Стан кісткової тканини пацієнта О.47 р. після кістектомії та 

резекції верхівки кореня 11 та 12 зубів. 
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Для отримання позитивного кінцевого результату необхідно 

використовувати препарати, які б впливали на стан кісткової тканини, 

відновлювали порушене кровопостачання тканин та мали б ефективну 

остеотропну дію. Таке поєднання препаратів з антиоксидантними та 

адcорбуючими властивостями, які знижують рівень ендогенної інтоксикації, а 

також застосування адаптогенів, дало нам можливість отримати позитивний 

результат у хворих Шв підгрупи, що ми побачили на результатах вивчення 

стану кісткової тканини через 6 та 12 місяців (рис.4.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Стан кісткової тканини пацієнта К.31р. після кістектомії нижньої 

щелепи та резекції коренів 45 та 46 зубів через 6 місяців. 

 

Для відновлення структури коміркового відростка при дефектах 

унаслідок одонтогенних кіст, для заміщення кісткових дефектів і отримання 

позитивного результату репаративного остеогенезу, необхідні іони кальцію і 

фосфору. Тому важливими є не лише зберегти й відновити структуру кістки, 

але й збагатити її мінералами, особливо кальцієм та фосфором, а цим вимогам 

відповідає синтетичний гідроксиапатит «Кергап Т-300», який було використано 

для хворих ІІІа групи.  

Хворим ІІІб підгрупи застосовували остеотропний препарат «Коллапан-Л», 

біокомпозитний матеріал у вигляді гранул – комбінація синтетичного 

гідроксиапатиту та колагену в поєднанні з синтетичним розсмоктуючим 
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матеріалом, що є трикальційфосфатною керамікою фірми «Curasan AG» 

(Німеччина), та медикаментозну корекцію (протимікробну терапію – антибіотики, 

гіпосенсибілізуючі та загальноукріплюючі препарати, див. розділ 2). 

У IIIв підгрупі хворим, яким проводили вдосконалену хірургічну підготовку 

з застосуванням розроблених вище описаних (див. розділ 2.) методик, 

використанням остеотропного препарату біологічного походження «Остеопласт-

К» у поєднанні з збагаченою тромбоцитами аутоплазмою (клітинами росту, що є 

найбільш доступним джерелом фактора росту), оптимізує процеси репаративного 

остеогенезу, що поліпшує результати хірургічного лікування хворих із дефектами 

кісткової тканин. Таке поєднання матеріалів покращує репаративну регенерацію 

всіх тканин, знижує ризик розвитку післяопераційних ускладнень і дає можливість 

отримання оптимальних умов для покращення підготовки до ортопедичного 

лікування та реабілітації хворих. Після проведеної вдосконаленої підготовки всім 

хворим даної підгрупи  було виготовлено мостоподібні ортопедичні конструкції.  

 

4.3. Оцінка мікроциркуляції тканин парадонта у хворих із різними 

ступенями ушкодження  зубних рядів 

Метод функціонального дослідження інтенсивності капілярного кровотоку – 

це метод лазерно-доплеровської флуометрії (ЛДФ). Він дозволяє оцінити 

результати лікування на мікроциркуляторному рівні в тканинах пародонта 

(табл.4.1). 

На етапах підготовки до ортопедичного лікування ми досліджували 

функціональні особливості мікроцикуляції в тканинах пародонта, а саме 

інтенсивність капілярного кровотоку за такими показниками: 

- ПМ – показники мікроциркуляції в капілярах; 

- ϐ – середньоквадратне відхилення; 

- Kʋ – коефіцієнт варіацій. 

 Наші дослідження показали, що в здорових і хворих із різними 

ступенями ушкодження зубних рядів та у хворих після підготовки до 

ортопедичного лікування показники мікроциркуляції достовірно змінювались.  
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Таблиця 4.1 

Стан мікроциркуляції тканин пародонта у здорових та хворих із 

патологічними змінами кісткової тканини. 

Показники І група 

(контрольна) 

(n=20) 

II група 

після 

лікування 

(n=20) 

ІIIв підгрупа 

До 

лікування 

n=30 

Після підготовки 

до ортопедичного 

лікування  

n=20 

ПМ од. 18,14±0,17 17,28±0,39 

р1<0,05 

16,17±0,69 

р1<0,01 

 

20,57±0,69 

р1>0,01 

р2>0,05 

р3>0,01 

ϐ пр. од. 2,31±0,9 2,05±0,13 

р1<0,05 

1,96±0,12 

р1<0,05 

 

2,63±0,14 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,01 

Kʋ% 13,12±0,42 12,81±0,53 

р1<0,05 

11,72±0,59 

р1<0,01 

13,84±0,57 

р1>0,01 

р2>0,01 

р3>0,01 

Примітки: Вірогідність різниці показників: р1 – до величини здорових, р2  – до 

величини ІІ групи. 

 

Ці зміни в мікроциркуляторному руслі можна побачити на ЛДФ-грамах, 

які було проведено пацієнтам у різних групах (рис. 4.7, 4.8). 

 

Рис. 4.7. ЛДФ-грама пацієнта М., 21 років, зі здоровим пародонтом та 

інтактним зубним рядом. 
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а) до лікування                             б) після лікування. 

Рис. 4.8. ЛДФ-грама пацієнта П., 43 років, із  дефектом зубного ряду ІІІ 

класу за Кеннеді. 

 

Зміни в мікроциркуляторному руслі можна проілюструвати, порівнюючи 

зі здоровими показниками ПМ, де амплітуда коливань перфузії мікроциркуляції 

в середньому становила 18,14 перфузійних одиниць. А у хворих із 

патологічними станами ІІІ класу по Кеннеді на ЛДФ-грамі спостерігається 

порушення модуляції кровотоку, яке знаходилось у межах меншого числа 

перфузійних одиниць, що відповідало і знаходилось в ІІ групі та ІІІв підгрупі в 

середньому значенні 17-20 перфузійних одиниць. 

Значення зміни цих показників ЛДФ дає основу засвідчити суттєве 

порушення гемодинаміки тканин пародонта у хворих із патологічними змінами 

в зубних рядах, у порівнянні зі здоровими. Вивчаючи результати ЛДФ, була 

встановлена регуляторна дія проведеного лікування пацієнтам із патологічними 

станами зубних рядів, на стан кровопостачання тканин пародонта ПМ (перфузія 

мікроциркуляції). Його цифри δ (середньоквадратне відхилення), знижувались 

в 1,40 раза (р1<0,01), а після комплексного лікування цей показник помітно 

зростав і збільшувався в 1,69 раза (р2<0,01) і його досягнуті цифри, у порівнянні 

з ІІ групою, були вищими в 1,28 раза (р1<0,01) у ІІІв підгрупі. 

 Помітніше підвищення спостерігалося за показниками Кν, вазомоторна 

активність судин пародонта ІІІв підгрупи відразу після лікування була більшою 

(р1>0,05), але не досягла показників у здорових у жодні терміни спостереження. 

Отримані дані свідчать про доцільність та позитивний результат проведення 

комплексного підходу на етапах підготовки до ортопедичного лікування. 
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 Значення вивчення змін показників ЛДФ дає можливість стверджувати 

про суттєве порушення гемодинаміки тканин пародонта у хворих із 

патологічними змінами, порівняно зі здоровими. При вивченні показників ЛДФ 

встановлено зниження інтенсивності капілярного кровотоку в середньому на 

25% від норми, а це говорить про запально-деструктивні зміни. Показники 

судинних порушень залежать від ступеня деформації зубного ряду, а також від 

картини виражених клінічних ознак патології пародонта, належної гігієни 

ротової порожнини, наявності ортопедичного лікування, що є основною 

доказовою базою мікроциркуляторних змін у патогенезі патології пародонта в 

цієї категорії хворих. 

Дослідження, проведені за допомогою ЛДФ, дають можливість 

практичним лікарям-стоматологам-ортопедам оцінити функціональний стан 

тканин опорних зубів, вибрати ортопедичну конструкцію зубного протеза і 

прогнозувати результат ортопедичного лікування. 

 

4.4. Біохімічні зміни ротової рідини у хворих із різними ступенями 

важкості патологічних процесів у зубних рядах 

У хворих із різними ступенями важкості патологічного процесу зубних 

рядів, де вчасно не проводилось ортопедичне лікування, спостерігається не 

тільки порушення жувальної функції, а й погіршення стану кісткової тканини. 

Це явище порушення фізіологічного стану нами було виявлено за біохімічними 

показниками ротової рідини. Для відновлення дефектів зубних рядів із 

виготовленням ортопедичних конструкцій ми використовували опорні зуби, які 

мали періапікальні деструктивні зміни кісткової тканини з проведенням 

удосконаленої хірургічної підготовки та медикаментозної корекції. 

Виявлені нами закономірності підтверджують, що у хворих із різними 

ступенями важкості патологічного процесу зубних рядів, має місце погіршення 

білкового, мікроелементного та кісткового обміну. Виявлення цих змін у 

ротовій рідині засвідчує порушення місцевого гомеостазу. Отримані нами дані 

демонструють, що ротова рідина, яку отримують неінвазивним методом, є 

Б   
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достатньо показовою для встановлення відхилень у гомеостазі ротової 

порожнини. 

Порушення білкового обміну супроводжується підвищенням рівня 

загального білка в ротовій рідині хворих із різними ступенями важкості 

патологічного процесу зубних рядів. Відомо, що до складу тканин пародонта 

входять колагенові волокна, а колаген – єдиний білок, який містить оксипролін 

(гідроксипролін), а це маркерна амінокислота, що дозволяє оцінити обмін 

колагену. 

Проведені дослідження показали зв'язок активності кісткового 

метаболізму з показниками метаболітів у ротовій рідині. При прогресуванні 

патологічних процесів у зубних рядах, зменшуються показники 

пептидозв’язуючого гідроксипроліну, що свідчить про зниження процесів 

біосинтезу колагену в кістковій тканині.  

У хворих із пошкодженням зубних рядів виявляються зміни біохімічних 

показників (табл.4.2), у тому числі за вивченням ротової рідини.  

Таблиця 4.2 

Рівень оксопроліну та загального білка в ротовій рідині в хворих різних 

дослідних груп 

 

Показники І група 

(контрольна) 

n=25 

ІІ група 

після 

лікування 

n=35  

 

ІІІв підгрупа 

До лікування 

n=30 

Після підготовки 

до ортопедичного 

лікування  

n=30 

Загальний 

білок, 

мг/мл 

3,56±0,25 4,42±0,49 

р1>0,05 

5,20±0,33 

р1<0,01 

3,72±0,24 

р1>0,05 

р2<0,01 

р3<0,01 

Оксипролін 

мкг/мл 

3,37±0,22 

 

3,72±0,19 

р1>0,05 

4,55±0,27 

р1<0,05 

 

 

3,34±0,22 

р1<0,05 

р2<0,01 

р3<0,01 

Примітки: Вірогідність різниці показників: р1 – до величини в здорових I групи; 

р2 – до величини показника ІІ групи; р3 – порівняння в контрольній групі до 

лікування і після лікування. 
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 Рівень оксипроліну в ротовій рідині у хворих різних груп відрізнявся і 

становив (4,55±0,27) мкг/мл до лікування в Шв підгрупі, у порівнянні зі 

здоровими – (3,37±0,22) мкг/мл і є меншим в 0,85 раза (р1<0,05), що вказує на 

достовірну різницю в групах. 

У хворих, які мали патологічні зміни в зубних рядах та ортопедичні 

конструкції, що були виготовлені по загальноприйнятих методиках, вміст 

загального білка збільшувався з 4,42мг/мл до 5,20 мг/мл, а це в 1,18 раза більше 

(р1<0,01), у порівнянні зі здоровими. Різниця між даними кількості загального 

білка в ротовій рідині у хворих ІІІв підгрупи до лікування, у порівнянні зі 

здоровими, була недостовірною (р3<0,01). 

Наші дослідження засвідчили достовірне порушення білкового обміну та 

оксипроліну у хворих із патологічними процесами в зубних рядах, які 

потребували стабілізації, ортопедичного лікування та групи хворих, яким було 

проведено комплексну медикаментозну підготовку перед ортопедичним 

лікуванням, у порівнянні зі здоровими. 

Оцінка мікроелементного обміну в пацієнтів із дефектами зубних рядів. 

Відомо, що мікроелементи, а саме мідь та цинк, відіграють значну роль в 

організмі, впливаючи на кальцій-фосфорний обмін у кістковій тканині, без 

якого остеобластичне диференціювання не здійснюється. Особливо цей 

показник прослідковується у хворих із різними ступенями патологічного 

процесу в зубних рядах. 

Рівень мікроелементів у хворих із різними ступенями вираженості 

патологічного процесу II та IIIв підгрупах, порівняно зі здоровими, 

відрізнялися між собою (табл.4.3). 

Аналізуючи показники, наведені в табл. 4.3, бачимо, що вміст міді у 

хворих ІІ групи, порівняно з даними в контрольній групі, достовірно зростав, а 

особливо це явище простежується у хворих IIIв підгрупи після лікування з 

(76,29±8,13) мкг/мл, у порівнянні з контрольною групою – (77,54±5,43) мкг/мл, 

це в 1,02 раза менше (р1<0,01). У хворих II групи (83,66±5,92) мкг/мл, у 

порівнянні з контрольною групою (77,54±5,43) мкг/мл – збільшилась в 1,08 раза 
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(р1<0,05), порівняння показників міді різних груп різняться достовірною 

відмінністю. 

Таблиця 4.3 

Рівень мікроелементів у ротовій рідині у хворих із патологічними процесами в 

зубних рядах 

 

 Показники  І група 

(контрольна) 

n=25 

ІІ група 

після 

лікування 

n=35 

ІІІв підгрупа  

До лікування 

n=30 

Після підготовки 

до ортопедичного 

лікування  

n=30 

Мідь, 

мкг/мл 

77,54±5,43 

 

83,66±5,92 

р1>0,05 

98,51±5,42 

р1<0,01 

76,29±8,13 

р1<0,01 

р2<0,05 

р3<0,01 

Цинк, 

мкг/мл 

495,13±10,24 

 

439,75±12,45 

р1<0,05 

490,7±12,91 

р1<0,05 

521,65±11,63 

р1>0,05 

р2>0,05 

р3>0,01 

Примітки: Вірогідність різниці показників: р1 – до величини у здорових;  р2 – 

показника II групи до здорових; р3 – порівняння в контрольній групі, до та після 

лікування. 

 

Кількістю цинку в ротовій рідині було доведено, що він тісно пов’язаний 

із кальцієм та міддю, здатний конкурувати з кальцієм за місце в кристалічній 

решітці. Отримані результати показали суттєве порушення мікроелементного 

обміну у хворих із пошкодженими зубними рядами та наявними 

ортопедичними конструкціями. 

Рівень цинку в ротовій рідині в обстежених хворих, навпаки, різко 

знижувався. Різниця між показниками вмісту цинку в ротовій рідині у хворих 

IIIв підгрупи, по відношенню до I групи становило (495,13±10,24) мкг/мл до 

(439,75±12,45) мкг/мл, а це в 1,12 раза менше (р1<0,05), різниця між групами є 

невірогідною. 

Біохімічні зміни ферментативної активності ротової рідини у хворих із 

пошкодженнями зубних рядів були встановлені результатами аналізів ротової 

рідини. Показники активності кислої та лужної фосфатази є невід’ємними 

складовими в перебігу мінералізаційних процесів всіх тканин організму, у тому 
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числі, кісткової системи. Динаміка змін активності кислої та лужної фосфатаз 

наведені в таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4 

Показники активності фосфатаз у ротовій рідині хворих із різними 

станами в зубних рядах. 

 

Показники  І група 

(контрольна) 

n=25 

ІІ група 

після 

підготовки до 

ортопедичного 

лікування 

n=35  

ІІІв підгрупа  

До 

лікування 

n=30 

Після 

підготовки до 

ортопедичного 

лікування  

n=30 

Кисла 

фосфатаза 

Н/моль 

(с•л) 

111,89±11,97 129,54±10,52 

р1>0,05 

136,36±3,5 

р1>0,01 

109,32±8,35 

р1<0,01 

р2<0,01 

р3<0,01 

Лужна 

фосфатаза 

Н/моль 

(с•л) 

109,312±38,17 920,29±40,43 

р1<0,05 

 

976,25±24,18 

р1<0,01 

1075±38,51 

р1<0,01 

р2>0,01 

р3>0,01 

Примітки: Вірогідність різниці показників: р1 – до величини у здорових; р2 – 

показника II групи до здорових; р3 – порівняння в дослідній ІІІв підгрупі, до та 

після підготовки до ортопедичноголікування. 

 

Показники активності кислої фосфатази у хворих ІІІв підгрупи 

(109,32±8,35) н/моль (с•л) мали відмінність (р1<0,01) від контрольної групи – 

(111,89±11,97) н/моль (с•л), що становить в 0,98 раза менше (р1<0,05). Після 

проведення вдосконаленої хірургічної підготовки зростання активності лужної 

фосфатази у ІІІв підгрупі було очевидним і статистично однаковим, порівняно з 

ІІ групою, де підготовка до ортопедичного лікування та ортопедичне лікування 

було проведене за загальноприйнятою методикою (р2>0,01). 

При проведенні біохімічних досліджень у хворих із пошкодженими 

зубними рядами відмічено погіршення білкового мікроелементного та 

ферментативного обміну. Виявлені зміни показників у ротовій рідині засвідчує 

порушення місцевого гомеостазу. 

Прооксидантно-антиоксидантні показники ротової рідини у хворих із 

різними ступенями важкості пошкодження зубних рядів ми мали можливість 
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спостерігати за даними ОМБ (356, 370, 430). У хворих із патологічними 

станами зубних рядів відмічається порушення прооксидантних і 

антиоксидантних взаємодій в організмі, які проявляються підвищенням вмісту 

оксидантів та зниженням активності антиоксидантних ферментів. Інтегральним 

показником пероксидного ушкодження самих білків  і білкових структур 

(ферментів, гормонів тощо)  є показники ОМБ.  

Дослідження вмісту показників у ротовій рідині обстежених хворих 

показали, що у хворих із групи, які потребують ортопедичного лікування, 

суттєво змінюються показники в сторону зростання, порівняно з контрольною 

групою (р1<0,01) (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Показники ОМБ у ротовій рідині у хворих із різними ступенями патологічних 

процесів, які потребують  ортопедичного лікування 

 

Показники І група 
(контрольна) 

n=25 

ІІ група 
після 

лікування 
n=35  

 

ІІІв підгрупа  

До лікування 
n=30 

Після підготовки до 
ортопедичного 

лікування  
n=30 

ОМБ 
356 у.о. 

0,041±0,007 0,052±0,058 
р1>0,01 

 

0,065±0,003 
р1<0,01 

0,043±0,007 
р1<0,01 
р2<0,01 
р3<0,01 

ОМБ 
370 у.о. 

0,057±0,007 0,055±0,006 
р1<0,01 

0,069±0,003 
р1<0,01 

0,051±0,006 
р1<0,01 
р2<0,01 
р3<0,01 

ОМБ 
430 у.о. 

0,017±0,002 0,019±0,03 
р1<0,05 

 

0,031±0,003 
р1<0,01 

0,015±0,003 
р1<0,01 
р2<0,01 
р3<0,01 

Примітки: Вірогідність різниці показників: р1 – до величини у здорових; р2 – 

показника II групи до здорових; р3  – порівняння в дослідній ІІІв підгрупі, до та 

після лікування. 

 

Результати біохімічного аналізу ротової рідини на ОМБ 356, 370 

показали, що у хворих ІІ та ІІІв підгрупи після лікування, наближались до 
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величини показника в здорових, де р1>0,01. 

А показники біохімічного аналізу ротової рідини на ОМБ 430 показали, 

що у хворих ІІ та ІІІв підгрупи після лікування показники незначно зростають 

р1<0,05 до величини показника в здорових, але є статистично однаковими 

р2>0,05, а рівень показників ОМБ при довжині хвилі 356, 370, 430 нм у хворих 

ІІІв підгрупи по відношенню до здорових підвищується в 1,35 раза ОМБ 356, у 

1,22 раза ОМБ 370 і ОМБ 430 в 1,7 раза (р1<0,01,р3>0,05). 

Аналіз показників активності ферментів каталази та СОД у ротовій рідині 

у хворих різних груп (ІІ і ІІІв) та вивчення клінічного стану показало зниження 

цього показника у всіх групах, порівняно зі здоровими (таб.4.6). Зокрема, 

активність СОД у хворих ІІІв підгрупи (32,9±1,95) порівняно зі здоровими 

(39,8±3,9) зменшувалась в 1,18 раза (р3>0,05). Між даними контрольної, ІІ та 

ІІІв підгруп після лікування немає статистично значущої відмінності показників 

СОД (р1>0,05, р2>0,05, р3>0,05). 

Таблиця 4.6 

Показники активності ферментів каталази та СОД у ротовій рідині в 

досліджуваних групах 

Показники І група 

(контрольна) 

n=25 

ІІ група 

після 

лікування 

n=35  

 

ІІІв підгрупа 

До лікування 

n=30 

Після підготовки 

до ортопедичного 

лікування  

n=30 

СОД 43,13±2,31 40,29±2,89 

р1<0,05 

 

32,9±1,95 

р1<0,05 

p2<0,05 

42,74±5,52 

р1>0,01 

р2>0,05 

р3>0,05 

Каталаза, 

у.о. 

6,37±0,26 5,87±0,21 

р1<0,05 

 

4,57±0,27 

р1<0,01 

 

6,25±0,26 

р1<0,01 

р2>0,05 

р3>0,01 

Примітки: Вірогідність різниці показників: р1 – до величини у здорових; р2– до 

величини показника ІІ групи; р3 – порівняння у ІІІв підгрупі до лікування і 

після лікування. 

 

На основі біохімічних результатів наших досліджень у хворих із 

патологічними станами зубних рядів має місце підвищення процесів ПОБ. А це 
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засвідчує збільшення ОМБ як альдегідних, так і кетонових похідних 

нейтрального та основного характеру. Посилення процесів ПОБ 

супроводжується ослабленням АОЗ, що проявляється зниженням активності 

основного антиоксидантного фермента СОД, який каталізує дисмутацію 

супероксидних аніонів-радикалів. При цьому, ще більше зменшується 

активність спеціального і потужного антиоксидного бар’єру другої лінії захисту 

– ферменту каталази, що засвідчує значне послаблення захисту тканин ротової 

порожнини від накопичення активних форм кисню. 

З отриманих нами результатів у даному дослідженні можна констатувати 

про порушення білкового обміну, що засвідчує вірогідне підвищення вмісту 

загального білка та оксипроліну в ротовій рідині. 

Дисбаланс мікроелементів міді та цинку в ротовій рідині хворих при 

різних патологічних станах зубних рядів, які потребують ортопедичного 

лікування, був явним і проявлявся достовірним зростанням кількості міді та 

вірогідним зменшенням рівня цинку, демонструючи порушення мінерального 

обміну. Зміни активності фосфатаз (підвищення кислої фосфатази і зниження 

лужної фосфатази) указують на розбалансованість процесів кісткоутворення у 

хворих із різними ступенями патологічних процесів у зубних рядах. 

 У хворих із дефектами зубних рядів, які потребують ортопедичного 

лікування, посилюються прооксидантні процеси, що проявляється достовірним 

підвищенням у ротовій рідині альдегідних та кетонових похідних нейтрального і 

основного характеру. Водночас, у цих хворих послаблюється антиоксидантний 

захист, що підтверджує значне зниження активності ферментів СОД та каталази. 

А проведення повної санації ротової порожнини в пацієнтів IIIв підгрупи та  

медикаментозної корекції, а саме, застосування остеотропних, сорбентних, 

антиоксидантних препаратів та адаптогенів із урахуванням спеціальної 

хірургічної підготовки до ортопедичного лікування дало позитивний ефект.  

Усі вивчені нами показники були гіршими в пацієнтів, яким було 

проведено ортопедичне лікування, але ортопедичні конструкції потребували 

заміни. Це засвідчує той факт, що відсутність медикаментозної комплексної 
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підготовки без удосконаленої хірургічної підготовки, відсутність своєчасного 

ортопедичного лікування у хворих ІІ групи  посилює патологічні зміни в 

ротовій порожнині. 

Тому при плануванні ортопедичного лікування потрібно обов’язково 

проводити комплексну медикаментозну корекцію, спеціальну хірургічну 

підготовку тканин ротової порожнини і вчасне та якісне ортопедичне 

лікування. 

 

4.5. Визначення та аналіз оклюзійних контактів на етапах підготовки 

до ортопедичного лікування 

На етапах підготовки до ортопедичного лікування з різними ступенями 

важкості патологічного процесу зубних рядів вивчення стану оклюзійних 

співвідношень мало важливе значення. При проведенні вдосконаленої 

хірургічної підготовки, для діагностики стану оклюзійних співвідношень щелеп 

і визначення пунктів супраоклюзій ми використовували автоматизовану 

систему аналізу прикусу «Т-skan ІІІ». Ця система дає можливість визначити 

характер і порядок виникнення контактів при центральному співвідношенні 

щелеп, а також відсотковий розподіл сили, як на окремі зуби, так і на зубні 

сегменти. 

На оклюзіограмі (рис.4.9), де показано оклюзійні співвідношення 

здорового пацієнта Г., у нормі розподіл жувального тиску між лівою та правою 

частинами зубощелепної системи становить 50% на 50%. Проте нами було 

виявлено, що навіть за відсутності патології у хворих найчастіше 

спостерігалося невелике відхилення від цього співвідношення, тому за норму 

ми взяли інтервал 50±3% (із невеликою похибкою), який в обстежених нами 

здорових осіб становив у середньому (48,7/51,3)±0,24%. Вектор сумарної  сили 

в нормі знаходиться в білому овалі і не виходить за його межі, що і 

характеризує правильність змикання.  
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Рис. 4.9. Дані здорового пацієнта Г., 20 років. Норма оклюзійних 

співвідношень: а – розподіл оклюзійного співвідношення щелеп 50% на 50%;   

б – вектор сумарної  сили знаходиться в білому овалі. 

 

На 2D і 3D зображеннях оклюзіограм позначено площу зафарбовування 

оклюзійних площин відповідно до кожної групи зубів. Зокрема, у здорового 

пацієнта Г. зафарбування було всюди рівномірним, оскільки в нього розподіл 

оклюзійних співвідношень був ідеальним – 50%/50% (рис. 4.9). 

При обстеженні хворих ІІ групи, які потребували повторного 

ортопедичного лікування, дані апарату «Т-Skan ІІІ» показали порушення 

оклюзійних співвідношень. У хворої М, 35 років, із металопластмасовою 

мостовидною конструкцією протеза оклюзійне співвідношення склало 

23,6%/76,4% (рис. 4.10). Подібну клінічну картину в цій групі ми спостерігали з 

неякісними ортопедичними конструкціями, різними ступенями патологічного 

процесу зубних рядів (стертість або відколи облицювання, неякісне крайове 

прилягання, розцементування).  
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Рис. 4.10. Дані хворої М., 35 років із включеним дефектом зубного ряду 

ІІІ класу за Кеннеді в ділянці 24-27 зубів: а – відсутній 25 26 зубів; б – вектор 

сумарної сили знаходиться на протилежному боці  від дефекту; в – відсотковий 

розподіл оклюзійних співвідношень лівої і правої частин щелеп (23,6%/76,4 %). 

 

Крім того, можливість відображення аналітичних даних, таких як «центр 

сили» і «центр траєкторії сили», дозволяє всесторонньо оцінити загальний 

баланс прикусу. Інші параметри, такі як «визначення положення» і 

«максимум», підсумовують головні характеристики прикусу, надають лікарю 

цінну допомогу в діагностиці дефектів зубного ряду.  

Наші спостереження показали, що більшість хворих, яким вже раніше 

проводили ортопедичне лікування, мали менший дисбаланс відсоткового 

показника навантаження, ніж у пацієнтів, які потребували ортопедичного 

лікування. Це пояснювалося тим, що ортопедичні конструкції заміщували 

наявні дефекти зубних рядів, зменшували оклюзійне перевантаження на окремі 

зуби. Це мало велике значення на етапах проведення вдосконаленої хірургічної 

підготовки перед ортопедичним лікуванням, особливо для тих зубів, які ми 

використовували під опори в мостовидних конструкціях після резекції коренів 

та кістектомії, а також у період реабілітації, на етапах виготовлення тимчасових 

конструкцій, із метою виключення їх з оклюзії. 
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Після чого при максимальному змиканні зубів жувальний тиск 

переміщається в сторону зубів із більшим ступенем рухомості, а саме на ліву 

сторону з подальшим відсотковим розподілом 52,2% і 47,8% на праву на 1,126 

секунді змикання (рис.4.11).  

Крім того, розглянувши розподіл даного тиску на окремі зуби ми бачимо, 

що відсотковий розподіл жувального тиску на 27 зуб, який знаходиться в 

контакті, зріс з 13% до 18% на момент максимального змикання зубів. 

 
 

Рис. 4.11. Розподіл відсоткового показника жувальної сили на момент 

змикання зубів. 

 

Зокрема, у пацієнта К., 37 років, із дефектом зубного ряду у фронтальній 

ділянці, ІV клас по Кеннеді, нами були виявлені інші особливості розподілу 

жувального тиску, оскільки після пришліфовки (виключення з навантаження) 

не було відмічено суттєвих відхилень оклюзійних співвідношень між правою та 

лівою частинами щелеп. За відсутністю навантаження у фронтальній ділянці, 

вектор сумарної сили розміщувався в нижній частині сірого овалу (рис.4.12). 
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Рис. 4.12. Дані хворого К., 37 років, із дефектом зубного ряду ІV клас за 

Кеннеді:  а – вектор сумарної сили; б – відсутні 42, 41, 31, 32 зуби; в – 

відсотковий розподіл оклюзійних співвідношень лівої і правої частин щелеп 

(46,5% / 53,8 %). 

 

Хірургічна підготовка та медикаментозна корекція тканин пародонта 

виявилися ефективними методами. Тому при плануванні відновлення дефекту 

зубних рядів мостовидними протезами, необхідно враховувати стан опорних 

зубів та стан пародонта. Етапи підготовки та якість виготовлення цих 

конструкцій мають пряме значення для терміну використання і 

функціонального стану зубних рядів.  

 

Результати розділу 4 опубліковані в таких працях: 

1. Солдатюк ВМ, Рожко ММ. Удосконалення хірургічної підготовки 

хворих з частковими дефектами зубних рядів до ортопедичного лікування. 

Галицький лікарський вісник 2016; 23(1): 89-92. 

2. Солдатюк ВМ, Рожко ММ. Розробка методик хірургічної підготовки 

ротової порожнини до ортопедичного лікування. Архів клінічної медицини 

2016; 1(22): 71-5. 
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ВДОСКОНАЛЕНОЇ 

ХІРУРГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ 

ЗУБНИХ РЯДІВ ТА ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 

 

5.1. Клінічні показники стану ротової порожнини після ортопедичного 

лікування хворих 

Після комплексної підготовки хворих із різними ступенями важкості 

патологічного процесу зубних рядів, яке включало вдосконалену хірургічну 

підготовку, медикаментозну корекцію, використання тимчасової ортопедичної 

конструкції та ортопедичного лікування, заміщуючи дефекти зубних рядів 

незнімними металокерамічними конструкціями, мало найкращу картину за всіма 

показниками в ІІІв підгрупі. 

Аналізуючи результати індексних показників гігієни ротової порожнини, видно, 

що ОHІ-S (індекс Грін-Вермільйона) у середині групи та між групами мають 

відмінності, а особливо вони відрізняються одразу після ортопедичного лікування,  

порівняно з показниками до лікування (табл. 5.1). Особливо це прослідковується, у 

порівнянні між ІІІв підгрупою, одразу після хірургічного лікування (0,54±0,04) бала 

та ІІ групою через 12 місяців (2,17±0,04) бала, а це у 4 рази індекс менший (р5<0,01). 

Проте при порівнянні даних ОHІ-S, були встановлені достовірні відмінності, одразу 

після вдосконаленої хірургічної підготовки та ортопедичного лікування, які помітно 

покращувалися, але через 6 та 12 місяців показники знову погіршувались: р1<0,05, 

р2>0,01, р6>0,01, р9<0,01. Найкращі результати індекс Грін-Вермільйона 

спостерігались у ІІІв підгрупі, а після завершення комплексної підготовки досягнули 

показників контрольної групи р1=0,01, де р2>0,05, р6<0,01, р9<0,01. 

У дослідних групах із різними ступенями важкості патологічного процесу за 

пробою Ш-П (число Свракова) після лікування, зафіксовано зниження показника 

у всіх підгрупах одразу після ортопедичного лікування. Найбільші зміни 

відмічено в ІІ групі (3,87±0,19) бала, де р1>0,05, а це в 3,02 раза більше, у 

порівнянні з ІІІб підгрупою – (2,11±0,19) бала та показники були не стійкими. 

Через 6 та 12 місяців показники змінювалися в гіршу сторону, але вони були 

набагато кращими за показники до ортопедичного лікування ІІ групи, що 
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засвідчує вірогідну різницю в динаміці між групами: (р2<0,05, р6<0,01, р9<0,01). 

Поряд із цим, показники одразу після лікування були в ІІІв підгрупі найкращими, 

що засвідчує ефективність переваги вдосконаленої хірургічної підготовки. 

Характеризуючи значення індексу гінгівіту (ІГ) в обстежених хворих, ми 

виявили  найкращий результат у ІІІ в підгрупі (0,46±0,12) бала (р1<0,01), одразу 

після проведення підготовчих етапів перед ортопедичним лікуванням, у 

порівнянні з ІІІа підгрупою, що становив (1,94±0,12) бала (р6<0,01), а це в 4,21 

раза менше. У динаміці, через 6 та 12 місяців ці показники погіршувались і 

відповідали вже середнім показникам усіх груп. Середній ступінь гінгівіту ми 

діагностували у всіх хворих, яким було проведено ортопедичне лікування. 

Показник індексу Рамфйорда (ІР) після проведення комплексної підготовки 

та ортопедичного лікування не так різко зменшувався як по других показниках, 

але констатувалося покращення гігієнічного стану ротової порожнини у всіх 

групах (2,12±0,14 до1,52±0,13) бала, а це в 1,39 раза менше в ІІІв підгрупі, у 

порівнянні з ІІ групою, через 6 місяців в 1,29 раза і через 12 місяців в 1,52 раза в 

ІІІв підгрупі. Позитивні результати ми спостерігали у всіх підгрупах, але в ІІІб та 

ІІІа були гірші, ніж у ІІІв підгрупі й не мали стабільного характеру та не досягали 

показників контрольної групи (р1>0,01, р2<0,05, р6<0,01, р9>0,01). 

У процесі підготовки до ортопедичного лікування хворих із частковою 

втратою зубів, наявністю різного ступені важкості патологічного процесу тканин 

пародонта та кісткової тканини, вивчаючи пародонтальний індекс (РІ, Russel) у 

різних групах, дає можливість стверджувати про його найвищий показник у ІІ 

групі та ІІІа підгрупі, що відповідало показникам балів (3,12±0,11) та (2,97±0,10), 

де (р1>0,05) через 12 місяців після лікування, а це говорить про високу ступінь 

резорбтивних процесів в апікальних ділянках опорних зубів. Таке явище 

супроводжується гінгівітом та початковим пародонтитом і відповідає показникам 

балів (1,11±0,12) (р8>0,01) у ІІІв підгрупі – (1,40±0,11), у ІІІб підгрупі – (р6>0,01), 

(142,13±0,12) (р2>0,01) у ІІІа підгрупі та (2,43±0,22) (р1>0,05) у ІІ групі, які не були 

стійкими в динаміці після лікування. 

Запропоновані вдосконалені методики позитивно впливають на загальний 

гігієнічний стан ротової порожнини, порівняно з показниками до комплексної 

підготовки та після ортопедичного лікування в різні терміни спостереження. 
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Таблиця 5.1 

Динаміка клінічних показників у хворих після вдосконаленої хірургічної підготовки та проведення ортопедичного 

лікування 
 

Показники 
І група 
(конт-

рольна) 

ІІ група ІІІа підгрупа ІІІб підгрупа ІІІв підгрупа 

після 
хірургіч-

ного 
лікування 

через 6 
місяців 

через 12 
місяців 

після 
хірургіч-

ного 
лікування 

через 6 
місяців 

через 12 
місяців 

після 
хірургіч-

ного 
лікування 

через 6 
місяців 

через 12 
місяців 

після 
хірургіч-

ного 
лікування 

через 6 
місяців 

через 12 
місяців 

ОHI-S 
(індекс 
Грін-

Вермі-
льйона) 

0,53± 
0,05 

1,52±0,03 
р1>0,05 

1,73±0,03 
р1>0,05 
р2>0,01 

2,17±0,04 
р1>0,05 
р2>0,01 
р3>0,01 

1,24±0,03 
р1>0,05 
р2<0,01 
 

1,56±0,04 
р1>0,05 
р4>0,01 
 

1,67±0,04 
р1>0,05 
р4>0,01 
р5>0,01 
 

0,79±0,05 
р1>0,01 
р2<0,01 
р6<0,01 

1,10±0,03 
р1>0,01 
р7>0,01 
 

1,12±0,04 
р1>0,01 
р7>0,01 
р8>0,01 

0,54±0,04 
р1=0,01 
р2<0,05 
р6<0,01 
р9<0,01 

0,67±0,05 
р1>0,01 
р10>0,01 

0,78±0,04 
р1>0,01 
р10>0,01 
р11>0,01 

Ш-П 
(число 

Свракова) 

1,39± 
0,15 

2,63±0,19 
р1>0,05 

3,73±0,19 
р1>0,05 
р2>0,01 

3,87±0,19 
р1>0,05 
р2>0,01 
р3>0,01 
 

2,41±0,17 
р1>0,05 
р2<0,01 
 

2,86±0,17 
р1>0,05 
р4>0,01 

2,95±0,17 
р1>0,05 
р4>0,01 
р5>0,01 

 

2,11±0,16 
р1>0,01 
р2<0,01 
р6<0,01 

2,39±0,18 
р1>0,01 
р7>0,01 

 

2,88±0,16 
р1>0,01 
р7>0,01 
р8>0,01 
 

1,61±0,17 
р1>0,01 
р2<0,05 
р6<0,01 
р9<0,01 

1,82±0,17 
р1>0,01 
р10>0,01 

1,96±0,16 
р1>0,01 
р10>0,01 
р11>0,01 

ІГ (індекс 
гінгівіту 

0,41± 
0,11 

2,37±0,14 
р1>0,05 

2,55±0,14 
р1>0,05 
р2>0,01 

2,89±0,13 
р1>0,05 
p2>0,01 
р3>0,01 
 

1,32±0,14 
р1>0,05 
р2<0,01 

1,59±0,14 
р1>0,05 
р4>0,01 

1,81±0,13 
р1>0,05 
р4>0,01 
р5>0,01 
 

0,89±0,13 
р1>0,01 
р2<0,01 
р6<0,01 

1,44±0,12 
р1>0,01 
р7>0,01 
 

1,80±0,13 
р1>0,01 
р7>0,01 
р8>0,01 

0,46±0,12 
р1>0,01 
р2<0,05 
р6<0,01 
р9<0,01 

0,55±0,12 
р1>0,01 
р10>0,01 

0,59±0,14 
р1>0,01 
р10>0,01 
р11>0,01 

ІР (індекс 
Рамфйор-

да) 

1,42± 
0,15 

2,12±0,13 
р1>0,05 

2,36±0,13 
р1>0,05 
р2>0,01 

2,86±0,14 
р1>0,05 
p2>0,01 
р3>0,01 
 

2,14±0,13 
р1>0,05 
р2<0,01 

2,62±0,15 
р1>0,05 
р4>0,01 

2,97±0,1 
р1>0,05 
р4>0,01 
р5>0,01 
 

1,97±0,15 
р1>0,01 
р2<0,01 
р6<0,01 
 

2,17±0,13 
р1>0,01 
р7>0,01 
 

2,45±0,14 
р1>0,01 
р7>0,01 
р8>0,01 
 

1,52±0,12 
р1>0,01 
р2<0,05 
р6<0,01 
р9<0,01 

1,82±0,12 
р1>0,01 
р10>0,01 

1,87±0,12 
р1>0,01 
р10>0,01 
р11>0,01 

 

 

 

 1
0
6
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Продовження таблиці 5.1 
 

РІ (індекс 
Расселя) 

0,89± 
0,12 

 

2,43±0,22 
р1>0,05 

2,83±0,11 
р1>0,05 
р2>0,01 

3,12±0,12 
р1>0,05 
p2>0,01 
р3>0,01 
 

1,42±0,13 
р1>0,05 
р2<0,01 

2,78±0,14 
р1>0,05 
р4>0,01 

2,97±0,13 
р1>0,05 
р4>0,01 
р5>0,01 
 

1,40±0,14 
р1>0,01 
р2<0,01 
р6<0,01 

2,03±0,15 
р1>0,01 
р7>0,01 
 

2,59±0,13 
р1>0,01 
р7>0,01 
р8>0,01 
 

1,11±0,12 
р1>0,01 
р2<0,05 
р6<0,01 
р9<0,01 

1,81±0,14 
р1>0,01 
р10>0,01 

1,98±0,13 
р1>0,01 
р10>0,01 
р11>0,01 

 
Примітки: Вірогідність різниці показників: р1 – до величини показників контрольної групи; р2 – до величини показників після 
хірургічного лікування ІІ груп; р3 – до величини показників через 6місяців в ІІ групі; р4 – до величини показників після 
хірургічного лікування в ІІІа підгрупі; р5 – до показників через 6 місяців в ІІІа підгрупі; р6 – до величини показників після 
хірургічного лікування ІІІа; р7  – до показників після хірургічного лікування в ІІІб підгрупі; р8 – до показників через 6 місяців в 
ІІІб підгрупі; р9– до величини показників після хірургічного лікування до ІІІб підгрупи; р10 – до величини показників після 
хірургічного лікування в ІІІв підгрупі; р11 – до показників через 6 місяців в ІІІв підгрупі. 
 

          

1
0
7
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5.2. Динаміка змін показників кровопостачання тканин пародонта у 

хворих після проведення вдосконаленої хірургічної підготовки та 

ортопедичного лікування 

Метод функціонального дослідження інтенсивності мікроциркуляції – 

лазерно-доплеровська флуометрія (ЛДФ) дає можливість оцінити результати 

лікування на мікроциркуляторному рівні в тканинах пародонта у хворих різних 

дослідних груп, де була встановлена регуляторна дія проведеного лікування на 

стан кровопостачання тканин пародонта.  

Вивчаючи результати ПМ (перфузії мікроциркуляції), яка характеризує 

величину середнього потоку крові в інтервалах часу реєстрації, або 

середньоквадратичне значення показника мікроциркуляції, було зафіксовано 

зниження її у хворих при виражених різної ступені важкості патологічних 

процесів. Після проведеного комплексного лікування показники змінювались у 

позитивну сторону, а перфузійні одиниці в ІІІв підгрупі одразу після лікування 

були вищими, ніж показники в контрольній групі (табл.5.2), де ПМ –

(20,57±0,69) (р1>0,05). Через 6 та 12 місяців показники дещо знижувались, але були 

вищими, ніж у контрольній групі, відповідно – (18,85±0,87) (р5>0,01), (18,10±0,36) 

(р6>0,01), проте різниця з даними до лікування залишалася достовірною 

(р2<0,01), а досягнутий через 12 місяців показник ПМ відповідав такому в 

контрольній групі (р1<0,01). 

Зростання показника ПМ у ІІ групі свідчило про підвищення перфузії в 

тканинах пародонта, у порівнянні до лікування він був близьким до норми. 

Після лікування показник ПМ зріс в 1,33 раза і становив (17,28±0,37) (р2>0,01), 

але кінцеві результати в динаміці через 6 місяців та 12 місяців в усіх групах, у 

порівнянніз контрольною групою, мали незначну відмінність, і мали тенденцію 

до зниження, у порівнянні одразу після лікування. Вірогідна різниця з 

показниками контрольної групи виявлена і в ІІІв підгрупі через 6 та 12 місяців 

після лікування (р6<0,01, р7>0,01, р8<0,01). 

Середньоквадратичне число ẟ, середнє коливання перфузії відносно 

середнього значення потоку крові, яке закономірно знижувалося при зниженні 
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показника ПМ у хворих різного ступеня важкості патологічного процесу, після 

комплексного лікування зростало в 2,59 раза (р2<0,01). Отримане число ẟ, 

порівняно з даними в здорових, було в 1,31 раза (р1>0,01) вищим, що засвідчило 

значне збільшення потоку еритроцитів. Через півроку та рік цей показник 

залишався в нормі і різниця його була незначною (р1>0,05), а, у порівнянні з 

показниками до лікування, залишався великим (р2<0,01). Це вказує на 

досягнення повної нормалізації функціонального стану мікроциркуляції під 

впливом розробленого нами лікувального комплексу. 

У хворих ІІ групи так і не вдалося відновити нормальне кровопостачання в 

тканинах пародонта протягом 6 місяців після лікування. Проте через 12 місяців 

показник ẟ був вищим відносно даних до лікування (р2<0,01), став значно 

меншим, ніж у пацієнтів контрольної групи, а різниця – достовірною (р1<0,01). 

Підвищення після лікування величини показника Кʋ, який характеризує 

вазомоторну активність судин, а також відображає покращення стану 

мікроциркуляції, у хворих дослідних груп зростав, але на відміну показників 

ПМ і ẟ - не так активно. Показник Кʋ після комплексного лікування 

зрівнювався з показником у контрольної групи, у деяких випадках був вищим, 

але недовго (р1>0,05) і таку закономірність ми спостерігали у віддалені терміни 

після ортопедичного лікування. Вазомоторна активність судин у ІІІв підгрупі та 

її різниця з даними до лікування, одразу після лікування та через 6 та 12 місяців 

ІІІв підгрупи була вірогідною (р1<0,05, р2<0,01, р3<0,01, р4>0,01). Лікування за 

загальноприйнятими методиками також регулювало вазомоторну стан судин і 

показник Кʋ підвищувався одразу після лікування (р2<0,01). Різниця з даними 

до лікування та через 6 місяців ставала меншою в 1,34 раза, а через 12 місяців 

лише в 1,11 раза і була вже не достовірною (р2>0,05). 

Можна стверджувати, що отримані результати досліджень показали, що 

комплексна підготовка та ортопедичне лікування патологічних процесів різних 

ступенів важкості зубних рядів, сприяє регуляції мікроциркуляторних процесів 

тканин пародонта у всіх дослідних групах. А показник ПМ і ẟ помірно 

збільшувався після проведення ортопедичного лікування в ІІІв підгрупі та дещо 

перевищував показник контрольної групи. Через 6 та 12 місяців 
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мікроциркуляторні процеси у хворих ІІІ групи врівноважувались, а показники 

ПМ і ẟ відповідали показникам контрольної групи. У хворих ІІ групи через 6 

та 12 місяців ці показники мали тенденцію до зниження і не були такими 

стабільними та суттєво відрізнялися від даних у контрольній групі (р1<0,01). 

Помітніше зміни вазомоторної функції спостерігалися в показника Кʋ у хворих 

ІІІв підгрупи одразу після лікування (р1>0,01), у ІІ групі та ІІІа та ІІІб підгрупі 

не було досягнуто в жодні терміни спостереження.  

Таблиця 5.2 

Показники мікроциркуляції тканин пародонта у хворих після проведення 

вдосконаленої хірургічної підготовки та ортопедичного лікування 

Показ-

ники 

І група 

(конт-

рольна) 

n=20 

ІІ група ІІІв підгрупа 

після 

лікування 

n=20 

через 

 6місяців 

n=20 

через 

12місяців 

n=15 

після 

лікування 

n=20 

через 

6 місяців 

n=20 

через 

12місяців 

n=20 

ПМ 

пер. од 

18,14± 

0,17 

17,28±0,39 

р1<0,05 

 

17,05±0,42 

р1<0,01 

р2<0,01 

 

16,19±0,31 

р1<0,01 

р2<0,01 

р3<0,05 

20,57±0,69 

р1>0,01 

р4>0,05 

р5>0,01 

р6>0,05 

 

18,85±0,37 

р1>0,01 

р5>0,05 

р6>0,05 

р7<0,01 

18,10±0,36 

р1>0,05 

р5>0,05 

р6>0,01 

р7<0,01 

р8<0,01 

δ 

пер. од 

2,31± 

0,9 

2,05± 

0,13 

р1<0,05 

1,91±0,17 

р1>0,05 

р2<0,01 

1,86±0,19 

р1>0,05 

р2<0,01 

р3<0,01 

2,63±0,14 

р1>0,05 

р4>0,05 

р5>0,01 

р6>0,05 

2,52±0,71 

р1>0,05 

р5>0,01 

р6>0,05 

р7<0,01 

2,24±0,18 

р1<0,05 

р5>0,05 

р6>0,01 

р7<0,01 

р8<0,01 

Кν, % 13,12± 

0,42 

12,81±0,53 

р1<0,05 

11,92±0,48 

р1<0,05 

р2<0,01 

 

11,22±0,61 

р1<0,05 

р2<0,01 

р3<0,05 

 

13,84±0,57 

р1>0,01 

р4>0,01 

р5>0,01 

р6>0,05 

 

13,39±0,38 

р1>0,05 

р5>0,01 

р6>0,05 

р7<0,01 

13,15±0,62 

р1<0,05 

р5>0,05 

р6<0,01 

р7<0,01 

р8<0,01 

Примітки: Вірогідність різниці показників: р1 – до величини показників 

контрольної групи; р2 – до величини показників після лікування в ІІ групі; р3 – 

до величини показників після лікування через 6 місяців в ІІ групі; р4 – до 

величини показників після хірургічного лікування ІІ групи у хворих ІІІв 

підгрупи; р5 – до величини показників після лікування через 6 місяців ІІ групи у 

хворих ІІІв підгрупи; р6 – до величини показників після лікування 12 місяців ІІ 

групи в хворих ІІІв підгрупи; р7 – до величини в ІІІв підгрупи після лікування; 

р8 – до величини після лікування через 6 місяців у ІІІв підгрупі. 
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Клінічний приклад: ЛДФ-грама пацієнта А. 42 років, із дефектом зубного 

ряду ІІІ клас по Кеннеді та радикулярною кістою в ділянці 22 та 23 зубів, де 

амплітуда коливання ПМ становила в середньому 12,23 пф.од. Після 

хірургічної підготовки, медикаментозної корекції та завершення ортопедичного 

лікування амплітуда показника ПМ піднімалася та складалав середньому 21,34 

пф.од., що відображено на LDF-грамах (рис.5.1). 

Ці показники через 6 місяців, де амплітуда коливання знижувалася і 

наближалася до показників контрольної групи, ПМ досяг 18,25 пф.од., а через 

12 місяців тенденція зниження продовжувалася, показник ПМ був нижчим, ніж 

у здорових і становив 15,78 пф. од. 

Визначення зміни показників ЛДФ – дає право засвідчити суттєве 

порушення гемодинаміки тканин пародонта у хворих із дефектами різної 

ступені важкості патологічного процесу зубних рядів, у порівнянні з 

контрольною групою. При вивченні показників ЛДФ встановлено зниження 

інтенсивності капілярного кровотоку в середньому на 25% від норми, це 

говорить про запально-деструктивні зміни в пародонті. Показники судинних 

порушень також залежать від картини виражених клінічних ознак запалення 

пародонта, належної гігієни ротової порожнини та ефективного ортопедичного 

лікування, що є основною доказовою базою мікроциркуляторних змін у 

патогенезі захворювань пародонта в цієї категорії хворих. 

Дослідження ЛДФ дає можливість практичним лікарям-стоматологам-

ортопедам оцінити функціональний стан тканин пародонта опорних зубів при 

пародонтитах різного ступеня важкості, вибрати оптимальну ортопедичну 

конструкцію, зробити прогноз лікування. 
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Рис. 5.1. ЛДФ-грама пацієнта А. 42 років: а) до лікування; б) одразу після 

хірургічного лікування; в) через 6 місяців після ортопедичного лікування;         

г) через 12 місяців після ортопедичного лікування. 

 

5.3. Оцінка біохімічних змін ротової рідини у хворих після 

вдосконаленої підготовки та проведеного ортопедичного лікування 

Проведення вдосконаленої хірургічної підготовки до ортопедичного 

лікування у хворих із різними ступенями важкості патологічних процесів 

зубних рядів дає суттєве покращення загальної клінічної картини, що можна 

зафіксувати по результатах біохімічних показників ротової рідини. Найбільш 

показовою вона була у хворих третьої групи (ІІІв та ІІІб підгрупах) відразу 

після лікування і ці показники утримувалися протягом усього часу 

спостереження. Особливо значне зниження кількості оксипроліну та загального 

білку було відмічене в ІІІв підгрупі з проведенням удосконаленої хірургічної 

підготовки. 

а 
б 

в г 
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У хворих ІІ групи, які мали патологічні зміни в зубних рядах та 

ортопедичні конструкції, що були виготовлені по загальноприйнятих 

методиках, вміст загального білка одразу після хірургічного лікування, 

знижувався, у порівнянні до лікування, але не набував значень контрольної 

групи – (4,42±0,49) мг/мл (р1>0,05), через 6 місяців після ортопедичного 

лікування – (4,76±0,19) мг/мл був ще вищим, порівняно з контрольною групою 

–(3,56±0,25) мг/мл і ця різниця була достовірною р1>0,05 (табл. 5.3). Після 

проведеної вдосконаленої хірургічної підготовки та виготовлення 

металокерамічної незнімної конструкції різниця кількості загального білка в 

ротовій рідині зменшувалася до (3,72±0,24) мг/мл (р8<0,01) у ІІІв підгрупі і 

показники наближалися до норми, а у відсотковому еквіваленті по відношенню 

до контрольної групи відповідно: 18%, 16%, 5% – одразу після лікування. 

Тенденції до зниження через 6 та 12 місяців ми не спостерігали, а навпаки, 

спостерігалось незначне підвищення його вмісту (р8<0,01, р9>0,01, р10>0,01). 

Показники оксипроліну в ротовій рідині у хворих різних груп 

відрізнялися від (3,72±0,19) мкг/мл у ІІ групі до (3,47±0,24) мкг/мл ІІІб підгрупи 

та (3,34±0,22) мкг/мл ІІІв підгрупи одразу після лікування, що говорить про 

достовірну різницю по групах (р1>0,05, р4<0,01, р8<0,01), а у відсотковому 

співвідношенні він відрізнявся на 12%; 5,6%; 1%. Цифрова та відсоткова 

різниця зниження оксипроліну в ротовій рідині довела ефективність лікування. 

 Отже наші дослідження підтвердили порушення білкового обміну та 

оксипроліну у хворих із патологічними процесами в зубних рядах, які 

потребували комплексної підготовки та проведення ортопедичного лікування. 

Одразу після лікування у всіх групах хворих, яким було проведено ортопедичне 

лікування, а особливо після комплексної медикаментозної підготовки, ці 

показники наближалися до показників здорових осіб і досягнутий знижений 

вміст загального білка та оксипроліну зберігався практично цілий рік. 
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Таблиця 5.3 

Зміни вмісту загального білка та оксипроліну в ротовій рідині хворих у різні терміни спостереження 

 

Показ-

ники 

І група 

контро-

льна 

n=25 

ІІ група ІІІ б підгрупа ІІІ в підгрупа 

після 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=15 

через 

6місяців 

n=15 

через 12 

місяців 

n=15 

після 

хірургіч-

ноголікув

ання 

n=15 

через 6 

місяців 

 n=15 

через 12 

місяців 

 n=15 

після 

хірургіч-

ноголікув

ання 

n=15 

через 6 

місяців 

n=15 

через 12 

місяців 

n=15 

Загальний 

білок, 

мг/мл 

 

3,56±0,25 4,42±0,49 

р1>0,05 

4,76±0,19 

р1>0,05 

р2>0,01 

4,86±0,23 

р1>0,05 

р2>0,01 

р3>0,01 

4,19±0,25 

р1>0,05 

р4<0,01 

4,36±0,21 

р1>0,05 

р5>0,01 

4,50±0,22 

р1>0,05 

р6>0,01 

3,72±0,24 

р1>0,05 

р7<0,01 

р8<0,01 

3,85±0,22 

р1>0,05 

р9>0,01 

4,05±0,25 

р1>0,05 

р10>0,01 

Окси-

пролін, 

мкг/мл 

 

3,37±0,22 

 

3,72±0,19 

р1>0,05 

3,81±0,20 

р1>0,05 

р2>0,01 

3,85±0,25 

р1>0,05 

р2>0,01 

р3>0,01 

3,47±0,24 

р1>0,05 

р4<0,01 

3,54±0,21 

р1>0,05 

р5>0,01 

3,66±0,24 

р1>0,05 

р6>0,01 

3,34±0,22 

р1<0,05 

р7<0,01 

р8<0,01 

3,45±0,25 

р1<0,05 

р9>0,01 

3,48±0,21 

р1>0,05 

р9>0,01 

р10>0,01 

Примітки: Вірогідність різниці показників: р1– до величини показників контрольної групи; р2 – до величини показників 

після хірургічного лікування в ІІ групі; р3 – до величини показників через 6 місяців після ортопедичного лікування ІІ 

групи; р4 – до величини показників після хірургічного лікування ІІ групи в ІІІб підгрупі; р5 – до величини показників після 

хірургічного лікування в ІІІб підгрупі; р6 – до величини показників після ортопедичного лікування через 6 місяців в ІІІб 

підгрупі; р7 – до величини показників після хірургічного лікування ІІ групи в ІІІв підгрупі; р8 – до величини показників 

після хірургічного лікування ІІІб підгрупи в ІІІв підгрупі; р9 – до величини показників після хірургічного лікування в ІІІв 

підгрупі; р10 – до величини показників через 6 місяців після ортопедичного лікування ІІІв підгрупи. 

1
1
4
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Раціональне проведення ортопедичного лікування дефектів зубних рядів 

впливало і на мікроелементний обмін в організмі. Відомо, що мікроелементи, а 

саме мідь та цинк, відіграють значну роль в організмі, регулюють кальцій-

фосфорний обмін у кістковій тканині, без якого остеобластичне 

диференціювання не здійснюється, а вчасне та якісне ортопедичне лікування 

сприяє регуляції мікроелементного обміну (табл.5.4). 

Рівень мікроелементів у хворих із різними ступенями важкості 

патологічного процесу відрізнявся не тільки, у порівнянні з контрольною 

групою, а  були результати покращення клінічної картини в усіх групах. 

Показники вмісту міді у хворих ІІ групи засвідчили, що загальноприйняте 

лікування також сприяло регулюванню вмісту міді, де (83,66±5,92) мкг/л 

(р1>0,05) отримані одразу після лікування і через 6 місяців – (89,54±6,43) млг/л 

(р2>0,01) та 12 місяців (93,52±7,65) мкг/л (р3>0,01), достовірно відрізнялися від 

даних до лікування. Проте тривалої стабілізації рівня міді досягнути не вдалося, 

бо він підвищувався, а різниця з показником до лікування ставала 

недостовірною (р1>0,05). Найбільш виражені ці показники покращення 

прослідковувались у IIIв підгрупі – (76,29±8,13) млг/л (р1<0,01, р7<0,01, 

р8<0,01). Аналізуючи показники, бачимо, що вміст міді у хворих ІІІв підгрупи, 

порівняно з даними ІІ групи (93,52±5,43), в 1,22 раза менше. Порівняння 

показників рівня міді різних груп характеризується достовірною відмінністю. 

Рівень цинку в ротовій рідині, навпаки, мав тенденцію до зростання, 

різниця між показниками одразу після лікування в ротовій рідині у хворих II 

групи та IІІв підгрупі, із (439,75±12,9) млг/л до (521,65±17,37) млг/л, а це в 1,18 

раза більше (р1>0.05). Проте в більшості випадків біохімічні результати в ІІ 

групі та в ІІІа підгрупі не давали вірогідної різниці між собою та були 

близькими. У ІІІв підгрупі вміст цинку був найвищий – (521,65±11,63) млг/л 

(р1>0,05, р7>0,01, р8>0,01) і ці показники були стабільними. Зростання рівня 

цинку в ротовій рідині в різних групах говорить про відновлення балансу цинку 

в організмі, різниця між групами була вірогідною. 
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Таблиця 5.4 

Динаміка показників рівня мікроелементів у хворих різних груп після хірургічної підготовки та ортопедичного 

лікування 

Показ-

ники 

І група 

конт-

рольна 

n=25 

ІІ група ІІІб підгрупа ІІІв підгрупа 

після 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=15 

через 6 

місяців 

n=15 

через 12 

місяцівn=

15 

після 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=15 

через 6 

місяців 

n=15 

через 12 

місяців 

n=15 

після 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=15 

через 6 

місяцівn=

15 

через 12 

місяців 

n=15 

Мідь, 

мкг/л 

77,54± 

5,43 

 

83,66± 

5,92 

р1>0,05 

89,54± 

6,43 

р1>0,05 

р2>0,01 

 

93,52± 

7,65 

р1>0,05 

р2>0,01 

р3>0,01 

81,78± 

5,95 

р1>0,05 

р4<0,01 

83,54± 

6,33 

р1>0,05 

р5>0,01 

86,85± 

8,57 

р1>0,05 

р5>0,01 

р6>0,01 

76,29± 

8,13 

р1<0,01 

р7<0,05 

р8<0,01 

79,57± 

7,17 

р1<0,01 

р9>0,01 

80,49± 

5,93 

р1<0,01 

р10>0,01 

Цинк, 

мкг/л 

495,13± 

10,24 

 

439,75± 

12,45 

р1<0,05 

437,73± 

12,32 

р1<0,05 

р2<0,01 

 

430,76± 

11,35 

р1<0,05 

р2<0,01 

р3<0,01 

476,87± 

12,75 

р1<0,05 

р4>0,01 

457,84± 

13,32 

р1<0,01 

р5<0,01 

440,85± 

12,95 

р1<0,01 

р5>0,01 

р6<0,01 

521,65± 

11,63 

р1>0,05 

р7>0,05 

р8>0,01 

504,53± 

13,73 

р1>0,01 

р9<0,01 

498,71± 

12,98 

р1>0,01 

р9<0,01 

Примітки: Вірогідність різниці показників: р1 – до величини показників контрольної групи; р2 – до величини показників 

після хірургічного лікування в ІІ групі; р3 – до величини показників через 6 місяців після ортопедичного лікування ІІ 

групи; р4 – до величини показників після хірургічного лікування ІІ групи в ІІІб підгрупі; р5 – до величини показників 

після хірургічного лікування в ІІІб підгрупі; р6 – до величини показників після ортопедичного лікування через 6 місяців 

в ІІІб підгрупі; р7 – до величини показників після хірургічного лікування ІІ групи в ІІІв підгрупі; р8– до величини 

показників після хірургічного лікування ІІІб підгрупи в ІІІв підгрупі; р9 – до величини показників після хірургічного 

лікування в ІІІв підгрупі; р10 – до величини показників через 6 місяців після ортопедичного лікування ІІІв підгрупи.

1
1
6
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Біохімічні зміни ферментативної активності ротової рідини у хворих із 

патологічними процесами зубних рядів, де проводили хірургічну підготовку та 

медикаментозне лікування були встановлені показники зміни активності кислої 

та лужної фосфатаз, що є невід’ємними складовими в перебігу ферментативних 

мінералізаційних процесів усіх тканин організму, у тому числі і кісткової 

системи. Динаміка змін активності кислої та лужної фосфатаз приведена в табл. 

5.5. 

Показники активності маркера резорбції кісткової тканини – кислої фосфатази 

у хворих ІІІв підгрупи наближались до показників контрольної групи, а між групами 

прослідковувалася явна відмінність: у ІІ групі після лікування з (129,54±10,52) 

н/моль(с•л) (р1>0,05) до (109,32±8,35) н/моль(с•л) (р1<0,05, р7<0,05, р8<0,01,) 

знижувалася до показників контрольної групи – (111,89±11,87) н/моль(с•л), а це в 

1,27 раза менше. Показники ІІІа та ІІІб підгруп одразу після лікування мали нижчі 

показники, але не відмінні від ІІ групи. Уже через 6 та 12 місяців показники кислої 

фосфатази у всіх групах зростали, але не стрімко (р3>0,001, р6>0,001, р10>0,001), що 

вказувало на деяке посилення резорбції кісткової тканини. 

Після проведення вдосконаленої хірургічної підготовки зниження 

активності лужної фосфатази в ІІІв підгрупі було очевидним і статистично 

достовірним, порівняно з ІІ групою, але досягти показників норми вдалося 

тільки в ІІІв підгрупі (1075±38,71) (р1<0,01, р7>0,01, р8>0,01). Натомість, у 

порівнянні з кислою фосфатазою, активність лужної фосфатази одразу після 

лікування знижувалась, що ми побачили в динаміці змін, різко активізувалась 

одразу після лікування майже у всіх групах, досягаючи показників контрольної 

групи та зберігалися на такому рівні майже весь час спостереження. 

Комплексна хірургічна підготовка сприяла нормалізації та стабілізації 

ферментативної активності кислої фосфатази і лужної фосфатази, за 

показниками активності кислої фосфатази лікування, запропоноване нами, було 

більш ефективним. Активність лужної фосфатази добре регулювалася у всіх 

хворих, хоча більш близькими до норми показники були тільки відразу після 

лікування, ніж через 6 і 12 місяців.  
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Таблиця 5.5 

Показники активності ферментативних процесів у ротовій рідині хворих із різними станами патологічних 

процесів у зубних рядах після лікування 

Показники 

І група 

контроль-

на 

n=20 

ІІ група ІІІ б підгрупа ІІІ в підгрупа 

після 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=20 

через 6 міс. 

n=20 

через 12 

міс. 

n=20 

після 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=20 

через 6 

міс. 

n=20 

через 12 

міс 

n=20 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=20 

через 6 

міс 

n=20 

через 12 

міс 

n=20 

Кисла 

фосфатаза 

Н/моль 

(с•л) 

111,89± 

11,97 

129,54± 

10,52 

р1>0,05 

140,31± 

10,52 

р1>0,05 

р2>0,01 

148,36± 

9,75 

р1>0,05 

р2>0,01 

р3>0,01 

122,36± 

9,75 

р1>0,05 

р4<0,05 

131,55± 

10,34 

р1>0,05 

р5>0,01 

136,53± 

9,83 

р1>0,05 

р5>0,01 

р6>0,01 

109,32± 

8,35 

р1<0,01 

р7<0,01 

р8<0,01 

112,13± 

9,55 

р1<0,01 

р9>0,01 

 

117,18± 

10,21 

р1<0,01 

р9>0,01 

р10>0,01 

Лужна 

фосфатаза 

Н/моль 

(с•л) 

1093,12± 

38,17 

920,29± 

40,43 

р1<0,05 

 

892,73± 

38,55 

р1<0,05 

р2<0,01 

861,73± 

38,55 

р1<0,05 

р2<0,01 

р3<0,01 

986,73± 

38,55 

р1<0,05 

р4>0,05 

979,93± 

18,57 

р1<0,05 

р5>0,01 

985,83± 

39,95 

р1>0,05 

р5>0,01 

р6>0,01 

1075± 

38,51 

р1<0,01 

р7>0,01 

р8>0,01 

1011,76± 

41,48 

р1<0,01 

р9<0,01 

 

992,17± 

39,15 

р1<0,01 

р9<0,01 

р10<0,01 

Примітки: Вірогідність різниці показників: р1 – до величини показників контрольної групи; р2 – до величини показників 

після хірургічного лікування в ІІ групі; р3 – до величини показників через 6 місяців після ортопедичного лікування ІІ 

групи; р4 – до величини показників після хірургічного лікування ІІ групи в ІІІб підгрупі; р5 – до величини показників 

після хірургічного лікування в ІІІб підгрупі; р6– до величини показників після ортопедичного лікування через 6 місяців в 

ІІІб підгрупі; р7 – до величини показників після хірургічного лікування ІІ групи в ІІІв підгрупі; р8 – до величини 

показників після хірургічного лікування ІІІб підгрупи в ІІІв підгрупі; р9 – до величини показників після хірургічного 

лікування в ІІІв підгрупі; р10 – до величини показників через 6 місяців після ортопедичного лікування ІІІв підгрупи. 
 

1
1
8
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5.4. Результати хірургічної підготовки та проведення ортопедичного 

лікування в різних групах хворих за прооксидантно-антиоксидантними 

показниками ротової рідини 

Оцінювання результатів удосконаленої хірургічної підготовки з 

медикаментозною корекцією при дефектах зубних рядів проводилося за 

дослідженням антиоксидантних змін в організмі. Ці зміни досліджувались у 

системі АОЗ (антиоксидантного захисту), за змінами ПОБ (перекисне 

окислення білків) у ротовій рідині. 

Інтегральним показником пероксидного ушкодження самих білків і 

білкових структур (ферментів, гормонів тощо) є показники ОМБ. У хворих із 

різними ступенями важкості патологічних процесів зубних рядів, ми 

спостерігали за даними ОМБ (356, 370, 430), результати яких представлені в 

таблиці 5.6. У хворих із патологічними станами зубних рядів відмічається 

порушення прооксидантних і антиоксидантних взаємодій в організмі, які 

проявляються підвищенням вмісту оксидантів та зниженням активності 

антиоксидантних ферментів. 

Незначне підвищення кількості ОМБ356 у ротовій рідині в ІІ групі до 

(0,052±0,058) ум. од., після хірургічної підготовки не досягло показників 

контрольної групи, проте через півроку показники погіршувались до 

(0,057±0,005) ум.од. і через рік – до (0,059±0,054) ум.од. (р1>0,01, р2>0,01), а 

різниця з даними до лікування була вірогідною (р1<0,005, р1<0,01). Схожі 

закономірності за показниками кількості ОМБ356 у ротовій рідині були й у 

хворих ІІІа підгрупи. 

 Одразу після лікування вміст ОМБ356 у підгрупі ІІІв склав (0,043±0,057) 

ум.од., а це майже показник контрольної групи (р1=0,01), у порівнянні з 

підгрупою ІІІб, де він до лікування був в 1,28 раза вищим і незначне зниження 

до (0,049±0,005) ум. од. (р9>0,01) через півроку та рік та це падіння 

спостерігалось і через 12 місяців (0,051±0,005) ум. од.(р10>0,05). 
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Таблиця 5.6 

Показники ОМБ у ротовій рідині у хворих із різними ступенями патологічних процесів зубних рядів після підготовки та 

проведення ортопедичного лікування 

Примітки: Вірогідність різниці показників: р1 – до величини показників контрольної групи; р2 – до величини показників після 

хірургічного лікування в ІІ групі; р3 – до величини показників через 6 місяців після ортопедичного лікування ІІ групи; р4 – до 

величини показників після хірургічного лікування ІІ групи в ІІІб підгрупі; р5 – до величини показників після хірургічного лікування в 

ІІІб підгрупі; р6 – до величини показників після ортопедичного лікування через 6 місяців в ІІІб підгрупі; р7 – до величини показників 

після хірургічного лікування ІІ групи в ІІІв підгрупі; р8– до величини показників після хірургічного лікування ІІІб підгрупи в ІІІв 

підгрупі; р9 – до величини показників після хірургічного лікування в ІІІв підгрупі; р10 – до величини показників через 6 місяців після 

ортопедичного лікування ІІІв підгрупи. 

Показ-

ники 

І група 

контроль-

на 

n=20 

ІІ група ІІІб підгрупа ІІІв підгрупа 

після 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=20 

через 6 

місяців 

n=20 

через 12  

місяців 

n=20 

після 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=20 

через 6  

місяців 

n=20 

через 12  

місяців 

n=20 

після 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=20 

через 6  

місяців 

n=20 

через 12  

місяців n=20 

ОМБ 

356 у.о. 

0,041± 

0,007 

0,052±0,058 

р1>0,01 

 

0,057±0,005 

р1>0,01 

р2>0,01 

0,059±0,054 

р1>0,01 

р2>0,01 

р3>0,01 

0,051±0,005 

р1<0,01 

р4<0,01 

0,054±0,049 

р1>0,01 

р5>0,01 

0,058±0,056 

р1>0,01 

р5>0,01 

р6>0,01 

0,043±0,007 

р1<0,01 

р7<0,01 

р8<0,01 

0,049±0,005 

р1>0,01 

р9>0,01 

0,051±0,005 

р1>0,01 

р10>0,05 

ОМБ 

370 у.о. 

0,057± 

0,007 

0,055±0,006 

р1<0,01 

0,060±0,006 

р1>0,01 

р2>0,01 

0,063±0,003 

р1>0,01 

р2>0,01 

р3>0,01 

0,054±0,003 

р1<0,01 

р4<0,01 

0,057±0,005 

р1>0,01 

р5>0,01 

 

0,058±0,007 

р1>0,01 

р5>0,01 

р6>0,01 

0,051±0,006 

р1<0,01 

р7<0,01 

р8<0,01 

0,052±0,007 

р1<0,01 

р9>0,01 

0,055±0,006 

р1>0,01 

р10>0,01 

ОМБ 

430 у.о. 

0,017± 

0,002 

0,019±0,03 

р1<0,05 

 

0,020±0,003 

р1>0,01 

р2>0,01 

0,023±0,003 

р1>0,01 

р2>0,01 

р3>0,01 

0,017±0,003 

р1<0,01 

р4<0,01 

0,020±0,003 

р1>0,01 

р5>0,01 

 

0,019±0,002 

р1>0,01 

р5>0,01 

р6>0,01 

0,015±0,003 

р1<0,01 

р7<0,01 

р8<0,01 

0,019±0,002 

р1<0,01 

р9>0,01 

0,019±0,003 

р1>0,01 

р10>0,01 

1
2
0
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 Близькими за значеннями до рівня ОМБ при довжині хвилі 356 нм були 

показники вмісту ОМБ при довжині хвилі 370 нм як у ІІІв підгрупі, одразу 

після лікування і були нижчими від контрольної групи (0,051±0,006) ум.од. 

(р1<0,05), так і у хворих ІІ групи – (0,055±0,003) ум.од., але вони були 

нестабільними і гальмування процесів ПОБ не було таким помітним. 

Показники ОМБ370 знижувалися через 6 і 12 місяців після лікування відповідно: 

в 1,09; 1,14 і 1,29 раза в ІІ групі (р1>0,01, р2>0,01), а в ІІІб підгрупі ці показники 

були подібними з контрольною групою (р1=0,01).  

Значне зниження спостерігалося стосовно кількості ОМБ430 у хворих ІІІв 

підгрупи після хірургічної підготовки і складали (0,015±0,002) ум.од., де (р1<0,01), 

а в ІІІб підгрупі показники були дещо вищі – (0,017±0,002) ум.од. (р1=0,01). 

Досягнуті результати утримувались й у віддалені терміни спостереження через 6 

та 12 місяців (р1>0,01, р1>0,01, р1>0,005). Підсумовуючи, можна зазначити, що за 

всіма показниками ОМБ у хворих ІІІв підгрупи не виявлено достовірних 

відмінностей у кількості цих продуктів ПОБ й із даними контрольної групи. 

Досягнуті результати зберігалися протягом року, різниця з вихідними даними 

залишалася вірогідною, де р1 був у діапазоні р1<0,05 – р1=0,01. 

Можна стверджувати, що у хворих із різними ступенями важкості 

патологічного процесу зростав рівень ОМБ, а це свідчить про розбалансування 

прооксидантних і антиоксидантних взаємодій в організмі. А після проведення 

санації ротової порожнини, медикаментозної корекції та ортопедичного 

лікування, цей показник одразу покращувався і наближався до показників 

контрольної групи. 

Про антиоксидантну активність запропонованого нами комплексного 

лікування свідчить і той факт, що на фоні зниження показників ПОБ різко 

підвищувалася антиоксидантна активність ферментів СОД і каталази. 

У хворих із патологічними станами зубних рядів відмічається порушення 

прооксидантних і антиоксидантних взаємодій в організмі, які проявляються 

підвищенням вмісту оксидантів та зниженням активності антиоксидантних 

ферментів СОД та каталази. Про антиоксидантну активність запропонованого 
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нами комплексного лікування свідчить і той факт, що зниження показників 

ПОБ різко підвищувалася антиоксидантна активність ферментів СОД і каталази 

(табл. 5.7).  

За результатами досліджень хворих ІІІв підгрупи активність СОД у 

ротовій рідині, яка до комплексної підготовки була зниженою на 20,72%, після 

проведеного лікування зросла в 1,57 раза, перевищуючи результати ІІ групи 

(р7>0,01) та показники контрольної групи (р1>0,01). Зниження активності СОД, 

яке спостерігалося через 6 та 12 місяців після ортопедичного лікування, було 

несуттєвим, а різниця з вихідними даними залишалася вірогідною (р1<0,05). 

Близькі закономірності за зміною активності СОД спостерігалися і у хворих 

інших груп. 

Активність каталази в ротовій рідині хворих ІІІв підгрупи внаслідок 

комплексних заходів зростала в 1,6 раза, у порівнянні до ІІ групи, одразу після 

лікування (р1>0,01, р7>0,05, р8>0,05), а через 6 та 12 місяців ці показники мали 

тенденцію до зниження, не досягнувши показників контрольної групи. 

Показники в ІІ групі були найнижчими серед всіх груп та за весь період 

клінічного спостереження.  

У хворих із дефектами зубних рядів, які потребують ортопедичного 

лікування, посилюються прооксидантні процеси, що проявляється достовірним 

підвищенням у ротовій рідині альдегідних та кетонових похідних нейтрального 

і основного характеру. Водночас, у цих хворих послаблюється 

антиоксидантний захист, що підтверджує значне зниження активності 

ферментів СОД та каталази. Проведення комплексної підготовки ротової 

порожнини, медикаментозної корекції, а саме, застосування остеотропних, 

сорбентних, антиоксидантних препаратів та адаптогенів із урахуванням 

спеціальної хірургічної підготовки до ортопедичного лікування дало 

позитивний ефект.  
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Таблиця 5.7 

Показники активності ферментів каталази та СОД у ротовій рідині в досліджуваних групах у динаміці 

Примітки: Вірогідність різниці показників: р1 – до величини показників контрольної групи; р2 – до величини показників 

після хірургічного лікування в ІІ групі; р3 – до величини показників через 6 місяців після ортопедичного лікування ІІ групи; 

р4 – до величини показників після хірургічного лікування ІІ групи в ІІІб підгрупі; р5 – до величини показників після 

хірургічного лікування в ІІІб підгрупі; р6 – до величини показників після ортопедичного лікування через 6 місяців в ІІІб 

підгрупі; р7 – до величини показників після хірургічного лікування ІІ групи в ІІІв підгрупі; р8 – до величини показників 

після хірургічного лікування ІІІб підгрупи в ІІІв підгрупі; р9 – до величини показників після хірургічного лікування в ІІІв 

підгрупі; р10 – до величини показників через 6 місяців після ортопедичного лікування ІІІв підгрупи. 

 

Показники 

 

І група 
контроль-

наn=25 

ІІ група ІІІб підгрупа ІІІв підгрупа 

після 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=20 

через 6 

місяців 

n=20 

через 12  

місяців  

n=20 

після 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=20 

через 6  

місяців  

n=20 

через 12  

місяців  

n=20 

після 

хірургіч-

ного 

лікування 

n=20 

через 6  

місяців 

n=20 

через 12  

місяців  

n=20 

СОД 

МЕ/мг 

43,13± 

2,31 

40,29± 

2,89 

р1<0,05 

 

38,95± 

3,75 

р1<0,05 

р2<0,01 

37,63± 

3,96 

р1<0,05 

р2<0,01 

р3<0,01 

41,36± 

2,63 

р1<0,05 

р4<0,01 

40,54± 

2,75 

р1<0,05 

р5<0,01 

 

39,16± 

2,93 

р1<0,01 

р5<0,01 

р6<0,01 

45,74± 

5,52 

р1>0,01 

р7>0,05 

р8>0,05 

45,36± 

2,93 

р1<0,05 

р9<0,01 

 

41,74± 

3,31 

р1>0,05 

р10<0,05 

Каталаза 

у.о. 

6,37±0,26 5,87±0,21 

р1<0,05 

 

5,32±0,34 

р1<0,05 

р2<0,01 

5,29±0,24 

р1<0,05 

р2<0,01 

р3<0,05 

6,05±0,25 

р1<0,05 

р4<0,01 

6,11±0,34 

р1<0,05 

р5<0,01 

 

5,94±2,25 

р1<0,05 

р5<0,01 

р6<0,01 

6,25±0,26 

р1<0,01 

р7>0,05 

р8>0,01 

6,17±0,27 

р1<0,01 

р9<0,01 

 

6,15±0,17 

р1>0,01 

р10<0,01 

1
2
3
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5.5. Динаміка змін оклюзійних контактів після підготовки та 

проведення ортопедичного лікування 

Після проведення вдосконаленої хірургічної підготовки та 

медикаментозної корекції ми здійснювали ортопедичне лікування, заміщуючи 

дефекти зубних рядів метолокерамічними протезами. Під час припасування та 

фіксації контролювали оклюзійні співвідношення за допомогою апарату        

«T-skan-ІІІ», досягаючи стану зубних рядів, коли вектор сумарної сили 

знаходився в межах норми в білому овалі. 

На 2D та 3D зображеннях ми фіксували рівномірний розподіл усіх 

навантажень для кожної групи зубів відповідно (рис.5.2). 

 

Рис. 5.2. Дані пацієнта Т., 37 років із дефектом зубного ряду IV класу за 

Кеннеді, після ортопедичного лікування. 

 

Якісне виготовлення ортопедичних конструкцій, а це пришліфовування 

оклюзійних контактів, усунення вузлів супраоклюзій, досягнення в кінцевому 

результаті, рівномірного оклюзійного співвідношення (у ІІІв підгрупі  50% на 

50 %), а після завершення ортопедичного лікування досягнення цього 

результату на тривалий час – було нашим завданням. 

 Цього результату не було досягнуто у всіх наших групах через 6 та 12 

місяців, наприклад, у хворого ІІ групи В. 46 років, правої та лівої частини 

щелеп становило 41,5% на 58,5%, що вказувало на перевантаження правого 
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боку. Вектор сумарної сили не знаходився в білому овалі, на 3D зображенні 

відмічалися супраконтакти в ділянці 17, 15, 22 та 27 зубів (рис.5.3). 

 

Рис. 5.3. Дані хворого В.,46 років, з дефектом зубного ряду ІІІ класу за 

Кеннеді після ортопедичного лікування. 

 

Після пришліфовування та припасування ортопедичної конструкції у 

хворого В. співвідношення обох боків щелеп становило 50,4% на 49,6%, а 

вектор сумарної сили знаходився в центрі білого овалу. Це засвідчує, що на 

момент повної оклюзії сили розподілилися рівномірно, а це підтверджується 

тим, що на 3D немає жодного супраконтакту (рис.5.4). 

 

Рис. 5.4. Дані хворого В., 46 років, із дефектом зубного ряду ІІІ класу за 

Кеннеді, після припасування та фіксації ортопедичної конструкції. 
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Такий розподіл оклюзійного навантаження між правою і лівою частиною 

щелеп попереджає ортопедичну конструкцію від сколу кераміки, 

розцементування коронок на опорних зубах, усуває основний травматичний 

чинник для тканин пародонта, добре впливає на стан скронево–

нижньощелепного суглоба та сприяє досягненню функціонального комфорту у 

хворих. 

Наводимо приклад хворого О. із дефектом зубного ряду ІV класу за 

Кеннеді. На оклюзіограмі після вдосконаленої хірургічної підготовки та 

медикаментозної корекції оклюзійне співвідношення становило 46,6% на 

53,4%, що вказувало на перевантаження лівого боку. Вектор сумарної сили не 

знаходився в білому овалі, на 3D видно супраконтакти (рис.5.5). 

 

 

Рис. 5.5. Дані хворого О., із дефектом зубного ряду IV класу за Кеннеді 

перед ортопедичним лікуванням. 

 

Після проведеної операції резекції верхівки кореня 12 зуба, який 

знаходився в стані супраоклюзії, ми провели негайне виведення його з цього 

стану – це виготовлення тимчасової ортопедичної конструкції та проведення 

стабілізації на час реабілітації і використання його як опори, при кінцевому 

ортопедичному лікуванні. Провівши пришліфовування у фронтальній ділянці, 

ми досягнули перерозподілу оклюзійного навантаження на зубні ряди – 49,9% 
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на 51,1%. Вектор сумарної сили знаходився в білому овалі і на 3D зображенні 

супраконтакти не відмічались (рис.5.6). 

 

 

Рис. 5.6. Дані хворого О. із дефектом зубного ряду IV класу за Кеннеді, 

після вибіркового прошліфовування. 

 

Після кінцевого ортопедичного лікування, виготовлення металокерамічних 

конструкцій оклюзійне співвідношення правої та лівої частини щелеп становив 

47,4% на 52,6%. Розподіл оклюзійних навантажень нормалізувався і вектор 

сумарної сили знаходився в білому овалі (рис.5.7). 

 

 

Рис. 5.7. Дані хворого О., 39 років, із дефектом зубного ряду IV класу за 

Кеннеді після ортопедичного лікування. 
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Наші дослідження підтвердили, що здійснене нами визначення 

супраконтактів після ортопедичного лікування за допомогою апарату                    

«T-Scan ІІІ» як при первинній діагностиці, так і на етапах виготовлення 

незнімної ортопедичної конструкції, сприяє покращенню й удосконаленню її та 

уникненню помилок на етапах ортопедичного лікування. Це можливе завдяки 

тому, що комп’ютеризована програма T-Scan дозволяє оцінити стан 

функціональних співвідношень, тиск на оклюзійну поверхню, який виникає при 

взаємодії зубів верхньої і нижньої щелеп при рухах нижньої щелепи, і часову 

послідовність виникнення контактів. Це дає змогу здійснити корекцію, 

результатом якої є точна і передбачувана оклюзія. 

Проведення хірургічної підготовки, медикаментозної корекції зубних 

рядів та доортопедичне лікування підтверджено клінічними показниками в 

період після лікування. Констатовано покращення індексних показників 

ротової порожнини у віддалені терміни спостереження без їхнього погіршення 

у хворих ІІІв підгрупи,у порівнянні з хворими ІІ групи. Відзначено значне 

покращення гемодинаміки у хворих ІІІв підгрупи. Після ортопедичного 

лікування рівень мікроелементів відрізнявся від показників у контрольній 

групі, був результатом покращення клінічної картини. Підтвердженням 

ефективності запропонованих удосконалень були показники  прооксидантних 

та антиоксидантних процесів у ротовій порожнині. Нормалізація оклюзійних 

контактів була запорукою довготривалого та ефективного використання 

ортопедичних конструкцій і збереження опорних зубів. 

Проведення хірургічної підготовки та медикаментозної корекції при 

підготовці хворих до ортопедичного лікування покращувало індексні 

показники ротової порожнини, значно відновлювалися динамічні показники 

кровопостачання тканин пародонта. 

Показники білкового обміну та оксипроліну після проведення підготовки 

до ортопедичного лікування наближалися до показників у контрольній групі, 

відмічено нормалізацію обміну цинку та міді. Про антиоксидантну активність 

запропонованих методик свідчив і той факт, що на фоні зниження показників 
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ПОБ різко підвищувалася антиоксидантна активність ферментів СОД і 

каталази. Нормалізація оклюзійних співвідношень була підгрунтям подальшого 

ефективного ортопедичного лікування та максимального збереження опорних 

зубів. 

Результати розділу 5 опубліковані в таких працях: 

 

1. Солдатюк ВМ, Рожко ММ, Ерстенюк ГМ. Біохімічні зміни ротової 

рідини у пацієнтів з дефектами зубних рядів, що користуються незнімними 

конструкціями протезів. Вісник проблем біології і медицини 2015; 2/4(121): 351-4. 

2. Солдатюк ВМ. Результати ортопедичного лікування пацієнтів після 

комплексної підготовки ротової порожнини. Актуальні проблеми сучасної 

медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. Полтава. 

2016; 16, 4(56)3: 239-244. 

3. Солдатюк ВМ, Рожко ММ. Ефективність комплексної підготовки 

ротовї порожнини до ортопедичного лікування. Галицький лікарський вісник 

2016; 23(2): 56-60. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

На сьогоднішній день потреба в ортопедичному лікуванні в більшості 

країн світу складає не менше 50% дорослого населення, по Україні потреба 

коливається від 75 до 80% [81]. 

Атрофія і деформація коміркового відростка та його частини, яка виникає 

після видалення зубів та патологічних процесів не тільки затримує, але і значно 

ускладнює проведення ортопедичного лікування. Актуальним залишається 

завдання відновлення дефектів зубних рядів із використанням тих зубів, які 

мали періапікальні зміни зі значною атрофією кісткової тканини. За останні 

десятиріччя ця проблема не втратила актуальності і викликає подальшу 

зацікавленістьу науковців [162, 103, 168]. 

Багато досліджень проведено по вивченню темпів старіння та атрофії 

кісткової тканини, остеопорозу та його ускладнень у населення різних регіонів, 

які підтверджують найвищий показник у населення Західного регіону України 

[128, 167]. 

Дана проблема вирішується шляхом розробки нових методик операцій, 

використанням матеріалів, які здатні відновлювати втрачений об’єм кістки та 

покращують її регенеративну властивість. Метою нашого дослідження було 

вдосконалити та впровадити в клініку ортопедичної стоматології способи 

спеціальної хірургічної підготовки хворих до ортопедичного лікування та 

максимального подовження їхнього ефективного використання. 

Запорукою успішного ортопедичного лікування поряд із спеціальними 

заходами підготовки ротової порожнини, безумовно, є її належний гігієнічний 

стан. 

Нами проведено обстеження 240 хворих, які підлягали ортопедичному 

лікуванню з метою оцінки клінічного стану ротової порожнини з різними 

патологічними станами. 

За даними індексу гігієни ОНІ-S,  зроблено висновок про низький рівень 

знань та вмінь догляду за ротовою порожниною. Нами виявлена клінічна 
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закономірність зв’язку стану гігієни та клінічної ситуації. Так, при абсцедуючій 

формі пародонтиту показник індексу ОНІ- S сягав (2,72±0,05) бала, тоді як при 

хронічному гранулематозному періодонтиті (1,61 ±0,04) бала. 

Наявність запального процесу в тканинах пародонта має прямий вплив на 

стан тканин пародонта. За оцінкою йодного числа Свракова відмічено 

інтенсивний запальний процес у хворих з абсцедуючою формою пародонтиту 

(7,21±0,03) бала. Помірно виражений запальний процес діагностовано при 

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

Відомо про негативний вплив на результати ортопедичного лікування 

дистрофічних змін у тканинах пародонта. Пародонтальний індекс (PI, Rassel) дав 

можливість оцінити рівень деструктивних змін у кістковій тканині. Найвищі 

показники пародонтального індексу відмічено при абсцесі тканин пародонта – 

(3,86±0,06) бала. При діагностованому хронічному ГП І ступеня і резидуальних 

кістах показники пародонтального індексу становили (1,89±0,04) бала та 

(1,79±0,04) бала, відповідно. Отримані дані є дуже інформативними і свідчать про 

те, що з наростанням запального процесу в тканинах пародонта паралельно 

прогресує і резорбція міжкоміркових перетинок та кісткової тканини. 

Доведено, що наявність зубоясенних кишень має прямий вплив на 

ефективність ортопедичного лікування, про що свідчать дані, отримані при 

вивченні індексу Рамфйорда. Так, при абсцедуючій формі пародонтиту індекс 

був на рівні (5,21±0,1) 1 бала і знижувався до (1,74±0,04) бала при верхівкових 

змінах в періодонті. 

Аналіз вивчення індексу гінгівіту (ІГ) показав високі показники 

кровоточивості при абсцедуючій формі пародонтиту, які дорівнювали 

(2,61±0,11) бала і по мірі зниження інтенсивності запального процесу 

знижувалися і показники індексу гінгівіту (ІГ) аж до (1,61±0,11) при 

хронічному гранулюючому періодонтиті. 

Проведена клінічна оцінка стану тканин ротової порожнини при різних 

клінічних ситуаціях є показанням до проведення доортопедичної підготовки 

хворих з ураженнями тканин пародонта, апікальними змінами періодонта, 
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кісткової тканини. Обов’язковою ланкою в підготовці такого контингенту 

хворих є проведення професійної гігієни з наступним навчанням догляду за 

ротовою порожниною і вибором засобів гігієни. 

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.). 

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.). 

Запропоновані методики та інструментарій дозволили зберегти тканини 

коміркового відростка та частини, опорні зуби до ортопедичного лікування. 

Для покращення регенерації ремоделювання кісткової тканини, м’яких 

тканин застосовували медикаментозну корекцію з використанням остеотропних 

препаратів штучного та натурального походження «Кергап-Т 300», «Коллапан-

Л», «Остеопласт К». Використовували адсорбент «Ентеросгель», антиоксидант 

«Еноант», адаптоген «Біотрит-Дента», комплексний препарату «Остеоплюс». 

Із метою вивчення динаміки змін клінічних показників було 
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проаналізовано зокрема мікроциркуляцію в тканинах пародонта за допомогою 

ЛДФ. Встановлено регуляторну дію проведеного лікування хворим із 

патологічними станами зубних рядів на стан кровопостачання тканин 

пародонта. Середньоквадратичне відхилення знижувалось в 1,40 раза, а після 

підготовки до ортопедичного лікування цей показник помітно збільшувався в 

1,69 раза, у порівнянні з II групою були вищими в 1,28 раза. Дані корелюються 

з дослідженнями [64, 100]. 

Помітніше підвищення за показниками вазомоторної активності судин 

пародонта IIIв підгрупи відразу після лікування було більшим, але 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 рівень 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 

рівень білків був (3,56±0,25) мг/мл, що доповнює раніше отримані дані [103]. 

Рівень оксипроліну в ротовій рідині контрольної групи був (3,37+0,25) 

мкг/мл, а у хворих IIIв підгрупи до лікування був на рівні (4,55±0,27) мкг/мл, 

проведена комплексна підготовка до ортопедичного лікування дозволила 

знизити рівень оксипроліну до (3,34±0,25) мкг/мл. Необхідно відмітити, що у 

хворих II групи після підготовки до ортопедичного лікування рівень 

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

Показник рівня міді у хворих контрольної групи становив (77,54±5,43) 

мкг/л у хворих II групи – (83,66±5,92) мкг/л, а у хворих IIIв підгрупи 

констатовано різку зміну, перед підготовкою до ортопедичного лікування та 

після його завершення відповідно (98,51±5,42) та (76,29±8,13) мкг/л. 

Отримані нами результати доповнюють раніше проведені дослідження 

про те, що рівень цинку тісно пов’язаний із рівнем кальцію та міді. 
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Встановлено різке зниження рівня цинку від (495,13±10,24) мкг/л до 

(439,75±12,45) мкг/л у хворих II групи. 

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.). Після проведення підготовки до 

ортопедичного лікування зростання активності лужної фосфатази було 

очевидним і статистично достовірним,  порівняно з II групою хворих. 

Результати вивчення ОМБ 356,370 показали, що у хворих II та IIIв 

підгрупи після підготовки до ортопедичного лікування наближались до 

показників хворих контрольної групи. 

Відмічено зниження показників активності ферментів каталази та СОД у 

хворих II та IIIв підгрупи, у порівнянні з контрольною групою. 

На етапах підготовки до ортопедичного лікування з різними ступенями 

важкості патологічного процесу в зубних рядах стан оклюзійних співвідношень 

мав важливе значення. На підготовчих етапах 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. Отримані дані 

розширили спектр вивчення даного питання, які були проведені [97]. Можливість 

аналізу таких показників як «центр сили» і «центр траєкторії сили» дозволяв 

всесторонньо оцінювати 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, що незначне відхилення, яке 

становило 48,7 на 51,3%, а вектор сумарної сили знаходився в білому овалі і не 

виходив за його межі, було показником правильності змикання зубних рядів 
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при центральному співвідношенні щелеп. При таких показниках ми вважали, 

що зубні ряди підготовлені до ортопедичного лікування. 

Згідно з наміченими завданнями дисертаційної роботи, які необхідно було 

реалізувати, 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 були індексні показники стану ротової порожнини. 

Показники індексу ОНІ-S мали тенденцію до коливань. Так через 6 

місяців показник індексу у хворих II групи становив (1,56±0,04) бала, у хворих 

IIIб підгрупи (1,10±0,03) бала, а у хворих IIIв підгрупи він був найбільш 

наближеним до рівня індексу в контрольній групі, відповідно (0,67±0,05) та 

(0,53±0,05) бала. Через 12 місяців після ортопедичного лікування індекс ОНІ-S 

зростав, що вказувало на погіршення гігієнічного стану ротової порожнини. 

Зокрема, у хворих II групи його рівень становив (2,17±0,04) бала, а у хворих IIIв 

підгрупи – (0,78±0,04) бала. 

Значні коливання в показниках індексу Свракова відмічено протягом 

усього часу спостереження. Найбільші коливання встановлено по відношенню 

до контрольної групи хворих II групи, а у хворих IIIв підгрупи ці відхилення 

були найменшими. 

Найбільш стабільні показники індексу гінгівіту (ІГ) відмічено у хворих 

IIIв підгрупи. Необхідно відмітити, що в динаміці спостереження через 6 та 12 

місяців ці показники погіршувались. Середній ступінь гінгівіту діагностовано у 

всіх хворих, яким було проведено ортопедичне лікування. 

Показники індексу Рамфйорда після проведеного ортопедичного 

лікування на відміну від інших індексів мали тенденцію до різкої зміни, але в 

той же час було констатовано покращення гігієнічного стану ротової 

порожнини у всіх групах. 

Клінічні спостереження підтвердили ефективність запропонованих 

методик підготовки до ортопедичного лікування та їхній позитивний вплив на 
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гігієнічний стан ротової порожнини. 

Використання під час клінічних досліджень ЛДФ 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 показників в 

IIIв підгрупі хворих до (20,57±0,69), (18,85±0,87) та (18,10+0,36) перфузійних 

одиниць відповідно. 

Вазомоторна активність судин у IIIв підгрупі зразу після лікування, 6 та 12 

місяців після, залишалася стабільною, у порівнянні з даними хворих II групи. 

Отримані результати дають нам можливість стверджувати про позитивний 

вплив комплексної підготовки та ортопедичного лікування на регуляцію 

мікроциркуляторних процесів у тканинах пародонта обстежених хворих. 

На стан клінічної картини суттєвий вплив мав обмін загального білку та 

оксипроліну. Відмічено зміни в динаміці рівня загального білку між 

контрольною групою (3,56±0,25) мг/л, II групою після 12 місяців по 

завершенню ортопедичного лікування – (4,86±0,23) мг/л та хворих IIIв підгрупи 

після 12 місяців по завершенню ортопедичного лікування до (4,05±0,25) мг/л, 

що, безумовно, указує на стабілізацію процесів у тканинах пародонта. Динаміка 

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

У результаті проведених досліджень встановлено, що рівень міді мав 

тенденцію до зниження особливо після 6 та 12 місяців по завершенню 

ортопедичного лікування, у порівнянні з контрольною групою. Необхідно 

відмітити, що тривалої стабілізації рівня міді, досягнути не вдалося, рівень мав 

тенденцію до підвищення, а різниця з показником до початку підготовки до 

лікування ставала недостовірною. 

Рівень цинку в ротовій порожнині, навпаки, мав тенденцію до зростання, 

так у хворих II групи його рівень становив (439,75±12,9) мкг/л, а у хворих IIIв 

підгрупи (521,65±17,37) мкг/л, у порівнянні до початку лікування, у більшості 

випадків отримані показники не давали вірогідної різниці. 
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Кисла фосфатаза, як відомо є маркером резорбції кісткової тканини, тому 

отримані результати давали можливість оцінити ефективність проведених 

лікувально-профілактичних заходів. 

Рівень кислої фосфатази у хворих IIIв підгрупи наближався до показників 

у хворих контрольної групи, але необхідно 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 очевидним і достовірним у хворих IIIв підгрупи, у порівнянні 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. 

Окислювана модифікація білків є інтегральним показником пероксидного 

ушкодження білків та білкових структур. Вміст ОМБ в IIIв підгрупі після 12 

місяців складав (0,043±0,007) ум.од., що було близьким до показників 

контрольної групи. 

Нами встановлено, що у хворих із різними ступенями важкості 

патологічних процесів у зубних рядах зростав рівень ОМБ, 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 ПОБ 

і на їхньому фоні спостерігали різке підвищення антиоксидантних показників 

ферментів СОД і каталази. 

Результати досліджень показали, що у хворих IIIв підгрупи активність 

СОД у ротовій порожнині 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 
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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, у порівнянні з пацієнтами II групи, а через 6 та 12 

місяців отримані показники мали тенденцію до зниження. 

Важливим клінічним показником якості підготовки зубних рядів до 

ортопедичного лікування є нормалізація оклюзійних співвідношень. 

 Поряд із використанням ряду вдосконалених методик підготовки зубних 

рядів до ортопедичного лікування, нами використано надсучасний апарат 

фіксації та динамічного аналізу стану оклюзії «Т-Skan III». Нами досягнуто 

наміченої мети, яка полягала в досягненні рівномірних оклюзійних 

співвідношень між зубними рядами 50% на 50%, коли вектор сумарної сили 

знаходився в межах норми в білому овалі. 

Апарат «Т-Skan III» нами використано на всіх етапах ортопедичного 

лікування та в період після завершення ортопедичного лікування. 

Комп’ютеризована система «Т-Skan III» дозволила нам оцінити 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 спостережень та лабораторних досліджень і перегукується з 

отриманими даними [100, 105, 103, 116, 117, 175], що в кінцевому результаті 

подовжило терміни ефективного використання ортопедичних конструкцій та 

збереження опорних зубів. 
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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 

(129,54±10,52) н/моль. Активність лужної фосфатази та її зростання було 
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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. 
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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). 
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Додаток А 

1. Солдатюк ВМ, Рожко ММ, Ерстенюк ГМ. Біохімічні зміни ротової 

рідини у пацієнтів з дефектами зубних рядів, що користуються незнімними 

конструкціями протезів. Вісник проблем біології і медицини 2015; 2/4(121): 351-4 

(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 ВМ, Рожко ММ. Удосконалення хірургічної підготовки 

хворих з частковими дефектами зубних рядів до ортопедичного лікування. 

Галицький лікарський вісник 2016; 23(1): 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 ВМ, Рожко ММ. Розробка методик хірургічної підготовки 

ротової порожнини до ортопедичного лікування. Архів клінічної медицини 

2016; 1(22): 71-5(Здобувач розробив методики хірургічної підготовки ротової 

порожнини до ортопедичного лікування, провів клінічні дослідження і 

статистичну обробку, аналізував одержані дані, написав статтю; професор 

Рожко М.М. надавав консультативну допомогу та редагував статтю). 

4. Солдатюк ВМ. Результати ортопедичного лікування пацієнтів після 

комплексної підготовки ротової порожнини. Актуальні проблеми сучасної 

медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. Полтава. 

2016; 16, 4(56)3: 239-244 (Здобувач провів клінічні дослідження і статистичну 

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

надавав консультативну допомогу та редагував статтю). 

5. Солдатюк ВМ, Рожко ММ. Ефективність комплексної підготовки 

ротовї порожнини до ортопедичного лікування. Галицький лікарський вісник 

2016; 23(2): 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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6. Солдатюк ВМ, Рожко ММ, Кіндрат ГВ.  Індексна характеристика 

стану ротової порожнини у пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів. 

Архів клінічної медицини 2017; 1(23): 27-9 (Здобувач провів вивчення клінічного 

стану ротової порожнини, статистичну обробку, аналізував отримані дані, 

написав статтю; професор Рожко М.М. та доцент Кіндрат Г.В. надавали 

консультативну допомогу та редагували статтю). 

7. Солдатюк ВМ. Підвищення ефективності хірургічної підготовки хворих 

з дефектами зубних рядів до ортопедичного лікування. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, 

перспективні напрямки розвитку». Івано-Франківськ 23-24 вересня 2010: 53. 

8. Солдатюк ВМ. Підвищення ефективності хірургічної підготовки 

хворих з частковими дефектами зубних рядів до ортопедичного лікування. 

Матеріали республіканської науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Сучасні досягнення та перспективи розвитку хірургічної стоматології 

та щелепно-лицьової хірургії». Харків 14 жовтня 2010: 37. 

9. Солдатюк ВМ. Динаміка змін пародонтальних індексів після проведення 

комплексу заходів у пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів перед 

ортопедичним лікуванням. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю присвяченої 105-річчю від дня народження 

професора Я.Д. Кіршенблата. Клінічна та експериментальна патологія; 2017 XVI, 

№ 3(61) 2: 83-4(Здобувач провів вивчення змін пародонтальних індексів, 

статистичну обробку, аналізував отримані дані, написав тези; професор 

Рожко М.М. надавав консультативну допомогу та редагував тези). 

10. Патент на корисну модель 68245 Україна; МПКА61В10/00 Солдатюк 

ВМ, Рожко ММ Утримувач м’яких тканин для проведення хірургічних операцій 

в ротовій порожнині. u201108406 заявл. 04.07.2011 опубл. 26.03.2012 бюл. 6 

(Здобувач здійснив збір матеріалу, аналізував отримані дані, розробив і 

написав патент; професор Рожко М.М. надавав консультативну допомогу). 

11. Патент на корисну модель 75915 Україна; МПКА61С7/00 Солдатюк ВМ, 

Рожко ММ, Парасюк ГЗ Інструмент для вирівнювання кісткових виступів та 
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гострих країв коміркових відростків щелеп.u201202020 заявл. 22.02.2012 опубл. 

25.12.2012 бюл. 24 (Здобувач здійснив збір матеріалу, аналізував отримані 

дані, розробив і написав патент; професор Рожко М.М. надавав 

консультативну допомогу). 

12. Патент на корисну модель 84362 Україна; МПКА61В3/00 Солдатюк 

ВМ, Рожко ММ Кореневий екстрактор. а201303650 заявл. 26.03.2013 опубл. 

25.10.2013 бюл. 20 (Здобувач здійснив збір матеріалу, аналізував отримані 

дані, розробив і написав патент; професор Рожко М.М. та доцент Парасюк 

Г.З. надавали консультативну допомогу). 
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Додаток Б 

 

КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ХВОРОГО 
 

1. Паспортні дані: 

1.1. ПІП 

1.2. Вік 

1.3. Стать 

1.4. Місце проживання 

1.5. Професія 

 

2. Наявність супутньої патології: 

2.1. Немає 

2.2. Захворювання органів дихання 

2.3. Захворювання ССС 

2.4. Захворювання ШКТ 

2.5. Хвороби обміну 

2.6. Хвороби крові 

2.7. Нейро-психічні розлади 

2.8. Алергійні захворювання 

 

3. Зовнішньоротовий огляд: 

3.1. Стан шкірних покривів 

3.2. Стан червоної облямівки губ 

3.3. Стан регіонарних лімфатичних вузлів 

 

4. Зубна формула: 

1817161514131211 2122232425262728 

4847464544434241 3132333435363738 

 

5. Об’єктивна оцінка пародонту: 

5.1. Індекс гігієни ІГ (Гріна-Вермійона (OHI-S)) 

5.2. Індекс Шілера-Пісарєва (Ш. П.) 

5.3. Індекс Рамфйорда (ІР) 

5.4. Пародонтит: 

5.4.1. Початковий 

5.4.2. І ст. 

5.4.3. ІІ ст. 

5.4.4. ІІІ ст. 
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6. СОПР: 

6.1. В нормі 

6.2. Локальні запальні зміни 

6.3. Диф. запальні зміни 

6.4. Кандидоз  

 

7. Пародонтологічний статус: 

7.1. Стан ясенних сосочків 

7.2. Маргінальна частина ясен 

7.3. Стан коміркової частини 

7.4. Гіперемія ясен 

7.5. Набряк 

7.6. Гіпертрофія 

7.7. Кровоточивість 

7.8. Ступінь рухомості зубів 

7.9. Глибина зубоясенних кишень   

7.10. Наявність ексудату з ПК 

 

8. Стан зубних рядів: 

8.1. Кількість інтактних зубів 

8.2. Кількість пошкоджених зубів 

8.3. Кількість пломбованих зубів 

8.4. Кількість зубів покритих коронкою 

8.5. Опорні зуби в мостоподібному протезі 

8.6. Кількість штучних зубів 

8.7. Наявність часткових пластинкових протезів 

8.8. Не протезованих, з дефектами зубних рядів 

 

9. Ортопедичне лікування: 

9.1. Первинне 

9.2. Вторинне 

9.3. Додаткове 

 

10. Тривалість користування наявною ортопедичною конструкцією: 

10.1. До 1 року 

10.2. 1-2 роки 

10.3. 2-4 роки 

10.4. 4-8 років 

10.5. 8-10 років 

10.6. 10 років і більше 
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11. Яка підготовка проводилась перед ортопедичним лікуванням: 

11.1. Не проводилась 

11.2. Видалення зруйнованих зубів 

11.3. Видалення пародонтозних зубів 

11.4. Проведення ендодонтичного лікування 

11.5. Проведення протизапальної терапії,   

11.6. Зняття одиночних  та консольних протезів 

11.7. Виготовлення тимчасових ортопедичних  

 

12. Необхідність спеціальної хірургічної підготовки перед ортопедичним 

лікуванням: 

12.1. Проведення екстракції з застосуванням остеотропних препаратів 

12.2. Проведення зубозберігаючих операцій 

12.3. Проведення операцій з наявним пародонтологічним статусом 

 

13. Опис ортопедичної конструкції  у порожнині рота: 

13.1. Кількість опорних зубів 

13.2. Кількість штучних зубів 

13.3. Наявність консольних конструкцій 

13.4. Наявність штамповано-паяних ортопедичних конструкцій 

13.5. Наявність мостоподібних акрильних конструкцій 

13.6. Наявність металопластмасових конструкцій 

13.7. Наявність металокерамічних конструкцій 

13.8.  Різновидність ортопедичних конструкцій 

 

14.  Наявність проведених додаткових функціональних та лабораторних 

методик обстеження після ортопедичного лікування: 

14.1. Проведення медикаментозного лікування 

14.2. Проведення лабораторного лікування 

14.3. Проведення функціональної діагностики  

14.4. Проведення тимчасового ортопедичного лікування 

14.5. Проведення кінцевого ортопедичного лікування 

14.6. Проведення повторного ортопедичного лікування 

Діагноз: 
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