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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
ЗКПП – знімні конструкції пластинкових протезів 

СОПЛ – слизова оболонка протезного ложа 

ЗПП – знімні пластинкові протези 

ГСРП – гігієнічний стан ротової порожнини 

ГРП – гігієна ротової порожнини 

ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів 

ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини 

МЧ – мікробне число 

ДМЧ – дефіцит мікробного числа 

ЧЗПП – часткові знімні пластинкові протези 

ПЗПП – повні знімні пластинкові протези 

ССС – серцево-судинна система 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

ЛФ – лужна фосфатаза 

ОДК – орнітиндекарбоксилаза 

рН – водневий показник 

Са/Р – кальцій-фосфорний коефіцієнт 

lg КУО - десятковий логарифм колонієутворюючих одиниць 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Підвищення стоматологічного здоров’я населення 

України шляхом ортопедичного лікування часткових та повних дефектів зубних 

рядів – важливий напрямок у роботі науковців, лікарів-практиків та організаторів 

медичної стоматологічної служби. Ураховуючи рівень потреби в часткових та 

повних знімних пластинкових протезах (ЗПП), відповідно 140,27 та 76,42 одиниць 

на 1000 обстежених осіб [1], питому вагу їхнього виготовлення (25,2%–25,3%) 

серед інших видів ортопедичних конструкцій в Україні [2] та об’єм успішно 

розроблених і впроваджених у практику сучасних методів лікування, адаптації до 

знімних конструкцій пластинкових протезів (ЗКПП) [3, 4, 5], недостатньо 

розробленим вважаємо профілактичний напрямок – забезпечення оптимального 

рівня гігієни ротової порожнини (ГРП) у пацієнтів, які користуються ЗКПП. У 

клініці ортопедичної стоматології важливу роль відводять попередженню 

ускладнень зі сторони тканин протезного ложа, що виникають при недостатній 

ГРП [6]. 

Відомо різні схеми гігієнічного догляду за ротовою порожниною і знімним 

протезом [7-10]. Проте автори наводять рекомендації узагальнюючого характеру, 

недостатньо враховують комплекс діагностичних заходів та професійної гігієни. 

Найбільша кількість досліджень стосується вивчення наявних гігієнічних засобів 

як по догляду за ротовою порожниною, так і за знімними протезами відповідно до 

певної конкретної клінічної ситуації чи встановлення переваги лише одного 

гігієнічного засобу – досліджуваного або розробленого авторами [11-14]. 

Важливою проблемою постає відсутність комплексних гігієнічних індексів для 

оцінки гігієнічного стану зубів, незнімних та знімних конструкцій, язика, рівня 

озостомії. Оцінку цих факторів проводять окремо, що дає фрагментарну уяву про 

гігієнічний стан ротової порожнини (ГСРП) [10, 15].  

При вивченні мікрофлори увага науковців найбільше зосереджена на її 

корекції під час розробки гігієнічних засобів, при діагностиці та лікуванні 

протезних стоматитів, у період адаптації, під час порівняння різних 
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конструкційних матеріалів [16-19]. Проте подальшого вивчення потребує 

використання показників мікрофлори ротової порожнини для об’єктивної 

діагностики гігієнічного стану, а також із метою мікробіологічного обґрунтування 

заходів щодо його покращення в пацієнтів, які користуються ЗПП. 

Недостатніми залишаються відомості щодо вивчення динаміки зміни 

показників метаболізму, реологічних властивостей ротової рідини в пацієнтів, які 

користуються ЗКПП та мають різний рівень ГРП [20-27]. 

Подальшого вдосконалення потребують заходи професійної гігієни: 

ультразвукове очищення та дезінфекція ЗПП, озонотерапія тканин протезного 

ложа, використання пробіотиків із метою покращення ГСРП [28-31].  

Не розроблено диференційний підхід до вибору гігієнічних засобів для 

пацієнтів, які користуються ЗПП, з огляду на негативну дію зубних паст із 

вмістом сильних антибактеріальних агентів [32, 33, 34].  

Ураховуючи наведене, вважаємо актуальним, своєчасним та таким, що має 

пріоритетний науково-практичний напрямок, створення, упровадження та 

встановлення ефективності нової комплексної діагностико-лікувально-

реабілітаційної системи ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП.  

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» №ДР 0107U004631(замовлення 

МОЗ України 2007-2010 рр.); «Розробка методів діагностики, лікування та 

профілактики стоматологічних захворювань у населення, що проживає в 

екологічно несприятливих умовах», №ДР 011U003681 (замовлення МОЗ України 

2011-2013 рр.); «Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, 

діагностики та лікування стоматологічних захворювань у населення різних вікових 

груп», №ДР 0114U001788, (замовлення МОЗ України 2014-2016 рр.). Автор є 

безпосереднім виконавцем фрагментів науково-дослідних робіт.  
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Мета дослідження: розробити нову науково обґрунтовану діагностико-

лікувально-реабілітаційну систему ГРП для пацієнтів, які користуються ЗПП, 

спрямовану на покращення стоматологічного здоров’я населення та встановити її 

ефективність на основі клінічних, мікробіологічних, біохімічних та біофізичних 

показників. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити необхідність розробки нової системи ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП, за результатами анкетування лікарів стоматологів-ортопедів.  

2. Встановити суб’єктивні та об’єктивні клінічні чинники, що впливають на 

рівень ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП.  

3. Розробити об’єктивні клінічні та лабораторні способи діагностики ГСРП у 

пацієнтів, які користуються ЗПП.  

4. Оцінити стан мікробіоценозу ротової порожнини пацієнтів, які користуються 

ЗКПП із різним рівнем гігієни та провести експериментальне обґрунтування його 

корекції. 

5. Вивчити особливості перебігу біохімічних, біофізичних процесів у ротовій 

порожнині пацієнтів, які користуються ЗПП за різного стану ГРП. 

6. Розробити сучасні методи професійної ГРП у пацієнтів із ЗПП: очищення та 

дезінфекція знімних протезів із використанням ультразвуку та хімічних засобів, 

озонотерапія тканин протезного ложа та провести їхнє експериментальне, клініко-

лабораторне обґрунтування. 

7. Розробити нову діагностико-лікувально-реабілітаційну систему ГРП у 

пацієнтів, які користуються ЗКПП та алгоритм її впровадження. 

8. Встановити ефективність запропонованої системи ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП на основі комплексу клінічних, мікробіологічних, 

біохімічних та біофізичних показників. 

Об’єкт дослідження – стан ГРП у пацієнтів із ЗКПП, зміни мікрофлори, 

біохімічні та біофізичні показники ротової рідини. 
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Предмет дослідження – критерії діагностики стану ГРП у пацієнтів із 

ЗКПП, розробка етіопатогенетично обґрунтованої діагностико-лікувально-

реабілітаційної системи гігієни, ефективність системи гігієни. 

Методи дослідження. Соціологічне опитування, клінічні, клініко-

експериментальні, експериментальні, лабораторні – мікробіологічні та біохімічні, 

електронномікроскопічні та рентгендисперсного мікроаналізу, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні проблеми 

забезпечення пацієнтів, які користуються ЗКПП, новою діагностико-лікувально-

реабілітаційною системою ГРП, шляхом розробки етіопатогенетично 

обгрунтованого покрокового алгоритму заходів професійної та індивідуальної 

гігієни як важливої складової профілактики ускладнень від використання ЗПП.  

За результатами проведеного опитування лікарів стоматологів-ортопедів 

отримано нові дані про рівень володіння інформацією та її використання щодо 

навчання, контролю та методів ГРП у пацієнтів із ЗКПП.  

На підставі статистичної перевірки гіпотез із використанням χ2-критерію 

вперше встановлено, що достовірно впливовими чинниками на стан ГРП у 

пацієнтів із ЗПП є вік, наявність соматичної патології, терміни користування 

ЗКПП та застосування адгезивних засобів для покращення фіксації. Разом із тим 

не встановлено залежності від статі, черговості ортопедичного лікування, виду 

конструкції. 

Уперше розроблено нові клінічні методи діагностики ГСРП у пацієнтів із 

ЗКПП – індекс гігієни знімних протезів (ІГЗП), індекс – інтегральний показник 

гігієни ротової порожнини (ІПГРП) та медико-діагностичну комп’ютерну 

програму «Інтегральний індекс гігієни ротової порожнини у осіб із знімними 

протезами» для його обрахунку (патент України на винахід № 80649, патент 

України на винахід № 101919, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 55110, Україна).  

На основі вивчення показників мікробіоценозу ротової порожнини 

встановлено дефіцит представників резидентної та транзиторної сапрофітної 

мікрофлори в пацієнтів, які користуються ЗКПП, навіть, за належного ГСРП. 
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Уперше розроблено та впроваджено ефективні методи оцінки 

мікробіоценозу ротової порожнини – інтегральні показники мікробного числа 

(МЧ) та дефіциту мікробного числа (ДМЧ), запропоновані для діагностики ГСРП 

у пацієнтів, які користуються ЗКПП (патент України на корисну модель № 

41807). Розроблено мікробіологічно обгрунтовані рекомендації щодо вибору та 

особливостей використання зубних паст, пробіотичних препаратів та композиції 

пробіотичного препарату з адгезивним засобом для пацієнтів, які користуються 

ЗКПП. 

Уперше здійснено комплексне вивчення особливостей метаболічних 

процесів, змін реологічних характеристик ротової рідини в пацієнтів, які 

користуються ЗКПП та мають різний рівень ГРП. На основі отриманих 

результатів виділено найбільш інформативні біохімічні показники ротової рідини, 

залежно від рівня ГРП у пацієнтів із наявною чи відсутньою соматичною 

патологією. Уперше на основі вивчення вмісту макро- та мікроелементів у 

ротовій рідині, твердих відкладеннях на базисах ЗПП та зубах у пацієнтів, які 

користуються ЗПП виділено прогностичне значення кальцій-фосфорного (Са/Р) 

коефіцієнту в схильності до підвищеного каменеутворення. 

Обов’язковими складовими професійної ГРП у пацієнтів, які користуються 

ЗКПП, уперше рекомендовано проведення очищення і дезінфекції ЗПП в 

ультразвуковій мийці з використанням дезінфікуючих, очищаючих засобів, 

використання озонотерапії тканин протезного ложа і язика, за авторськими 

способами (патент на корисну модель № 20218, патент на корисну модель           

№ 85580, Україна). 

Доповнено дані щодо відсутності руйнівних змін структури та 

мікрорельєфу внутрішньої поверхні базисів ЗПП, після використання 

запропонованого способу ультразвукового очищення та дезінфекції, а 

застосування його відразу після виготовлення ЗКПП упродовж 10 хв, забезпечило 

ефект мікрополірування.  

Розроблено та впроваджено додаток до медичної карти стоматологічного 

хворого для реєстрації медичної інформації щодо індивідуального гігієнічного 
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догляду за ротовою порожниною в пацієнтів, які користуються ЗПП як для лікаря, 

так і для пацієнта. 

Уперше розроблено, апробовано та на основі клінічних, мікробіологічних, 

біохімічних та біофізичних показників встановлено ефективність нової 

діагностико-лікувально-реабілітаційної системи ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП. 

Пріоритетність проведених досліджень підтверджена патентами на винахід, 

корисну модель, реєстрацією авторського права на твір.  

Практичне значення отриманих результатів. Упровадження в практику 

науково обґрунтованих результатів дослідження сприяло вирішенню проблеми 

діагностики, методів професійної та індивідуальної ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП. 

Визначені чинники: вік, наявність соматичної патології, терміни 

користування ЗКПП, застосування адгезивних засобів необхідно враховувати при 

складанні схем професійної та індивідуальної ГРП у пацієнтів, які користуються 

ЗПП. 

Розроблений спосіб діагностики ГСРП – індекс ІПГРП є доцільним для 

визначення в усіх пацієнтів, які користуються ЗКПП на момент звернення в 

клініку ортопедичної стоматології для забезпечення об’єктивної оцінки ГСРП 

(патент України на винахід № 101919). 

Серед лабораторних показників важливими для діагностики та з метою 

контролю корекції ГСРП слід вважати мікробіологічні показники тканин 

протезного ложа, біохімічні та біофізичні показники ротової рідини: МЧ та ДМЧ, 

масивність колонізації α-гемолітичними Streptococcus sp., сумарна масивність 

колонізації патогенними мікроорганізмами слизової оболонки протезного ложа 

(СОПЛ), а також в’язкість, концентрації водневих іонів (рН), лактату, загального 

кальцію, фосфат-іонів, муцину, аміаку та активність орнітиндекарбоксилази 

(ОДК), Са/Р.  

Апробовано і доведено ефективність методів професійної ГРП у пацієнтів, 

які користуються ЗПП, а саме - професійне очищення і дезінфекція ЗКПП за 
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допомогою ультразвуку та хімічних засобів, озонотерапія тканин протезного 

ложа, язика; використання пробіотичних препаратів, що дозволило покращити 

ГСРП та попередити ускладнення зі сторони тканин протезного ложа (патент на 

корисну модель № 20218, патент на корисну модель № 85580, Україна). 

Розроблена та клініко-лабораторно обґрунтована нова діагностико-

лікувально-реабілітаційна система ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, 

включає нові клініко-лабораторні методи діагностики, методи професійної та 

індивідуальної гігієни, систему профілактично-реабілітаційних та диспансерних 

заходів, спрямованих на зростання відсотка осіб із належним ГСРП та підвищення 

якості ортопедичного лікування часткових та повних дефектів зубних рядів 

ЗКПП.  

Застосування в клініці ортопедичної стоматології наукових та практичних 

здобутків роботи дозволило підвищити якість стоматологічної допомоги 

пацієнтам, які користуються частковими та повними ЗПП. За результатами даного 

дослідження розроблено та опубліковано одну методичну рекомендацію та один 

інформаційний лист про нововведення в охороні здоров’я України. 

Впровадження результатів дослідження. Основні положення дисертації 

впроваджені в навчальний процес інституту стоматології НМАПО ім. П. Л. 

Шупика, кафедр: післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів ВДНЗ 

України «Українська медична стоматологічна академія», ортопедичної 

стоматології та ортодонтії дорослих «Харківська медична академія 

післядипломної освіти» МОЗ України, ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет». Результати досліджень 

упроваджені в лікувальну роботу установ: стоматологічний медичний центр 

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, відділення 

ортопедичної стоматології Інституту стоматології НАМН України, комунальна 

установа «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна 

поліклініка», комунальний заклад охорони здоров’я Харківська обласна 

стоматологічна поліклініка, обласна та міська стоматологічні поліклініки м. 

Івано-Франківська, Центр стоматології університетської клініки ДВНЗ «ІФНМУ». 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

завершеним науковим дослідженням, виконаним при науковому консультуванні 

д. мед.н., проф. М. М. Рожка. Автор самостійно здійснила патентно-

інформаційний пошук, проаналізувала літературу з досліджуваної проблеми, 

сформувала мету, завдання дослідження, виконала клініко-лабораторне 

обстеження пацієнтів, провела ортопедичне лікування, розробила та впровадила 

нову систему ГРП. Безпосередньо автором проведено аналіз та узагальнення 

результатів дослідження, написано всі розділи дисертації, сформовано науково 

обґрунтовані висновки та практичні рекомендації. Участь інших дослідників у 

друкованих наукових працях за темою дисертації, полягала в консультативній 

допомозі. 

Апробація результатів дисертації. Наукові результати й основні положення 

дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на науково-практичній 

конференції «Сучасні підходи до лікування та профілактики основних 

стоматологічних захворювань» (Івано-Франківськ, 2003); науково-практичній 

конференції «Сучасні технології щелепно-лицевої хірургії і хірургічної 

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

«Досягнення і перспективи розвитку ортопедичної стоматології та ортодонтії 

України» (Полтава, 2006); ХIV науково-практичній конференції «Современная 

стоматология: проблемы и решения» (Ижевск, Россия, 2007); ІІІ (Х) з’їзді 

асоціації стоматологів України (Полтава, 2008); ювілейній міжнародній науково-

практичній конференції «Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні 

напрями розвитку», присвяченої 30-річчю стоматологічного факультету ІФНМУ 

(Івано-Франківськ, 2009); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених «Сучасні можливості стоматології» (Луганськ, 2010); науково-

практичній конференції «Актуальні питання стоматології сьогодення» (Тернопіль, 

2010); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні 

технології в стоматології та клінічній медицині» (Полтава, 2011); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання», 

присвяченої пам’яті академіка Г. О. Бабенка (Івано-Франківськ, 2011); науково-
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практичній конференції з міжнародною участю «Клінічні і теоретичні аспекти 

артикуляції і оклюзії в ортопедичній стоматології» (Полтава, 2012); науково-

практичній конференції «Досягнення науки і практики в стоматології» у рамках 

VI (XIII) з’їзду асоціації стоматологів України (Одеса, 2014).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 41 друковану наукову 

працю, у тому числі 20 наукових статей, із них 16 у фахових наукових виданнях 

України і 4 – у міжнародних фахових виданнях, 11 публікацій – у наукових 

журналах, збірниках, тезах з’їздів, конгресів і конференцій, 2 патенти України на 

винахід, 1 деклараційний патент України, 4 патенти України на корисну модель, 1 

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 1 методичні рекомендації та 

1 інформаційний лист про нововведення в охороні здоров’я. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОБЛЕМА ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ В ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ 

КОРИСТУЮТЬСЯ ЗНІМНИМИ ПЛАСТИНКОВИМИ ПРОТЕЗАМИ 

(ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД) 

 
1.1. Роль та значення гігієни ротової порожнини в пацієнтів, які 

користуються знімними пластинковими протезами, як невід’ємної складової 

профілактики ускладнень при ортопедичному лікуванні часткової та повної 

втрати зубів  

Особливості життя сучасної людини: соціальне положення, умови побуту, 

шкідливі звички, характер харчування, забруднення оточуючого середовища, 

соматичні захворювання, не дивлячись на різноманіття якісних методів лікування 

не завжди вирішують стоматологічні проблеми. Тому важливим напрямком є 

кваліфікована профілактика – складову якої становить гігієна ротової порожнини. 

Відомі вчені-стоматологи-гігієністи Н. Б. Єлисеева, Н. П. Полевая, А. М. 

Агеенко [35], С. Б. Улитовский [36] зосереджують свої розробки та рекомендації на 

вирішенні проблем гігієни в дитячому, підлітковому, зрілому віці з метою 

профілактики карієсу та уражень тканин пародонта [37, 38, 39]. На противагу, 

недостатню увагу приділяють заходам ГРП у пацієнтів із частковою та повною 

втратою зубних рядів, які користуються ЗКПП. У такому випадку відомі для осіб із 

збереженими зубними рядами схеми гігієнічного догляду не завжди можна 

використати, адже в ротовій порожнині з’являються нові складові: знімний протез, 

незнімні ортопедичні конструкції, натомість кількість зубів різко зменшується, 

додаткових змін зазнають тканини пародонта та СОПЛ [40]. Указані чинники 

зумовлені конструкційними особливостями знімних протезів. Поряд із спробою 

відновити функції жування, мовлення, естетичні вимоги, з’являються додаткові 

проблеми: чужерідне тіло в ротовій порожнині, перебудова міостатичних 

рефлексів, зміна біоценозу, поява додаткових ретенційних пунктів, постійна дія 

базису на тканини протезного ложа, стоншення епітелію, зменшення 
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слиновиділення, погіршення фізіологічного самоочищення ротової порожнини, 

«парниковий ефект» та інше [41-51]. 

Зважаючи на те, що потреба в знімному протезуванні серед дорослого 

міського населення України становить 253,02 особи на тисячу обстежених, а в 

країнах СНГ у віці від 40 до 75 років коливається в межах 15-46% та вказаних 

вище факторів, що сприяють порушенню ГСРП у пацієнтів, які користуються 

ЗКПП, постає проблема створення нової ефективної системи ГРП для даного 

контингенту пацієнтів [52-62]. 

Актуальність вибраного напрямку підтверджується низькою якістю 

проведення заходів гігієни в пацієнтів, які користуються ЗПП, особливо старших 

вікових груп. Так, обстежуючи ветеранів праці в пансіонаті, 96% яких мали 

ПЗПП, виявили, що 41,6% не здійснювали гігієнічного догляду ні за протезами, ні 

за ротовою порожниною [63-68]. Із 553 обстежених населення Узбекистану, що 

ніколи не проводили гігієнічного догляду за ротовою порожниною, 148 осіб, а це 

25,69% мали повну втрату зубів [69]. За даними Н. В. Косорукова у 80% 

обстежених спостерігався незадовільний гігієнічний стан знімних протезів, 75% 

ставилися до гігієнічного чищення зубів і знімних протезів безвідповідально: 

нерегулярно доглядали за ротовою порожниною і знімним протезом, мали 

недостатні знання про засоби гігієни, особливості догляду як за ротовою 

порожниною, так і знімним протезом [70].  

Інші вчені засвідчують, що 75,3% опитаних витрачали лише 30-40с. на 

чищення зубів і знімних протезів. Лише 24,7% чистили зуби і знімні протези два 

рази в день: рано та ввечері, змінювали щітку раз в три місяці та затрачали на це 

2-3 хвилини. Незадовільний стан знімних протезів був у 80% обстежених. У 20% 

серед тих, хто регулярно доглядав за ними виявлено м’який наліт. Ніхто не 

користувався антисептичними розчинними таблетками для покращення 

гігієнічного стану знімних протезів [71].  

У певній мірі науковці окреслюють проблему особливого підходу до 

використання індивідуальних гігієнічних заходів та засобів як для ротової 

порожнини, так і для знімних протезів у пацієнтів, які користуються ЗКПП [72-75].  
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Відомо, що ГРП для лікаря-стоматолога – це наука і практика, що є 

комплексом індивідуальних та професійних заходів. Індивідуальну гігієну ротової 

порожнини людина проводить самостійно, у домашніх умовах. Професійна гігієна 

ротової порожнини – це система науково обґрунтованих лікувально-

профілактичних заходів, що проводяться медичними працівниками і спрямовані 

на оздоровлення органів і тканин ротової порожнини, а також на профілактику 

виникнення та прогресування стоматологічних захворювань [76-79]. Існує три 

основні групи заходів у комплексі професійної гігієни: профілактичні, лікувальні 

та навчальні. Основними етапами професійної гігієни ротової порожнини є: 

індексна оцінка ГСРП, мотивація пацієнта, антисептична обробка ротової 

порожнини, знеболення, видалення зубних відкладень, шліфування та 

полірування зубів, зрошення ротової порожнини, контроль якості проведених 

маніпуляцій, фтор-профілактика, підбір індивідуальних засобів гігієни та 

навчання гігієнічним навикам, визначення дати наступного відвідування [76, 77, 

80, 81, 82]. 

Для пацієнтів, які користуються ЗКПП, така схема не може бути ідеальною, 

тому потребує доопрацювання. Зокрема, включення етапу видалення твердих та 

м’яких відкладень із конструкції знімного протезу, крім індексної оцінки слід 

включати ще й лабораторну діагностику, не обов’язковим є фторування зубів, 

проте важливим є інформування пацієнта про всі лікувально-профілактичні 

процедури в друкованій формі та з записом в історії хвороби. 

У працях, багатьох вчених, зокрема, Є. І. Гаврилова, О. С. Щербакова., В. Н. 

Копейкина та інших вказано [46, 83-88], що поганий гігієнічний стан ЗПП є 

однією з причин виникнення та важкості перебігу травматичних, токсичних 

запалень тканин протезного ложа і приводить до повторного протезування. 

Вирішенню проблеми ГРП у пацієнтів з ортопедичними конструкціями сприяли 

праці С. Б. Улитовского [10, 89, 90]. Ним окремо виділено засоби гігієни та їхня 

характеристика для пацієнтів, які користуються знімними протезами, але не в 

повній мірі вказано особливості їхнього індивідуального вибору, методи 

навчання, контролю якості догляду.  
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Науковці неодноразово наголошують на гігієнічному навчанні та вихованні 

пацієнтів, які користуються знімними протезами, як невід’ємній складовій 

стоматологічного благополуччя людини [91, 92]. Поряд із тим, навчити пацієнтів 

дотримуватися елементарних гігієнічних правил: ополіскувати протез після 

кожного вживання їжі і чистити його щодня не складає труднощів [93]. Особливо 

важливо звернути увагу на ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП ще в період 

адаптації [94-97].  

Відомо праці, де вчені розглядають вирішення проблеми ГРП у пацієнтів, 

які користуються ЗКПП, відповідно до певної клінічної ситуації або 

встановленням переваги лише одного гігієнічного середника досліджуваного чи 

розробленого ними [98-102].  

Незаперечною є роль ГРП та знімного протезу в системі профілактики 

уражень тканин протезного ложа та поля [103-106]. Із цією метою рекомендують 

використовувати і такі засоби гігієни, як антисептичні розчинні таблетки в разі 

догляду за знімними протезами [107-110]. 

С. Ю. Капустин [41] вказує, що сучасні та більш точні конструкції 

часткових знімних протезів гігієнічні та мають менше виражену побічну дію. 

Крім того встановлено, що стан гігієни пов'язаний із типом харчування, видом 

базисного матеріалу, термінами користування [111-114].  

Сама по собі неналежна ГРП не призводить до видалення зубів, але 

спричинює зростання частоти загострень, важкість перебігу захворювань тканин 

пародонта, що в свою чергу вже пришвидшує втрату зубів. Саме в цьому 

розумінні і існує зв'язок між станом ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП та 

захворюваннями тканин пародонта [115, 116]. Тому важливими мірами 

профілактики побічної дії різних знімних протезів на крайовий пародонт зубів, що 

збереглися, і реабілітації хворих із пародонтитом, вважають проведення заходів 

професійної та індивідуальної ГРП [98, 117, 118, 119].  

Відомо про негативну роль неприємного запаху – галітозу в забезпеченні 

неналежної ГРП [120-123]. Важливим напрямком є вивчення 

взаємозумовлюючого впливу як знімного протезу на виникнення та рівень 
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галітозу, так і галітозу на погіршення ГРП у пацієнтів, які користуються ЗПП 

[124, 125, 126]. Показники важкості галітозу переважають в осіб із хронічним 

генералізованим катаральним гінгівітом, наявністю зубних протезів у 

незадовільному стані. У 54, 8% пацієнтів, які користуються знімними протезами, 

діагностовано галітоз різного ступеню [127]. 

Проаналізувавши джерела науково-медичної літератури можемо 

стверджувати про важливість забезпечення належної ГРП у пацієнтів, що 

користуються ЗКПП, як один із чинників профілактики ускладнень при 

ортопедичному лікуванні часткових та повних дефектів зубних рядів. Поряд із 

тим відмічаємо відсутність комплексної професійно-індивідуальної системи 

гігієнічних заходів для такого контингенту осіб. 

 

1.2. Аналіз клінічних методів діагностики гігієни ротової порожнини в 

пацієнтів, які користуються знімними конструкціями пластинкових протезів  

Ротова порожнина є складною біосистемою, яка регулюється завдяки 

співіснуванню різних факторів: анатомо-функціональних, біохімічних, 

мікробіологічних, фізико-хімічних та інших. Їхні певні нормовеличини 

забезпечують якісне функціонування всіх складових ротової порожнини. 

Патологія зубощелепної системи, а саме – частковий та повний дефект зубних 

рядів, вносить незворотні зміни в механізми саморегуляції біологічних процесів у 

ротовій порожнині. Як правило, складності ортопедичного лікування пов’язані з 

клінічними особливостями в пацієнтів, які користуються знімними протезами, а 

також із віком, наявністю соматичної патології [128–132]. Важливим є 

встановлення основних суб’єктивних та об’єктивних чинників, що визначають та 

впливають на ГСРП у пацієнтів із ЗКПП. Необхідно продовжити вивчення ролі 

клініко-лабораторних методів діагностики та корекції ГСРП у пацієнтів, які 

користуються ЗПП, на основі показників, що характеризують стан мікрофлори, 

фізико-хімічні та біохімічні процеси ротової порожнини [133–135]. 

У стоматології існує велика кількість індексів для визначення стану гігієни 

ротової порожнини. Серед них: Федорова-Володкиной, Silness-Loe, Green-
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Vermillion, Рамфьорда та інші, aле більшість із них не можна використати для 

пацієнтів, які користуються ЗКПП, особливо в разі повної втрати зубів або 

відсутності необхідних для індексу груп зубів [136, 137, 138]. І нині, поширеним є 

визначення стану ГРП у пацієнтів, які користуються знімними протезами, за 

допомогою проби Пісарєва-Шиллєра 1965 року, а власне стан знімного протезу не 

оцінюють належним чином [139, 140, 141]. 

Серед інших способів діагностики ГСРП відомо методики визначення 

неприємного запаху з ротової порожнини: органолептична, інструментальна, з 

використанням тест-систем [142-150]. Проте це лише оцінка частини структур, що 

впливають на стан ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП. 

С. Е. Жолудев, М. А. Маринкова, Н. В. Косоруков [40] для діагностики 

стану ГЗП використовують методику Ambjornsen, що передбачає візуальне 

визначення кількості нальоту на базисі протезу. Протезний наліт досліджували в 5 

ділянках і оцінювали за 4-бальною системою в кожній ділянці. П’ять ділянок 

діаметром по 1см, оцінювали на базисі протезу верхньої щелепи: 0 – у разі 

зшкрябування гострим інструментом по базису не має видимого нальоту; 1 – 

наліт видно лише на інструменті, яким зшкрябували ділянки базису; 2 – ділянках, 

що оцінюється є видимий наліт; 3 – є багато видимого нальоту в ділянках, що 

досліджуються. У разі оцінки обстеження бали додавалися. Сума балів від 0 до 3 

свідчила про малу кількість зубного нальоту, а 4 і більше - про велику кількість. 

Індекс, розроблений для використання на базисах верхньої щелепи, є 

суб’єктивний та не високоінформативний. Поширений серед науковців, як при 

загальній оцінці якості користування знімними протезами, так і з метою 

обґрунтування застосування засобів, що підвищують ефективність ГРП та 

стоматологічної реабілітації пацієнтів із повною втратою зубних рядів [71, 151, 

152, 153]. 

Можливим є визначення гігієнічного стану знімних протезів за Ю. В. 

Чижовим, О. М. Новіковим [82] при різних варіантах стоматологічного статусу 

пацієнтів. Обрахунок даного індексу проводять за даними планіметрії і ступеня 

зафарбування ділянок зубів, знімних і незнімних ортопедичних конструкцій. 
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Для визначення рівня гігієнічних знань пацієнта, що є важливим для досягнення 

належної гігієни як ротової порожнини, так і конструкції знімного протезу, також 

не розроблено спеціалізованих методик. Індекс рівня гігієнічних знань, 

розроблений С. Б. Улітовським [9, 89], має лише одне з десяти запитань відносно 

знімного протезування, що є недостатнім для його об’єктивного вивчення. 

Більшість індексів включали лише оцінку базисів знімних протезів [114, 154–157].  

Проте відомо і про комплексний аналіз ГРП у пацієнтів літнього віку, які 

користуються імплантатами, за допомогою комбінованого індексу гігієни, що 

включав оцінку тканин пародонта, імплантатів, знімних протезів, язика [158]. 

Комбінований індекс визначали як середньоарифметичне значень розрахованих 

окремих індексів. Відсутність нормування оцінки всіх індексі в єдиній шкалі 

значно знижує його діагностичну цінність. 

Клінічні індекси гігієни, які б одночасно давали інформацію про стан 

тканин протезного ложа, базису знімного протезу, язика, не розроблені. Тому 

актуальним напрямком слід вважати розробку високоінформативних індексів для 

визначення ГСРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, із метою виявлення та 

своєчасної корекції порушень гігієнічного стану. 

 

1.3. Вивчення мікробіологічних, біохімічних, біофізичних показників із 

метою діагностики та контролю гігієнічного стану ротової порожнини в 

пацієнтів, які користуються знімними пластинковими протезами 

Надзвичайно велика кількість наукових досліджень присвячена вивченню 

стану мікрофлори ротової порожнини в разі користування знімними протезами. 

Спостерігаються тісні взаємозв’язки між зміною мікробіоценозу ротової 

порожнини та особливостями ортопедичного лікування знімними конструкціями 

зубних протезів: вибір базисного матеріалу, період адаптації, технологія 

виготовлення, вміст залишкового мономеру, протезні стоматити [159–169]. У 

вивченні питання нормалізації мікробіоценозу в пацієнтів із ЗКПП найбільший 

акцент науковці приділяють корекції мікрофлори ротової порожнини під час 

розробки гігієнічних засобів, для діагностики та оптимізації лікування протезних 
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стоматитів, полегшення перебігу процесу адаптації [170, 171]. Натомість, 

комплексну оцінку мікрофлори ротової порожнини та динаміку її зміни за різного 

стану гігієни знімних протезів під час їхнього активного використання висвітлено 

неналежним чином. Тому вбачаємо за необхідне, провести диференціальний 

аналіз кількісного та якісного складу мікрофлори за різного рівня ГРП у пацієнтів 

із ЗКПП. 

Відомо, що під та на базисі знімного протезу накопичуються: зубний наліт, 

тверді відкладення, залишки їжі – усе це спричинює посилене розмноження 

бактерій [172, 173]. Крім того, із подовженням терміну використання знімних 

конструкцій зубних протезів, мікроорганізми з’являються ще й в шарах самого 

базису протезу, а продукти їхньої життєдіяльності руйнують поверхню базису 

[174-177]. Особливості мікробіоценозу в пацієнтів із ЗКПП створюють усі умови 

для порушення ГРП. Поряд із тим праць, які дають змогу діагностувати рівень 

ГРП на основі мікробіологічного пейзажу СОПЛ, немає. Найбільша кількість 

праць такого плану стосується лише виявленню грибів роду Candida за різних 

ускладнень від використання знімних протезів [178, 179, 180]. Відомо, що Candida 

albicans, поряд із Е. Coli та найпростішими, є одними з критеріїв порушення 

ГСРП. За різними даними колонізація грибами роду Candida albicans 

спостерігається в 22,3% – 30% осіб із знімними протезами, зростає до 41,5% зі 

збільшенням термінів користування ними [6, 160, 181-186]. В. Н. Копейкин, М. З. 

Миргазизов [6], вказують, що поганий догляд за знімними протезами приводить 

до появи, як на протезах, так і на СОПЛ грибів роду Candida albicans, які, у свою 

чергу, володіють руйнівною дією на базисну пластмасу, виділяючи органічні 

кислоти. Крім того, продуктами їхнього метаболізму є також пігменти, які, 

відкладаючись на базисах протезів, приводять до їхньої пігментації. За даними    

Т. Н. Лебедевой [187] кисла протеаза Candida albicans поряд з іншими продуктами 

життєдіяльності кандид можуть індукувати алергійні реакції СОПЛ. Неналежний 

гігієнічний догляд за знімними протезами є одним із десяти факторів ризику 

розвитку кандидозу ротової порожнини [188–193]. 
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Беручи до уваги переважання похилого та старечого віку серед пацієнтів, 

що користуються ЗКПП, серед представників мікрофлори ротової порожнини 

домінують стафілококи (90,5% та 88,9%), лактобактерії (76,2% та 53,9%) та 

дріжжеподібні гриби (57,6% та 56%) [194–199].  

Тому важливою є інформація про повний спектр мікроорганізмів та їхню 

динаміку в разі погіршення ГСРП у пацієнтів, що користуються ЗКПП. У зв’язку з 

цим виникає необхідність розглядати такі стани порушення нормобіоценозу, які 

об’єднують під термінами «дисбактеріоз», «дисбіоз», «дисбіотичний стан» 

[200-203]. На думку більшості вчених, дисбактеріоз є важливим бактеріологічним 

поняттям, що характеризує кількісні та якісні зміни представників нормофлори 

того чи іншого біотопу організму. Ці зміни супроводжуються зменшенням 

чисельності чи зникненням резидентних видів мікроорганізмів за рахунок 

збільшення представництва тих, які виявляються в малих кількостях чи появою 

нових видів [204–208]. Крім того, дисбіотичний стан відображає рівень 

функціонування органів і систем людини як самостійно кожного, так і в процесі 

його взаємодії з оточуючим середовищем, адже це стан, за якого складаються 

сприятливі умови для підтримання або погіршення перебігу існуючого 

патологічного процесу.  

Розвитку дисбактеріозу ротової порожнини сприяють такі несприятливі 

фактори як хронічні захворювання ШКТ, антибіотикотерапія соматичних 

захворювань, тривале нерегламентоване використання зубних паст із 

антибактеріальними інгредієнтами; ортопедичні конструкції, тютюнопаління [30, 

39, 209–213]. Тому говорити про нормофлору ротової порожнини в осіб похилого 

віку, що в більшості мають соматичну патологію (часом навіть поліморбідну), а 

ще й з наявними ЗКПП є не в повній мірі коректно та обґрунтовано. У більшості 

праць, де вивчалася мікрофлора ротової порожнини в пацієнтів із знімними 

протезами, спостерігали її дисбаланс [18, 194, 214–222]. Наявність таких станів у 

пацієнтів із ЗКПП потребує ретельної діагностики та лікування як основної 

соматичної патології, так і дисбіотичних проявів у ротовій порожнині.  
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Серед основних методів оцінки стану мікрофлори ротової порожнини та 

виявлення дисбактеріозу, в тому числі, є бактеріологічне дослідження, що 

проводиться згідно методичних рекомендацій МЗ СРСР (Наказ № 535, 1985). 

Інший відомий спосіб оцінки дисбактеріозу ротової порожнини пов'язаний із 

визначенням співвідношення уреази і лізоциму [223, 224, 225]. Цей спосіб вимагає 

наявності еталонного кристалічного білка лізоциму та є непрямим, оскільки 

оцінює лише продукти життєдіяльності мікрофлори. Крім того, він свідчить про 

стан імунного захисту ротової порожнини. Інший спосіб діагностики 

дисбактеріозу ротової порожнини пов'язаний із використанням газової 

хроматографії, коли оцінюють інтегральні оцінки спектрів поглинання 

газовиділень із ротової порожнини та мазка з мигдаликів; у діапазоні хвиль 933-

954 см-1, що свідчить про наявність дисбактеріозу в ротовій порожнині [226]. 

Найпростішим способом є експрес-діагностика дисбактеріозу ротової 

порожнини, шляхом отримання мазка-відбитка слизової оболонки, із наступним 

забарвленням за методом Грама та підрахунком кількості грампозитивних і 

грамнегативних мікроорганізмів, а ступінь дисбактеріозу встановлюють за їхнім 

співвідношенням. Спосіб спрощений, викликає сумніви щодо достовірності 

результатів. 

Для систематизації виявлених змін орального мікробіоценозу 

найпоширенішими є класифікації В. В. Хазановой (1996), що передбачає 

чотириступеневу оцінку важкості [227] та Т. Л. Рединовой, Л. А. Ивановой (2009) 

із триступеневою оцінкою [201]. Указані класифікації ступенів важкості 

дисбактеріозів ротової порожнини в пацієнтів, які користуються ЗКПП, мають як 

позитивні та негативні моменти. Серед негативних слід відмітити відсутність 

конкретних значень будь-яких показників, що могли би характеризувати стан 

мікрофлори ротової порожнини, а це значно знижує об’єктивність таких методів 

діагностики. Тому необхідно поглибити існуючі в даному напрямку дослідження 

щодо діагностики та в разі необхідності нормалізації складу мікрофлори ротової 

порожнини в пацієнтів, які користуються ЗКПП, виходячи з аспектів об’єктивної 

оцінки та корекції ГРП.  
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Використання протимікробних фармпрепаратів самостійно або в складі 

гігієнічних середників розраховане на використання певними курсами. Адже при 

цьому зберігається загроза розвитку дисбалансу мікробіоценозу, за рахунок 

пригнічення резидентної мікрофлори [228-231]. Це підводить нас до думки про 

доцільність використання індивідуальних раціональних методів гігієни з метою 

нормалізації мікрофлори ротової порожнини. 

Важливою в механізмах забезпечення належної гігієни ротової порожнини є 

роль реологічних процесів ротової рідини. Вона відіграє важливу роль у 

підтриманні гомеостазу в ротовій порожнині протягом усього життя людини. 

Реакцію середовища водного розчину характеризують показником рН. 

Постійність рН є однією з істотних констант внутрішнього середовища організму. 

Із точки зору процесів гомеостазу вона має буферну ємність, а тому здатність 

зберігати значення рН у разі розведення, концентрування чи додавання незначної 

кількості кислоти чи лугу, що було неодноразово підтверджено як в 

експериментальних, так і клінічних дослідженнях при перебігу фізіологічних та 

патологічних процесів у ротовій порожнині [232–242].  

Показник рН чутливо реагує на розвиток захворювань у ротовій порожнині. 

Відомо, що в осіб із хронічними неспецифічними захворюваннями слинних залоз 

на фоні гіпосалівації величина рН підвищується до 6,98±0,05, що призводить до 

підвищення концентрації натрію і калію, і як наслідок, спостерігається різке 

збільшення захворюваності карієсом [243]. У клініці ортопедичної стоматології 

під час діагностики гальванізму, оцінки якості сплавів одним із діагностичних 

критеріїв є також визначення зміни показників рН ротової рідини [244, 245]. 

Важливими чинниками, що зумовлюють зміну рівня рН ротової рідини є , 

як постійно діючі, так і епізодичні. Зокрема, мікрофлора, ясенна рідина, зубні 

відкладення, зуби є невід'ємною складовою ротової порожнини, а їжа, гігієнічні 

засоби, зубні протези, лікарські середники перебувають там тимчасово і тому в 

певній мірі впливають на значення рН [86, 246, 247]. 

Спостерігаються і добові коливання величини рН: уночі зменшується, 

уранці без змін, удень зростає; увечері менше, ніж уранці. Це пояснюється 
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характером секреції слини під дією добової нейро-гуморальної регуляції. 

Тимчасовий вплив на рН ротової рідини має і склад їжі (кисла чи солодка) та сам 

процес: натще підвищується кислотність ротової рідини, а після прийому їжі - 

зменшується. Вивчено залежність рН ротової рідини від віку людини та характеру 

слиновиділення: зі збільшенням віку показники рН знижуються; стимульована 

ротова рідина має діапазон змін рН (6,8-7,5), а нестимульована – 7,1 [248, 249]. 

Найбільш сильним дестабілізуючим величину рН фактором вважають 

кислотопродукуючу активність мікрофлори ротової порожнини [250].  

Не дивлячись на відносно стабільний інтервал показника рН ротової рідини, 

різні автори зазначають наступні інтервали, що відповідають діапазону норми: 

6,5-6,9; 5,6-7,9; 6,8-7,5; ≈7,2; 6,9-7,0 [6, 232, 248, 251, 252]. 

Показники рН ротової рідини в пацієнтів, які користуються ЗКПП протезів, 

як правило, визначаються складом мікрофлори, видом знімної конструкції, 

наявністю зубів, станом СОПЛ, матеріалом знімного протезу та незнімної 

частини, наявністю супутньої патології, віковим аспектом і ГСРП [8, 46, 84]. І 

тому фактори, які в людей без знімних протезів постійно впливають на рН ротової 

рідини, відсутні або значно зменшені в пацієнтів із повними чи частковими 

дефектами зубних рядів, зокрема ясенна рідина, зубні відкладення, зуби. Такі 

зміни можуть впливати на динаміку концентрації рН [253, 254]. 

Величина рН ротової рідини є змінною під час перебігу процесів адаптації 

до ЧЗПП. Спостерігається тенденція до зміщення в лужну сторону до (7,30-7,55), 

що пояснюється активацією центральної нервової системи [255]. 

У пацієнтів, які користуються ЗКПП, та мають ознаки запалення чи 

протезний стоматит також спостерігається зміна рН у лужний бік: від 6,72 до 6,92. 

[172]. Зниження величини рН ротової рідини в кислий бік свідчить про зростання 

грибкового заселення тканин протезного ложа. У разі збільшення терміну ЗКПП 

із пластмасовим базисом у пацієнтів виявлено більш кисле середовище ротової 

рідини, ніж у пацієнтів із металевим базисом [159, 160]. 

Визначення показників рН здебільшого проводять лабораторними 

методами, зокрема, фотоелектрокалориметричними, за допомогою скляного та 
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хлорсрібного електродів, високостабільних електродів із твердим металевим 

контактом [160, 232, 238, 248, 256]. Ці методи громіздкі, довготривалі, 

потребують значних затрат часу лікаря і лаборанта, не враховують кореляцію між 

зміною рН і температурою ротової рідини. Усі вони передбачають попереднє 

збирання ротової рідини та доставку її в лабораторію. Серед методів визначення 

рН безпосередньо в ротовій порожнині відомими є використання рН-метрів із 

металооксидними електродами чи спеціальними оливами, де запаяні електроди 

вимірювання та порівняння; радіометричний метод; визначення рН за допомогою 

індикаторних папірців. Найпоширенішим у клініці ортопедичної стоматології є 

використання індикаторних папірців. Одні з них є універсальними, інші мають 

вузьку шкалу градуювання, типу: рН 1-10 виробник «Реагент» (Латвія), рН 0-12 

виробник фірма «Лахема» (Чехія) [86, 248, 257, 258]. Використання індикаторних 

папірців – швидкий метод, придатний для масових обстежень, дешевий, однак не 

дає точності та індивідуальності досліджень. 

На сучасному етапі розвитку ортопедичної стоматології можливим і 

доцільним є використання високоінформативних методів визначення рН ротової 

рідини безпосередньо в ротовій порожнині, а саме використання приладів із 

електронним забезпеченням і температурною компенсацією. Перспективним є 

використання в стоматології апаратно-програмних комплексів для 

внутрішньоротового дослідження рН ротової рідини, складовими частинами яких 

є накопичувач даних для рН-метричної інформації, рН-мікрозонд, програми 

обробки отриманих результатів та інтерфейсу. 

Успіхи, досягнуті в діагностиці низки патологічних станів, їхнього перебігу 

за допомогою величини рН ротової рідини, розширюють діапазон 

інформативності даного показника в пацієнтів, які користуються ЗКПП. Потребує 

подальших досліджень проблема впливу та взаємозв’язку величини рН ротової 

рідини та ГРП у пацієнтів із знімними протезами.   

Серед інших факторів, що зумовлюють погіршення гігієнічного стану є 

зниження рівня салівації. Як наслідок, виникає вторинна ксеростомія. 

Ураховуючи похилий вік пацієнтів, які користуються ЗКПП, спостерігається 
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тенденція до збільшення числа осіб із ксеростомією до 46% [259, 260]. Зниження 

секреторної активності слинних залоз відмічається в пацієнтів, які користуються 

знімними протезами та мають грибковий стоматит [261, 262]. Крім цього в 

пацієнтів із вторинною ксеростомією погана гігієна на фоні сухості приводить до 

атрофії СОПЛ, приєднання вторинної інфекції, погіршення адаптації до знімного 

протезу [263, 264]. 

Пряму залежність між зменшенням швидкості слиновиділення, зростанням 

в’язкості і гігієною ЗПП встановили С. Е. Жолудєв, М. А. Маренкова [107]. Вони 

дослідили, що мала кількість слини не лише призводить до зниження механічного 

очищення базисів знімних протезів, але і захисних факторів ротової рідини. 

Важливою в забезпеченні нормального функціонування зубощелепної 

системи є роль комплексу фізичних та пов’язаних із ними біохімічних показників. 

Зокрема і тих, що формують реологічні властивості ротової рідини. Такі 

параметри слини, як загальний об’єм, в’язкість, концентрація рН, показники 

мікрокристалізації можуть бути критеріями динаміки адаптації до знімних 

протезів [265–269]. 

Наявність вікових змін у структурах тканин протезного ложа, часткових та 

повних дефектів зубних рядів, ЗКПП, що часто виготовлені з неоднорідних 

хімічних матеріалів – усе це змінює фізико-хімічні процеси, що відбуваються в 

ротовій порожнині. У більшості випадків спостерігається порушення гомеостазу 

через зміни кількісного та якісного складу ротової рідини [270, 271].  

Тісно пов’язаним із станом реологічних властивостей ротової рідини є 

показник концентрації білка муцину. Муцини – білки слини, які виконують 

функції зволоження та захисту, створюють зовнішній бар’єр. Також вони є 

фактором неімунного захисту за рахунок здатності до аглютинації з 

різноманітними мікроорганізмами ротової порожнини, такими як Streptococcus 

sanguis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Actinobacillus 

Аctinomycetem comitans, Ei-kenella corrodens. Муцини володіють 

антикандидозною активністю. Встановлено, що зростання концентрації муцину 

зумовлює порушення кислотно-основної рівноваги в ротовій рідині. Тому слина 
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стає більш в’язкою і густою. Муцини сприяють захисту від бактеріального 

забруднення та розчиненню фосфату кальцію [272, 273, 274]. 

За таких змін гомеостазу ротової рідини та певних клінічних умов ротової 

порожнини, виникає високий ризик захворювань кандидозом чи іншими 

ураженнями слизової оболонки, пов’язані з порушенням мікробіоценозу [275, 

276]. 

За даними літератури, простежується прямий та опосередкований вплив 

динаміки змін показників в’язкості, швидкості слиновиділення, концентрації рН, 

муцину на забезпечення оптимальних умов функціонування зубощелепної 

системи в пацієнтів, які користуються ЗКПП. Проте вважаємо актуальним і 

недостатньо вивченим питання залежності показників ротової рідини, що 

забезпечують баланс реологічних властивостей, так і місцевого гомеостазу в 

цілому, та їхню залежність від рівня ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП.  

Не заперечною є роль показників метаболізму ротової рідини в діагностиці 

та корекції гігієни ротової порожнини в пацієнтів, які користуються ЗКПП, у 

системі профілактики ускладнень зі сторони слизової оболонки протезного ложа. 

Вивчення метаболічних зрушень у ротовій порожнині пацієнтів, які користуються 

ЗКПП, слід розглядати як першочерговий чинник при виникненні та перебігу 

низки патологічних процесів. До них належать ураження твердих тканин зубів, 

тканин пародонта, СОПЛ. Своєчасна та адекватна метаболічна корекція є 

важливою складовою в діагностиці, лікуванні та профілактиці стоматологічної 

захворюваності [26, 277–280].  

Відомо, що за рівнем продуктів метаболізму, зокрема, аміаку, 

сульфгідрильних груп, сечовини в ротовій рідині діагностують ступінь ураження 

тканин пародонта та ефективність лікування, а також стан антиоксидантного 

потенціалу, співвідношення процесів анаболізму та катаболізму [281, 282]. 

Важливим показником білкового обміну органів ротової порожнини є 

концентрація путресцину в ротовій рідині. На відміну від крові, це може бути 

наслідком діяльності бактеріальних ферментів, що декарбоксилюють орнітин та 

аргінін. Протеїногенний путресцин відносять до амінів, що зумовлюють 
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неприємний запах із ротової порожнини [283]. Встановлено, що при використанні 

антигалітозних засобів ГРП у пацієнтів із хронічним генералізованим 

катаральним гінгівітом зменшується вміст путресцину та кадаверину в ротовій 

рідині, а також нормалізується кількість сірковмісних сполук [23]. Не дивлячись 

на можливість використання даного показника для діагностики ГРП у пацієнтів, 

які користуються ЗПП, методики прямого визначення діамінів є складні [284, 285, 

286].  

Іншим важливим метаболітом при погіршенні ГСРП є аміак, що відіграє 

важливу роль у формуванні твердих відкладень: зв’язує кальцій фосфат та інші 

мінерали. Низький вміст у ротовій рідині сечовини і, навпаки, високий вміст 

аміаку пов'язаний із діяльністю мікробної уреази, що гідролізує сечовину в 

ротовій порожнині. У ротовій рідині рівень аміаку складає 1,1-12,3 мкмоль/л, 

тобто в 100-400 разів вище, ніж у крові. Це можна пояснити рівнем метаболічних 

процесів у ротовій порожнині, зокрема мікроорганізми ротової рідини 

гідролізують сечовину та глютамін з утворенням аміаку. За участі мікрофлори з 

аміаку відбувається синтез амінокислот, білків та інших азотистих продуктів. Як 

підвищення, так і зниження концентрації аміаку може вказувати на явища 

дисбактеріозу в ротовій порожнині. У санованій ротовій порожнині 

спостерігається зниження рівня аміаку в ротовій рідині [22, 287, 288, 289]. 

На рівень метаболічних процесів вказують такі біохімічні показники ротової 

рідини, як каталаза, глютатіонпероксидаза, кисла фосфатаза, малоновий 

диальдегід, каталаза, глютатіонпероксидаза, їх вивчають під час розробки нових 

гігієнічних середників [290]. 

Не дивлячись на актуальність таких досліджень, обмеженими залишаються 

відомості щодо вивчення динаміки змін показників метаболізму ротової рідини в 

пацієнтів, які користуються ЗКПП та мають різний рівень ГРП. Безсумнівно, що 

такі дослідження потрібні, як у плані діагностики, так і встановлення 

ефективності професійної та індивідуальної ГРП. Тому вважаємо за необхідне 

провести моніторинг біохімічних показників ротової рідини за різного стану ГРП 
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у пацієнтів, які користуються ЗПП та їхню зміну при використанні різних 

гігієнічних засобів. 

 

1.4 Механізми каменеутворення та їхня роль у погіршенні гігієни 

ротової порожнини 

Невід’ємною складовою при оцінці ГСРП є наявність твердих та м’яких 

відкладень. Відкладання зубного каменю спостерігається в значного відсотку 

населення. Відомо, що 60–70% дорослого населення країн СНГ мають тверді 

зубні відкладення. Якщо у віці 35–44 роки таких пацієнтів 46%, то зі збільшенням 

віку спостерігається загальна тенденція до зниження частоти відкладання, адже 

настає втрата зубів, тому в 60–79 років відсоток пацієнтів, які мають зубний 

камінь, зменшується до 37%, а у віці 80 років і більше – 11% [291, 292, 293]. Слід 

відмітити, що така складова неналежного гігієнічного догляду, як тверді 

відкладення, залежать не лише від якості механічного очищення, а й від 

особливостей біохімічних та біофізичних чинників у ротовій порожнині, та 

відповідно вимагають інших шляхів корекції. 

Важливими при вивченні ГРП є хімічні процеси, що відбуваються при 

процесах каменеутворення. У товщині зубного нальоту діють ті ж буферні 

системи, що і в ротовій рідині. Алкалоз у зубному нальоті та ротовій рідині 

розвивається не так швидко, як ацидоз, та все ж зміна реакції в лужний бік може 

бути значно виражена. Важливим результатом алкалозу в ротовій рідині та 

зубному нальоті є його мінералізація, що веде до утворення зубного каменя. 

Зубний камінь стає в ротовій порожнині додатковою буферною системою, що 

утворюється в умовах тривалої декомпенсації адаптаційних реакцій організму, 

спрямованих на боротьбу з алкалозом. Утворення зубного каменя зменшує 

алкалоз у ротовій порожнині, шляхом зв’язування іонів гідрофосфату та іонів 

гідроксилу. Окрім зубного нальоту виражений вплив на кислотно-основну 

рівновагу в ротовій порожнині має наліт на язиці. Його мікрофлора, що містить 

велику частку анаеробних мікроорганізмів, бере участь в утворенні зубного 
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нальоту, а також кислот і основ у змішаній слині, володіє пригнічувальною дією 

на ацидогенну мікрофлору [294, 295]. 

Очевидною є негативна роль зубного каменю, як у прогресуванні уражень 

тканин пародонта, так і розвитку карієсу зубів. Це, у першу чергу, механічний 

тиск на ясна, а також хімічний вплив на тканини пародонта внаслідок наявності 

оксидів металів та інших токсичних елементів [296–299]. 

Відомо, що наявність ЗКПП як часткових, так і повних, сприяє погіршенню 

фізіологічного самоочищення як за рахунок зменшення вільної площі слизової 

оболонки, що омивається ротовою рідиною, наявністю додаткових ретенційних 

пунктів, так і характеру вживаної їжі, переважно м’якої консистенції. Тому 

відсутність догляду чи неповноцінний догляд за ротовою порожниною створюють 

сприятливі умови для швидшого відкладання зубного каменю. Не слід відкидати 

віковий та соціальний аспекти проблеми. Існує думка, що не лише місцеві 

фактори сприяють утворенню зубних відкладень. Цьому сприяють і загальні 

механізми порушення обміну речовин в організмі [40, 300]. Таким чином, 

комплекс умов, що складається в ротовій порожнині: знімний та незнімний 

протези, вікові зміни, зокрема, зниження рівня слиновиділення, уживання різних 

ліків, наявність соматичної патології та її поліморбідність, неналежна ГРП 

створюють високу ймовірність утворення зубного каменю на базисах знімних 

протезів та на зубах, чи на незнімних ортопедичних конструкціях. 

За даними науково-медичної інформації, головними складовими зубного 

каменю на природних зубах є кальцій (21–57%), фосфор (12–29%), магній (0,5-

0,8%) і карбонати (≈1,9%), а також група наступних елементів: натрій, цинк, 

стронцій, бром, мідь, марганець, вольфрам, золото, алюміній, залізо, фтор 

[301-304]. Натомість у зубному нальоті на 1мг сухої маси припадає близько 3,4 

мкг кальцію, 8,4 мкг фосфора, 4,2 кг калію і 1,3 мкг натрію. По мірі дозрівання 

зубного нальоту кількість кальцію, фосфору зростає. Крім того, у нальоті є 

стронцій, залізо, магній, марганець, фтор. У разі переважання анаеробних умов із 

вільних амінокислот утворюються продукти гниття: сірководень, аміак, індол, 

скатол та інші, що спричинюють явища галітозу [305-310]. 
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Аналіз літературних джерел засвідчує недостатню інформацію щодо 

особливостей елементного складу твердих відкладень у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП та мають неналежний ГСРП. Зокрема, важливим є вплив 

вмісту, різновиду хімічних елементів та їхнє співвідношення у ротовій рідині на 

процеси каменеутворення. Ці питання вивчали в дітей та дорослих із метою 

профілактики ураження карієсом, прогресування уражень тканин пародонта, 

встановлення впливу екологічно несприятливих факторів [294, 311, 312]. 

Посеред виявлених неорганічних елементів у ротовій рідині найбільшу роль 

у процесах формування зубних каменів відводять кальцію, фосфору та магнію. 

Відомо, що при дозріванні зубного нальоту кількість кальцію і фосфору зростає. 

У високомінералізованому камені більше кальцію, неорганічного фосфату та 

менше магнію, а в слабо мінералізованому камені більше магнію, а менше 

кальцію і фосфору. Роль магнію в цьому процесі ще й пов’язана зі здатністю 

знижувати швидкість кристалізації [305]. Інгібуючу дію іонів магнію при їхньому 

зростанні в ротовій рідині під час вивчення процесу кристалізації фосфатів 

кальцію встановлено Л. В. Бельской, О. А. Головановой [22, 313].  

Роль іонів цинку в процесі каменеутворення пов’язана з інгібуванням 

утворення фосфату кальцію, зниженням його преципітації в матрицю зубного 

нальоту, пригніченням кислотної активності бактерій [314]. Вплив магнію та 

цинку визначається ще й впливом на активність металопротеїнів, які відіграють 

важливу роль в обміні мінеральних речовин [315]. 

Ученими вивчено зміни в ротовій рідині пацієнтів, схильних до 

каменеутворення, що проживають в екологічно несприятливих регіонах: зсув рН 

у лужний бік, зменшення вмісту іонів кальцію, але збільшення фосфору, іонів 

натрію та калію, а також цинку та залізу[316].  

Комплексний аналіз факторів, що сприяють каменеутворенню в пацієнтів, 

які користуються ЗКПП, засвідчив, що спосіб харчування: характер та 

консистенція їжі; відсутність чи неякісний гігієнічний догляд за ротовою 

порожниною, порушення чи особливості обмінних процесів в організмі, 

середовище проживання людини порушують перебіг біохімічних процесів у 
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ротовій рідині, що сприяє формуванню м’яких та твердих відкладень. У пацієнтів 

із частковими дефектами зубних рядів спостерігаються різноспрямовані зміни 

іонного спектру ротової рідини, зокрема, зменшення іонів магнію та збільшення 

кальцію, неорганічного фосфату [317]. 

Цікаві неоднозначні дослідження були проведені С. Н. Разумовой [318], яка 

дослідила, що в пацієнтів старшого віку, які користуються якісно виготовленими 

ПЗПП системна організація і розподіл хімічних елементів у зональних структурах 

ротової рідини, мають показники, що відповідають здоровому пародонту. 

Зокрема, відмічено збільшення зв’язаного з органічною субстанцією кальцію в 

ротовій рідині в пацієнтів старшої вікової групи, що пояснюється більш 

інтенсивною деструкцією м’яких тканин ротової порожнини (вікова фізіологічна і 

патологічна деструкція), наявністю продуктів життєдіяльності мікроорганізмів і, у 

результаті - активація процесів біомінералізації. Поряд із тим недостатньо 

вивченими в прогностичному відношенні є роль кальцію, фосфору, магнію та 

цинку в механізмах формування твердих відкладень на базисах ЗПП та зубах у 

пацієнтів, які користуються ЗКПП.  

 

1.5. Аналіз ефективності відомих комплексів гігієнічних заходів та 

засобів, що забезпечують індивідуальну та професійну гігієну ротової 

порожнини в пацієнтів, які користуються знімними конструкціями 

пластинкових протезів 

Проводячи аналіз джерел літератури, зупинимося на відомих схемах 

гігієнічного догляду за ротовою порожниною і знімним протезом та принципах 

їхнього створення. В існуючих підручниках та навчальних посібниках, з яких 

кожен лікар-стоматолог може почерпнути необхідну інформацію описані наступні 

рекомендації по догляду за знімними протезами. Так, В. Н. Копейкин, М. З. 

Миргазизов [6, 84] вказують на наступні настанови, які має дати лікар після 

виготовлення знімного протезу: після кожного вживання їжі протези слід 

виводити і промивати водою, а ротову порожнину прополіскувати; на ніч протези 

слід ретельно чистити зубною щіткою і зберігати в закритій посудині «Дента» у 
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холодній кип’яченій воді, до якої додавати декілька крапель зубного еліксиру. 

Воду слід міняти щодня. На жаль, указані праці носять узагальнюючий характер, 

не вказують детально, які засоби та як слід використовувати. 

У вітчизняному підручнику М. М. Рожка, В. П. Неспрядька [8] указано, що 

за знімним протезом потрібен постійний догляд, його треба чистити зубною 

щіткою в проточній воді до і після вживання їжі. Не дозволяється кип’ятіння 

протеза. Щоб продовжити термін використання, необхідно увечері чистити і 

зберігати в пластмасовому боксі, а ранком змочувати водою і вводити в ротову 

порожнину. Доглядаючи за ротовою порожниною в разі повної відсутності зубів, 

автори радять полоскати відваром дубової кори, слабким розчином фурациліну 

(1:5000), розчином перманганату калію. Не рекомендують використовувати 

харчову соду, оскільки вона призводить до розпушення слизової оболонки, що в 

свою чергу, сприятиме виникненню протезних стоматитів. Запропоновані 

рекомендації не мають розподілу на заходи професійної та індивідуальної гігієни, 

тому не є достатніми для належного догляду за ротовою порожниною та ЗПП. 

Іншими авторами запропоновано ефективний лікувально-реабілітаційний 

алгоритм для пацієнтів, які користуються ЗКПП; до складу якого входить: 

виготовлення нових знімних конструкцій, корекція старих протезів, використання 

лікувально-адгезивної плівки «Протоплен –М». Безпосередньо до забезпечення 

належного гігієнічного догляду як за ротовою порожниною, так і знімним 

протезом має відношення використання очищаючих таблеток «Феотон» та 

штучної слини. Учені пропонують не менше 2 рази в рік проводити професійне 

очищення протезів у спеціальному пристрої «Microclean» (Німеччина) [63]. 

Указана система розроблена для пацієнтів, які користуються ПЗПП, не залежить 

від соматичної патології хворих, не включає навчання пацієнтів і тому не 

повністю враховує вплив на основні чинники, що зумовлюють стан ГРП у 

пацієнтів, які користуються ЗПП. 

С. Б. Улитовский [90], що прицільно займався питаннями ГРП у 

стоматології, рекомендує перелік індивідуальних засобів оральної гігієни, що 

використовують у разі наявності в ротовій порожнині часткових і повних знімних 
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протезів і особливості їхнього використання Автор не уточнює методи 

професійної гігієни та особливості їхнього впровадження, режими, а також 

діагностику стану гігієни в таких пацієнтів. 

Відома система гігієнічних та профілактичних заходів щодо догляду за 

покривними протезами та опорними зубами зі замковою фіксацією. Вона 

передбачає індивідуальний підхід і мотивацію пацієнта, надання йому 

професійних порад та контроль за гігієною, дає можливість зберегти 

маргінальний пародонт та цемент кореня покривного протезу [319].  

Незаперечною є роль гігієни ротової порожнини в разі лікування та 

профілактики протезних стоматитів: щоденні полоскання ротової порожнини 

розчином «Glister», догляд за знімним пластинковим протезом та раз на півроку 

проведення професійного гігієнічного очищення та дезінфекції знімних протезів у 

вдосконаленому автором приладі з джерелом ультразвуку, ультрафіолетовим 

опроміненням [19]. Таким чином, у будь-якому випадку спостерігається розробка 

заходів, що переслідує певну мету, а не комплексну програму.  

Поряд із тим автори не диференціюють гігієнічні засоби для індивідуальної 

та професійної ГРП, тривалість та частоту їхнього використання. Це, у свою 

чергу, може негативно впливати на тканини протезного ложа. Адже відсутність 

чітких стандартів до засобів гігієни, а також безконтрольне використання 

полоскань та зубних паст може підвищувати проникливість слизової оболонки 

ротової порожнини для алергенів. У пацієнтів із знімними протезами ризик 

виникнення таких процесів надзвичайно високий, адже вид ортопедичного 

лікування, базисний матеріал, зміна фізіологічних чинників максимально цьому 

сприяють [249, 320-323].  

Тому, першочерговим завданням у системі профілактики ускладнень від 

недотримання належного рівня гігієни є індивідуальний підхід, що безпосередньо 

пов’язаний із використанням лікувально-профілактичних, гігієнічних зубних паст 

як для догляду за ротовою порожниною, так і за знімними протезами. Нині 

стоматологічний ринок переповнений такого типу засобами. Науковці 
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намагаються обґрунтувати доцільність їхнього диференційованого вибору за 

певних клінічних умов.  

Доведено, що зубну пасту з антибактеріальним ефектом не слід 

використовувати для щоденного чищення зубів, оскільки вона разом із 

патогенними мікроорганізмами знищує і корисні, а їхнє місце поступово 

посідають умовно-патогенні та патогенні [32]. Крім того виникають інші 

негативні наслідки: переродження мікрофлори, мутації бактерій, поява їхніх 

небезпечних резистентних штамів, а також накопичення в організмі людини 

фармакологічно активних компонентів паст, що може спричинити гормональні 

порушення, алергійні реакції та ушкодження печінки [32, 33]. Тому при виборі 

антибактеріальних зубних паст низка авторів рекомендує надавати перевагу тим, 

що містять антимікробні сполуки рослинного походження, які не мають 

вираженої негативної дії на організм людини [33, 34, 324].  

Більшість учених вивчають ефективність зубних паст після клінічного 

використання, довіряючи експериментальним результатам, які були отримані під 

час їхньої розробки [324, 325]. Оскільки показник протимікробної активності не 

нормується виробниками, важливо оцінити антибактеріальний ефект зубних паст, 

про який вони заявляють, зокрема, для групи пацієнтів, які користуються ЗКПП, 

де існують складні умови для забезпечення належної ГРП [58].  

Поряд із тим не вивчено рівень протимікробної активності лікувально-

профілактичних та гігієнічних зубних паст на мікроорганізми, виділених із 

ротової порожнини пацієнтів, які користуються ЗПП. Тому актуальним, на нашу 

думку, є створення диференційованого підходу до вибору зубних паст для 

догляду за ротовою порожниною в пацієнтів, які користуються ЗКПП на основі 

оцінки їхніх антибактеріальних та антифунгальних властивостей in vitro. 

Найбільша кількість проаналізованих праць стосується вивчення існуючих 

гігієнічних середників як по догляду за ротовою порожниною, так і знімними 

протезами та встановлення переваг у порівнянні одних над іншими. Вивчення 

очищаючої та дезінфікуючої дії на знімний протез розчинних таблеток «Corega 

Tabs», показало їхню антисептичну та очищаючу дію, залежно від рівня 
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мікробного обсіменіння знімного протезу [13, 107]. Т. Н. Манак, Е. І. Гудкова 

[101] рекомендують використовувати «Триацид», як засіб дезінфекції знімних 

зубних протезів, його 0,5% концентрація за експозиції 60 хв володіє високим 

рівнем антимікробної активності. Розроблені, впроваджені в практику фітопаста 

для очищення знімних протезів та фітоополіскувач для догляду за ротовою 

порожниною. Ефективність підтверджена в порівнянні з загальновідомими 

синтетичними засобами на основі хлоргекседину [326]. Використання 

фітопрепаратів для гігієни ЗПП запропоновано й Н. А. Пономаревой [327]. 

Проведено порівняльний аналіз і інших методів хімічного очищення та 

дезінфекції знімних протезів [328-331].  

Відомо і про негативну дію від використання антисептичних очищувальних 

таблеток. Зокрема, детергенти (поверхнево-активні речовини), що входять до 

складу засобів для очищення ЗПП, поряд із покращенням очищення поверхні 

протезу одночасно впливають на збільшення водопоглинання базисної пластмаси 

У порівнянні з іншими очисними середниками типу «Лакалут Дент», 1% розчин 

хлоргекседину біглюконат, 2% розчин натрію лаурилсульфату, виявлено переваги 

2% натрію додецилсульфату [332]. Він крім очищення, не володіє здатністю 

збільшувати водопоглинанання базису, не збільшує маси протезу, запобігає 

прискоренню атрофічних процесів у комірковому відростку, частині та зниженню 

міцностних параметрів конструкції знімного протезу [333]. 

Набули поширення вітчизняні гігієнічні засоби розроблені в НДІ 

стоматології АМН України, зокрема зубні пасти, ополіскувачі, адгезивні засоби 

які рекомендують використовувати і для пацієнтів, які користуються ЗПП із 

метою покращення ГРП та профілактики протезних стоматитів [334, 335, 336]. 

Цим же закладом розроблено гель для ротової порожнини, використання 

якого доцільне для пацієнтів із цукровим діабетом із метою профілактики 

запалення слизової оболонки ротової порожнини і тканин пародонта. Немає 

протипоказів до його використання і для осіб, які користуються ЗПП, із метою 

забезпечення належного ГСРП [337].  
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Крім гігієнічних засобів відомо і про вдосконалення зубних щіток для 

очищення як знімних протезів, так і зубів, зокрема варіанти моделей для людей 

похилого і старечого віку [338], а також використання флосів, сетинфлосів, 

сетинтейпів, флоссетів, щіток-йоршиків, суперфлосів, ультрафлосів [339]. 

Важливим та необхідним розділом для вирішення намічених завдань є 

аналіз переваг та недоліків існуючих засобів та заходів, що забезпечують 

професійну ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП. Найпоширеніші засоби для 

професійної гігієни знімних протезів: очищення в спеціальному пристрої 

«Microclean» фірми «Schutz dental» (Німеччина), ультразвукове очищення, якісне 

полірування з використанням пасти «Стерибум Супер» фірми «Бего» (Німеччина) 

[98, 340–343]. Вивчення в порівнянні, встановлення найефективнішого способу 

авторами не проводилося. Тому є перспектива подальших вдосконалень у даному 

напрямку - розробка якісного ультразвукового очищення ЗКПП з використанням 

хімічних засобів, які би володіли як дезінфікуючою дією, так і мали би здатність 

видаляти наліт від куріння, зафарбування продуктами окисно-відновлювальних 

процесів.  

Недостатньо поширені методи професійної гігієни тканин протезного ложа. 

Зокрема з цією метою ефективним є використання озону. Відомо про роль озону в 

лікуванні та профілактиці захворювань твердих та м’яких тканин зубощелепної 

системи [344, 345, 346]. Найважливішими результатами озонотерапії є 

бактерицидна, вірусоцидна, фунгіцидна, імуномодулююча та протигіпоксійна дія. 

Механізм антибактеріальної дії пов'язаний із вибірковим руйнуванням клітинної 

мембрани бактерій одноатомним киснем. Молекула озону значно менша, ніж 

молекули інших відомих антисептичних препаратів, тому володіє високою 

проникаючою здатністю щодо мікрофлори ротової порожнини, як в зубному 

камені, так і в нальоті [347–350]. 

Відомо дослідження, в яких вивчалася ефективність локальної озонотерапії 

в пацієнтів похилого віку, які користуються ЗКПП [351–354]. Автори 

пропонували застосування озонованої оливкової олії для покращення гігієни 

знімного протезу, стану тканин пародонта, СОПЛ, збереження кількісних та 
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якісних характеристик мікрофлори і, таким чином, зменшення термінів адаптації 

до знімних протезів. Озонотерапію успішно використовують у разі лікування 

захворювань тканин пародонта, як з метою пришвидшення зникнення запального 

компоненту, так і сповільнення перебігу ураження [347, 355, 356]. Натомість у 

пацієнтів, які користуються ЗКПП, методики використання озону з метою 

покращення ГРП потребують подальшого вдосконалення.  

Ще одним шляхом, спрямованим на покращення ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП, є використання пробіотиків. Пробіотики в сучасній 

стоматології повноцінно заповнили нішу препаратів для лікування та 

профілактики стоматологічної патології, що потребує корекції дисбіотичних 

порушень, зокрема карієсу, уражень тканин пародонта, захворювань слизової 

оболонки ротової порожнини різного ґенезу та іншої стоматологічної нозології 

[31, 357–361]. Основні механізми дії пробіотиків спрямовані на конкуренцію з 

карієсогенними та пародонтогенними мікроорганізмами, нормалізацію кислотно-

лужного балансу ротової порожнини, з антимікробною дією речовин відносно 

патогенної мікрофлори, зниження запальних явищ, підвищення місцевого 

імунного захисту [362–367]. Велику увагу приділено ефективності дії різних 

пробіотиків та їхніх лікарських форм у разі лікування захворювань тканин 

пародонта [368, 369, 370]. 

Відомо про використання пробіотиків у комплексі санаційних заходів перед 

ортопедичним лікуванням, зокрема, препарату «Симбітер-2», що слід визнати 

оригінальним і перспективним підходом щодо пробіотикотерапії та 

пробіотикопрофілактики в стоматологічній практиці [30]. Українськими вченими 

розроблено препарат «А-бактерин», який доцільно використовувати для 

оброблення як зубних протезів, так і тканин протезного ложа, із метою 

профілактики виникнення кандідозу СОПЛ та лікування дисбіозу [371, 372]. 

Поряд із тим важливим є напрямок використання пробіотиків із метою 

покращення ГСРП, зокрема, в боротьбі з галітозом чи зубними відкладеннями [30, 

31, 28, 29, 373–376]. Проте особливості використання пробіотиків у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП із метою оптимізації ГСРП потребують ретельного 
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експериментального вивчення та подальшого практичного впровадження в 

клініку ортопедичної стоматології.  

Важливою слід розглядати проблему особливостей гігієнічних заходів для 

пацієнтів, які з метою покращення фіксації ЗКПП використовують адгезивні 

засоби. Кількість осіб, які з тих чи інших причин, тимчасово чи постійно 

застосовують різноманітні адгезиви зростає. Поряд із тим, відомо про 

ускладнення зі сторони тканин протезного ложа від їхнього використання: 

виникнення протезних стоматитів, дисбактеріози ротової порожнини [168, 377–

380]. За даними літератури відстежували прямий та опосередкований вплив 

використання адгезивів на зміну реологічних характеристик ротової рідини. Такі 

показники як концентрація рН, в’язкість, швидкість слиновиділення, учені 

використовують як експрес-оцінку впливу адгезивних засобів на стан 

зубощелепної системи та рекомендують шляхи їхньої нормалізації [381, 382]. 

Зважаючи на те, що використання адгезивних засобів вимагає 

надретельного очищення ЗКПП та бездоганного дотримання ГРП, як одного з 

основних факторів профілактики уражень тканин протезного ложа, вважаємо 

існуючі рекомендації щодо дотримання належного рівня гігієни в такого 

контингенту пацієнтів не достатніми та такими, що потребують корекції. 

Аналізуючи дані наведені в науково-медичній літературі щодо проблеми 

ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, не вирішеними залишаються наступні 

питання: 

-  відсутні скринінгові та високооб’єктивні клінічні індекси оцінки ГСРП у 

пацієнтів, які користуються ЗКПП; 

- не виділено біохімічні, біофізичні, мікробіологічні показники 

функціонування зубощелепної системи, які би слугували маркерами 

порушення ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, та дозволяли би 

контролювати якість проведення її корекції; 

- потребують уточнення механізми каменеутворення, як одного з чинників 

неналежного стану ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП;  
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- не розроблено ефективні сучасні методи професійного очищення та 

дезінфекції ЗКПП;  

- недостатньо вивченими є особливості використання пробіотичних 

препаратів, озонотерапії тканини протезного ложа, язика в системі 

професійної ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП; 

- не існує критеріїв вибору, режиму використання зубних паст, засобів для 

ополіскування, залежно від стану ГРП у пацієнтів, які користуються 

ЗКПП; 

- не виділено особливостей гігієнічного догляду за ротовою порожниною в 

пацієнтів, які користуються засобами для покращення фіксації ЗППП. 

Таким чином, вважаємо актуальним, своєчасним та доцільним розробити 

нову систему ГРП для пацієнтів, які користуються ЗКПП, що б ґрунтувалась на 

важливих клініко-лабораторних показниках зубощелепної системи і 

забезпечувала б належний як індивідуальний, так і професійний рівень ГРП в 

системі лікувально-профілактичних заходів клініки ортопедичної стоматології в 

разі лікування пацієнтів із частковими та повними дефектами зубних рядів 

знімними протезами. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічні методи вивчення стану гігієни ротової порожнини в 

пацієнтів, які користуються знімними конструкціями пластинкових протезів 

Для вирішення поставлених у роботі мети і завдань дослідження було 

обстежено та проведено ортопедичне лікування з призначенням загальновідомих 

гігієнічних заходів та запропонованої діагностико-лікувально-реабілітаційної 

системи ГРП 582 пацієнтам протягом 2004 – 2015 років. Частковими та повними 

ЗПП користувалося 523 пацієнти віком від 35 років до 75 та більше. Також участь 

у проведенні досліджень взяло 59 пацієнтів без стоматологічної та 

загальносоматичної патології віком 20-30 років. 

Клініко-лабораторне дослідження стоматологічного статусу пацієнтів із 

ЗКПП проводили на базі кафедри стоматології післядипломної освіти ННІПО 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України 

(зав. каф. – проф., д.мед.н Рожко М.М.), у стоматологічному кабінеті Івано-

Франківського геріатричного пансіонату (директор Дерев’янко Л.М.). 

Мікробіологічні дослідження проведені в бактеріологічній лабораторії 

кафедри мікробіології та вірусології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України (зав. каф. – проф., д.мед.н. Куцик Р.В.).  

Біохімічні та фізико-хімічні дослідження виконані на базі лабораторії 

«Центр біоелементології» кафедри біологічної та медичної хімії з курсом 

фізколоїдної та біонеорганічної хімії імені академіка Г.О. Бабенка ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України (зав.каф. – 

проф., д.біол.н. Ерстенюк А.М.) та в клінічній лабораторії «Університетської 

клініки» ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

(директор клініки - к.мед.н, доцент Семотюк М.М.). 

Електронну мікроскопію (мікрофотографування фрагментів поверхні) та 

рентгенівський енергодисперсійний мікроаналіз за допомогою аналізатора 

«ЕДАР» проводили на базі лабораторії Науково-технічного і навчального центру 
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низькотемпературних досліджень Львівського Національного університету ім. 

Івана Франка (директор, д. ф-м. н. В. Б.Капустяник) на растровому електронному 

мікроскопі РЕММА-102-02 (фірми «SELMI», Україна).  

Мета першого етапу – на основі клінічних, мікробіологічних, біохімічних, 

біофізичних показників, експериментальних досліджень та анкетування лікарів 

стоматологів-ортопедів респондентів встановити зміни зі сторони зубощелепної 

системи в пацієнтів із різним станом ГРП, їхній взаємозв’язок, а також рівень 

потреби спеціалістів у якісно новій, сучасній системі ГРП та розробити шляхи 

покращення гігієнічного стану в пацієнтів, що користуються ЗКПП.  

Метою другого етапу дослідження було розробка, апробація та 

встановлення ефективності нової діагностико-лікувально-реабілітаційної системи 

ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП. 

Для виконання першого етапу було задіяно 355 пацієнтів, які користувалися 

ЗКПП та 59 пацієнтів – стоматологічно та соматично здорових. Розподіл пацієнтів 

за видами досліджень представлено в табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

Розподіл пацієнтів, що взяли участь у першому етапі  

клініко-лабораторних досліджень 

Види 
дослід-
жень 

Завдання досліджень 

Кількість пацієнтів 
Із знімними 

пластинковими 
протезами 

Соматично та 
стоматологічно 

здорові 
 
 
 
 
 
 

Клінічні 

Аналіз суб’єктивних та 
об’єктивних чинників, що 
впливають на рівень ГРП у 
пацієнтів, які користуються 
ЗКПП та розробка ІГЗП 

159 - 

Розробка ІПГРП 111 - 

Апробація комп’ютерної 
програми визначення ІПГРП 85 - 
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Продовження табл. 2.1 

 Вивчення стану ГРП у пацієнтів, 
які користуються адгезивними 
засобами для покращення 
фіксації ЗПП 

35  

Усього 355 - 

Мікробіо- 
логічні 

 пацієн- 
ти мазки пацієн-

ти мазки 

Аналіз мікрофлори ротової 
порожнини в пацієнтів із різним 
рівнем гігієни ЗКПП 

58 84 - - 

Розробка способу оцінки 
мікробіоценозу СОПЛ 70 94 -  

Діагностика диcбактеріозу 
ротової порожнини в пацієнтів із 
ЗКПП на основі показників МЧ 
та ДМЧ 

164 189 57 114 

Усього 234 285 57 114 

Біохіміч-
ні 

Вивчення біохімічних показників 
у пацієнтів із ЗПП, залежно від 
наявності соматичної патології 
та виду конструкції протезу 

54 - 

Аналіз біохімічних показників у 
пацієнтів із різним станом гігієни 
ЗПП  

50  

Вивчення процесів 
метаболічного обміну ротової 
рідини, залежно від показника 
ІПГРП 

84 34 

 Вивчення реологічних 
властивостей ротової рідини в 
пацієнтів із різними значеннями 
ІПГРП 

86 34 

 Вивчення процесів 
каменеутворення в пацієнтів із 
ЗКПП 

80 59 

Усього 243 59 
Інші дослідження 

Мікрофо- 
тографу-

вання 

Встановити відсутність 
деструктивних змін поверхні 
базисів ЗПП, що піддавалися 
очищенню та дезінфекції, за 
допомогою ультразвуку 

140 зразків 
акрилових 
пластмас 

- 
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Продовження табл. 2.1 

Рентгені-
вський 
енерго- 
диспер-
сійний 
мікроана-
ліз 

Вивчити мінеральний склад 
твердих відкладень на природних 
зубах та на базисах ЗПП 44 зразки /50 

спектрограм 
 

- 

Анкету-
вання 
лікарів 
стомато-
логів-
ортопедів 

Встановити рівень знань 
спеціалістів щодо сучасних 
способів діагностики, 
професійної та індивідуальної 
гігієни ротової порожнини в 
пацієнтів із ЗКПП 

110 лікарів - 

Примітки: ГРП – гігієна ротової порожнини, ЗКПП – знімні конструкції пластинкових 
протезів, ЗПП – знімні пластинкові протези, ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів, ІПГРП – 
інтегральний показник гігієни ротової порожнини, СОПЛ – слизова оболонка протезного ложа,  
МЧ – мікробне число, ДМЧ – дефіцит мікробного числа. 

 
Результати клінічного обстеження реєстрували в розробленій карті огляду 

(додаток А). Основними пунктами якої були: паспортна частина, анамнез життя та 

хвороби, черговість ортопедичного лікування, час користування ЗПП, причина 

звернення, зубна формула, прикус, ускладнення зі сторони СОПЛ. Особливу 

увагу звертали на гігієнічний стан: зубів, незнімних, знімних ортопедичних 

конструкцій, СОПЛ, язика. За представленими запитаннями проведено 

опитування пацієнтів щодо засобів та методів індивідуального догляду за 

ротовою порожниною та знімним протезом, а також включено наступні індекси: 

ІГЗП, пародонтальний (РІ за Russel, 1956), гігієни язика («Гигиеническое 

состояние язика» ГСЯ за С. Б. Улитовским, 2009), спрощений гігієнічний ротової 

порожнини ОНІ-S і його компоненти: зн – зубний наліт, зк – зубний камінь (J.C. 

Green, J.R. Vermillion, 1964) [9, 137]. Рівень галітозу діагностували за допомогою 

галіметра Tanita «Breath Alert», фірми «Air-lift», Іспанія.  

Серед інших клінічних методів визначали й авторські: ІГЗП, ІПГРП, як за 

допомогою ЕОМ, так і медико-діагностичної комп’ютерної програми. 

На першому етапі дослідження використані наступні лабораторні методи:  
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- мікробіологічні: частота висівання та масивність колонізації мікроорганізмів 

слизової оболонки ротової порожнини, запропоновані показники МЧ та ДМЧ, 

експериментальні дослідження;  

- біохімічні та біофізичні: концентрації: глюкози, лактату, загального кальцію, 

фосфат-іонів, іонів магнію та цинку, сечової кислоти, сечовини, аміаку, 

загального числа сульфгідрильних груп, муцину, рН . Також визначали в’язкість, 

швидкість слиновиділення та активність ферментів ротової рідини (лужна 

фосфатаза (ЛФ), каталаза, аспартатамінотрансфераза, ОДК);  

- методи електронної мікроскопії та рентгенологічного мікроаналізу: електронне 

фото фрагментів сканованих поверхонь базисів знімних протезів, спектрограми 

твердих відкладень на зубах та базисах знімних протезів. 

На другому етапі дослідження було сформовано наступні групи та підгрупи: 

І – пацієнти, які користувалися ЗКПП та застосовували загальновідому схему 

гігієнічного догляду за ротовою порожниною (112 пацієнтів):  

а –-зі значеннями ІПГРП «хороший» (15); 

б – зі значеннями ІПГРП «задовільний» (36); 

в – зі значеннями ІПГРП «поганий» (46); 

г – зі значеннями ІПГРП «дуже поганий» (15). 

ІІ – пацієнти, які користувалися ЗКПП та застосовували нову діагностико-

лікувально-реабілітаційну систему ГРП (115):  

а – зі значеннями ІПГРП «хороший» (16); 

б – зі значеннями ІПГРП «задовільний» (39); 

в – зі значеннями ІПГРП «поганий» (46); 

г – зі значеннями ІПГРП «дуже поганий» (14); 

ІІІ – пацієнти без стоматологічної та соматичної патології (30), віком 20-30 років. 

Формування груп відбувалося на принципах стратегії випадкового відбору 

досліджуваних пацієнтів. Всього 227 особам було виготовлено 344 ЗКПП, із них 

176 часткових знімних пластинкових (ЧЗПП) та 168 повних знімних 

пластинкових (ПЗПП). Структура І та ІІ груп другого етапу дослідження подана в 

табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Структура І та ІІ груп другого етапу дослідження 

 
 

Групи 
 

 
Харак- 
терис- 
тики 

І (112 ) ІІ (115) 

Значення ІПГРП Значення ІПГРП 

«хоро-
ший» 

(15) 

«задо- 
віль- 
ний» 
(36) 

«пога- 
ний» 
(46) 

«дуже 
пога- 
ний» 
(15) 

«хоро-
ший» 
(16) 

«задо-
віль-
ний» 
(39) 

«пога-
ний» 
(46) 

«дуже 
пога- 
ний» 
(14) 

С
та

ть
 чоло-

віча 5 8 21 11 4 12 20 7 

жіно-
ча 10 28 25 4 12 27 26 7 

В
ік

, р
ок

и 

35 -44 0 0 2 0 1 3 1 1 
45 –54 3 5 8 3 2 6 6 1 
55 –64 3 12 13 2 7 16 19 6 
65 –74 4 9 9 5 4 7 15 1 
75 і > 5 10 14 5 2 7 5 5 

С
ом

ат
ич

на
 

па
то

ло
гі

я Є 4 19 38 13 5 13 36 12 

Не-
має 

11 17 8 2 11 26 9 2 

Те
рм

ін
и 

ко
ри

ст
ув

ан
ня

, р
ок

и 
                  

до 0,5 9 8 7 1 7 13 7 1 

0,5 - 1 3 7 11 3 4 9 6 1 

1 - 2 0 7 11 3 2 9 14 3 

2 - 3 2 7 6 5 1 6 13 2 

>3 0 7 11 3 2 2 6 7 

ЗП
П

 ЧЗПП 10 28 29 15 10 35 36 13 

ПЗПП 12 30 43 11 11 19 34 8 

Примітки: ІПГРП- інтегральний показник гігієни ротової порожнини, ЗПП – знімні 
пластинкові протези, ЧЗПП – часткові знімні пластинкові протези, ПЗПП – повні знімні 
пластинкові протези 
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Розподіл пацієнтів між етапами дослідження відбувався наступним чином: 

із 582 пацієнтів – 355 взяло участь у першому етапі дослідження, 59 пацієнтів із 

355 ввійшло в І групу другого етапу дослідження; 115 склало ІІ групу 

дослідження, а ще 53 пацієнти з загального числа ввійшло до І групи, 59 

обстежених без стоматологічної та соматичної патології брали участь у першому 

етапі дослідження, з яких відібрано 30 пацієнтів для ІІІ групи. 

На другому етапі дослідження використані наступні клініко-лабораторні 

методи:  

- клінічні: визначення ІПГРП, як за допомогою ЕОМ, так із використанням 

комп’ютерної програми, стоматологічне обстеження згідно карти огляду (додаток 

А), реєстрація медичної інформації щодо індивідуального гігієнічного догляду за 

ротовою порожниною в пацієнтів, які користуються ЗПП у медичній карті 

стоматологічного хворого (додаток Б); 

- мікробіологічні: показники МЧ та ДМЧ; частота виявлення та масивність 

колонізації α-гемолітичними Streptococcus sp., частота виявлення та сумарна 

масивність колонізації СОПЛ патогенними мікроорганізмами;  

- біохімічні та біофізичні: концентрації лактату, загального кальцію, фосфат-іонів, 

аміаку, муцину, рН за клінічним способом вимірювання безпосередньо в ротовій 

порожнині, а також в’язкість, активність ферменту ротової рідини ОДК.  

Основними складовими загальновідомої схеми гігієнічного догляду за 

ротовою порожниною в пацієнтів І групи були рекомендації згідно протоколів 

ортопедичного лікування МОЗ України та підручників [6, 8, 393]. 

- професійна гігієна: зняття м’яких та твердих зубних відкладень; антисептична 

обробка; дезінфекція ЗКПП хімічними засобами: перекис водню 3%, 

хлоргекседину біглюконат 0,05%, очищення та полірування в зуботехнічній 

лабораторії на шліф-моторі; реєстрація в медичній карті стоматологічного 

хворого дати навчання гігієнічному догляду та контролю; навчання чищенню 

зубів та ЗПП зубною щіткою; 
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- індивідуальна гігієна: загальні рекомендації щодо використання зубних паст, 

ополіскувачів, відварів трав: ромашки, шавлії, кори дуба, нагідок, проведення 

флосингу; чищення знімних протезів; 

- режим гігієни: два рази на рік. 

Пацієнти ІІ групи, які користувалися ЗКПП застосовували нову 

діагностико–лікувально-реабілітаційну систему ГРП. Наводимо покроковий 

алгоритм її використання.  

Для пацієнтів із значенням ІПГРП «хороший», «задовільний». 

Діагностика. 

1. Збір анамнезу: вік, терміни користування ЗПП, наявність соматичної 

патології, користування засобами для покращення фіксації.  

2. Клініко-лабораторна: визначення ІГЗП, ІПГРП, МЧ, ДМЧ, масивність 

колонізації α- гемолітичними Streptococcus sp., сумарна масивність колонізації 

патогенними мікроорганізмами СОПЛ, в’язкість, рН, концентрації лактату, 

загального кальцію, фосфат-іонів, муцину, аміаку, активність ОДК у ротовій 

рідині. 

Заходи професійної гігієни. 

1. Підвищення мотивації пацієнта щодо необхідності професійної та 

індивідуальної ГРП, ознайомлення з порадами і рекомендаціями щодо загального 

користування ЗПП та гігієнічного догляду за ротовою порожниною та ЗПП. 

2. Навчання пацієнта правилам особистої ГРП (чищення зубів, знімних 

протезів, язика, флосинг) та складання схеми індивідуального гігієнічного режиму 

відповідно до отриманих результатів оцінки стоматологічного статусу, 

ознайомлення та видача додатку до медичної картки (та частина, що для 

пацієнта), (додаток Б). 

3. Зняття м’яких та твердих відкладень із зубів, незнімних ортопедичних 

конструкцій, очищення язика, антисептична обробка ротової порожнини одним із 

відомих засобів (наприклад, полоскання розчином фурациліну 0,02%). 
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4. Очищення та дезінфекція ЗКПП в ультразвуковій мийці з 

використанням хімічних засобів: дезінфікуючого «MD-520» та очищаючого «MD-

530» фірми «Дюрденталь Гмбх і Ко» (Німеччина). 

- ІГЗП «хороший»: терміни користування ЗКПП до року - не проводити, 1-2 

роки – 5 хв, 2-3 роки – 10 хв, > 3 років – 20 хв. 

- ІГЗП «задовільний»: терміни користування ЗКПП до півроку - 5хв, півроку 

– рік – 5 хв, 1-2 роки – 5 хв, 2-3 роки – 10 хв, > 3 років – 20 хв. 

5. Проведення озонотерапії тканин протезного ложа та язика: ЧЗПП – 

тип зонда 3,4; потужність 3-6; час процедури – 10с /на кожен зуб+5с/см2 СОПЛ, 

язика; кількість процедур – 1; ПЗПП – тип зонда – 3; потужність 3-6; час 

процедури – 5с/см2 СОПЛ, язика; кількість процедур – 1. 

6. Призначення зубних паст у курсі професійної гігієни (1 місяць): зубні 

пасти з хлоргексидином або з триклозаном та прополісом: «Лакалут актив» фірми 

«Др.Тайсс Натурпродукт вега» (Німеччина), «Колгейт тотал прополіс» ЗАО 

«Колгейт Палмолів» (Китай). 

7. Призначення пробіотика «Лактобактерин сухий» фірми «Біофарма», 

(Україна) для загального та місцевого використання: розведення згідно інструкції, 

у вигляді ротових ванночок із наступним ковтанням препарату, протягом 14 днів 

один раз на добу; пацієнтам, які використовують адгезивні засоби, рекомендовано 

після проведення ротової ванночки додатково 1 дозу розведеного препарату (1 ч. 

ложка) уводити в порцію пасти для покращення фіксації, яка не володіє сильними 

антибактеріальними властивостями та фіксувати ЗПП на 3 год. 

8. Мікрополірування ЗКПП відразу після їхнього виготовлення в 

ультразвуковій мийці за розробленим способом протягом 10 хв. 

Клініко-лабораторна діагностика ГСРП після курсу професійної гігієни. 

Визначення ІГЗП, ІПГРП, МЧ, ДМЧ, масивність колонізації α- 

гемолітичних Streptococcus sp., сумарна масивність колонізації патогенними 

мікроорганізмами, в’язкість, рН, концентрації лактату, загального кальцію, 

фосфат-іонів, муцину, аміаку, активність ОДК. 
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Моніторинг навчання гігієнічних заходів: чищення зубів, язика, ЗПП, 

флосинг. 

Заходи індивідуальної гігієни. 

1. Призначення зубних паст для щоденного використання: із молочною 

кислотою, ефірними оліями м’яти, шавлії, екстрактами ромашки, нагідок – 

«Біокон» – проти захворювання ясен фірми «Біокон» (Україна). 

2. Призначення ефірних олій для полоскання ротової порожнини: м’яти 

перцевої, фірми «Адверсо» (Україна): 4-5 крапель на 1 скл. теплої води 2-3 рази 

на добу протягом місяця або апельсинова олія фірми «Адверсо» (Україна): 1 

крапля на 1 скл. теплої води 2-3 рази на добу протягом місяця, чергувати через 

місяць. 

Клініко-лабораторна діагностика ГСРП після курсу індивідуальної гігієни. 

Режим курсів гігієни: 

- без соматичної патології – 2 рази на рік; із соматичною патологією – 3 рази на 

рік; які користуються засобами для покращення фіксації 3 рази на рік.  

Для пацієнтів із значенням ІПГРП «поганий», «дуже поганий» 

Діагностика. Заходи аналогічні, як для пацієнтів із значенням ІПГРП 

«хороший», «задовільний».  

Заходи професійної гігієни 

1. Підищення мотивації пацієнта щодо необхідності професійної та 

індивідуальної ГРП, ознайомлення з порадами і рекомендаціями щодо загального 

користування ЗПП та гігієнічного догляду за ротовою порожниною та ЗПП. 

2. Навчання пацієнта правилам особистої ГРП (чищення зубів, знімних 

протезів, язика, флосинг), складання схеми індивідуального гігієнічного режиму 

відповідно до отриманих результатів оцінки стоматологічного статусу, 

ознайомлення та видача додатку до медичної картки (та частина, що для 

пацієнта), (додаток Б). 

3. Зняття м’яких та твердих відкладень із зубів, незнімних ортопедичних 

конструкцій, очищення язика, антисептична обробка ротової порожнини одним із 

відомих засобів (наприклад, полоскання розчином фурациліну 0,02%). 
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4. Очищення та дезінфекція ЗКПП в ультразвуковій мийці з 

використанням хімічних засобів: дезінфікуючого «MD-520» та очищуючого «MD-

530» фірми «Дюрденталь Гмбх і Ко» (Німеччина): 

- ІГЗП «незадовільний»: терміни користування ЗКЗП до півроку – 5 хв, 

півроку - рік – 5 хв, 1-2 роки – 10 хв, 2-3 роки – 20 хв, > 3 років – 20 хв; 

- ІГЗП «поганий», «дуже поганий»: терміни користування ЗКЗП до півроку – 

10 хв, півроку - рік – 10 хв, 1-2 роки – 10 хв, 2-3 роки – 20 хв, > 3 років – 20 хв.  

5. Проведення озонотерапії тканин протезного ложа та язика ІПГРП 

«поганий», «дуже поганий»: ЧЗПП – тип зонда 3,4; потужність 6-9; час процедури 

– 10 с/на кожен зуб+10 с/см2  СОПЛ, язика; кількість процедур – 2; інтервал між 

процедурами 2-3 доби; ПЗПП - тип зонда 3; потужність 6-9; час процедури – 10 

с/см2 СОПЛ, язика; кількість процедур – 2; інтервал між процедурами 2-3 доби. 

6. Призначення зубної пасти в курсі професійної гігієни (1 міс): із 

триклозаном, цитратом цинку та травами – «ПрезиДент Актив» фірми 

«Бетафарма» (Італія). 

7. Призначення пробіотика «БіоГая ОРС» фірми Bio Gaia АВ (Швеція) 

(порошок у пакетах) перорально та місцево: розведення згідно інструкції, у 

вигляді ротових ванночок із наступним ковтанням препарату, протягом 14 днів 

один раз на добу; пацієнтам, які використовують адгезивні засоби для 

покращення фіксації, рекомендовано після проведення ротової ванночки 

додатково 2 чайні ложки розведеного препарату вводити в порцію адгезиву, який 

не володіє сильними антибактеріальними властивостями (наприклад «President 

Garant», фірми «Betafarma» (Італія)) та фіксувати ЗПП на 3 год.  

8. Мікрополірування знімних конструкцій зубних протезів відразу після 

виготовлення в ультразвуковій мийці протягом 10 хв. 

Клініко-лабораторна діагностика після курсу професійної гігієни. 

Заходи аналогічні, як для пацієнтів із значенням ІПГРП «хороший», 

«задовільний».  

Моніторинг навчання гігієнічних заходів: чищення зубів, язика, знімних 

протезів, флосинг. 
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Заходи індивідуальної гігієни 

1. Призначення зубної пасти для щоденного використання з молочною 

кислотою та ефірними оліями кипарису, м’яти, хвойно-каротиновим екстрактом – 

«Біокон» – потрійний захист – «Лісова свіжість», «Біокон» (Україна). 

2. Призначення ефірної олії для полоскання ротової порожнини: 

композиція «Для гігієни порожнини рота» фірми «Адверсо» (Україна): 5-7 

крапель на склянку теплої води 2-3 рази на добу протягом місяця, чергувати через 

місяць. 

Клініко-лабораторна діагностика ГСРП після курсу індивідуальної гігієни. 

Режим курсів гігієни: 

- без соматичної патології – 3 рази на рік; із соматичною патологією – 4 рази на 

рік; які користуються адгезивними засобами - 4 рази на рік.  

Проте діагностичні заходи в пацієнтів І групи проводили за 

запропонованою схемою, тобто аналогічно описаним вище для пацієнтів ІІ групи.  

Критерії виключення з І та ІІ груп: 

- пацієнти з декомпенсованими формами соматичної патології; 

- пацієнти з загостреними формами перебігу як загальносоматичної, так і 

стоматологічної патології;  

- онкохворі; 

- пацієнти, що не перебували на стаціонарному лікуванні, як із приводу 

соматичної, так і стоматологічної патології. 

Пацієнтам ІІ групи клініко-лабораторне обстеження проводили до 

використання гігієнічних заходів, після проведення всіх маніпуляцій курсу 

професійної гігієни – через місяць (І етап), після проведення заходів 

індивідуальної гігієни - через місяць (ІІ етап). Пацієнтам І групи клініко-

лабораторне обстеження проводили до використання гігієнічних заходів, після 

проведення всіх маніпуляцій курсу професійної гігієни – через 20 діб (І етап), 

після проведення заходів індивідуальної гігієни через 20 діб (ІІ етап). Пацієнтам 

ІІІ групи клініко-лабораторне обстеження проводили одноразово на момент 

проведення стоматологічного огляду.  
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2.1.1. Спосіб діагностики гігієнічного стану знімних протезів. Під час 

розробки індексу було задіяно 159 пацієнтів, які користувалися 243 ЗКПП. Для 

діагностики гігієнічного стану ЗПП у пацієнтів із частковою та повною втратою 

зубів використано індикаторну рідину «Колор-тест №3» ВладМиВа (Росія) для 

виявлення твердого та м`якого зубного нальоту. Суть запропонованого винаходу 

полягає в наступному. 

Внутрішню та зовнішню поверхні базисів на верхню та нижню щелепи 

поділили на наступні зони: на верхній щелепі п’ять – внутрішні: бічна справа, 

бічна зліва, фронтальна ділянки та ділянка піднебіння; зовнішня поверхня – весь 

штучний зубний ряд, (рис. 2.1. А: 1, 2, 3, 4, 5); на нижній щелепі 4 – внутрішні: 

бокові відділи зліва і справа та фронтальна ділянка, зовнішня поверхня – весь 

штучний зубний ряд, (рис. 2.1. Б: 6, 7, 8, 9). Таким чином, максимальне число зон 

для обстеження 9, мінімальне 4 або 5, залежно від того, на якій щелепі, верхній чи 

нижній, розміщений ЗПП.  

А Б 

Рис. 2.1. Зони оцінки на базисах знімних пластинкових протезів: А – 

верхньої щелепи, Б – нижньої щелепи. 

 
Індикаторну рідину наносили тампоном на внутрішню поверхню базису та 

на зовнішню поверхню штучного зубного ряду. Потім протез промивали під 

проточною водою протягом 10-20 с для видалення незафіксованого зафарбування. 
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Оцінку кожної зони базису проводили за інтенсивністю зафарбування згідно 

розробленої шкали кольорів. Шкала розроблена, шляхом накладання кольорів, а 

не змішування, із врахуванням того, що базис, на який наноситься синій барвник 

має рожевий колір. Якщо у зоні є ділянки різної інтенсивності зафарбування, 

вибирали та оцінювали за найтемнішим відтінком. За шкалою кожному рівню 

зафарбування відповідали наступні бали: 1 – блідо-голубий, 2 – голубий, 3 – 

світло-синій, 4 – синій, 5 – темно-синій.  

ІГЗП розраховували за формулою: ІПГРП=∑К/n, де ∑К — сума отриманих 

показників із кожної зони, n — число обстежених зон. 

На основі статистичного дослідження було розраховано середнє 

арифметичне і середнє квадратичне відхилення, що і послужило основою для 

розробки критеріїв оцінки індексів. 

Критерії оцінки індексу (стан гігієни ЗПП): 1,1-1,5 – «хороший», 1,6-2,0 – 

«задовільний», 2,1-2,5 – «незадовільний», 2,6-3,4 –«поганий», 3,5-5,0 – «дуже 

поганий». 

Показники від 1,1 до 2,0 відповідають оптимальному гігієнічному стану 

ЗПП пацієнта. Результати інтенсивності зафарбування, отримані з кожної зони, 

пропонуємо вносити в наступну таблицю (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Таблиця для реєстрації оцінки інтенсивності зафарбування 

Зона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оцінка 
від 1 

до 5 

від 1 

до 5 

від 1 

до 5 

від1  

до 5 

від 1 

до 5 

від 1 

до 5 

від 1 

до 5 

від 1 

до 5 

від 1 

до 5 

 
Таким чином, є можливість аналізувати не лише сумарний стан гігієни ЗПП, а й окремо 
кожну виділену зону знімного протезу. 

Наводимо приклад обчислення ІГЗП.  

У пацієнтки М. 63 років повна відсутність зубів на верхній та нижній 

щелепах. З анамнезу відомо: два роки тому виготовлено два ПЗПП на верхню та 

нижню щелепи. Було проведено визначення гігієнічного стану обох ЗПП за 

запропонованим способом (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Реєстрація оцінки інтенсивністі зафарбування зон знімних протезів  

Зона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оцінка 1 3 1 0 2 2 3 2 2 

 

ІГЗП = ∑К/n=16/9=1,67 – задовільний. 

Згідно визначеного стану гігієни пацієнтці були зроблені поради щодо 

догляду за знімними протезами.  

2.1.2. Спосіб інтегральної оцінки гігієнічного стану ротової порожнини в 

пацієнтів із знімними протезами. Під час розробки даного способу в клініці 

кафедри стоматології післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України було проведено клінічний 

огляд та визначення ІПГРП у 111 пацієнтів. Дизайн дослідження представлено в 

табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Характеристика груп дослідження (%) 

Стать Вікові групи (роки) 
Наявність 

соматичної 
патології 

чоло-

віки 

жін-

ки 
35–44 45–54 55–64 65–74 75 і 

більше 
Є немає 

34,2 

(38) 

65,8 

(73) 

5,4 

(6) 

21,6 

(24) 

24,3 

(27) 

33,3 

(37) 

15,3 

(17) 

68,5 

(76) 

31,5 

(35) 

 

Оцінку гігієнічного стану кожного компоненту ротової порожнини в 

пацієнтів, які користуються ЗПП, проводили із використанням наступних 

індексів. Так, гігієнічну оцінку ЗКПП визначали за розробленим індексом ІГЗП, 

(Патент № 80649 України на винахід). 

Критерії оцінки індексу: 1,1-1,5 – «хороший», 1,6-2,0 – «задовільний», 2,1-

2,5 – «незадовільний», 2,6-3,4 – «поганий», 3,5-5,0 – «дуже поганий». 
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Стан гігієни незнімних конструкцій та зубів, визначали за спрощеним 

гігієнічним індексом ротової порожнини ОНІ-S і його компонентами: зн – зубний 

наліт, зк – зубний камінь (J.C. Green, J.R. Vermillion) [137]. Критерії оцінки 

індексу:  

Значення OHI-S           Оцінка OHI-S                         Оцінка ГРП   

0 – 0,6  => низький  =>  добра 

0,7 – 1,6  => середній   =>  задовільна 

1,7 – 2,5  => високий  =>  незадовільна 

2,6 – 6,0  => дуже високий =>  погана 

Гігієнічний стан язика визначали за індексом (ГСЯ – «Гигиеническое 

состояние язика» за Улитовским С.Б.) [9, 10]. Критерії оцінки індексу: відмінний 

стан – 0, дуже добрий – 1, добрий – 2, задовільний – 3, незадовільний – 4, дуже 

низький – 5.  

Рівень галітозу діагностували за допомогою галіметра Tanita «Breath Alert» 

та оцінювали за шкалою відповідно до інструкції приладу: норма (80–120 ppd), 

легкий (121–160 ppd), середній ступінь (161–200 ppd), важкий (> 200 ppd). 

Однак кожен із цих індексів, виділяючи ту чи іншу особливість ГСРП, 

практично не враховував інші складові, у результаті чого виникав феномен 

неспівпадіння в оцінках ГРП за різними показниками.  

Щоб розв’язати дану проблему, запропонували метод обчислення 

узагальнених показників, який базується на тому, що вибрані вихідні показники 

нормують в єдиній шкалі. Для виконання цієї процедури використовували метод 

переводу в дискретний простір Числові значення лінійних множників 

обчислювали за методом, запропонованим Л. Ноулер [383]. 

Для всіх складових індексу підбирали такі лінійні множники K1 – K4, щоб 

вони варіювали на вимірюваному інтервалі від деякого мінімального значення до 

100, після чого сумували всі перетворені значення та ділили на кількість 

використаних індексів за формулою:  

ІПГРП= (К1×ІГЗП+К2×ГСЯ+К3×РГ+К4×ОНІ-S)/N, де ІГЗП – індекс гігієни 

знімних протезів (K1 = 20); ГСЯ – гігієнічний стан язика (K2 = 20); РГ – рівень 
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галітозу (K3 = 25); ОНІ-S – спрощений гігієнічний індекс ротової порожнини (K4 = 

16,67), N - кількість використаних індексів. Якщо максимальне значення ІГЗП 

становить 5, максимальне значення в нормованій шкалі 100, отже нормуючий 

множник для даної складової K1 = 100 / 5 = 20. За таким самим принципом 

знаходили інші множники: для гігієнічного стану язика – K2 = 20, рівня галітозу – 

K3 = 25, ОНІ-S – K4 = 16,67. Діапазони зміни значень, співвіднесені з градаціями 

ГРП, запропоновані в табл. 2.6.  

Таблиця 2.6 

Рівні гігієни ротової порожнини за складовими інтегрального показника 

гігієни ротової порожнини 

ІГЗП 

Індекс 
гігієни язика 

на основі 
(ГСЯ) 

Рівень 
галітозу ОНІ-S ІПГРП,  

ум. од. Градації 
ГСРП на 

основі 
ІПГРП ІГЗП К1× 

ІГЗП 

ГСЯ К2× 

ГСЯ 

РГ К3× 

РГ 

ОНІ-S К4× 

ОНІ-S 

ІПГРП 

< 1,6 < 32,0 
0 0 

1 25,0 < 0,7 < 11,67 < 25,7 хороший 
1 20 

< 2,1 < 42,0 2 40 2 50,0 < 1,7 < 28,34 25,8-44,0 задовільний 

< 2,6 < 52,0 3 60 
3 75,0 < 2,6 < 43,42 44,1-75,0 поганий 

< 3,5 < 70,0 4 80 

≤ 5,0 ≤ 100,0 5 100,0 4 100,0 ≤ 6,0 ≤ 100,0 75,1-100,0 дуже 
поганий 

Примітки: ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів, ГСЯ – індекс «Гигиеническое 
состояние язика», РГ – рівень галітозу, ОНІ-S – спрощений гігієнічний індекс ротової 
порожнини, ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини, ГСРП – гігієнічний 
стан ротової поржнини 

 
Із метою розширення показань до застосування індексу, зокрема, 

враховуючи різні клінічні ситуації в ротовій порожнини: знімні і незнімні 

конструкції, повні і часткові ЗПП, використали наступний підхід. Якщо в ротовій 

порожнині менше 6 зубів як самостійно, так і в складі мостоподібних протезів, 

тоді спрощений гігієнічний індекс ротової порожнини ОНІ-S (J.C. Green, 

J.R.Vermillion) не визначали. Якщо в пацієнта два знімні протези: часткові чи 
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повні, визначали окремо два ІГЗП, а для обрахунків ІПГРП використовували 

значення, що свідчить про гірший стан гігієни ЗПП.  

Наводимо приклади його обрахунку. 

Хвора М, 68 років, протягом 2,5 років користується ЧЗПП на верхню та 

нижню щелепи. Під час клінічного обстеження в комплексі заходів, спрямованих 

на оптимізацію складання плану лікування пацієнтки, було вивчено ГСРП на 

основі ІПГРП.  

Послідовність обчислення ІПГРП: ІГЗП на нижній щелепі=2,0 – 

задовільний; ІГЗП на верхній щелепі=3,4 – поганий, у подальшому 

використовували останній результат; індекс гігієни язика (ГСЯ за Улитовским 

С.Б. ) =3 бали – задовільний; рівень галітозу: середній (161-200 ррd або 3); 

спрощений гігієнічний індекс ротової порожнини ОНІ-S=3,0 – поганий. 

ІПГРП= (20·3,4+20·3+25·3+16,67·3)/4 = (63,25) ум. од. – поганий. 

Таким чином, ІПГРП узагальнює та об’єктивізує одним числом усю 

множину факторів, що впливають на ГРП. Даний інтегральний показник включає 

в себе всі переваги вихідних індексів і максимально враховує їхні характеристики. 

Указаний індекс дозволив отримати комплексну оцінку стану ГРП у пацієнтів із 

ЗКПП та на його основі назначити відповідну індивідуальну схему корекції.  

2.1.3. Особливості розробки та використання медико-діагностичної 

комп’ютерної програми «Інтегральний індекс гігієни ротової порожнини у осіб із 

знімними протезами». Під час розробки та апробації комп’ютерної програми було 

проведено клінічний огляд та визначення ІПГРП у 85 пацієнтів, які користувалися 

ЗКПП. Серед них 50 пацієнтів не користувалися засобами для покращення 

фіксації, а 35 пацієнтів використовували засоби для покращення фіксації. 

Комп’ютерна програма являє собою експертно-аналітичну систему, 

виконану на мові програмування «JavaScript». В її основі лежить «Спосіб 

інтегральної оцінки гігієнічного стану ротової порожнини у осіб із знімними 

протезами» (патент України на винахід № 101919, 2013р.). Роботу з 

комп’ютерною програмою проводили відповідно до наступних настанов 

користувачу. 
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Настанови користувачу: 

1. На початку роботи з програмою слід запустити виконуваний файл «start. 

bat» на робочому столі. 

2. Для закічення роботи з програмою слід закрити веб-браузер та консольне-

вікно, яке з’явилося в результаті запуску «start.bat». 

3. Далі слід відкрити будь-який веб-браузер (бажано Chrome чи Firefox 

останньої версії) та ввести в поле адреси наступний рядок localhost:2000. 

Головна сторінка. 

4. Після вводу власного імені користувача та паролю, у вікні веб-переглядача 

відобразиться початкова сторінка системи (рис. 2.2). 

 

  
Рис. 2.2. Початкова сторінка.  

 
На ній відображається список із десяти пацієнтів та за допомогою посилань-

меню знизу можливість переходу до трьох інших сторінок: пошуку, проведення 

нового огляду (кнопка «Новий пацієнт») та до перегляду результатів конкретного 

огляду. 

Створення нового запису. 

5. Натиснення кнопки «Новий пацієнт» призводить до наступного вікна (рис. 

2.3). 
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Рис. 2.3. Сторінка «Новий пацієнт». 

 
Дане вікно є початком покрокового процесу обстеження пацієнта. Тут 

вводиться ім’я та побатькові обстежуваної людини, а також указується її стать. 

6. Натискання на другий пункт меню «РГ» приведе до відображення 

наступного кроку в обстеженні: визначення рівня галітозу. Результат 

дослідження вводиться за допомогою вибору конкретного значення (рис. 2.4). 

 

 
Рис. 2.4. Сторінка для введення результату рівня галітозу. 

 
7. Введення значень індексу OHI-S відбувається у наступному вікні після 

натискання на третій пункт меню (рис. 2.5). Вікно дозволяє внести дані по 

кожному з 6 контрольних зубів. 
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Рис. 2.5. Сторінка для введення результату спрощеного індексу гігієни 

ротової порожнини. 

 
Якщо кількість зубів менша за 6, індекс не вираховується. Для цього 

введено елемент управління у верхньому лівому квадранті. Позначення цього 

елементу відповідає цій ситуації та приводить до неврахування індексу. Значення, 

які потребують ґрунтовнішого пояснення, оснащені випливаючими підказками, як 

продемонстровано на рисунку згори. 

8. Наступний пункт меню «ГСЯ» дозволяє ввести результати огляду 

гігієнічного стану язика (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Сторінка для введення результату індексу «Гигиеническое состояние 

язика» за С. Б. Улитовским, 2009. 
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9. Пункт меню «ІГЗП» відображає поля для внесення результатів визначення 

гігієни знімних протезів. При наявності одного протезу позначається відповідний 

елемент управління. При наявності двох протезів, береться до уваги гірший із 

двох показників (рис. 2.7). 

10.  Останній пункт меню «ІІГРП» – інтегральний індекс гігієни ротової 

порожнини виводить всі індекси та їхнє значення включно з ІПГРП (рис. 2.8). 

Також дане вікно повідомляє про неможливість обчислення індексу OHI-S, 

якщо на відповідному вікні було зазначено, що кількість зубів є меншою за 6. 

Кнопка «Зберегти дані» надає можливість зберегти дані в базі. Кнопка «Головна» 

у верхньому правому квадраті вказує на можливість повернення до головної 

сторінки програми без збереження результатів обстеження в базу даних. 

Перегляд результатів попередніх обстежень. 

11. Натискання на один із елементів списку попередніх оглядів на головній 

сторінці призводить до переходу до наступного вікна (рис. 2.9). У даному вікні є 

два елементи керування. Кнопка «Назад» призведе до переходу на головну 

сторінку, а кнопка «Видалити запис» призведе до видалення даного запису з бази 

даних та переходу на головну сторінку. 

Пошук обстежень. 

12. Натискання на кнопку «Пошук» у верхньому правому квадранті головної 

сторінки приведе до переходу на наступну сторінку (рис. 2.10). 

13. Введення інформації в поле «Ім’я» та / або поле «Прізвище» з натисканням 

на кнопку «Шукати» призводить до пошуку пацієнтів за відповідними полями. У 

результаті отримується наступна сторінка (рис. 2.11). 

Результати пошуку видаються по десять на сторінку з можливістю навігації 

між сторінками за допомогою блоку-навігації. Натискання на будь-який результат 

переходить на сторінки перегляду результатів щодо даного пацієнта. 

Індивідуальний результат роздруковують і видають пацієнту, а також 

зберігають у комп’ютерній базі даних. 
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Рис. 2.7. Сторінка для введення результату індексу гігієни знімних протезів. 

 

 
Рис. 2.8. Сторінка результату індекса - інтегральний показник гігієни 

ротової порожнини. 
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Рис. 2.9. Сторінка попереднього перегляду. 

 

 
Рис. 2.10. Сторінка «Пошук». 

 

 
Рис. 2.11. Сторінка з результатом пошуку. 



 70 
Серед переваг використання програмного забезпечення діагностичного 

процесу в клініці ортопедичної стоматології слід відмітити: доступність у роботі, 

економія часу в два рази, запуск із поширених пошукових систем, створення бази 

даних усіх обстежуваних пацієнтів, швидкий доступ до кожної складової індексу. 

Крім того візуалізацію отриманих результатів слід розглядати як один із шляхів 

підвищення мотивації пацієнтів із ЗПП до покращення ГСРП. 

2.1.4. Метод опитування лікарів стоматологів-ортопедів щодо проблем 

гігієни ротової порожнини в пацієнтів із знімними конструкціями пластинкових 

протезів за даними анкетування. У клініці кафедри стоматології післядипломної 

освіти ІФНМУ було проведено анонімне опитування 110 лікарів стоматологів-

ортопедів респондентів, які працюють у державних та приватних медичних 

структурах Івано-Франківської області. В анкетуванні взяли участь лише ті 

спеціалісти, які виготовляли ЗКПП. Результати були внесені в розроблену анкету 

(додаток В). Вона вміщує 15 запитань, за якими вивчили відношення лікарів 

стоматологів до проблем ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП. За іншою 

частиною запитань з’ясовували стаж роботи, частоту виготовлення знімних 

протезів, характер рекомендацій щодо користування та догляду за ними. Крім 

цього вивчали підхід до використання засобів для покращення фіксації знімних 

протезів, пропозицію щодо вибору гігієнічних засобів по догляду за ротовою 

порожниною та знімним протезом. Значна увага приділена методам професійної 

ГРП та знімного протезу: навчання, контроль, професійне очищення ЗПП. Також 

було виділено запитання стосовно рекомендованої частоти звернень до лікаря 

стоматолога пацієнтів, які користуються знімними протезами та аналізу факторів, 

що визначають тривалість користування та можливі шляхи покращення якості 

знімних конструкцій зубних протезів. 
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2.2. Мікробіологічні методи дослідження з метою розробки нової 

діагностико-лікувально-реалібітаційної системи гігієни ротової порожнини в 

пацієнтів, які користуються знімними пластинковими протезами 

2.2.1. Спосіб забору матеріалу для діагностики мікробного біоценозу 

ротової порожнини в пацієнтів, які користуються знімними пластинковими 

протезами. У пацієнтів, які користувалися ЗКПП забір матеріалу для 

мікробіологічних досліджень виконано з базису знімного протезу та з поверхні 

СОПЛ, за запропонованим автором способом. Забір матеріалу для 

мікробіологічного дослідження проводили в пацієнтів під час їхнього активного 

користування ЧЗПП та ПЗПП. 

Для забору матеріалу з базису знімного протезу чи СОПЛ використано 

авторський спосіб (Пат. №26076 України на корисну модель). Для його 

впровадження застосовано стерильну біополімерну плівку «Диплен-Дента» без 

лікарських компонентів фірми «Норд-Ост» (Росія). Плівка складається з двох 

сумісних шарів: гідрофільного та гідрофобного. Під час контакту з базисом 

знімного протеза чи слизовою оболонкою, плівка гідрофільною стороною 

приклеювалася до них. Гідрофобний (зовнішній) шар служив для ізоляції 

захищуваної поверхні від зовнішніх механічних подразників і проникнення 

мікроорганізмів. Незважаючи на двошарову природу, плівка є суцільною, без 

ознак відшаровування одного шару від іншого. Стерильна плівка «Диплен» має 

розміри 50х100 мм. В аптечних умовах провізор розрізав її на квадратики 

розміром 10х10 мм, та поміщав у поліетеленові пакетики, що герметично 

закривалися. Перед використанням їх додатково стерилізували за допомогою 

рентгенівського випромінювання потужністю 2,5 Мрад, як вказано в інструкції 

виробника. Забір матеріалу проводили вранці, натще (зазделегідь попереджали 

пацієнта не проводити ранкову ГРП і протеза та не вживати лікарських 

препаратів). Виводили знімний протез із ротової порожнини, поміщали на 

скельце. Стерильну плівку, браншами стерильного стоматологічного пінцета, 

виймали з пакетика і накладали на базис протеза чи на СОПЛ гідрофільною 

стороною для кращої адгезії до них. Час її перебування на базисі протезу чи на 
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СОПЛ 1 хв. Потім плівку забирали пінцетом, поміщали в пробірку з 1,0 мл 

стерильного фізіологічного розчину та передавали до лабораторії, де пробірку 

поміщали на 1 год у термостат для повного розчинення біополімерної плівки. 

На наступному етапі виконували посів забраного матеріалу секторним 

методом Голда на кров’яний агар. Після 24 год інкубації в термостаті при 37ºС 

проводили підрахунок колоній кожного типу на різних секторах посіву за 

допомогою лічильника колоній ПСБ. 

Новий спосіб забору матеріалу дозволяє максимально отримати мікробну 

масу з чітко визначеної площі СОПЛ та базису знімного протезу. Таким чином, 

запропонований спосіб використання біополімерної плівки «Диплен» без 

лікарських компонентів, забезпечив якісну, високоінформативну діагностику 

стану мікрофлори ротової порожнини в пацієнтів із ЗКПП. 

2.2.2. Спосіб оцінки мікробіоценозу слизової оболонки ротової порожнини в 

пацієнтів, які  користуються знімними пластинковими протезами, та визначення 

критеріїв оцінки його дисбалансу. Під час розробки даного способу в 70 пацієнтів 

із ЧЗПП та ПЗПП було отримано 50 мазків із базисів та 44 – із СОПЛ як верхньої, 

так і нижньої щелеп. 

Мікробний матеріал забирали відповідно до описаного вище способу. 

Для оцінки мікробіоценозу ротової порожнини в пацієнтів, які 

користуються ЗКПП ввели поняття МЧ та ДМЧ. Спосіб обрахунку яких зводиться 

до наступного: 

Методика розрахунку МЧ: 

Показник МЧ служить для оцінки порушення балансу між окремими 

представниками мікробіоценозу ротової порожнини, що супроводжуються 

надмірною її колонізацією умовно-патогенними і сапрофітними 

мікроорганізмами, появою не властивих даному біотопу мікробних видів.  

Усю мікрофлору слизової оболонки ротової порожнини умовно поділили на 

три групи: А – резидентна та транзиторна сапрофітна, В – транзиторна та умовно-

патогенна, С – патогенна і умовно-патогенна, не властива для ротової порожнини. 

МЧ представляли, як суму мікроорганізмів ротової порожнини МЧ=А+В+С. 
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Мікроорганізмам, що належать до групи А присвоювали коефіцієнт 1, до групи В 

–2, до групи С – 3. Значення коефіцієнта є тим більшим, чим менш типовим для 

нормобіоценозу ротової порожнини є мікроорганізм. Відповідно відсутність 

представників однієї з груп позначають як нуль (0). Тоді вираз формули зміниться 

– МЧ=А+В+0; чи А+0+0; 0+В+С; А+0+С. Для нормального біоценозу ротової 

порожнини МЧ повинне становити МЧ=А+В. 

До групи А належали найбільш типові резидентні та транзиторні сапрофітні 

для ротової порожнини мікроорганізми, види та кількість яких у 

нормомікробіоценозі встановлено за результатами наших досліджень та даними 

науково-медичної літератури в здорових пацієнтів, без дефектів зубних рядів та 

будь-яких ортопедичних конструкцій. На основі цього було відібрано 8 груп 

мікроорганізмів для представлення компонентів члена А формули МЧ, які 

виражали як десятковий логарифм колонієутворюючих одиниць (lg КУО) та 

позначали літерами а b, c, d, f, j, h, k: а – α-streptoccocus lg КУО=5; b – 

Staphуloccocus соа– hly- lg КУО=3; c – Stomatococcus lg КУО=4; d – Neisseria lg 

КУО=4; f – Corynebaterium lg КУО=3; j – Micrococcus lg КУО=3; h – Bacillus lg 

КУО=3; k – Streptoccocus hly- lg КУО=3. 

Запропоновано наступний запис складової А МЧ: 

А=(1×а+1×b+1×c+1×d+1×f+1×j+1×h+1×k)/n, де n число діагностованих видів 

резидентних мікроорганізмів групи А (від 1 до 8). 

Під час розрахунків складової МЧ – А, коефіцієнт 1 перемножували на 1, 

якщо кількість мікроорганізмів відповідала вказаним вище значенням або була 

меншою. У разі виявлення мікроорганізмів, у більшій кількості, коефіцієнт 1 

перемножували на +1;+2;+3; і т. д., залежно від того, на скільки реальне значення 

lg КУО переважало рівень, встановлений для нормоценозу. Наприклад, якщо 

реальне значення lgКУО для Stomatococcus (с) становило 6 (а не 4, як у разі 

контрольного значення), тоді у формулі складову 1×c записували 1×2, а якщо 

с=3,5, тоді 1×1. Аналогічно обраховували відповідні значення для інших 

мікроорганізмів групи А, отримували їхню суму, ділили на кількість виявлених 

видів (від 1 до 8).  
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Подібним чином проводили розрахунки для груп В та С. У таких випадках 

змінювався коєфіцієт групи та кількість прийнятих до уваги видів 

мікроорганізмів. У групі В (транзиторна умовно-патогенна мікрофлора), 

розрахунки проводили для наступних найважливіших мікроорганізмів: а – 

Staphуloccocus соа hly+ lg КУО=3; b – β streptococcus lg КУО=0; с – St.aureus lg 

КУО=0; d – Candida lg КУО=0. 

Коефіцієнт групи В рівний 2. Таким чином, складова В МЧ мала вигляд: 

В=(2×а+2×b+2×c+2×d)/n, де n число діагностованих видів умовно-патогенних 

мікроорганізмів групи В (від 1 до 4). 

Серед патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, не властивих для 

нормального мікробіоценозу ротової порожнини, що становлять групу С, 

виділяли наступні види: а – Escherichia coli lg КУО=0; b – інші представники 

Enterobactericere lg КУО=0; с – Ps. аeruginosa lg КУО=0; d – неферментуючі грам-

негативні палички lg КУО=0. 

Коефіцієнт групи рівний 3. Таким чином, складова С – МЧ матиме вигляд: 

С=(3×а+3×b+3×c+3×d)/n, де n число діагностованих видів патогенних 

мікроорганізмів групи С (від 1 до 4).  

Методика розрахунку ДМЧ: 

Показник ДМЧ служить для діагностики дисбіотичних змін, що 

супроводжуються зниженням рівня колонізації слизової оболонки ротової 

порожнини представниками її резидентної нормофлори. 

Розрахунки ДМЧ проводили лише з врахуванням представників резидентної 

мікрофлори (групи А). Наводимо види мікроорганізмів та рівні колонізації ними 

слизової оболонки ротової порожнини, встановлені за результатами власних 

досліджень та даними науково-медичної літератури в здорових пацієнтів, без 

дефектів зубних рядів та будь-яких ортопедичних конструкцій, що становить 

контрольні показники [179,180,199]. Ураховували основних представників 

мікрофлори СОПЛ: α – streptoccocus lg КУО=5; b – Staphуloccocus hly – lg КУО=3; 

c – Stomatococcus lg КУО=4; d – Neisseria lg КУО=4. 
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Значення дефіциту мікроорганізмів кожної групи розраховували наступним 

чином: ∆а=а-ак, де а – реальне значення lg КУО, ак – контрольне значення. Під час 

розрахунку показника ДМЧ відсутність будь-якого з цих резидентних 

мікроорганізмів позначали зазначеним числом із від’ємним значенням (∆а, ∆ b, 

∆c, ∆d ). Так, наприклад, якщо не діагностовано Neisseria (d), то позначали її 

дефіцит ∆d =-4. У разі виявлення мікроорганізмів у кількості меншій від 

контрольного значення, вираховували відповідну різницю між lg КУО. 

Наприклад, якщо в пацієнта виявлено, що lg КУО Neisseria =1, то ДМЧ числа буде 

∆d=(1- 4=-3). Інші обчислення здійснювали за принципом розрахунку МЧ. 

ДМЧ=(∆а+∆b+∆c+∆d)/n, де ∆а, ∆b, ∆c, ∆d або від’ємні числа, або рівні 0, а n 

- кількість видів резидентної групи А, за якою встановлювали дефіцит, завжди 

рівне 4. Тоді максимально можливий ДМЧ буде становити ДМЧ=(-5+-3+-4+-

4)/4=-4, а мінімально - 0. 

Наводимо приклад обчислення МЧ та ДМЧ у пацієнта К., що протягом двох 

років користувався ЗКПП. Діагностований стан мікрофлори ротової порожнини 

наступний: Stomatococcus 104 , lg КУО = 4; St.aureus 5× 103, lg КУО 5× 103 =4; 

Candida 103, lg КУО 103 =3. 

Stomatococcus належить до групи А, St. aureus та Candida до групи В. 

Мікроорганізми з групи С не виявлені. Таким чином МЧ= А+В. А= (1× 1)/1=1. 

В=(2×4+2× 3)/2=7. МЧ= 1+7=8. ДМЧ у даного пацієнта обчислювали наступним 

чином. Оскільки наявний лише один мікроорганізм з групи А- Stomatococcus із 

значенням рівня колонізації lg КУО=4, то його дефіцит 0. Дефіцит за іншими 

групами резидентних мікроорганізмів відповідно становив -5(α - streptoccocus); -

3(Staphуloccocus hly –); -4(Neisseria). ДМЧ=(-5+ -3+0+-4)/4=-3 

Запропонований спосіб дозволив здійснити комплексну оцінку стану 

мікробіоценозу слизової оболонки ротової порожнини на основі інтегральних 

показників МЧ та ДМЧ, що характеризували видовий спектр мікрофлори і рівень 

колонізації слизової оболонки, а також об’єктивізували порушення 

мікробіоценозу, пов’язані як із появою не властивих для нормального стану 

слизової оболонки мікроорганізмів, так із дефіцитом резидентної мікрофлори. 
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Із метою визначення критеріїв оцінки дисбалансу мікрофлори ротової 

порожнини в пацієнтів без стоматологічної та соматичної патології та тих, що 

мають різний рівень гігієни ЗПП на основі інтегральних показників МЧ та ДМЧ 

був обстежений 221 пацієнт. У них отримано 303 мазки з базису знімного протезу, 

із поверхні СОПЛ та з жувальної поверхні перших молярів. У 164 пацієнтів, які 

користувалися ЗПП, отримали189 мазків. Таким чином, від однієї людини зі ЗПП 

отримали від двох до чотирьох мазків: із СОПЛ верхньої та нижньої щелепи, 

внутрішньої поверхні базисів ЗПП, залежно від того, скільки знімних протезів є в 

ротовій порожнині. Забір матеріалу для мікробіологічного дослідження 

проводили в пацієнтів під час активного користування ЗКПП. У пацієнтів, що не 

мали стоматологічної та соматичної патології (контрольна група - 57), отримали 

114 мазків – по два мазки від кожного обстеженого: зі слизової оболонки та з 

жувальної поверхні інтактного першого моляра.  

Забір матеріалу проводили за авторським способом із застосуванням 

адгезивних стерильних біополімерних плівок «Диплен Дента» без лікарських 

компонентів фірми «Норд-Ост» (Росія). Оскільки під час проведення статистичної 

обробки показників, що вивчалися, достовірної різниці між показниками з мазків 

базису і СОПЛ не виявлено, то для надання інформації, використали середні 

значення з усіх отриманих.  

Для оцінки мікробіоценозу СОПЛ та базисів ЗПП, використали вказаний 

вище спосіб обрахування МЧ та ДМЧ. Рівень дисбактеріозу в пацієнтів, що 

користувалися ЗКПП визначали, користуючись класифікацією Т.Л. Рединовой, 

Л.А. Ивановой [201, 384], що має три ступеня важкості, для яких 

найхарактерніше: І ступінь – зниження кількості резидентної мікрофлори; ІІ 

ступінь – зміна складу резидентної та умовно-патогенної мікрофлори; ІІІ ступінь 

– значне збільшення висівання грибів Candida spp., ентеробактерій, фузобактерій.  

На основі довірчих інтервалів МЧ та ДМЧ рекомендували встановлювати 

наявність та ступінь важкості дисбактеріозу ротової порожнини. За інтервал 

норми МЧ та ДМЧ (на прикладі дорослих пацієнтів без стоматологічної та 
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соматичної патології) слід вважати наступні значення: МЧ: (0,69 - 1,71); ДМЧ: (-

1,27 - -2,76). 

2.2.3. Вивчення антибактеріальних та антифунгальних властивостей 

зубних паст. Для встановлення рівня протимікробної активності було досліджено 

12 зубних паст як вітчизняного, так і закордонного виробництва, перелік та 

основні складові яких наведені в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Перелік та основний склад зубних паст, що використані в дослідженні 

№ 
зубної 
пасти 

Характеристики 
Назва Фірма Країна-

виробник 
Основні складові 

1. «Шанталь 
з ефектом 

мікропломби» 

ТОВ 
«Компанія 
«Амріта» 

Україна Карбонат кальцію, ефірна олія 
чайного дерева, екстракти 
кори дуба, кісточок винограду 

2. «Шанталь 
комплекс 

трав» 

ТОВ 
«Компанія 
«Амріта» 

Україна Карбонат кальцію, витяжка з 
календули, екстракти: шавлії, 
мальви, ромашки, аїру, сафори 
японської, кісточок винограду. 

3. «Шанталь з 
іонами 
срібла» 

ТОВ 
«Компанія 
«Амріта» 

Україна Карбонат кальцію, екстракти: 
полину гіркого, шавлії, алоє, 
лимону, ефірна олія полину 
гіркого, олія виноградних 
кісточок, срібна вода. 

4. «Біокон»-
проти 

захворювання 
ясен 

ТОВ  
МНВО 

«Біокон» 

Україна Карбонат кальцію, моно- 
фторфосфат натрію (фторид 
0,07%), молочна кислота, 
ефірні олії м’яти, шавлії, 
екстракти: ромашки, нагідок. 

5. «Біокон» - 
потрійний 
захист – 
«Лісова 

свіжість» 

ТОВ  
МНВО 

«Біокон» 

Україна Карбонат кальцію, ментол, 
молочна кислота, ефірні олії: 
кипарису, м’яти, хвойно-
каротиновий екстракт. 

6. «Аквафреш на 
травах» 

«Глаксо 
Сміт Кляйн 

К.Х» 

Велико- 
британія 

Фторид соди (0,32%), ефірні 
олії: м’яти перцевої, м’яти 
шотландської, майорану, 
розмарину, петрушки та 
чебрецю. 
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Продовження табл. 2.7 

7. «Новый 
жемчуг»- 
лечебные 

травы 

«Невская 
косметика» 

Росія Цитрат кальцію,        
екстракти: ехінацеї, м’яти 
перцевої, кропиви, звіробою, 
нагідок, шавлії, ромашки. 

8. «Вітіс» зубна 
паста 

ортодонтична 

«Den- 
taid» 

Іспанія Цетилпиридіну хлорид, 
молочна кислота, алантоїн, 
алоє вера, фторид соди. 

9. «Лакалут 
актив» 

«Др.Тайсс 
Натурпро- 
дукт вега» 

Німеч- 
чина 

Хлоргексидин біглюконат 0,2г, 
гідроксид алюмінію, лактат 
алюмінію, фторид алюмінію, 
алантоїн, бісаболол, лимонен. 

10. «ПрезиДент 
Актив» (при 

кровоточивос-
ті ясен) 

«Бетафар- 
ма» 

Італія Триклозан (0,3%), цитрат 
цинку, натрію фторид (0,32%), 
екстракти сангвінарії, глоду, 
м’яти 

11. «Пародонтол» 
(потрійна дія) 

ОАО 
«Свобода» 

Росія Комплекс пірофосфатних 
солей (тетранатрію 
пірофосфат, тетракалію 
пірофосфат), алантоїн, сода 
бікарбонат, цінамель, евгенол 

12. «Колгейт» 
(тотал 

прополіс) 

ЗАО 
«Колгейт 

Палмолів» 

Китай Екстракт прополісу, 
кополімер, триклозан (0,3%), 
фтористий натрій (1,1%), 
лимонен, карбонат кальцію, 
тетрапірофосфат натрію. 

 

Активність зубних паст тестували стосовно трьох груп мікроорганізмів 

ротової порожнини: представників резидентної мікрофлори, умовно-патогенної та 

патогенної - не типової для даного біотопу. Для вивчення протимікробної 

активності був використаний метод дифузії в агар (метод «колодязів»), яким 

звичайно досліджують чутливість бактерій до антибіотиків та антисептиків [385]. 

Метод ґрунтується на визначенні діаметрів зон відсутності росту мікроорганізмів 

на поживному середовищі навколо «колодязів», в які попередньо було внесено 

зразки зубних паст. 

Дослідження антибактеріальних та антифунгіцидних властивостей зубних 

паст проведено на музейних та клінічних штамах мікроорганізмів, виділених із 

поверхні ЗПП і СОПЛ пацієнтів: Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

haemolyticus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus salivarius, Streptococcus 
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gordonii, Streptococcus mitis, E. сoli, Ps. аeruginosa, Kl. оzaenae, Citrobacter freundii, 

Candida albicans. Клінічні штами мікроорганізмів ідентифікували на основі 

морфологічних, культуральних властивостей відповідно до рекомендаційного 

видання «Визначника бактерій Берджі» [386] та біохімічних мікротестів за 

допомогою наборів «STAPHYtest 16», «STREPTOtest 16» (Lachema, Чехія), 

«ENTEROtest 24», « NEFERMtest 24». 

Визначення антимікробних властивостей зубних паст проводили методом 

дифузії в агар. У чашки Петрі, розташовані на строго горизонтальній поверхні, 

заливали по 30 мл м'ясо-пептонного агару, і після застигання в середовищі 

виготовляли наскрізні «колодязі» діаметром (13,8±0,1) мм. Поверхню агару 

рівномірно засівали стандартизованими суспензіями тест-культур (концентрації 

1×107 КУО/мл). У «колодязі» вносили досліджувані зразки зубних паст. 

Результати дослідів враховували після інкубації в термостаті впродовж доби. 

Одержували цифрові зображення посівів на чашках, обробку яких здійснювали за 

допомогою комп’ютерної програми UTHSCSA ImageTool 2.0 [387]. Визначали 

діаметри зон відсутності росту мікроорганізмів навколо «колодязів» із 

досліджуваними зразками зубних паст. Досліди з кожним мікробним штамом 

виконували тричі. 

2.2.4. Дослідження антагоністичної активності пробіотичних препаратів. 

Антагоністичну активність пробіотичних штамів лактобацил, біфідобактерій і 

бацил, виділених із 6 пробіотичних препаратів, було досліджено, відносно 4 

музейних і 29 клінічних штамів мікроорганізмів різної таксономічної належності. 

Лактобацили Lactobacillus fermentum («Лактобактерин сухий», фірми «Біофарма», 

Україна) і L. reuteri (пакети з порошком і таблетки «БіоГая ОРС» фірми «BioGaia 

АВ» (Швеція) - виділяли з відповідних пробіотичних препаратів на середовищі 

для лактобактерій в анаеробних умовах. Біфідобактерії Bifidobacterium bifidum 

(«Біфідобактерин сухий», фірми «Біофарма» (Україна)), суміші B. bifidum, B. 

adolescentics, B. longum і B. animalis (бактеріальна закваска «Біфівіт Vivo», фірми 

«Vivo» (Україна)), вирощували на середовищі Блаурока в анаеробних умовах. 

Культуру бацил Bacillus clausii («Ентерожерміна», фірми «Sanofi-Synthelabo 
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S.p.A.» (Італія)) виділяли на звичайному м'ясо-пептонному агарі при аеробному 

культивуванні. Для оптимізації проведення експерименту та подальшого 

статистичного аналізу пробіотичні препарати було відповідно до поданого вище 

переліку пронумеровано: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Характеристики пробіотичних препаратів, що використані в дослідженні 

№ 
з/п 

Характеристики 

Назва Фірма 
Країна-
вироб-

ник 

Форма 
випуску 

Основні 
складові 

Одиниці актив- 
ності 

1. 
«Лакто-
бактерин 
сухий» 

Біофар-
ма Україна Флакон 

5 доз 

Lactobacil- 
lus 
fermentum 

Висушена мікроб- 
на маса живих 
лактобактерій 
1доза – 2×109 КУО 

2. «БіоГая 
ОРС» 

Bio- 
Gaia 
АВ 

Швеція Пакетик 
5,5 г 

Lactobaci- 
llus reuteri 

1×109 КУО 
життєздатні 

3. «БіоГая»  
Bio-
Gaia 
АВ 

Швеція Таблет- 
ки 

Lactobaci- 
llus reuteri 

1×108 КУО 
життєздатні 

4. 
«Біфідо-
бактерин 
сухий» 

Біофар-
ма 
 

Україна 
Пакетик 
5 доз in 
pulveris 

Bifidobacte-
rium 
bifidum 

1×108 КУО вису- 
шені ліофілізовані 
клітини живих 
біфідобактерій 

5. «Біфівіт 
Vivo» Vivo Україна Флакон 

по 0,5 г 
Bifidobacte-
rium spp. 

біфідо-, лакто-, 
пропіонові бактерії 

6. «Ентеро-
жерміна» 

Sanofi-
Synthe- 
labo 
S.p.A. 

Італія 

Суспен- 
зія 
флакон 
5 мл 

Bacillus 
clausii 

2×109 КУО спор в 
одному флаконі 

 

Тестування мікробного антагонізму виконано на клінічних штамах 

мікроорганізмів, виділених із СОПЛ, поверхні ЗПП, а також із пародонтальних 

кишень пацієнтів, що користувалися ПЗПП та ЧЗПП. Тест-культури 

ідентифікували на основі морфологічних, культуральних властивостей відповідно 

до рекомендацій 9-го видання «Визначника бактерій Берджі» [386] та біохімічних 

мікротестів за допомогою наборів «STAPHYtest 16», «STREPTOtest 16», 

«ENTEROtest 24», «NEFERMtest 24» (Lachema, Чехія). У роботі також 
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використано 4 музейні штами мікроорганізмів: S. aureus ATCC 6538-P (209-P), E. 

coli ATCC 25922, Ps. aeruginosa ATCC 27853 і Ps. aeruginosa «Тераков» (колекція 

ДІСК ім. Л.О.Тарасевича, Москва). 

Дослідження антагоністичної активності проводили за допомогою методу 

відстрочених посівів [388]. Попередньо вирощували культури пробіотичних 

бактерій і виготовляли з них стандартизовані суспензії (1×109 КУО/мл). На 

поверхню середовища в чашці Петрі петлею діаметром 6 мм наносили 0,01 мл 

суспензії пробіотичної культури і засіяні чашки інкубували впродовж 24 год при 

37°С (лактобацили і біфідобактерії – в анаеробних умовах, бацили – в аеробних). 

Після цього перпендикулярно до лінії посіву пробіотичних штамів петлею того ж 

діаметру наносили стандартизовані аналогічним чином суспензії тестованих 

штамів. Культури повторно інкубували в термостаті при 37°С впродовж 24 год. 

При тестуванні стрептококів використовували відповідні середовища з 

додаванням 5% дефібринованої крові. Антагоністичну активність бацил 

оцінювали за величиною зон затримки росту клінічних штамів. Цифрові 

зображення посівів на чашках обробляли за допомогою комп’ютерної програми 

UTHSCSA ImageTool 2.0 [387]. 

2.2.5. Метод вивчення антагоністичної активності композиції 

пробіотичного препарату із пастою для покращення фіксації знімних протезів 

відносно представників оральної мікрофлори. Розроблено спосіб застосування 

пробіотичних препаратів у пацієнтів, які користуються ЗКПП. Антагоністичну 

активність пробіотичних штамів лактобацил із двох пробіотичних препаратів, 

було досліджено, відносно 9 клінічних штамів мікроорганізмів різної 

таксономічної належності, виділених із СОПЛ, поверхні ЗПП, а також із 

пародонтальних кишень пацієнтів, які користувалися ПЗПП та ЧЗПП. 

Пробіотичний препарат було відібрано на основі результатів раніше проведених 

експериментальних досліджень. Було встановлено, що Lactobacillus reuteri (пакети 

з порошком «БіоГая ОРС» фірми «BioGaia АВ», (Швеція) володіє більш 

вираженими антагоністичними властивостями, відносно окремих видів 

мікроорганізмів ротової порожнини, у порівнянні з Lactobacillus fermentum 
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(«Лактобактерин сухий», фірми «Біофарма», Україна). Тому для вивчення рівня 

збереження антагоністичних властивостей при змішуванні з пастою для 

покращення фіксації, вибрали препарат, що містить L. fermentum із нижчим 

рівнем антагоністичної активності. 

Лактобацили виділяли з відповідного пробіотичного препарату на 

середовищі для лактобактерій в анаеробних умовах.  

Для проведення дослідження пробіотичний препарат лактобацил, 

розведений згідно з інструкцією, вводили в стерильних умовах у зразок фіксуючої 

пасти і старанно гомогенізували. У чашки Петрі, розташовані на строго 

горизонтальній поверхні, заливали по 30 мл МПА, і після застигання в середовищі 

виготовляли по дві лунки діаметром 13,8±0,1мм. Поверхню агару рівномірно 

засівали стандартизованими суспензіями клінічних тест-культур (концентрації 

(1×107) КУО/мл). У контрольну лунку вносили зразок крему для фіксації зубних 

протезів, а в дослідну – пасту для фіксації, в яку попередньо вводили 

пробіотичний препарат. Результати дослідів вираховували після інкубації в 

термостаті впродовж доби. Антагоністичну активність лактобацил оцінювали за 

різницею діаметрів зон затримки росту клінічних штамів навколо лунок. Цифрові 

зображення посівів на чашках обробляли за допомогою комп’ютерної програми 

UTHSCSA ImageTool 2.0 [387].  

Пасту для покращення фіксації знімних протезів «President Garant», фірми 

«Betafarma» (Італія) обрано, виходячи з даних про склад препарату, та слабо 

виражені антимікробні властивості її складових компонентів, особливо по 

відношенню до представників резидентної мікрофлори, що було встановлено в 

цьому дослідженні та вивчено раніше Вербовською Р. І. [380].  

На основі проведених експериментальних досліджень та інструкцій 

пробіотичних препаратів, було сформовано рекомендації щодо призначення 

пробіотиків пацієнтам, які мають різний рівень ГРП та користуються ЗКПП. 

При належному стані гігієни, що відповідає значенням ІПГРП «хороший» та 

«задовільний» рекомендували використовувати «Лактобактерин сухий» 

перорально та місцево: розводити згідно інструкції, у вигляді ванночок у ротовій 
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порожнині з наступним ковтанням препарату, тривалість використання – 14 діб 

один раз на добу; пацієнтам, які використовували адгезивні засоби для 

покращення фіксації, рекомендовали після проведення ванночки, додатково 1 

дозу розведеного препарату (1 чайна ложка) вводити в порцію адгезивного засобу 

для покращення фіксації, який не володіє сильними антибактеріальними 

властивостями та фіксувати, таким чином, знімний протез на три години. 

При неналежному стані гігієни, що відповідає значенням ІПГРП «поганий» 

та «дуже поганий» рекомендували використовувати пробіотик «БіоГая ОРС» 

(порошок у пакетах): розводити згідно інструкції у вигляді ванночок у ротовій 

порожнині з наступним проковтуванням препарату пацієнтам, які 

використовували адгезивні засоби для покращення фіксації після проведення 

ванночки, рекомендували додатково 2 чайні ложки розведеного препарату 

вводити в адгезивний засіб для покращення фіксації, який не володіє сильними 

антибактеріальними властивостями та фіксувати ЗПП у ротовій порожині на три 

години, тривалість використання - 14 діб, раз на добу.  

 

2.3. Біохімічні та біофізичні дослідження ротової рідини, твердих 

відкладень, спрямовані на встановлення рівня гігієни ротової порожнини в 

пацієнтів, які користуються знімними пластинковими протезами 

2.3.1. Методи вивчення активності, концентрації біохімічних показників 

ротової рідини, залежно від рівня гігієни ротової порожнини, наявності чи 

відсутності соматичної патології та виду конструкцій знімних пластинкових 

протезів. Із метою вивчення активності, концентрації та взаємозв’язку 

інформативних для ротової рідини біохімічних показників, залежно від наявності 

чи відсутності соматичної патології та виду ЗКПП було проведено забір ротової 

рідини в 54 пацієнтів, які користувалися 75 ЗПП. За ознакою соматичної патології 

було сформовано чотири групи. Першу групу становив 21 пацієнт, які не мали 

соматичної патології, другу – 12 із ураженнями серцево-судинної системи (ССС), 

третю – 11 пацієнтів, які мали ураження шлунково-кишкового тракту (ШКТ), 

четверту – 10 пацієнтів, які мали ураження як ССС, так і ШКТ (комбінована 
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патологія). Серед всіх пацієнтів 46,30% (25) користувалися ЧЗПП, 22,22% (12) – 

ПЗПП, 31,48% (17) – одночасно як ЧЗПП, так і ПЗПП. 

Забір ротової рідини у всіх обстежених проводили без стимуляції 

слиновиділення натще. Біохімічні дослідження включали вивчення глюкози 

глюкозооксидазним методом, лактату – за реакцією з параоксидифенілом, 

загального кальцію, фосфат-іонів – фотометричним методом за допомогою тест-

систем – «Simko Ltd» (Україна). Активність лужної фосфатази (ЛФ) – 

фотометричним методом за допомогою тест-системи «Філісіт-Діагностика» 

(Україна), каталази – за методом Баха А. Н. і С. Зубкової, 

аспартатамінотрансферази за методом Райтмана-Френкеля з використанням тест-

системи «Філісіт-Діагностика» (Україна) [389, 390, 391]. 

Такі ж дослідження було проведено й у 50 пацієнтів, які користувалися 55 

ЧЗПП та ПЗПП як без соматичної патології, так із ураженнями органів і систем та 

різними значеннями ІГЗП. Серед них: 21 особа без соматичної патології, 14 - 

хворіли на серцево-судинні захворювання; 15 – із ураженнями ШКТ. 

Для діагностики стану гігієни ЗКПП використали авторський спосіб (Патент 

України на винахід № 80649). За результатами вказаного індексу 47,27% (24) 

обстежених, мали належний гігієнічний догляд за знімними протезами, що 

відповідало критеріям індексу гігієни – «хороший», «задовільний». У 52,73% (26) 

пацієнтів діагностовано неналежний стан гігієни ЗПП, що відповідало критеріям 

індексу – «незадовільний», «поганий» та «дуже поганий». 

2.3.2. Дослідження метаболічних особливостей ротової рідини пацієнтів, 

які користуються знімними конструкціями пластинкових протезів та мають 

різний рівень гігієни ротової порожнини. Під час виконання роботи було 

обстежено 84 пацієнти, які користувалися ЗКПП та 34 пацієнти без 

стоматологічної та загальносоматичної патології (контрольна група). Забір 

ротової рідини у всіх обстежених проводили без стимуляції слиновиділення 

натще. Хворі з соматичною патологією (59,5% (50) пацієнтів) не перебували на 

лікуванні в стаціонарі та не мали загострення захворювань. 
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У всіх обстежених, що користувалися ЗПП, було проведено комплексну 

інтегральну оцінку ГСРП за індексом ІПГРП. Найбільше було пацієнтів із 

значенням індексу «поганий» – 47,6% (40), а найменше зі значенням «дуже 

поганий» – 14,3% (12). Інші значення індексу мали наступний характер розподілу: 

«хороший» – 21,4% (18), «задовільний» – 16,7% (14).  

Біохімічні дослідження включали вивчення концентрації лактату за 

реакцією з параоксидифенілом, глюкози, сечовини та сечової кислоти за 

допомогою стандартних наборів реактивів фірми «Філісіт-Діагностика» (Україна). 

Концентрацію аміаку визначали за допомогою набору реактивів «Ammonia» 

фірми «Global scientific» (США). Загальний вміст сульфгідрильних груп 

визначали за методикою Ю. А. Федорова, Т. И. Сапоговскої (1969). 

Також було проведено визначення активності ферменту ОДК у ротовій 

рідині пацієнтів, які користувалися ЗКПП та мали різний рівень ГРП. Клінічне 

обстеження, забір ротової рідини та визначення активності ферменту ОДК було 

проведено в 48 пацієнтів, які користувалися 82 ЗКПП та в 23 пацієнтів, що не 

мали стоматологічної та соматичної патологій (контрольна група). Визначення 

активності ферменту проводили за методикою В. А. Храмова і оцінювали в 

нмоль/(хв х мл) [284]. Розподіл пацієнтів за клінічними характеристиками 

представлено наступним чином, (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Характеристика груп дослідження (%, абсолютне число) 

Конт-
рольна 
група 

Пацієнти, які користуються 
різними видами ЗПП 

Наявна 
соматич-
на пато-

логія 

Відсутня 
соматича 
патологія 

Кіль-
кість 
зубів 
≥6 

Кіль- 
кість 
зубів
<6 ЧЗПП ПЗПП ЧЗПП+ 

ПЗПП 
47,9 
(23) 

50 
(24) 

27,1 
(13) 

22,9 
(11) 

54,2 
(26) 

45,8  
(22) 

35,4 
(17) 

64,6 
(31) 

Примітки: ЗППП – знімні пластинкові протези, ЧЗПП – часткові знімні пластинкові 
протези, ПЗПП – повні знімні пластинкові протези. 
 

Для діагностики стану ГРП у пацієнтів, які користуються ЗПП, визначали 

розроблений індекс – ІПГРП, алгоритм обчислення проводили з використанням 

експертно-аналітичної комп’ютерної програми. Градація індексу наступна: 
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«хороший» (˂25,7), «задовільний» (25,7-44,0) ум.од, «поганий» (44,1-75,0)        

ум.од., «дуже поганий» (75,1-100) ум.од. Розподіл пацієнтів із врахуванням 

значень індексу, представлено в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Характеристика груп дослідження на основі значень ІПГРП (%, абсолютне число) 

Значення ІПГРП             
(ум.од.) 

Групи 

«Хоро-
ший» 

(<25,7) 

«Задовіль-
ний» 

(25,8 – 44,0) 

«Поганий» 
(44,1-75,0) 

«Дуже 
поганий» 
(75,1-100) 

Усі пацієнти з 
ЗПП 

17 (8) 50 (24) 25 (12) 8 (4) 
<25,7 – 44,0 44,1 - 100 

Соматична 
патологія 

Наявна 27,1 (13) 27,1 (13) 
Відсутня 37,5 (18) 8,3 (4) 

Кількість 
зубів у 
ротовій 

порожнині 

≥6 16,7 (8) 18,7 (9) 

<6 50 (24) 14,6 (7) 
Примітки: ЗППП – знімні пластинкові протези, ІПГРП – інтегральний показник гігієни 

ротової порожнини. 
 

2.3.3. Методи визначення біофізичних показників та концентрації муцину в 

ротовій рідини пацієнтів, які користуються знімними пластинковими протезами 

та мають різний рівень гігієни ротової порожнини. Для аналізу показників, що 

вивчалися, було проведено забір ротової рідини у 86 пацієнтів, які користувалися 

138 ЗПП, а також у 34 пацієнтів, що на момент обстеження не мали 

стоматологічної та загальносоматичної патології. Забір ротової рідини у всіх 

обстежених проводили без стимуляції слиновиділення натще. Хворі з соматичною 

патологією які не перебували на лікуванні в стаціонарі та не мали загострення 

захворювань, склали ІІ групу (44 пацієнти), а ті, що не мали загальносоматичної 

патології І групу (42 пацієнти).  

Концентрацію муцину в ротовій рідині визначали за методом Э. Н. 

Коробейниковой, Е. И. Ильиных із використанням реактиву Бенедикта [274]. 

В’язкість ротової рідини визначали із використанням стандартної мікропіпетки за 

методикою Т. Л. Рединовой [392]. Швидкість слиновиділення розраховували в 

мл/хв, за формулою: кількість виділеної слини / час збирання слини [248]. 



 87 
Показник рН визначали клінічно – (рНкл.), за розробленим нами способом, та 

лабораторно- (рНл.) із використанням рН-метра-мілівольтметра рН-410 «НПКФ 

Аквилон» (Росія). Особливістю розробленого способу є використання 

універсальних електродів, які розраховані на найменшу кількість вологи, як 

електрод HI1413B фірми «Hanna instruments» (США). Спочатку проводили 

підготовку до роботи, згідно інструкції виробника з експлуатації. У разі 

необхідності калібрували буферними розчинами, що входять до комплекту. Перед 

початком вимірювання проводили занурення електроду на 5 хв у розчин із 

дистильованою водою. Включали прилад, перевіряли вихідне значення та 

готовність рН-метра до роботи. 

Пацієнта просили відкрити ротову порожнину і не закривати протягом 1 хв, 

доки в ділянці дна ротової порожнини не назбирається необхідна для занурення 

електрода кількість ротової рідини. Електрод, під’єднаний до рН-метра, вводять у 

ротову порожнину, занурюють у ротову рідину, що назбиралася, прилад 

включають. Протягом наступних 2 хв, дочекавшись стабільного значення рН на 

дисплеї, реєструють величину рН. Значення рН ротової рідини, виміряне таким 

чином, автоматично коректується, залежно від температури ротової порожнини. 

Записи реєстрували. Після закінчення вимірювань, рН-метр виключали, виводили 

з ротової порожнини, електрод від’єднували від корпусу і проводили заходи його 

дезінфекції, очищення. Подальше технічне обслуговування, згідно інструкції 

виробника. З отриманих показників визначали рН мінімальне, рН максимальне, 

рН середнє. Прилад реєструє точне значення величини рН – 2 знаки після коми. 

Спосіб покращує якість діагностики показника рН ротової рідини в 

пацієнтів, які користуються ЗКПП. Це дозволило успішно використовувати його 

при діагностиці рівня ГРП у пацієнтів із ЗКПП, а також на етапах корекції ГСРП 

та при оцінці ефективності використання гігієнічних засобів.  
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2.4. Методи електронної мікроскопії та рентгенологічного мікроаналізу 

2.4.1. Вивчення структури внутрішньої поверхні базисів знімних 

конструкцій пластинкових протезів, що піддавалися очищенню та дезінфекції, за 

допомогою ультразвуку на основі мікрофотографування фрагментів поверхні 

зразків. Метод електронної мікроскопії був використаний для дослідження 

поверхні ЗППП, які попередньо піддавалися ультразвуковому очищенню та 

дезінфекції, за запропонованим способом (розділ 2.5.2.). Із цією метою було взято 

140 зразків із 23 базисів ЧЗПП та ПЗПП як верхньої, так і нижньої щелеп, до 

трьох років користування. Із них було сформовано чотири групи: 1- (30) зразки з 

протезів відразу після полімеризації; 2 – (36) зразки з протезів, якими 

користувалися до року; 3 – (36) час користування – до двох років; 4 – (36) час 

користування до трьох років. Базисний матеріал – акрилова пластмаса гарячої 

полімеризації «Фторакс» («Стома» Україна). Два зразки не було використано. 

Із кожного базису було виготовлено по 6 зразків із приблизно однаковими 

розмірами 0,5×0,5 см., товщина яких – відповідала розмірам базису. Випилювання 

проводили одним і тим самим стоматологічним диском із двостороннім алмазним 

напиленням фірми «Diatessin» (Швейцарія) для прямого наконечника під водяним 

орошенням. Мікроскопічним дослідженням піддавали внутрішні поверхні базисів, 

тому всі дії були ретельно підготовлені аби уникнути механічного та термічного 

пошкодження зразків. Підготовлені таким чином зразки поміщали в 

ультразвукову мийку з запропонованим нами, наступним часом очищення: 5 хв, 

15 хв, 35 хв, 75 хв, 155 хв. Зразки виводили з експерименту відповідно до 

вказаного часу. Також відбирали з кожного протеза по одному зразку до 

очищення. Попередньо поверхню зразків напилювали провідниковим покриттям 

(шар вуглецю) (рис 2.12).  
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Рис. 2.12. Зразки базисів знімних пластинкових протезів, підготовлені до 

введення в мікроскоп. 

 

Сканування фрагментів поверхонь здійснювали за допомогою електронного 

пучка діаметром кілька нанометрів і з енергією електронів 15-20 кВ. Кратність 

збільшення однакова для всіх зразків – × 400, роздільна здатність близько 5,0 нм. 

Результати проведеного дослідження описані в підрозділі 7.1.  

2.4.2. Використання методу рентгенівського енергодисперсійного 

мікроаналізу з метою встановлення елементного складу твердих відкладень на 

базисах знімних протезів та зубах. Дослідження проводили за допомогою 

аналізатора «ЕДАР» на базі растрового електронного мікроскопа – 

мікроаналізатора РЕММА-102-02 (фірми «SELMI», Україна) у лабораторії 

Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень 

Львівського Національного університету ім. Івана Франка (директор, д. ф-м. н. 

Капустяник В. Б.). 

Для проведення дослідження було підготовлено 44 зразки: 30 - із базисів 

ЗКПП, що мали тверді відкладення, та 14 зразків зубного каменю, з усіх разом 

отримано 44 спектрограми. За ознаками рандомізованості досліджень було 

сформовано дві групи: до першої (І) входили зразки твердих відкладень на базисі 
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ЗПП (30 зразків і 30 спектрограм); до другої (ІІ) входили зразки зубного каменю 

(14 зразків і 14 спектрограм).  

У разі бомбардування об’єкту електронним пучком, окрім гальмівного 

неперервного рентгенівського спектру, отримували спектр характеристичного 

випромінювання, лінії якого відповідали присутнім хімічним елементам. 

Порівняння інтенсивностей відповідних ліній у досліджуваному зразку та еталоні 

з відомим вмістом досліджуваного елементу, дозволило провести кількісний 

аналіз (локальність 1 мкм2). Попередньо поверхню зразків напилювали 

провідниковим покриттям (шар вуглецю).  

Із метою уточнення механізму каменеутворення в пацієнтів, які 

користувалися ЗКПП було проведено забір ротової рідини у 80 пацієнтів, які 

користувалися ЧЗПП та ПЗПП, а також у 59 пацієнтів, які на момент обстеження 

не мали стоматологічної та загальносоматичної патології (контрольна група). 

Забір ротової рідини у всіх обстежених проводили без стимуляції слиновиділення, 

натще, у пацієнтів не спостерігали загострень соматичної патології та не 

проводили стоматологічне лікування. 

Вивчення концентрацій загального кальцію, фосфат-іонів, магнію 

проводили фотометричним методом за допомогою стандартних наборів реактивів 

фірми «Simko Ltd» (Україна). Концентрацію цинку визначали в ротовій рідині за 

допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра «С-115ПК» (Україна).  

Вивчення мінерального складу твердих відкладень на зубах та на базисах 

знімних протезів проведено з використанням рентгенівського 

енергодисперсійного мікроаналізу 25 взірців твердих відкладень на зубах та 

базисах ЗПП, з яких отримано 49 спектрограм.  

Для діагностики стану ГРП у пацієнтів, які користувалися ЗКПП визначали 

ІПГРП, алгоритм обчислення проводився з використанням медико-діагностичної 

комп'ютерної програми. 

 

 



 91 
2.5. Способи професійної та індивідуальної гігієни ротової порожнини в 

пацієнтів, які користуються знімними конструкціями пластинкових протезів 

2.5.1. Спосіб реєстрації медичної інформації щодо індивідуального 

гігієнічного догляду за ротовою порожниною в пацієнтів, які користуються 

знімними пластинковими протезами в медичній карті стоматологічного хворого. 

Із метою систематизації загальних та спеціальних рекомендацій щодо 

користування ЗКПП, а також розробки протокольного ведення індивідуальної 

схеми гігієнічного догляду за ротовою порожниною для пацієнтів, які 

користуються ЗКПП, запропоновано додаток до медичної карти стоматологічного 

хворого для реєстрації необхідної інформації.  

Додаток до медичної карти стоматологічного хворого складається з трьох 

частин. Перша – це загальні поради і рекомендації щодо користування ЗКПП, 

друга - поради і рекомендації щодо гігієнічного догляду за ротовою порожниною, 

а третя – схема індивідуального гігієнічного догляду (Додаток Б). Перші дві 

частини розроблені для користування пацієнтом і видаються йому на руки, а третя 

– залишається, вклеюється в медичну карту стоматологічного хворого (Форма    

№ 043/0) і також видається на руки хворому. Тому додаток змакетований у двох 

формах: для лікаря – відповідно до розмірів медичної карти і для пацієнта – на 

одному аркуші розміру А4, із двох сторін.  

Поради і рекомендації щодо користування, стосувалися характеру вживання 

їжі, бережного відношення в процесі експлуатації, застереження від 

самолікування, а також передбачено графи, де лікар має відмітити режим 

користування під час сну. Друга частина стосувалася загальних рекомендацій 

щодо необхідності гігієнічного догляду за знімним протезом, зубами що є в 

ротовій порожнині, язиком, слизовою оболонкою ротової порожнини. 

Закцентовано увагу на ретельній ГРП у пацієнтів, які користувалися засобами для 

покращення фіксації та способі зберігання ЗПП, якщо його рекомендували 

знімати на ніч. Третя частина протоколу-пам’ятки є індивідуальна, де лікар чітко, 

відповідно до результатів клінічного та лабораторного обстеження, вказує назви 

зубних паст, ополіскувачів, режими їхнього використання, поради щодо флосингу 



 92 
та проведення гігієнічного догляду за язиком, засоби для очищення, дезінфекції та 

умови зберігання знімного протезу. Відведено місце для приміток. Ця інформація 

подана у вигляді таблиці, що дозволить лікарю провести призначення для трьох 

відвідувань і, таким чином, не загромаджувати медичну картку стоматологічного 

хворого. Важливими пунктами також є частота звернень до лікаря протягом року 

та результати попереднього обстеження. 

Спосіб реєстрації медичної інформації щодо індивідуального гігієнічного 

догляду за ротовою порожниною для пацієнтів, які користуються ЗПП у медичній 

карті стоматологічного хворого, об’єктивізує всю необхідну для лікаря та 

пацієнта інформацію та є важливим заходом у системі профілактики ускладнень 

від використання ЗКПП 

2.5.2. Спосіб професійного очищення та дезінфекції знімних конструкцій 

зубних протезів за допомогою ультразвуку. Використання ультразвуку в 

стоматології є напрямком, що постійно вдосконалюється та розширюється. 

Доступність та ефективність застосування ультразвуку пов’язані з високими 

кавітаційними властивостями на матеріали високої провідності звуку, у тому 

числі і на акрилові пластмаси. Тому обґрунтованим є використання ультразвуку в 

ортопедичній стоматології з метою очищення та дезінфекції ЗКПП. Із цією метою 

запропоновано використовувати ультразвукові мийки з частотою механічної 

вібрації від 23 до 40 кГц у розчині миючих та дезінфікуючих засобів. 

Переваги використання ультразвуку очевидні: швидке, глибоке, ефективне 

очищення і дезінфекція важкодоступних поверхонь; видалення нерозчинних у 

більшості реагентів неорганічних відкладень, залишків окислювальних процесів; 

попередження абсорбції мікроорганізмів на поверхні базису та випадкової 

стираючої дії в разі чистки щіткою; маніпуляцію очищення та дезінфекції може 

проводити один лікар або медсестра під керівництвом лікаря. 

У ролі ультразвукового пристрою використали ультразвукову мийку 

«ULTRA Sonic» 1440 Plus фірми «Odontobras» (Бразилія) із частотою механічної 

вібрації 40 кГц, потужністю 100Вт та з цифровим таймером від 0 до 40 хв. Об’єм 

ванни 2,4 л. 
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Принцип дії ґрунтується на перетворенні електричної енергії в механічну. 

Таку механічну енергію називають ультразвуковою кавітацією. Головна 

характеристика ультразвукової енергії – це її дифузія на матеріали високої 

провідності, чим твердіша поверхня, тим ефективніша буде ультразвукова 

очистка. Оскільки пластмаса поряд із металом і керамікою є відмінним 

провідником звуку, вона ідеально підходить для очищення ультразвуком у всіх 

важкодоступних місцях. 

Використано непрямий метод роботи в мийці, що дозволяє помістити 

розчин для очищення в термостійку посудину, а дистильовану воду – у ванну 

мийки. Отже бруд від знімного протеза залишається в термостійкій посудині та 

стає можливе економне використання дезінфікуючого та очищаючого середника. 

Для посилення дезінфікуючої дії ультразвуку додавали дезінфікуючий засіб «MD-

520» та очищуючий «MD-530» фірми «Дюрр денталь Гмбх і Ко» (Німеччина). 

Активними речовинами яких є четвертинні амонієві сполуки та альдегіди. Рідина 

«MD-520» має антимікробну дію щодо грампозитивних та грамнегативних 

мікроорганізмів, у тому числі збудників туберкульозу, грибів типу Candida, 

вірусів (аденовірусів, ВІЛ, вірусів гепатиту В,С). Розчин «MD-530» ефективний у 

разі видалення твердих відкладень: залишків окисних процесів, тютюнового 

налету та інші. Тому використання даних розчинів дозволило не лише провести 

дезінфекцію ЗПП, але й очистити їх від твердих відкладень.   

У ванну з дистильованою водою на решітку поміщали пластикову, 

термостійку посудину з приготовленим розчином наступного складу: для 

очищення одного знімного протеза необхідно: 70 мл розчину «MD-520» та 70 мл 

розчину «MD-530» щоб досягти повного занурення протеза. 

Тривалість процедури очищення та дезінфекції залежали від терміну 

користування та стану гігієни ЗКПП. Ступінь забруднення визначали за ІГЗП. Час 

очищення та дезінфекції ЗПП в ультразвуковій мийці вказано на перетині 

вертикальних і горизонтальних рядків на табл. 2.11.  
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Таблиця 2.11 

Визначення часу очищення та дезінфекції знімних пластинкових протезів в 

ультразвуковій мийці 

Термін 
користу- 

вання, 
роки 

Значення індексу гігієни знімних протезів 

«Хороший» «Задовільний» «Незадо- 
вільний» 

«Поганий» «Дуже 
поганий» 

Рекомендований час очищення (хв) 

до 0,5 – 5 5 10 10 
0,5 - 1 – 5 5 10 10 
1 - 2 5 5 10 10 10 
2 - 3 10 10 20 20 20 

Більше 3 20 20 20 20 20 
 

Після вилучення з мийки протези ретельно промивали під протічною 

водою. Структурозберігаючу та мікрополіруючу дію запропонованого способу 

очищення та дезінфекції ЗПП за допомогою ультразвуку та хімічних засобів 

описано в підрозділі 7.1. 

У клініці кафедри стоматології післядипломної освіти ІФНМУ встановлено 

ефективність від вказаного способу професійної гігієни знімних протезів 

(підрозділ 7.1). Було проведено професійне очищення та дезінфекцію 84 ЗКПП. 

Дизайн дослідження подано в табл. 2.12.  

Таблиця 2.12 

Групи визначення ІГЗП до та після проведення очищення та дезінфекції за 

допомогою ультразвуку 

Значення індексу гігієни знімних протезів (84) 

«Хороший» 
(n =3) 

«Задовільний» 
(n =25) 

«Незадовільний» 
(n =22) 

«Поганий» 
(n =17) 

«Дуже поганий» 
(n =17) 

Терміни користування (84) 
до 0,5 року 

(n =15) 
від 0,5р до 1р 

(n =18) 
від 1р до 2 р 

(n =15) 
від 2р до 3 р 

(n =18) 
більше 3р 

(n =18) 
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2.5.3. Спосіб проведення озонотерапії тканин протезного ложа в пацієнтів, 

які користуються знімними конструкціями пластинкових протезів як складова 

професійної гігієни ротової порожнини. Під час розробки даного способу 

маніпуляцію озонотерапії було проведено 40 особам, які впродовж різного часу 

користувалися ЗКПП, серед них із ЧЗПП було 22 пацієнти, а із ПЗПП – 18. Було 

сформовано дві групи: І та ІІ. Після об’єктивного обстеження ротової порожнини 

визначали стан гігієни за допомогою ІПГРП. При наявності зубного нальоту та 

твердих зубних відкладень у ротовій порожнині, спочатку проводили їхнє зняття 

одним із відомих методів. Професійне очищення та дезінфекцію наявних у 

ротовій порожнині ЗКПП проводили за авторським способом. 

Залежно від значення індексу ІПГРП, а відповідно і ГСРП та згідно з 

інструкцією роботи з приладом, визначали потужність, періодичність та кількість 

процедур. Вивчаючи інші чинники: індивідуальну чутливість, площу та об’єкт 

обробки (верхня, нижня щелепа, язик, зуби, мостоподібні протези) – 

встановлювали час дії. Із погіршенням стану ГРП у пацієнтів із ЗПП слід 

збільшувати потужність, кількість та періодичність процедур. 

Під час розробки способу використано прилад озоногенератор «OzonyMed» 

фірми «Apoza Enterprise Co., Ltd.», Taйвань. Для проведення озонотерапії в 

пацієнтів, які користувалися ЗКПП для дії на СОПЛ та язика використовували 

зонд №3, а на зуби чи мостоподібні протези – № 4. Рухи зонда по слизовій 

оболонці ротової порожнини здійснювали в поперечному напрямку, навколо зубів 

– колові, а в ділянці мостоподібних протезів – спочатку вся вестибулярна 

поверхня, а потім язикова чи піднебінна, напрямок – від пришийкової ділянки до 

різального краю чи жувальної поверхні. Ураховуючи вищенаведені чинники, 

запропоновано проведення озонотерапії ротової порожнини в пацієнтів, які 

користувалися ЗПП за наступним алгоритмом (табл. 2.13).  
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Таблиця 2.13 

Алгоритм проведення озонотерапії тканин протезного ложа в пацієнтів із 

знімними пластинковими протезами 

Вид 
конст-
рукції 

ІПГРП 
Тип 
зон- 
да 

Потуж- 
ність 

Час 
процедури (с) 

Інтервал 
між про- 
цедурами 

Кількість 
процедур 

ЧЗПП 

«хороший» 
(˂25,7), 

«задовільний» 
(25,7–44,0) 

3,4 3–6 
10/на кожен 

зуб+5/см2 

СОПЛ, язика 
– 1 

ЧЗПП 

«поганий» 
(44,1–75,0), 

«дуже 
поганий» 
(75,1–100) 

3,4 6–9 
10/на кожен 
зуб+10/см2 

СОПЛ, язика 
2–3 дні 2 

ПЗПП 

«хороший» 
(˂25,7), 

«задовільний» 
(25,7–44,0). 

3 3-6 5/см2 СОПЛ, 
язика – 1 

ПЗПП 

«поганий» 
(44,1–75,0), 

«дуже 
поганий» 

(75,1–100). 

3 6-9 10/см2 СОПЛ, 
язика 2–3 дні 2 

Примітки: ЧЗПП – частковий знімний пластинковий протез, ПЗПП – повний знімий 
пластинковий протез, СОПЛ – слизова оболонка протезного ложа 

 
Переваги запропонованого способу зумовлені антисептичною, 

антигіпоксійною дією озону за адекватно вибраних, відповідно до клінічних умов 

та стану ГРП: часу, величини потужності, інтервалу між процедурами, кількості 

процедур.  

Встановлення ефективності запропонованого способу було проведено на 

основі клінічних та мікробіологічних досліджень, зокрема, визначали: ІПГРП, 

середнє значення масивності колонізації мікроорганізмами поверхні ЗПП, СОПЛ 

та дорзальної поверхні язика. Проведено порівняння результатів між групами до 

та після озонотерапії: після першого та другого сеансів - на наступний день 

(розділ 7.2).  
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2.6. Методи статистичної обробки отриманих результатів 

Отримані результати в ході виконання дисертаційного дослідження 

піддавали статистичній обробці методом варіаційної статистики (середнє 

арифметичне, стандартна похибка, середньоквадратичне відхилення, довірчий 

інтервал). Кореляційний аналіз проводили на основі визначення параметричного 

коефіцієнта кореляції Браве-Пірсона. Достовірність кореляційного зв’язку 

оцінювали за критерієм Стьюдента з використанням z-перетворення Фішера. 

Статистичну перевірку гіпотез проводили з використанням χ2-критерію. 

Встановлення зв’язку між досліджуваними чинниками проводили за допомогою 

кореляційного аналізу з використанням коефіцієнта взаємного спряження 

Чупрова (КЧ). Для визначення впливу факторної ознаки на результативну ознаку, 

використовували складову дисперсійного аналізу – коефіцієнт детермінації. 

Достовірність усіх отриманих результатів визначалася на рівні р ≤ 0,05. 

Дослідження проведені на кафедрі соціальної медицини, організації 

охорони здоров’я і медичного правознавства (зав. кафедри д.мед.н, професор 

Децик О. З.).  

Матеріали розділу опубліковані в наступних працях: 
16. Деклараційний патент України № 11014, МПК А61С 19/04 Клінічний метод 

вимірювання рН ротової рідини / Михайленко Т .М., Рожко М. М., Гольонко Н. Б.; 

заявник і патентовласник Івано-Франк. нац. мед. ун-т. – № u 200503696 ; заявл. 

18.04.05 ; опубл. 15.12.05 ; Бюл. № 12.  

17. Патент України на винахід № 80649, МПК (2006) А61С17/00, G01J3/ Спосіб 

визначення індексу гігієни знімних протезів за допомогою рідини «Колор-тест» / 

Михайленко Т.М. ; заявник і патентовласник Івано-Франк. нац. мед. ун-т. - № а 

200606329 ; заявл. 07.06.2006 ; опубл. 10.10.2007 ; Бюл. № 16. 

18. Патент України на корисну модель № 26076 Україна, МПК (2006) А 61В 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИКИ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ В ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ 

КОРИСТУЮТЬСЯ ЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ПЛАСТИНКОВИХ 

ПРОТЕЗІВ, НАВЧАННЯ, ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОВЕДЕНИХ 

МАНІПУЛЯЦІЙ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

АНКЕТУВАННЯ ЛІКАРІВ СТОМАТОЛОГІВ-ОРТОПЕДІВ 

 

Однією з ланок складного механізму погіршення ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП є не своєчасне та не якісне навчання лікарями комплексу 

заходів, спрямованих на попередження такого стану. 
Серед даних літератури, немає відомостей про проведення будь-якого 

анкетування лікарів стоматологів-ортопедів щодо виявлення рівня навчання 

пацієнтів належного гігієнічного догляду за ротовою порожниною та знімним 

протезом. Натомість, вивчаючи рівень ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП 

ознайомилися з інформацією про низький рівень знань у пацієнтів щодо 

правильного догляду за ротовою порожниною та знімним протезом, особливостей 

вибору гігієнічних та інших необхідних для успішного функціонування знімних 

протезів лікарських засобів. Відомі, визначені науковцями чинники для 

забезпечення ефективного результату від ортопедичного лікування часткової та 

повної втрати зубів ЗКПП, є невід’ємною частиною лікарської діяльності. Фахівці 

зобов’язані в доступній для пацієнтів формі довести всю необхідну інформацію 

для забезпечення повноцінного гігієнічного стану, як ротової порожнини, так і 

знімного протеза. Співставляючи об’єктивну та суб’єктивну інформацію з даної 

проблеми проаналізували рівень знань лікарів стоматологів-ортопедів щодо 

якості навчання пацієнтів із ЗКПП гігієнічному догляду та методів його 

контролю. Матеріали та методи дослідження викладено в підрозділі 2.1.4.  

Серед опитаних лікарів, 33,64% (37) мали досвід роботи від 10 до 20 років, 

що становило найбільше респондентів. Менше від них – 22,73% (25) осіб 

пропрацювали понад 20 років. Зі стажем два – п'ять років було опитано 18,18% 
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(20) лікарів, дещо менше 17,27% (19) пропрацювало п’ять-десять років. 

Найменший відсоток становили респонденти зі стажем роботи рік-два 8,18%, (9). 

Вивчаючи частоту виготовлення ЗКПП протягом місяця, було виявлено, що 

найбільше, а саме, 30,91% (34) лікарів виготовляли в місяць 5-6 ЗКПП, що 

відповідало навантаженню лікаря стоматолога-ортопеда. Кількість протезів один-

два – виготовляло 21,82% (24) опитаних. Найменше опитаних – 9,09% (10) і 

10,00% (11) виготовляли – від восьми до десяти ЗПП у місяць та один на два - три 

місяці відповідно. Дуже часто – від шести до восьми ЗПП виготовляло 13,64% 

(15) лікарів. Дещо більший відсоток – 14,55% (16) осіб, виготовляло більше 10 

протезів у місяць. Загалом 68,19% (75) опитаних, виготовляли від 5-6 до більше 

10 ЗКПП. Така частота виготовлення вказаної кількості ЗПП свідчить про високу 

ймовірність компетентності лікарів при відповідях на запитання в анкеті.  

Основні рекомендації, які дають лікарі пацієнтам, щодо користування ЗПП 

стосувалися порад по догляду за ротовою порожниною та знімним протезом, так 

відмітило 46,37% (51) опитаних. На поради: що і як їсти, знімати чи не знімати 

протези на ніч, як доглядати за ротовою порожниною та ЗПП вказали 24,55% (27) 

респондентів. Дещо менший відсоток лікарів – 14,55% (16) відмітили, що їхні 

поради включали догляд за ротовою порожниною та знімним протезом, знімати 

чи не знімати на ніч. Усі запропоновані нами відповіді вибрало 9,09% (10) осіб. 

На інші п’ять варіантів вказало – по 0,91% (1) респондентів. Найповніші відповіді 

на запитання про рекомендації, які дають лікарі пацієнтам щодо особливостей 

користування ЗКПП дало 33,64% (73) опитаних. Таким чином, лише одна третина 

респондентів змогла повноцінно відповісти на дане запитання.  

Вивчаючи залежність рекомендацій щодо користування ЗКПП від віку, 

вдалося з’ясувати, що 61,82% (68) лікарів їх не надають. Натомість 36,36% (40) 

опитаних, відмітили, що надають, а лише 8,18% (9) вказало, які саме. Зокрема, 

3,63% (4) опитаних надає рекомендації відносно термінів користування, 2,73% (3) 

– психологічного характеру; 1,82% (2) спостерігати за змінами на слизовій 

оболонці ротової порожнини. Порад, що стосувалися би гігієнічного догляду за 

ротовою порожниною в пацієнтів, які користуються ЗПП, залежно від віку не 
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відмічено. Проте відомо, що зі зростанням віку пацієнтів спостерігаються зміни 

низки таких параметрів як мікробний біоценоз, фізико-хімічні та метаболічні 

процеси в ротовій рідині, у тому числі кальцій-фосфорний обмін. Тому, для 

забезпечення належного гігієнічного догляду необхідний комплексний підхід: 

зміна режиму та заходів у курсі професійної гігієни, використання не лише зубних 

паст, ополіскувачів але й допоміжних засобів, зокрема, пробіотиків. 

За наступним запитанням анкети вивчили частоту використання засобів для 

покращення фіксації ЗПП. Так, переважаюча більшість – 86,36% (95) 

респондентів радили своїм пацієнтам використовувати пасти для покращення 

фіксації знімних протезів. Серед них – 58,94% (56) чітко вказували назву однієї 

пасти або декількох. Не конкретизували перевагу того чи іншого засобу для 

покращення фіксації 41,06% (39) опитаних. Не радили використовувати адгезивні 

засоби своїм пацієнтам 13,64% (15) стоматологів-ортопедів. Результати 

опитування свідчать про поширеність використання в практиці засобів для 

покращення фіксації ЗПП. Поряд із тим, лікарі не вказують на вірогідність зміни 

класичних заходів, щодо дотримання ГРП у таких пацієнтів.  

Ретельного аналізу заслуговують і отримані результати щодо спектру 

рекомендованих гігієнічних засобів для догляду як за ротовою порожниною, так і 

знімним протезом (табл. 3.1). Як видно з поданих у таблиці даних, найбільший 

відсоток – 23,64% (28) опитаних радило використовувати зубну пасту на вибір 

пацієнта, дещо менше 20,00% (22) пропонували лише зубні пасти вказані ними. 

Такий підхід є не ефективним із точки зору забезпечення належного гігієнічного 

догляду за ротовою порожниною в пацієнтів, які користуються ЗКПП. 

Позитивним вважали максимальну кількість відповідей у розділі щодо гігієнічних 

засобів по догляду за ротовою порожниною, але так відповіло лише: 0,91% (1), що 

вказали на №1, №2, №3, №4, №5; та 0,91% (1), що вказали на №1, №2, №3, №4. 

Стосовно догляду за ЗПП, слід відмітити, що найпоширенішим є використання 

будь-якої зубної пасти 47,27% (52) та зубного порошку 18,18% (20).  
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Таблиця 3. 1 

Результати опитування лікарів стоматологів-ортопедів щодо рекомендацій 

гігієнічних засобів пацієнтам, які користуються знімними пластинковими 

протезами 

№ 
п/п Запитання Відповіді лікарів, число, % 

Одна Декілька 
Гігієнічні засоби по догляду за ротовою порожниною 

1. Зубна паста вказана Вами 22 – 20,00 1.3.4. 9 – 8,18 
1.4. 6 – 5,45 
3.4. 6 – 5,45 
2.3. 5 – 4,55 
2.4. 5– 4,55 
2.3.4. 5 – 4,55 
1.3. 3 – 2,73 
1.2.3.4. 3 – 2,73 
2.5. 1 – 0,91 
2.4.5. 1 – 0,91 
1.4.5. 1 – 0,91 
1.3.4.5. 1 – 0,91 
1.2.3.4.5. 1 – 0,91 

2. Зубна паста на вибір пацієнта 26 – 23,64 
3. Еліксир 3 – 2,73 

4. Відвар трав 8 – 7,27 

5. 

Інше: 
Ротокан, імудон 
 

2 – 1,82 

Ротокан 2 – 1,82 

Гігієнічні засоби по догляду за знімним протезом 
1. Будь-яка зубна паста 52 – 47,27 1.2. 10 – 9,09 

1.4. 4 – 3,64 
2.4. 2 – 1,82 
1.2.4. 1 – 0,91 
не відповіли:  
6 – 5,45 

2. Зубний порошок 20 – 18,18 
3. Зубна паста відбілююча 4 – 3,64 

4. 
Інше: 
очищаючі таблетки (Корега, 
Лакалут) 

3 – 2,73 (не вказали) 
8 – 7,27 

 

Лише 7,27% (8) респондентів радили використовувати таблетки для 

очищення знімних протезів, що вказувало на низький рівень володіння 

інформацією щодо ефективних індивідуальних засобів очищення ЗПП. 

Заходи професійної гігієни ротової порожнини в пацієнтів, які 

користувалися ЗПП проводили 75,45% (83), а 24,55% (27) – не проводили. Значно 

нижчий відсоток спостерігали, аналізуючи власне методи професійного очищення 

та дезінфекції ЗКПП, так їх здійснювали 58,18% (64) опитаних, не здійснювали – 

40,91% (45), одна особа – 0,91% не відповіла на запитання. Найпоширенішими 

серед методів професійного очищення ЗПП виявилися дезінфекція будь-яким 
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середником та наступне полірування на шліф-моторі, його використовувало 

41,11% (37) респондентів. Дещо менше – 38,89% (35) лікарів проводили 

дезінфекцію перекисом водню з наступним поліруванням на шліф-моторі. Два 

вищевказані методи використовувало 3,33% (3) опитаних. Не набули належного 

поширення серед лікарів стоматологів-ортопедів високоефективні сучасні методи 

ультразвукового очищення в поєднанні з додаванням дезінфікуючих середників, 

їх використовувало 11,11% (10) опитаних. Лише 2,22% (2) опитаних 

використовували в своїй практиці ультразвукове очищення як окремо, так і в 

поєднанні з дезінфікуючими середниками. По 1,11% (1) спеціалісту відзначили 

такі варіанти: дезінфекція перекисом водню з наступним поліруванням на шліф-

моторі та ультразвукове очищення; дезінфекцію перекисом водню з наступним 

поліруванням на шліф-моторі і ультразвукове очищення з одночасним 

використанням дезінфікуючих середників; дезінфекція будь-яким середником із 

наступним поліруванням на шліф-моторі та ультразвукове очищення. 

Під час опитування намагалися вивчити рекомендовану частоту звертання 

до лікаря пацієнтів, які користувалися ЗПП для профілактичного огляду. 

Переважаюча більшість опитаних – 90,91% (100) радили в ті чи інші терміни 

відвідувати лікаря стоматолога-ортопеда. Не звертатися в процесі користування 

ЗПП радили 9,09% (10) респондентів. Більша частина спеціалістів – 51,82% (57) 

рекомендували звертатися один раз в півроку, дещо менше – 35,45% (39) осіб, 

радили пацієнтам звертатися один раз в рік. Незначний відсоток опитаних, 3,64% 

(4) запропонували свій варіант відповіді - звертатися по мірі потреби. 

На запитання про спосіб навчання правильному чищенню протезів, зубів, 

догляду за слизовою оболонкою ротової порожнини найбільша кількість 

опитаних 38,95% (37) відповіли, що показували на старих протезах; 26,32% (25) – 

на рекламних матеріалах, в журналах. Деякі лікарі – 8,42% (8) проводили 

навчання як за допомогою рекламних матеріалів, журналів, так і за 

запропонованими ними способами: міні-лекції, консультації на новому протезі в 

ротовій порожнині пацієнта. Однаковий відсоток опитаних – по 7,37% (7) 

використовували фантоми та проводили навчання іншим чином: показували на 
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нових протезах, у ротовій порожнині, читали міні-лекції, проводили консультації. 

Три варіанти відповідей: показували на старих протезах, на рекламних матеріалах, 

у журналах та іншим чином (міні-лекції, консультації, на новому протезі, у 

ротовій порожнині пацієнта) відмітили 4,21% (4) опитаних. Також слід відмітити, 

що 3,16% (3) респондентів показували як на старих протезах, так і на рекламних 

матеріалах, у журналах. Найменший відсоток лікарів 2,11% (2) для навчання 

гігієні використовували фантоми та старі протези. Значний відсоток опитаних 

17,89% (17) не проводили навчання пацієнтів. Аналізуючи отримані відповіді, 

відмітили недостатній рівень знань спеціалістів щодо використання ефективних 

засобів навчання ГРП пацієнтів, які користувалися ЗПП. Про це свідчать невисокі 

відсотки, використання комбінацій запропонованих способів навчання (8,42%, 

7,37, 4,21%, 3,16%, 2,11%). Також відмічено, що найбільший відсоток 

респондентів 38,95% указали лише один спосіб - показувати на старих протезах, 

який не може бути ефективним для більшості пацієнтів із ЗКПП, особливо яким 

ортопедичне лікування проведено вперше.  

Вивчаючи відповіді, отримані на запитання про методи визначення 

гігієнічного стану ЗПП, виявили, що 90,91% (100) респондентів використовували 

той чи інший метод, 9,09% (10) – не проводили діагностику рівня гігієни ЗКПП. 

Більше половини з них – 76,00% (76) визначали рівень забруднення ЗПП 

візуально. Лише 9,00% (9) опитаних із цією метою використовували фарбуючі 

розчини. Зшкрябувало інструментом – 8,00% (8) лікарів. Поєднані способи, а саме 

– використання візуального визначення та за допомогою зшкрябування 

інструментом відмітило 4,00% (4) респондентів, а візуального та за допомогою 

зафарбовуючих розчинів – 1,00% (1) опитаних. Проте визначення стану гігієни 

ЗПП за допомогою індексів гігієни проводило лише 2,00% (2) спеціалістів. 

Отримані результати вказували на необхідність підвищення рівня знань та 

мотивації спеціалістів із даного питання. 

Досліджено вплив стажу роботи лікарів стоматологів-ортопедів на кількість 

вибраних методів навчання гігієнічного догляду за ротовою порожниною та його 

контролю в пацієнтів, які користувалися ЗКПП на основі використання методу 
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дисперсійного аналізу (за критерієм Фішера). Так, достовірним був вплив стажу 

роботи на володіння методами навчання з рівнем ймовірності 0,95 або 95% між 

наступними групами респондентів: рік-два, більше десяти; рік-два, більше 

двадцяти; два-п’ять, більше десяти; два-п’ять, більше двадцяти; п’ять-десять, 

більше десяти; п’ять-десять, більше двадцяти; більше десяти, більше двадцяти. 

Порівняння групових середніх свідчило про відсутність різниці у виборі методів 

навчання лікарями з стажем роботи від одного року до десяти, проте їхні знання з 

даного питання відрізнялися від знань респондентів, що пропрацювали більше 

десяти та двадцяти років. 

Встановлено, що досвід роботи лікарів стоматологів-ортопедів із 

ймовірністю р=0,95 або 95% впливав на вибір кількості методів контролю рівня 

забруднення ЗПП лише в респондентів зі стажем роботи два-п’ять років. Попарне 

порівняння групових середніх свідчить, що вибір методів контролю в опитаних із 

різним стажем роботи, зокрема – один - два роки; п’ять-десять та більше двадцяти 

– достовірно не відрізнялися один від одного. Це може бути пов’язане з низькими 

знаннями спеціалістів, що мають як мінімальний, так і середній та значний досвід 

роботи.  

Наступні запитання, стосувалися загальних проблем ортопедичного 

лікування ЗКПП. Так, основними факторами, які визначають тривалість 

користування якісно виготовлених ЗКПП на думку 30,91% (34) опитаних, є 

фізіологічний стан ротової порожнини: рівень салівації, гострота уражень тканин 

пародонта, рН ротової рідини. Дещо менша частина респондентів – 28,18% (31) 

вказали на гігієнічний догляд за ротовою порожниною та ЗПП. Не дивлячись на 

такий відсоток лікарів, що вбачали в гігієнічному догляді за ротовою 

порожниною та ЗПП фактор тривалого функціонування знімних протезів, вони не 

виконували необхідні для цього заходи та не підвищували рівень знань у даному 

напрямку. Перевагу впливу соматичної патології виділило 4,55% (5) опитаних. На 

всі варіанти запропонованих відповідей вказало 0,91% (1) лікарів. На п’ять 

відповідей із шести запропонованих (крім варіанту «інші чинники») відповіло 

6,36% (7) осіб. Поєднання двох факторів – важливість фізіологічного стану 
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ротової порожнини та гігієнічного догляду за ротовою порожниною та ЗПП 

відмітило 11,82% (13) спеціалістів. На перераховані вище фактори в поєднанні з 

шкідливими звичками вказало 3,64% (4) респонденти. Переваги впливу 

соматичної патології, фізіологічного стану ротової порожнини, гігієнічного 

догляду за ротовою порожниною та ЗПП відзначили 2,73% (3) лікарів. Ідентичний 

відсоток опитаних, визначальними назвали гігієнічний догляд за ротовою 

порожниною, ЗПП та шкідливі звички. Однаковий відсоток – по 0,91% (1) 

респондентів вказало на переваги: соматичної патології і фізіологічного стану 

ротової порожнини; ГСРП, ЗПП та режиму харчування; фізіологічного стану 

ротової порожнини та інших чинників; наявності соматичної патології, 

фізіологічного стану ротової порожнини і ГСРП та ЗПП; наявності соматичної 

патології, фізіологічного стану ротової порожнини, ГСРП та ЗПП, шкідливі 

звички. Перевагу чотирьох факторів – фізіологічного стану ротової порожнини, 

гігієнічного догляду за ротовою порожниною і ЗПП, шкідливих звичок та режиму 

харчування віддало перевагу 1,82% (2) лікарів стоматологів-ортопедів. Жодного з 

запропонованих варіантів відповідей не визначили 1,82% (2) опитаних. 

Завдяки анонімності проведеного опитування, дізналися про відношення 

лікарів стоматологів-ортопедів до розділу ортопедичної стоматології 

присвяченого ортопедичному лікуванню знімними конструкціями зубних 

протезів. Як виявилося, 39,09% (43) респондентів вважали непрестижним 

займатися проблемами ортопедичного лікування знімними протезами, а 60,91% 

(67) – престижним. Це може пояснити деякі негативні та неповні відповіді надані 

лікарями в анкеті. 

Проте було проведено оцінку чинників, які на думку практичних лікарів 

стоматологів-ортопедів, необхідні для покращення якості виготовлення та 

користування ЗКПП. Отримані результати представлені в табл. 3.2. 

Найбільший відсоток опитаних – 20,00% (22) відмітило, що для покращення 

якості виготовлення та подальшого успішного використання ЗКПП необхідно 

впроваджувати нові технології. 
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Таблиця 3. 2 

Результати оцінки чинників, що необхідні для покращення якості  

знімних конструкцій пластинкових протезів 

№ 
з/п Запитання Відповіді лікарів, число, % 

Одна Декілька 
1. Нові технології 22 – 20,00 1.2. 11 – 10,00 

1.2.3. 9 – 8,18 
1.2.3.4.5.6.7. 5 – 4,55 
1.2.3.7. 4 – 3,64 
1.2.3.6.7. 3 – 2,73 
1.3. 3 – 2,73 
2.3. 2 – 1,82 
3.7. 2 – 1,82 
6.7. 2 – 1,82 
1.2.3.5. 2 –1,82 
1.3.6.7. 2 –1,82 
1.2.3.6. 2 – 1,82 
1.2.3.4.5.6.7.8. 2 – 1,82 
1.7. 1 – 0,91 
1.8. 1 – 0,91 
2.6. 1 – 0,91 
1.2.7. 1 – 0,91 
1.2.6. 1 – 0,91 
2.3.5. 1 – 0,91 
2.3.6. 1 – 0,91 
1.2.6.7. 1 – 0,91 
1.2.3.4.6.7. 1 – 0,91 
Не відповіли –1–0,91 

2. Нові матеріали 10 –9,09 
3. Теоретичні знання 6 – 5,45 
4. Комп’ютеризація 

документації 
0,00 

5. Диспансеризація осіб із 
знімними протезами 

1 – 0,91 

6. Об’єктивні методи 
обстеження 

3 – 2,73 

7. Функціонування  
якісної системи гігієни 
ротової порожнини та 
знімного протеза, як 
індивідуальної, так і 
професійної 

9 – 8,18 

8. Ваша думка 0,00 

 

Однаковий відсоток опитаних - по 9,09% (10) указали як на використання 

нових матеріалів, так і на поєднання нових технологій і матеріалів. При цьому 

лише 8,18% (9) респондентів відмітили необхідність функціонування якісної 

професійної та індивідуальної системи ГРП та ЗПП. Така ж кількість осіб, 

виділила основними факторами наступні: нові технології та матеріали, високий 

рівень теоретичних знань. Лише 1,82% (2) стоматологів-ортопедів указала на всі 

запропоновані варіанти, що й становило максимально повну відповідь.  

Проведене анкетування лікарів стоматологів-ортопедів, підкреслило 

актуальність такого заходу в плані дослідження рівня виконання тих чи інших 

аспектів лікарської діяльності (відношення до навчання та контролю гігієнічного 
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догляду за ротовою порожниною в пацієнтів, які користувалися ЗКПП), шляхом 

самооцінки, що дозволило проаналізувати рівень проблеми на рівні спеціалістів у 

цій сфері. 

Аналіз використання спектру гігієнічних середників як по догляду за 

ротовою порожниною, так і ЗПП показав стандартний, а не індивідуальний підхід 

до їхнього вибору: більшість лікарів радили вказану ними або будь-яку зубну 

пасту. Лише 7,27% опитаних, використовували для покращення гігієни ЗПП 

очищаючі таблетки, що могло вказувати на низький рівень обізнаності лікарів 

щодо критеріїв вибору та асортименту гігієнічних засобів по догляду за ЗПП. 

Проведення заходів професійної ГРП та ЗПП потребує покращення: 40,91% 
– не проводили професійне очищення та дезінфекцію ЗПП, а 24,55% – не 
проводили заходи професійної ГРП. Аналізуючи методи професійного очищення 
та дезінфекції ЗПП, виявили низький рівень знань лікарів щодо нових, якісних 
методів – лише 2,99% опитаних використовували ультразвукове очищення з 
одночасним використанням дезінфікуючих середників. Способи навчання та 
методи діагностики ГРП та ЗПП здебільшого були не об’єктивні та не 
інформативні. Лише спеціалісти з досвідом роботи від двох до п’яти років 
володіли належним рівнем знань способів контролю гігієнічного стану ЗКПП.  

Таким чином, актуальним та своєчасним є підвищення мотивації лікарів 
стоматологів-ортопедів до питань ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, 
шляхом збільшення банку необхідної інформації, створення методів сучасної 
діагностики та власне нової системи професійних та індивідуальних заходів, 
направлених на забезпечення належного рівня ГРП для такого контингенту 
пацієнтів, як важливої складової профілактики ускладнень від використання 
знімних протезів. 

Матеріали розділу опубліковано в наступних працях: 
1. Михайленко Т. М. Аналіз відношення лікарів-стоматологів-ортопедів Івано-
Франківської області до навчання та контролю гігієни ротової порожнини у осіб із 
знімними конструкціями зубних протезів / Т. М. Михайленко // Вісник 
стоматології. -2007. - № 4. - С. 75-81. 
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІЧНЕ ВИВЧЕННЯ СТАНУ ТКАНИН ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА В 

ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ЗНІМНИМИ ПЛАСТИНКОВИМИ 

ПРОТЕЗАМИ ТА МАЮТЬ РІЗНИЙ РІВЕНЬ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ 

ПОРОЖНИНИ 

 

4.1. Аналіз суб’єктивних та об’єктивних чинників, що впливають на 

рівень гігієни ротової порожнини в пацієнтів, які користуються знімними 

конструкціями пластинкових протезів  

Із метою вивчення стану ГРП у пацієнтів, які користуються ЗПП було 

обстежено 159 пацієнтів, які користувалися 243 ЗКПП відповідно до розроблених 

анкет (додаток А). Вікові групи виділені згідно класифікації ВООЗ.  

Найбільше було обстежено пацієнтів у віці 65-74 роки – 39,6% (63), а 

найменше - у групі 35-44 роки – 3,8% (6). Розподіл осіб за іншими віковими 

групами мав наступний характер: 55- 64 роки – 22,7% (36), 45-54 роки – 17,0% 

(27), більше 75 років – 17,0% (27). У 62,3% (99) випадків знімними протезами 

користувалися жінки – 62,3%, у 37,7% (60) – чоловіки. Серед обстежених 69,8% 

(111) – жителі міста, 30,2% (48) – села. Працювало в нешкідливих для здоров’я 

умовах – 83,0% (132) обстежених, шкідливих – 17,0% (27).  

На основі даних анамнезу розподілили обстежених за наявністю 

загальносоматичної патології (рис. 4.1). Встановлено, що 32,1% (51) пацієнтів, які 

користуються ЗКПП вважають себе здоровими, а 67,9% (108) мали ті чи інші 

соматичні захворювання. Найбільше обстежених – 43,4% (69) вказали на 

діагностовані в них серцево-судинні захворювання, дещо менше 17,0% (27) – 

захворювання ШКТ. Із порушеннями процесів обміну виявлено 15,1% (24) 

оглянутих. Нейропсихічні розлади мали 7,5% (12) осіб. На захворювання органів 

дихання скаржилося 1,9% (3) пацієнтів. Поліморбідність захворювань 

діагностовано в 17,0% (27) усіх обстежених, або 25,0% (27) від осіб із патологією. 

Найпоширенішим є поєднання в одного пацієнта захворювань ССС та ШКТ – 

9,4% серед усіх обстежених. 
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Примітки: захв. орг. дихання – захворювання органів дихання; захв. ССС – 

захворювання серцево-судинної системи; захв. ШКТ – захворювання шлунково-кишкового 
тракту; хв. обміну – хвороби обміну; хв. крові – захворювання крові; НПР –нейропсихічні 
розлади. 

Рис. 4.1. Розподіл обстежених за видом соматичної патології. 

 

Знімними протезами, виготовленими вперше, користувалися – 56,6% (90) 

оглянутих, а 43,4% (69) – повторно. Найбільше було пацієнтів, із ЗКПП, якими 

вони користувалися понад 3 роки – 45,3% (72), значно менше: до півроку – 18,9% 

(30) , до трьох років – 17,0% (27), до року – 15,1% (24), до двох років – 3,7(6)%.  

Аналіз причин звернення пацієнтів засвідчив, що найчастіше їх турбує 

порушення оклюзійного співвідношення зубних рядів (підвищення, заниження 

оклюзійної висоти, часткове відновлення, акцент оклюзії на певній групі зубів) – 

26,4% (42). За викликом лікаря оглянуто 30,2% (48). Значна частина пацієнтів – 

22,6% (36) звернулася зі скаргами на втрату опорних зубів, що відбулася під час 

користування ЗПП. Найменшу кількість осіб – 1,9% (3) турбував неприємний 

запах із ротової порожнини. Слід зазначити, що серед обстежених осіб, гігієна, як 

ротової порожнини, так і ЗПП не були актуальними причинами для звернення до 

лікаря, хоча отримані результати обстеження, засвідчили низький рівень 

гігієнічного догляду. Зі скаргами на поломку, тріщини базисів ЗПП звернулося 

7,5% (12) осіб. На деформацію кламерів та погану фіксацію ЗКПП скаржилися 

відповідно по 5,8% (18) обстежених. У 17,0% (27) пацієнтів було декілька причин 

для звернення до лікаря. 
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ЗКПП на верхню щелепу було виявлено у 83,0% (132) осіб, а на нижню 

щелепу – у 69,8% (111). Одночасно на двох щелепах знімні конструкції були в 

52,8% (84) обстежених. Детальний розподіл видів ортопедичних конструкцій, 

представлено на рис.4.2.  
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 Примітки:ЧЗПП – часткові знімні пластинкові протези, ПЗПП – повні знімні пластинкові 
протези.  
 Рис. 4. 2. Розподіл видів ортопедичних конструкцій у пацієнтів. 

 

Найбільше було оглянуто пацієнтів із ЧЗПП – 62,3% (99), дещо менше з 

ПЗПП – 45,3% (72). У 30,2% (48) виявлено мостоподібні протези, у 26,4% (42) – 

одиночні металеві штамповані коронки, у 22,6% (36) збережені зуби, які не 

входили в ортопедичні конструкції, у 20,8% (33) – спаяні штамповані коронки. 

Незначний відсоток осіб - 7,5% (12) мали металопластмасові коронки, а 

найменше 1,9% (3) користувалися металокерамічними коронками. В осіб із 

ЗКПП було діагностовано наступний стан оклюзійних співвідношень: у 75,5% 

(120) ортогнатичний прикус, в 11,3% (18) – прямий, у 1,9% (3) – перехресний, у 

3,8% (3) прогенічний, а в 7,5% (12) - інші види. 

Зі сторони слизової оболонки ротової порожнини у 69,8% (111) обстежених 

було виявлено гострі та хронічні ураження. Найбільший відсоток становили 



 112 
хронічні запальні зміни – 41,5% (66) осіб від всіх пацієнтів. Серед оглянутих, які 

мали такі зміни, найбільший відсоток – 69,8% (46) пацієнтів мали вогнищеві 

запальні зміни СОПЛ із гіперплазією . У 28,3% (45) пацієнтів від всіх обстежених, 

спостерігали гострі форми травматичних протезних стоматитів, такі як, 

катаральні, виразкові від травми басизом та кламером. 

Стан пародонта зубів, визначили в 75,5% (120) обстежених та оцінювали за 

пародонтальним індексом (PI) (Russel, 1956): гінгівіт і початкові зміни 

діагностовано в 37,7% (60) обстежених, виражені деструктивні явища - в 32,1% 

(51); термінальна стадія - у 5,7% (9). Відповідно до класифікації хвороб пародонта 

М. Ф. Данилевського (1994) було встановлено наступні форми і перебіг 

генералізованого пародонтиту. Переважаючим було число осіб із хронічним та 

загостреним перебігом - 41,5% (66) та 30,2% (48) відповідно та І-ІІ ступенями 

важкості (32,1% (51) та 33,9% (54) відповідно), (рис. 4.3).  

 
Рис. 4.3. Форми і перебіг генералізованого пародонтиту в обстежених 

пацієнтів. 

 

У 82,5% (131) обстежених, ГСРП потребував покращення. Так, м’який 

зубний наліт виявлено в 54,7% (87), тверді зубні відкладення - у 24,5% (39). На 

озостомію скаржилося лише 1,9% (3) обстежених. Інші зауваження щодо стану 

ГРП (гноєтеча з пародонтальних кишень, сухість у ротовій порожнині) виявлено в 

28,3% (45). 

захворювання тканин пародонту 
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У 26,4% (42) пацієнтів, які користувалися ЧЗПП було можливим визначення 

спрощеного індексу гігієни ротової порожнини ОНІ-S і його компонентів: зн – 

зубний наліт, зк – зубний камінь (J.C. Green, J.R. Vermillion, 1964). Таким чином, 

гігієнічна оцінка ротової порожнини за вказаним індексом, представлена 

наступним чином: добра – 7,1 % (3), задовільна – 28,6% (12) , незадовільна – 

14,3% (6) , погана – 50,0% (21). 

Із метою об’єктивізації стану ГРП проводили визначення індексу 

гігієнічного стану язика (індекс ГСЯ С. Б. Улитовского, 2006). Згідно з 

критеріями оцінки, виявлено, що відмінний стан був в 1,9% (3) обстежених, дуже 

добрий – у 18,9% (30), добрий – у 34,0% (54), задовільний – у 28,3% (45), 

незадовільний – у 17,0% (27), дуже низький – не виявлено. 

Вивчення стану гігієни ЗПП проводили за наступними параметрами: ІГЗП, 

оцінка кольору базисного матеріалу, наявність місць направок. У 32,1% (51) 

обстежених стан гігієни був належний, що відповідно становило наступні 

значення ІГ: 1,9% (3) – хороший, 30,2% (48) – задовільний. Наступні значення 

ІГЗП: «незадовільний» «поганий» та «дуже поганий» відповідно виявлено в 24,5% 

(39), 22,6%,(36) 20,8% (33) пацієнтів відповідно. Зміна кольору базисного 

матеріалу, порівняно з вихідним, у незначній мірі відмічено в 26,4% (42) 

пацієнтів, а в значній – у 20,8% (33). Наявність пігментацій, м’яких та твердих 

відкладень на місцях направок спостерігали в 13,2% (21) осіб.  

Хоча обстежених нами пацієнтів не турбував неприємний запах із ротової 

порожнини за виключенням 1,9% (3), результати інструментального дослідження 

засвідчили протилежне. Таким чином, вивчення рівня озостомії в осіб із ЗКПП, 

показало, що найбільше осіб – 35,8% (57), мали середній ступінь галітозу (161–

200 ppd), 28,3% (45) – легкий (121–160 ppd), 30,8% (49) – важкий (>200 ppd), а в 

5,1% (8) діагностовано норму (80–120 ppd). 

Cеред маніпуляцій догляду за ротовою порожниною переважало чищення 

зубів, його використовувало 54,7% (87) осіб. Лише по 11,3% (18) обстежених 

проводили чищення слизової оболонки м’якою зубною щіткою та полоскання 

ротової порожнини зубним еліксиром чи іншим антисептичним аптечним 
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розчином. Прополіскування водою здійснювало 3,8% (6) оглянутих. Значний 

відсоток – 18,9% (30) пацієнтів, які користувалися ЗПП, не виконували ніяких 

гігієнічних маніпуляцій, у ротовій порожнині.  

Аналіз особливостей гігієнічного догляду за знімними протезами показав, 

що 86,8% (138) осіб чистили їх будь-якою зубною пастою. Один раз на день 

чистили 56,6% (90) опитаних, два рази – 28,3% (45), три рази – 1,9%(3), час від 

часу (раз на два – три дні) – 3,8% (6). Не дотримувалися періодичності (один день 

чистили раз, інший – два або три) – 7,5% (12) пацієнтів. Не чистили ЗПП 1,9% (3) 

осіб. Відмічено, що значна частина пацієнтів, які користувалися ЗКЗП знімали 

протези на ніч і поміщали їх у звичайну воду – 45,3% (72). Лише 1,9% (3) 

поміщали в розчин антисептика, а 9,4% (15) респондентів зберігали в сухому 

стані. Понад третину обстежених 35,8% (57) не знімали протези на ніч. Також 

7,5% (12) осіб указали, що не мають постійного режиму щодо користування чи не 

користування ЗПП уночі. Обов’язково вранці їх чистили 47,2% (75) обстежених. 

Після кожного вживання їжі прополіскувало водою 17,0% (27), час від часу 

прополіскувало 45,3% (72) осіб. Інші засоби догляду - господарське та дитяче 

мило, освіжаючу жувальну гумку використовувало 7,5% (12) пацієнтів. Жоден з 

опитаних не вказав, що проводив професійне очищення і дезінфекцію ЗПП у 

стоматолога, і знає, що існує ультразвукове очищення, навіть, у домашніх умовах. 

Аналіз використання гігієнічних середників по догляду за ротовою 

порожниною та ЗПП засвідчив низький рівень знань щодо їхньої різноманітності 

та способу використання. Найуживанішими були зубні пасти, їх використовувало 

96,2% (153) обстежених. Жоден не використовував зубні порошки, зубні масла, 

пробіотики. Відвари трав для полоскання ротової порожнини використовувало 

15,1% (24) оглянутих. Зубними еліксирами та іншими антисептичними розчинами 

аптечної форми користувалося по 3,8% (12); одночасно декілька засобів гігієни 

використовувало 20,8% (33) обстежених. Пасти для покращення фіксації ЗПП 

постійно використовувало 3,8% (6) опитаних. Час від часу їх використовувало 

7,5% (12). Не використовувало 86,8% (138), 1,9% (3) не відповіли на це запитання. 
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Також 15,0% (24) відмітили, що лікар радив застосовувати їх протягом першого 

місяця користування ЗПП. 

Зі слів опитаних, 58,5% (93) отримали поради від лікаря щодо догляду та 

користування ЗКЗП. Натомість 35,8% (57) таких порад не отримали, 5,7% (9) не 

змогли пригадати чи їм такі поради надавали. 

Залежність стану гігієни ЗПП від наявності і виду соматичної патології 

засвідчила, що ІГЗП «дуже поганий» найбільш властивий пацієнтам із тією чи 

іншою соматичною патологією (рис. 4.4). Так, 75,0% обстежених осіб із 

нейропсихічними розладами, 50,0% – із хворобами обміну та 5,6% – без 

соматичної патології мали ІГЗП «дуже поганий». Достовірні відмінності 

спостерігали між числом пацієнтів без соматичної патології та з захворюваннями 

ССС, ШКТ і нейропсихічними розладами (χ2=9,62, 11,43 і 11,35 відповідно на 

рівні значущості р=0,05). 

 
Примітки: захв. ССС – захворювання серцево-судинної системи. Захв. ШКТ – 

захворювання шлунково-кишкового тракту. Хв. обміну – хвороби обміну. НПР – нейропсихічні 
розлади. 

Рис. 4.4. Залежність індексу гігієни знімного протезу від наявності та виду 

соматичної патології в обстежених пацієнтів. 

 

Достовірної залежності гігієнічного стану ЗПП від статі не виявлено 

(χ2=1,40, р>0,05) (рис. 4.5). Більшою була кількість жінок із належним гігієнічним 

станом ЗПП («хороший» та «задовільний»). Зі значенням ІГЗП «поганий» було 

соматична патологія 
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більше чоловіків, ніж жінок (30,0%, проти 21,1%). Найгірший рівень гігієни ЗПП 

був майже в однакової кількості чоловіків і жінок відповідно – 20,0% (12) та 21,2 

(21)%. 

 
Примітка. ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів. 

Рис. 4.5. Залежність індексу гігієни знімного протезу від статі обстежених 

пацієнтів. 

 

Спостерігали зменшення відсотка пацієнтів із погіршенням гігієнічного 

стану серед обстежених із ПЗПП і, навпаки – зростання серед осіб із ЧЗПП, однак 

воно не є достовірним р>0,05 (рис. 4.6). Значення ІГЗП «хороший» та 

«задовільний» мало 15,1% із ЧЗПП, проти 20,8% осіб із ПЗПП. Серед оглянутих із 

ЧЗПП у 13,2% було визначено показник – «незадовільний», у 17,0% – «поганий», 

проти по 11,3% із ПЗПП за цих же значень індексу. Майже в три рази більше осіб 

із ЧЗПП – 15,1%, проти 5,7% із ПЗПП мали значення індексу «дуже поганий». 

Відмічено недостовірне зростання відсотка пацієнтів, яким ЗПП виготовлені 

вперше з погіршенням їхнього гігієнічного стану (рис. 4.7). Значення ІГЗП 

«хороший» спостерігали в 3,3% обстежених із виготовленими ЗПП уперше. 

 

ІГЗП 
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Примітки: ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів. ЧЗП – часткові знімні пластинкові 

протези. ПЗП – повні знімні пластинкові протези. 
Рис. 4.6. Залежність індексу гігієни знімного протезу від виду конструкції. 

 

 
Примітки: ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів. 

Рис. 4.7. Залежність індексу гігієни знімного протезу від черговості 

ортопедичного лікування. 

 

ІГЗП 

ІГЗП 



 118 
У разі повторного виготовлення знімних протезів зменшувалася кількість 

обстежених із погіршенням гігієнічного стану ЗПП, ніж при первинному 

ортопедичному лікуванні (26,7%, проти 9,1%). 

За результатами обстеження, спостерігали достовірне погіршення рівня 

ІГЗП (χ2=9,63, р<0,05) у пацієнтів, які користувалися ЗПП від року до двох років 

та більше – від двох до трьох та понад три (рис. 4.8). 

 
Примітка. ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів. 

Рис. 4.8. Залежність індексу гігієни знімних протезів від терміну 

користування. 

 

Кращі показники ІГЗП виявлені в терміни до півроку та до року 

користування, де значення індексу «хороший» і «задовільний» визначено в 50,0% 

та 62,5% осіб відповідно. Слід відзначити погіршення індексу в пацієнтів, які 

користувалися протезами 3 і більше років, де «поганий» та «дуже поганий» 

значення ІГЗП мали в середньому 54,8 %. Серед обстежених, які мали терміни 

користування до трьох років та більше, не було виявлено пацієнтів із значенням 

індексу «хороший». Така залежність указує на необхідність особливої уваги 

лікарів-стоматологів до ГСРП у пацієнтів, які користуються ЗПП, із метою 

своєчасної корекції. 

Стан гігієни ЗПП не залежав (χ2=5,74, р>0,05) від виду щелепи (верхня чи 

нижня), на якій розміщений знімний протез. 

терміни 
користування 

ІГЗП: 
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Встановлено достовірний вплив рівня галітозу на ІГЗП (χ2=17,93, р<0,05) 

(рис. 4.9).  

 
Примітка. ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів. 

Рис. 4.9. Залежність індексу гігієни знімних протезів від рівня галітозу. 

 

Cеред обстежених із значенням ІГЗП «задовільний» переважала кількість 

осіб із легким ступенем галітозу – 66,7%, із значенням «незадовільний» та 

«поганий» – середнім ступенем (84,2%), а зі значенням «дуже поганий» – важким 

ступенем (57,9%). Простежується тенденція до зростання відсотка осіб із важчим 

ступенем озостомії поряд із погіршенням гігієнічного стану ЗПП. 

Таким чином, запропонований ІГЗП, дозволив провести аналіз стану гігієни 

ЗПП у пацієнтів та встановити залежність від клінічних характеристик. 

 

4.2. Результати діагностики рівня гігієни ротової порожнини в 

пацієнтів, які користуються знімними конструкціями пластинкових 

протезів, на основі інтегрального показника гігієни ротової порожнини 

Високооб’єктивна клінічна оцінка стану ГРП у пацієнтів, які користуються 

ЗКПП була отримана на основі розробленого індексу – ІПГРП (див. підрозділ 

2.1.2). Для встановлення його ефективності обстежено 111 пацієнтів, 

стоматологічний статус яких представлено наступним чином: двома знімними 

протезами користувалося 37,8% (42) обстежених; ЗКПП на верхній щелепі 

ІГЗП 
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оглянуто в 31,5% (35) пацієнтів, а на нижній – 68,5% (76). З анамнезу з’ясовано, 

що 62,2% (69) осіб, користувалися ЗПП виготовленими вперше, а 37,8% (42) – 

повторно. Найбільше серед обстежених було пацієнтів, які користувалися 

знімними протезами більше 3 років –36,0% (40), а найменше – від двох років до 

трьох –10,8% (12). Клінічний огляд осіб, що користувалися ЗПП до півроку, було 

проведено в 27,0% осіб (30); від півроку до року та від року до двох – відповідно 

13,5% (15) і 12,6% (14). 

Розподіл осіб із соматичною патологією мав наступний вигляд. Так, 

найбільше було обстежено пацієнтів, що мали захворювання ССС – 33,3% (37), 

дещо менш чисельною була група «інші захворювання», куди входили пацієнти з 

захворюваннями нервової системи, психічними розладами – 18,0% (20). Також, 

були оглянуті особи, що мали захворювання ШКТ – 15,3% (17), хвороби обміну, у 

тому числі цукровий діабет – 9,9% (11). Крім того відмітили, що 16,2% (18) мали 

поліморбідність соматичних захворювань. 

У всіх обстежених, які користувалися ЗПП, проведено комплексну оцінку 

ГСРП за індексом ІПГРП. Найбільше було осіб із значенням індексу «поганий» – 

37,8% (42), а найменше зі значенням «дуже поганий» – 12,6% (14). Інші значення 

індексу мали наступний характер розподілу: «задовільний» – 33,3% (37), 

«хороший» – 16,2% (18). Причому в 64,9% (72) випадків не визначали спрощений 

гігієнічний індекс ротової порожнини ОНІ-S складової ІПГРП, що вказувало на 

незначну кількість зубів у ротовій порожнині. Відповідно в 35,1% (39) визначали 

стан гігієни зубів у ротовій порожнині (табл. 4.1). Серед осіб, яким визначали 

індекс ОНІ-S, було більше пацієнтів із значеннями «хороший» – 20,5% (8) та 

«задовільний» 38,5% (15), ніж серед осіб, де вказаний індекс не визначали – 

«хороший» та «задовільний» рівні мали 13,9% (10) і 30,6% (22) відповідно. У 

групі «із індексом» було більше, ніж втричі менше осіб, що мали градацію ІПГРП 

«дуже поганий» – 5,1% (2), ніж у групі «без індексу» – 16,7% (12).  

Це вказує на погіршення стану ГРП у пацієнтів із повною втратою зубів та 

частковою з наявністю в ротовій порожнині незначної кількості зубів (˂ 6).  
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Таблиця 4.1 

Розподіл пацієнтів (%), які користуються різними видами ЗПП, за станом 

гігієни ротової порожнини (абсолютна кількість) 

Групи 

ІПГРП 

Із індексом 

35,1 (39) 

Без індексу 

64,9 (72) 

Два ЧЗПП 

54,8 (23) 

Два ПЗПП 

45,2 (19) 

«хороший» 20,5 (8) 13,9 (10) 21,7 (5) 15,8 (3) 

«задовільний» 38,5 (15) 30,6 (22) 17,3 (4) 0 

«поганий» 35,9 (14) 38,9 (28) 34,8 (8) 52,6 (10) 

«дуже 
поганий» 

5,1 (2) 16,7 (12) 26,1 (6) 15,8 (3) 

Примітки: ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ЧЗПП – часткові 
знімні пластинкові протези. ПЗПП – повні знімні пластинкові протези. ЗПП – знімні 
пластинкові протези. 

 

Також виявили вищий відсоток пацієнтів, які користувалися двома ЧЗПП зі 

значеннями ІПГРП «хороший» – 21,7% (5), «дуже поганий» – 26,1% (6), ніж серед 

тих, що користувалися двома ПЗПП, де «хороший» і «дуже поганий» стани мали 

по 15,8% (3) обстежених. Як серед обстежених із двома повними знімними 

протезами, так і з частковими, найбільше було осіб із значеннями ІПГРП 

«поганий» – 52,6% (10) і 34,8% (8) відповідно, що вказувало як на актуальність 

проблеми ГРП цього контингенту осіб, так і складність щодо усунення чинників. 

У разі диференціації стану гігієни в осіб із ЗКПП за статтю виявлено, що 

більша кількість жінок, ніж чоловіків мали значення ІПГРП «хороший» – 19,2% 

(14), проти 10,5% (4) та «поганий» – 39,7% (29), проти 34,2% (13). Слід відзначити 

достовірно вищий відсоток чоловіків з ІПГРП «дуже поганий» – 18,4% (7), проти 

9,6% (7) у жінок. 

За результатами ІПГРП у пацієнтів, які користувалися ЗПП, виявлено, що у 

віковій групі 35-44 років було найбільше осіб із значенням індексу «хороший» – 

50,0%, а найменше (16,7%) із значенням «дуже поганий» (рис. 4.10). Цей відсоток 

обстежених є значно більшим, ніж у двох наступних вікових групах (45-54 і 55-64 

років), в яких він становить 8,3% та 7,4% відповідно.  
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 Рис. 4.10. Розподіл пацієнтів різних вікових груп, які користуються 

знімними конструкціями пластинкових протезів, за значеннями інтегрального 

показника гігієни ротової порожнини (%). 

 

На нашу думку, це пов’язано з наявністю соматичної патології в осіб даних 

вікових груп, що зумовило не лише втрату зубів із наступним ортопедичним 

лікуванням ЗКПП, але й неналежний стан ГРП. Також у цих групах було 

найбільше пацієнтів із значенням індексу «задовільний» – відповідно 44,4% та 

41,7%. У двох наступних вікових групах (65-74 та більше 75 років) найбільший 

відсоток осіб мали значення ІПГРП «поганий» – 54,1% та 41,2% відповідно, 

значення «хороший» – тільки 2,7% осіб у віці 65-74 роки та 11,8% у віці більше 75 

років. Таким чином, із віком спостерігали загальну тенденцію збільшення числа 

осіб із неналежним рівнем ГРП. 

У досліджуваній вибірці виявлено зростання числа осіб, із значенням ІПГРП 

«хороший» і «задовільний» серед пацієнтів, які користувалися повторно 

виготовленими ЗПП – 16,7% (7) і 38,1% (16) відповідно, проти 15,9%(11) і 29,0% 

(20) у тих, яким ЗКПП виготовлені вперше. Як наслідок, більший відсоток осіб із 

значеннями, що вказували на неналежний ГСРП («поганий» та «дуже поганий») 

був серед обстежених, яким ЗПП були виготовлені вперше – 42,0% (29) і 13,0% 

(9) відповідно, проти 33,3% (14) і 11,9% (5) ніж серед тих, яким проведено 

повторне ортопедичне лікування. Ці результати, на нашу думку, можуть 
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вказувати на складність гігієнічного догляду за ротовою порожниною в пацієнтів, 

які користуються ЗПП, виготовленими вперше. 

Серед пацієнтів, що користувалися знімними протезами до півроку 

найбільше було осіб зі значенням індексу гігієни ротової порожнини «хороший» – 

36,7% (11), а найменше зі значенням «дуже поганий» – 10,0% (3) (рис. 4.11).  
36
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Рис. 4.11. Розподіл пацієнтів за градацією інтегрального показника гігієни 

ротової порожнини, залежно від термінів користування знімними конструкціями 

зубних протезів (%.). 

 
У групі пацієнтів, які користувалися ЗКПП від півроку до року найбільший 

відсоток становили пацієнти, що мали значення індексу «задовільний» – 40,0% 

(6), а найменший зі значенням «хороший» – 6,7% (1). У групі з терміном 

користування від року до двох 42,9% (6) мали значення ІПГРП «поганий» і тільки 

7,1% (1) – «хороший». Серед обстежених, що користувалися ЗПП від 2 до 3 років 

найбільше було осіб із значенням індексу «задовільний» – 41,7% (5), найменше – 

8,3% (1) із значенням індексу «дуже поганий». Найбільше серед пацієнтів із 

термінами користування ЗПП більше трьох років було осіб із значенням ІПГРП 

«поганий» – 47,5% (19). У цій же групі найменше – 7,5% (3) – мали значення 

ІПГРП «хороший». Можемо стверджувати, що найбільше пацієнтів із значенням 
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ІПГРП «хороший» було серед тих, які користувалися ЗПП до півроку, а з 

значенням ІПГРП – «дуже поганий» – із термінами від півроку до року.  

Аналізуючи розподіл пацієнтів без та з соматичною патологією за 

критеріями ІПГРП (табл.4.2), встановлено, що найбільше осіб із значенням ІПГРП 

«хороший» було в групі без соматичної патології – 28,6% (10); із значенням 

ІПГРП «задовільний» – у групі з захворюваннями ШКТ – 52,9% (9); із значенням 

ІПГРП «поганий» – в обстежених, які мали хвороби обміну – 63,6% (7); із 

значенням ІПГРП «дуже поганий» у групі – інші захворювання – 15,0% (3). 

Таблиця 4.2 

Розподіл обстежених (%) із різними видами соматичної патології та без 

соматичної патології за значеннями ІПГРП, (абсолютна кількість) 

ІПГРП 
Відсутня 

соматична 
патологія 

Захворю-
вання 
ССС 

Захворю-
вання 
ШКТ 

Хворо- 
би 

обміну 

Інші 
захворю- 

вання 

Комбі-
нована 
патоло- 

гія 

«хороший» 28,6 
(10) 

16,2 
(6) 

0,0 
(0) 

0,0 
(0) 

5,0 
(1) 

11,1 
(2) 

«задовіль- 
ний» 

37,1 
(13) 

32,4 
(12) 

52,9 
(9) 

27,3 
(3) 

20,0 
(4) 

38,8 
(7) 

«поганий» 22,9 
(8) 

37,8 
(14) 

41,2 
(7) 

63,6 
(7) 

60,0 
(12) 

44,4 
(8) 

«дуже 
поганий» 

11,4 
(4) 

13,5 
(5) 

5,9 
(1) 

9,1 
(1) 

15,0 
(3) 

5,6 
(1) 

Примітки: ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ССС – серцево-
судинна система. ШКТ – шлунково-кишковий тракт. 

 

Лише серед пацієнтів, які не мали соматичної патології, переважаючим був 

відсоток осіб із значенням ІПГРП «хороший» та «задовільний» – 65,7%. У всіх 

інших групах відмічено зменшення числа пацієнтів із такими градаціями індексу 

від 25,0% до 49,9% та відповідно – збільшення із «поганий», «дуже поганий». 

Серед досліджуваних чинників: стать, вік, черговість ортопедичного 

лікування, вид конструкції, терміни користування, наявність та вид соматичної 

патології встановлено достовірний вплив на стан ГРП (за середніми значеннями 

ІПГРП) пацієнтів, які користуються ЗКПП наступних із вказаних: вік, наявність 

соматичної патології, терміни користування (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Залежність інтегрального показника гігієни ротової порожнини від різних 

чинників 

Чинники 
Середнє значення 

ІПГРП у групі (М±m) 
Рівень 

достовірності (р) 

Стать 
Чоловіки 49,25±3,3 

χ2 = 3,11; р >0,05 
Жінки 44,69±2,2 

Вік 

35-44 41,30±11,1 

χ2 = 21,82; р <0,05 
 

45-54 42,01±3,7 
55-64 40,62±3,6 
65-74 52,20±2,81,2,3 
75 і˃ 50,00±2,61,2,3 

Черговість 
ортопедичного 

лікування 

Первинне 47,66±2,2 
χ2 = 2,43; р >0,05 

Повторне 43,53±3,5 

Вид конструкції 
ЧЗПП 51,22±5,1 

χ2 = 4,79; р >0,05 
ПЗПП 51,96±4,1 

Терміни користу-
вання  
(роки) 

до 0,5 40,55±4,1 

χ2 =15,28; р>0,05 
0,5-1 49,55±5,6 
1-2 48,52±4,6 
2-3 41,38±4,8 
˃ 3 49,96±2,84 

Вид соматичної 
патології 

відсутня  39,38±3,4 

χ2 =23,31; р<0,05 

захворювання 
ССС 45,05±3,4 

захворювання 
ШКТ 46,83±3,45 

хвороби 
обміну 53,51±3,95 

інші 
захворювання 56,93±3,65 

комбінована 
патологія 44,45±4,35 

Примітки: 1) достовірні відмінності між пацієнтами 35-44 років та іншими; 2) достовірні 
відмінності між пацієнтами 45-54 років та іншими; 3) достовірні відмінності між пацієнтами 55-
64 років та іншими; 4) достовірні відмінності між пацієнтами з терміном користування 
протезом до 0,5 року та більше 3 років; 5) достовірні відмінності між пацієнтами без соматичної 
патології та іншими. ЧЗПП – часткові знімні пластинкові протези. ПЗПП – повні знімні 
пластинкові протези. ССС – серцево-судинна система. ШКТ – шлунково-кишковий тракт. 
ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. 
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Встановлено достовірні відмінності між середніми значеннями ІПГРП у 

пацієнтів із термінами користування ЗПП до 0,5 року та більше трьох. 

Використання χ2-критерію підтвердило гіпотезу про залежність значень ІПГРП 

від вікового чинника на рівні достовірності р < 0,05, особливо між групами: 35-44 

та 65-74, 75 і більше; 45-54 та 65-74, 75 і більше; 55-64 та 65-74, 75 і більше років.  

Середні значення ІПГРП в осіб без соматичної патології (39,38±3,4) ум.од. 

були достовірно відмінними від таких у групах із захворюваннями шлунково-

кишкового тракту – (46,83±3,4) ум.од., хворобами обміну – (53,5±3,9) ум.од., 

комбінованою патологією (45,6±4,4) ум.од. та іншими захворюваннями 

(56,9±3,6) ум.од. Таким чином, можна стверджувати, що значення ІПГРП 

залежать не тільки від вікового чинника, але й від виду соматичної патології 

(χ2 = 23,31; р < 0,05). Кореляційний аналіз взаємозв’язку вказаних у табл. 4.3. 

факторів із ІПГРП показав наявність достовірного середньої сили прямого зв’язку 

між рівнями ІПГРП та віком (КЧ = 0,54; р<0,05), а також термінами користування 

знімними протезами (КЧ = 0,49; р<0,05).  

Таким чином, ІПГРП дозволив об’єктивно визначити індивідуальний стан 

ГРП у пацієнтів, які користуються ЗПП. Тому вбачаємо доцільність його 

використання на етапах діагностики, корекції ГСРП, а також у випадку 

епідеміологічних обстежень із метою реалізації наукових, клінічних лікувально-

профілактичних програм для певної категорії населення.  

 

4.3. Вивчення гігієнічного стану ротової порожнини в пацієнтів, які 

користуються адгезивними засобами для покращення фіксації знімних 

конструкцій пластинкових протезів за допомогою медико-діагностичної 

комп’ютерної програми 

Аналіз стану ГРП у пацієнтів із ЗКПП, які користувалися адгезивними 

середниками, був проведений на основі клінічного використання розробленої 

медико-діагностичої комп’ютерної програми та деяких фізико-хімічних 

показників. Із цією метою було обстежено 85 пацієнтів, які користувалися ЗКПП 

(див. підрозділ 2.1.3.). Серед них 50 осіб не застосовували засоби для покращення 
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фіксації та склали І групу, а 35 – застосовували адгезивні засоби і відповідно 

сформували ІІ групу. Дизайн дослідження представлено в таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4 

Характеристика пацієнтів у групах дослідження, % 

Групи 
Стать Терміни користування 

знімними протезами Види конструкцій 

Чолові-
ки Жінки До року Від року 

до трьох 
Більше 
трьох Часткові Повні 

І 36(18) 64(32) 42(21) 42(21) 16(8) 38(30) 62(49) 

ІІ 
 49(17) 51(18) 17(6) 69(24) 14(5) 35(20) 65(37) 

 

В усіх обстежених стан ГРП визначали за допомогою медико-діагностичної 

комп’ютерної програми «Інтегральний індекс гігієни ротової порожнини у осіб із 

знімними протезами». Також у пацієнтів І та ІІ груп проводили діагностику 

реологічних характеристик ротової рідини, що включала показники в’язкості, 

швидкості слиновиділення, рН.  

Результати клініко-лабораторного обстеження пацієнтів, які користуються 

ЗКПП та адгезивними засобами для покращення фіксації, представлено за 

відсотковим розподілом осіб за значеннями ІПГРП, за середніми значеннями 

індексу ІПГРП у групах дослідження та залежно від термінів користування, 

середніми значеннями фізичних показників ротової рідини в групах дослідження 

та перевіркою тверджень із використанням χ2-критерію.  

На основі відсоткового розподілу пацієнтів за значеннями ІПГРП 

встановлено, що в ІІ групі найбільше обстежених було зі значеннями ІПГРП 

«поганий» – 57% (20), а в І – зі значеннями «задовільний» – 48% (24). Найменше 

осіб у І групі було зі значеннями ІПГРП – «дуже поганий» – 4% (2), а в ІІ групі - 

«хороший» – 9% (3) (рис.4.12).  
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 Рис. 4.12. Розподіл пацієнтів за значеннями інтегрального показника гігієни 

ротової порожнини.  

 
Зважаючи на те, що більший відсоток пацієнтів ІІ групи мали значення 

ІПГРП «поганий», «дуже поганий» – 57% та 17%, а в І групі із цими значеннями 

лише – 36% та 4%, встановлено погіршення стану ГРП в осіб, які користуються 

ЗКПП та адгезивними засобами (р ≤0,05). Ця ж тенденція простежується і за 

середніми значеннями індексу ІПГРП: так у ІІ групі – (60,86±3,55) ум.од., що на 

53% більше, ніж у першій - (39,68±2,10) ум.од. (р≤0,05), (рис 4.13).  

Достовірне збільшення середніх значень ІПГРП в осіб ІІ групи спостерігали за 

всіма градаціями індексу, крім «хороший». Між особами ІІ та І груп достовірна 

різниця (р≤ 0,05) становила: із значенням індексу «задовільний», 13%, відповідно 

(36,77±0,91) ум.од. та (32,53±1,02); із значеннями «поганий» – 26%, відповідно 

(64,92±2,08) ум.од. та (51,35±2,23) ум.од.; із значеннями «дуже поганий» – 17%, 

відповідно (90,23±1,45) ум.од та (77,06±6,64) ум.од. Тому можемо констатувати, 

як збільшення відсотка пацієнтів із неналежним ГСРП, так і середніх значень 

індексу ІПГРП в осіб ІІ групи зі значеннями «поганий» та «дуже поганий» 

(χ2=11,62, р<0,05). Проведений аналіз середніх значень ІПГРП у групах 

дослідження, залежно від термінів користування, показав, що до року 

користування ЗПП достовірної різниці в показниках І та ІІ груп не виявлено: 

(32,95±0,58) ум.од. та (40,18 ± 11,65) ум.од. відповідно (рис 4.14). 
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Примітка: * - достовірна різниця показників у І та ІІ групах (р ≤ 0,05). 

Рис. 4.14. Розподіл осіб за середніми значеннями індексу інтегрального 

показника гігієни ротової порожнини, залежно від термінів користування. 
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Зі збільшенням терміну користування ЗПП спостерігали достовірну різницю 

в показниках ІПГРП: в осіб ІІ групи, що користувалися знімними протезами від 

року до трьох, а також більше трьох років, середнє значення індексу в 1,4 раза 

більше, ніж в І групі, відповідно – (66,73±3,64) ум.од. та (46,53± 1.28) ум.од.; 

(60,1±5,92) ум.од. та (42.72 ± 0.77) ум.од.  

При діагностиці стану ГРП у пацієнтів І та ІІ груп провели порівняння часу, 

затраченого на одну особу, у разі визначення та розрахунку індексу ІПГРП за 

допомогою ЕОМ та з використанням, запропонованої комп’ютерної програми. 

Залежно від складності клінічної ситуації, у ротовій порожнині для визначення 

ІПГРП на одного пацієнта за звичайним способом було затрачено від 6 хв 20с до 

16 хв, на противагу з використанням комп’ютерної програми - від 3 хв до 8 хв 10с. 

Таким чином, отримали економію в часі в два рази, що вказує на її високу 

ефективність. Крім того встановлено й інші переваги: доступність у роботі, запуск 

з поширеної операційної системи, не громіздкий об’єм у виконанні інтерфейсу, 

зручна фіксація всіх результатів визначення складових індексу та друк 

отриманого результату.  

Зі сторони лабораторних досліджень простежили динаміку зміни деяких 

фізико-хімічних показників, що впливають на стан ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗПП (табл. 4.5). 

Слід відмітити, що показники рН та в’язкості в пацієнтів І та ІІ груп із 

значенням ІПГРП «хороший» достовірно не відрізнялися між собою, проте в 

пацієнтів ІІ групи достовірно нижчим був показник швидкості слиновиділення: 

(0,36±0,015) мл/хв та (0,45±0,02) мл/хв у І групі. У пацієнтів, які використовують 

адгезивні засоби для покращення фіксації ЗПП із значенням ІПГРП 

«задовільний», достовірно нижчими, ніж у І групі, були показники рН та 

швидкості слиновиділення (5,98±0,18) ум.од. та (6,55±0,05) ум.од.; (0,23±0,03) 

мл/хв. та (0,31±0,01) мл/хв, а достовірно вищими – показники в’язкості – 

(5,39±0,3) ум.од. та (4,90±0,1) ум.од. 
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Таблиця 4.5 

Фізичні показники ротової рідини пацієнтів у групах дослідження (М±m) 
 

Значення 
ІПГРП 

рН (ум.од.) В’язкість (ум.од.) ϑ слиновиділення 
(мл/хв) 

І ІІ І ІІ І ІІ 

«хороший» 6,80± 
0,05 

6,60 ± 
0,06 

4,20± 
0,2 

4,73± 
0,41 

0,45 ± 
0,02 

0,36± 
0,015* 

«задовіль- 
ний» 

6,55± 
0,05 

5,98 ± 
0,18* 

4,90± 
0,1 

5,39 ± 
0,3* 

0,31± 
0,01 

0,23 ± 
0,03* 

«поганий» 6,40± 
0,07 

6,19± 
0,08 * 

5,72± 
0,56 

6,96± 
0,69 

0,25± 
0,02 

0,19± 
0,01* 

«дуже 
поганий» 

6,0± 
0,001 

6,01 ± 
0,11 

7,65± 
0,35 

12,77 ± 
1,16 

0,24± 
0,16 

0,13 ± 
0,015* 

М±m 6,50± 
0,04 

6,16 ± 
0,064*, 

Δ І-ІІ - 6% 

5,22± 
0,23 

7,49 ± 
0,74*, 
Δ І-ІІ - 
44% 

0,30± 
0,01 

0,20± 
0,013*, 
Δ І-ІІ - 
34% 

Примітка: * - достовірна різниця показників між групами І, ІІ (р ≤ 0.05); Δ – достовірна різниця у 
відсотках між середніми значеннями в І та ІІ групах. ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової 
порожнини. рН – концентрація водневих іонів. 

 

 У цій же групі зі значеннями ІПГРП «поганий», порівняно з результатами І 

групи, спостерігали достовірне зниження показників рН та швидкості 

слиновиділення, відповідно (6,19±0,08) ум.од. та (6,4±0,07) ум.од.; (0,19±0,01) 

мл/хв та (0,25±0,02) мл/хв. У осіб ІІ групи зі значеннями ІПГРП «дуже поганий» 

відмічено достовірне зниження швидкості слиновиділення, відповідно 

(0,13±0,015) мл/хв, а в І групі - (0,24±0,16) мл/хв. Між усіма середніми значення 

показників, що вивчалися, в обох групах, відмітили достовірну різницю. Так, у ІІ 

групі, порівнюючи з І, спостерігали зсув показника рН у бік ацидозу на 6% – 

(6,16±0,064) ум.од. та (6,50±0,04) ум.од., зменшення швидкості слиновиділення на 

34% – (0,20±0,013) мл/хв та (0,30±0,01) мл/хв та зростання показника в’язкості 

ротової рідини на 44% - (7,49 ±0,74) ум. од., проти ( 5,22±0,23) ум.од. 

Визначення інтегрального показника гігієни ротової порожнини в пацієнтів 

із ЗПП за допомогою комп’ютерної програми дозволило швидко, якісно, 

інформативно як для лікаря, так і для пацієнта визначати та контролювати 
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індивідуальний стан ГРП у пацієнтів, які користуються ЗПП. Крім того, 

візуалізацію отриманих результатів можемо розглядати як один із шляхів 

підвищення мотивації пацієнтів до покращення ГСРП. 

Серед обстежених пацієнтів у віці від 35 до 75 років та більше 67,9% мали 

соматичну патологію, з яких у 25,0% відмічено поліморбідність захворювань. 

Найпоширенішими причинами звернень до лікаря-стоматолога серед осіб із ЗКПП 

були порушення оклюзійних співвідношень (26,4%) та втрата опорних зубів 

(22,6%). У 69,8% обстежених було виявлено ускладнення зі сторони СОПЛ.  

Обстежені пацієнти не скаржилися на неналежний гігієнічний стан, їх не 

турбував неприємний запах із ротової порожнини, за винятком 1,9%. Проте у 

82,5% обстежених, ГСРП потребував покращення. Так, м’який зубний наліт 

виявлено в 54,7%, тверді зубні відкладення - у 24,5%. Інші чинники, що 

погіршують стан ГРП (гноєтеча з пародонтальних кишень, сухість у ротовій 

порожнині) виявлено в 28,3%. Визначення індексу ГРП ОНІ-S (J.C. Green, 

J.R. Vermillion, 1964) в осіб із ЧЗПП показало, що добра гігієна в 7,14%, 

задовільна – у 28,57% , незадовільна – у 14,29%, погана – у 50,0%. 

Аналіз знань та вмінь пацієнтів застосовувати засоби, предмети догляду за 

ГРП та знімних протезів засвідчив практичну відсутність мотивації, низький 

рівень володіння інформацією щодо даної проблеми: чищення зубів проводило 

54,7% осіб, лише 11,3% доглядали за слизовою оболонкою ротової порожнини, 

18,9% осіб із ЗПП не виконували жодних гігієнічних маніпуляцій у ротовій 

порожнині; 86,8% осіб чистили ЗПП будь-якою зубною пастою, один раз на день 

чистили 56,6% опитаних, два рази – 28,3%, жоден із опитаних не вказав, що знає 

чи проводив професійне очищення і дезінфекцію ЗПП у стоматолога. 

Згідно з критеріями оцінки індексу гігієнічного стану язика за                      

С. Б. Улитовским (2006), виявлено, що відмінний стан був в 1,9% обстежених, 

дуже добрий – у 18,9%, добрий – у 34,0%, задовільний – у 28,3%, незадовільний – 

у 17,0% , дуже низький – не виявлено. Визначення стану гігієни знімних протезів 

за ІГЗП засвідчило, наступні значення: в 1,9 % осіб – «хороший», у 30,2% – 
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«задовільний», «незадовільний» «поганий» та «дуже поганий», відповідно, 

виявлено в 24,5%, 22,6%, 20,8% пацієнтів. 

За результатами обстежень, спостерігали достовірний (р <0,05) вплив 

наявності та виду соматичної патології (ССС, ШКТ, нейропсихічні розлади), 

терміну користування та рівня галітозу на ІГЗП. 

У 50,4% пацієнтів, які користуються ЗКПП, діагностовано неналежний 

ГСРП - «поганий» та «дуже поганий» значення ІПГРП. За χ2-критерієм 

встановлено, що достовірно впливовими чинниками на стан ГРП в осіб із ЗПП є 

вік, наявність соматичної патології та терміни користування. Зокрема, достовірно 

відмінними були значення ІПГРП між: групами пацієнтів без соматичної патології 

та захворюваннями ШКТ, хворобами обміну, іншими захворюваннями, 

комбінованою патологією; у представників вікових груп до 65 років та більше 65, 

а також із термінами користування ЗПП до 0,5 року та більше трьох років. 

За результатами досліджень встановлено, що використання адгезивних 

засобів для покращення фіксації ЗПП є фактором ризику щодо погіршення ГРП в 

таких пацієнтів (χ2=11,62, р<0,905). Простежували збільшення відсотка осіб із 

значеннями ІПГРП «поганий» та «дуже поганий» – 57 % та 17%, а також на 53% 

середніх значень індексу ІПГРП (60,86±3,55) ум.од., у групі пацієнтів, які 

користуються адгезивними засобами, у порівнянні з аналогічними показниками 

серед осіб, які не використовували такі засоби, відповідно – 36% та 4%, 

(39,68±2,10) ум.од. 

Визначення реологічних характеристик ротової рідини засвідчили 

достовірне збільшення середніх значень показників рН (на 6%), в’язкості (на 

44%), зменшення швидкості слиновиділення (на 34%) у групі пацієнтів, які 

користувалися адгезивними засобами, у порівнянні з групою пацієнтів, які ними 

не користувалися. Також у пацієнтів з адгезивними засобами за всіма рівнями 

ІПГРП спостерігали достовірне зменшення швидкості слиновиділення.  

Ураховуючи проведені клініко-лабораторні дослідження, із метою 

забезпечення належного ГСРП рекомендували наступну частоту проведення 
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курсів нової діагностико-лікувально-реабілітаційної системи ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП: 

• Пацієнти зі значеннями ІПГРП «хороший», «задовільний»: без соматичної 

патології – 2 рази на рік; із соматичною патологією – 3 рази на рік; які 

користуються засобами для покращення фіксації 3 рази на рік. 

• Особи зі значеннями ІПГРП «поганий», «дуже поганий»: без соматичної 

патології – 3 рази на рік; із соматичною патологією – 4 рази на рік; які 

користуються засобами для покращення фіксації – 4 рази на рік.  

Використанням авторських способів діагностики ГСРП у пацієнтів, які 

користуються ЗПП, дозволили встановити низький рівень ГРП (потребували 

покращення 67,9% за ІГЗП та 50,4% за ІПГРП). Поряд із тим виявили вплив низки 

факторів: вік, терміни користування, наявність соматичної патології, 

використання адгезивних засобів на динаміку зміни ГСРП. Усе це підкреслює 

актуальність роботи та вказує на першочергове врахування зазначених факторів 

при розробці та впровадженні нової діагностико-лікувально-реабілітаційної 

системи ГРП для пацієнтів, які користуються ЗКПП. 
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РОЗДІЛ 5 

МІКРОБІОЦЕНОЗ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПАЦІЄНТІВ ІЗ РІЗНИМ 

РІВНЕМ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ 

ЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ ТА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЙОГО КОРЕКЦІЇ 

 

5.1. Аналіз стану мікрофлори ротової порожнини в пацієнтів, які 

користуються знімними конструкціями пластинкових протезів, залежно від 

стану гігієни 

Оцінку характеру мікрофлори ротової порожнини в пацієнтів, які 

користуються ЗКПП, здійснювали за показниками масивності колонізації та 

частотою виявлення мікроорганізмів на поверхні базису ЗПП та СОПЛ, а також за 

допомогою коефіцієнта спряженості Чупрова, встановлено взаємозв’язок між 

частотою виявлення мікроорганізмів та рівнем гігієни ЗКПП (на основі індексу 

ІГЗП). 

Отримані результати дозволяють проаналізувати показники масивності 

колонізації поверхні ЗПП та СОПЛ мікроорганізмами (табл. 5.1). 

Таблиця 5. 1 

Масивність колонізації поверхні знімних протезів та слизової оболонки 

протезного ложа мікроорганізмами 

 
Мікроорганізми 

Масивність колонізації, lg КУО/см2 
Базис знімного 
протезу 

Слизова оболонка 
протезного ложа 

Ре
зи

де
нт

ні
  

α-гемолітичні Streptococcus 
sp. 

5,02±0,64 5,22±0,49 

негемолітичні Streptococcus 
sp. 

3,00±0,23 3,00±0,16 

негемолітичні 
Staphylococcus sp. 

4,74±0,88 3,35±0,35 

Stomatococcus 
mucilaginosus 

3,90±0,90 4,35±1,35 

Bacillus sp. 3,91±0,45 3,60±0,40 

Micrococcus luteus 4,10±0,35 3,92±0,42 
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Продовження табл. 5.1 

У
мо

в.
-п

ат
ог

ен
ні

 α-гемолітичний 
Streptococcus pyogenes 

3,00±0,37 3,00±0,31 

Staphylococcus aureus 5,70±0,10 - 

Staphylococcus epidermidis 4,51±0,76 3,68±0,34 

Candida sp. 3,80±0,49 3,85±0,85 

П
ат

ог
ен

ні
 Escherichia coli 4,04±0,29 4,47±0,23 

Enterobacteriaceae sp. 5,85±1,39 3,57±0,30 

Ps. aeruginosa 5,70±0,25 5,70±0,25 

 

Серед резидентних мікроорганізмів найвища масивність колонізації 

(5,52±0,50) lgКУО/см2 була в α-гемолітичних стрептококів. Серед умовно-

патогенних мікроорганізмів найвища масивність колонізації внутрішньої поверхні 

ЗПП виявлено для St. aureus – (5,70±0,10) lg КУО/см2. У групі патогенної 

мікрофлори спостерігали найвищу масивність колонізації грам-негативними 

паличками родини Enterobacteriaceae (5,85±1,39) lg КУО/см2 і синьогнійною 

паличкою Ps. aeruginosa – (5,70±0,25) lg КУО/см2. Достовірної різниці між 

показниками масивності колонізації мікроорганізмами поверхні базисів ЗПП та 

СОПЛ не виявлено, що свідчить про типовість досліджуваної мікрофлори для 

обох структур.  

Під час аналізу частоти висівання мікроорганізмів виявлено, що 

представники резидентної мікрофлори висівалися в 100% осіб із поверхні базисів 

ЗПП та в 95,24% осіб із СОПЛ (табл. 5.2). У 6,35% пацієнтів росту 

мікроорганізмів не спостерігали. Достовірно відмінною і найбільшою серед 

резидентних мікроорганізмів була частота виявлення α-гемолітичних 

стрептококів – 23,81% на СОПЛ, порівняно з частотою виявлення на базисі ЗПП 

(16,66%). Найменша частота висівання – 9,52% встановлена для негемолітичних 

Staphylococcus sp., негемолітичних Streptococcus sp. та Stomatococcus 

mucilaginosus, причому вона була однакова як на СОПЛ, так і на базисі знімного 

протеза. 
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Таблиця 5.2 

Частота виявлення мікроорганізмів на базисі знімного протеза та слизовій 

оболонці протезного ложа 

 
Мікроорганізми 

Частота виявлення мікроорганізмів,% 
На базисі 

знімного протезу 
На слизовій оболонці 

протезного ложа 

Ре
зи

де
нт

ні
 

α-гемолітичні 
Stretopcoccus sp. 16,66 

100,00 

23,81* 

95,24 

негемолітичні 
Streptococcus sp. 10,00 9,52 

негемолітичні 
Staphylococcus sp. 16,67 9,52 

Stomatococcus 
mucilaginosus 10,00 9,52 

Bacillus sp. 23,33 23,81 
Micrococcus luteus 23,33 19,05 

У
мо

вн
о-

па
то

ге
нн

і α-гемолітичний 
Streptococcus pyogenes 6,67 

50,00 

4,76 

42,86 
Staphylococcus aureus 
 6,67 -* 

Staphylococcus epidermidis 26,67 28,57 
Candida sp. 10,00 9,52 

П
ат

ог
ен

ні
 Escherichia coli 30,00 

46,67 

14,29* 

33,33* Enterobacteriaceae sp. 13,33 14,29 
Ps. aeruginosa 3,33 4,76 

Примітки: росту не має - 6,35% осіб; * - достовірна різниця між частотою виявлення 
мікроорганізмів на базисі знімного протезу та слизовій оболонці протезного ложа (р≤0,05) 

 
Група умовно-патогенних мікроорганізмів виявлена в істотно меншого 

відсотка пацієнтів: у 50,00% із базису ЗПП та в 42,86% із СОПЛ. Із базису 

знімного протеза у 6,67% пацієнтів було висіяно St. aureus, проте на СОПЛ його 

не виявлено. Натомість на СОПЛ із найбільшою частотою – 28,57% виявлено 

Staphylococcus epidermidis. 

У групі патогенних мікроорганізмів спостерігали достовірну різницю між 

частотою виявлення мікроорганізмів на базисі знімного протеза (46,67%) та на 

СОПЛ (33,33%, р≤0,05). У найбільшого відсотка пацієнтів (30,00%) із поверхні 
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базису ЗПП висівали Escherichia coli з достовірною різницею, порівняно з її 

присутністю на СОПЛ (14,29%). Слід відмітити достовірне збільшення частоти 

висівання з базису ЗПП патогенних мікроорганізмів, не властивих для 

нормального мікробіоценозу ротової порожнини.  

Важливою складовою досліджень було виявлення залежності характеру 

мікрофлори ротової порожнини від рівня гігієни ЗКПП на основі індексу - ІГЗП. 

Для представлення результатів даного дослідження пацієнти зі значенням індексу: 

«хороший», «задовільний» об’єднано в групу – належна гігієна ЗПП, а з 

«незадовільний», «поганий» та «дуже поганий» у групу – належна гігієна ЗПП.  

Аналізуючи отримані показники в пацієнтів із належною гігієною за ЗКПП, 

відмічено, що найбільша масивність колонізації серед резидентної групи була в α-

гемолітичних стрептококів (6,00±0,36) lg КУО/см2, що достовірно відрізнялося від 

такого ж показника в пацієнтів із неналежним гігієнічним станом (4,97±0,60) lg 

КУО/см2. У разі належного рівня гігієни на базисах ЗПП не виявлено 

негемолітичних Streptococcus sp., Stomatococcus mucilaginosus, Bacillus sp. із 

групи резидентних мікроорганізмів та ентеробактерій і Ps.aeruginosa з групи 

патогенних мікроорганізмів (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Стан мікрофлори ротової порожнини в пацієнтів із різним рівнем гігієни знімних 

конструкцій пластинкових протезів (масивність колонізації) 

 
Види 

мікроорганізмів 

Масивність колонізації, lg КУО/см2 
ІГЗП(1,1-2,0) 

(належна 
гігієна ЗПП) 

ІГЗП(2,1-5,0) 
(неналежна 
гігієна ЗПП) 

Ре
зи

де
нт

ні
 

α-гемолітичні Streptococcus sp. 6,00±0,36 4,97±0,60* 
негемолітичні Streptococcus sp. - 3,0±0,23* 
негемолітичні Staphylococcus 
sp. 4,67±1,67 4,10±0,31* 

Stomatococcus mucilaginosus - 4,08±0,66 
Bacillus sp. - 4,08±0,66 
Micrococcus luteus 4,57±0,43 3,82±0,26* 
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Продовження табл. 5.3 

У
мо

вн
о-

па
то

ге
нн

і α-гемолітичний Streptococcus 
pyogenes 3,00±0,26 3,00±0,30 

Staphylococcus aureus 5,70±0,20 5,70±028 
Staphylococcus epidermidis 

 3,60±0,26 4,64±0,75 

Candida sp. 4,70±0,19 3,23±0,23 

П
ат

ог
ен

ні
 Escherichia coli - 4,15±0,23* 

Enterobacteriaceae sp. - 4,87±0,88* 
Ps. aeruginosa - 5,70±0,28 

 Примітки: * достовірність показників ступеня колонізації мікроорганізмів за різного 
рівня гігієни знімних протезів (р≤0,05); ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів, ЗПП – знімні 
пластинкові протези. 

 

У разі неналежної гігієни ЗПП спостерігали високий рівень колонізації 

базисів протезів St. aureus (5,70±0,28) lg КУО/см2 та Ps.aeruginosa (5,70±0,28) lg 

КУО/см2. У пацієнтів із належною та неналежною гігієною ЗПП були виявлені 

достовірні відмінності в рівнях колонізації наступними мікроорганізмами: 

Micrococcus luteus – (4,57±0,43) lg КУО/см2; (3,82±0,26) lg КУО/см2; негемолітичні 

Streptococcus sp. – не виявлено, (3,0±0,23) lg КУО/см2; негемолітичні 

Staphylococcus sp. (4,67±1,67) lg КУО/см2, (4,10±0,31) lg КУО/см2; ентеробактерії 

– не виявлено,(4,87±0,88) lg КУО/см2; Escherichia coli – не виявлено, (4,15±0,23) lg 

КУО/см2.  

Достовірне збільшення частоти виявлення мікроорганізмів резидентної 

групи відмічено при неналежній гігієні ЗПП (57,14%), у порівнянні з мазками 

пацієнтів, що мали належну гігієну (20,63%) p≤0,05 (табл. 5.4). Подібним чином 

відмічено достовірне збільшення частоти висівання мікроорганізмів патогенної 

групи в мазках пацієнтів із неналежним гігієнічним станом ЗПП (33,33%) p≤0,05. 

При належній гігієні ЗПП указана група з поверхні базисів протезів та СОПЛ не 

висівалися. Кишкова паличка Escherichia coli та інші ентеробактерії 

Enterobacteriaceae sp., були відсутніми в мазках пацієнтів із належною гігієною 

ЗПП, проте виявлені в пацієнтів із неналежною гігієною, відповідно 11,11%, 

19,05% p≤0,05. 
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Таблиця 5.4 

Частота виявлення симбіонтів ротової порожнини в пацієнтів із різним рівнем 

гігієни знімних конструкцій пластинкових протезів 

Види 
мікроорганізмів 

Частота виявлення мікроорганізмів,% 
ІГЗП (1,1-2,0) 

(належна гігієна 
ЗПП) 

ІГЗП (2,1-5,0)  
(неналежна 
гігієна ЗПП) 

Ре
зи

де
нт

ні
 

α-гемолітичні Streptococcus 
sp. 3,17 

20,63 

9,53 

57,14* 

негемолітичні Streptococcus 
sp. - 7,94* 

негемолітичні 
Staphylococcus sp. 4,76 6,35 

Stomatococcus mucilaginosus - 7,94* 
Bacillus sp. 7,94 11,11 
Micrococcus luteus 4,76 14,29* 

У
мо

вн
о-

па
то

ге
нн

і α-гемолітичний 
Streptococcus pyogenes 1,59 

19,05 

4,25 

23,40 
Staphylococcus aureus 1,59 1,59 

Staphylococcus epidermidis 
  12,70 12,70 

Candida sp. 1,59 1,59 

П
ат

ог
ен

ні
 Escherichia coli 

 - 

0 

19,05* 

33,33** Enterobacteriaceae sp.  11,11* 
Ps. aeruginosa - 3,17 
Примітки: * достовірна різниця між частотою виявлення мікроорганізмів за різного 

стану гігієни знімних протезів (р≤0,05), ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів, ЗПП – знімні 
пластинкові протези. 
 

Серед представників умовно-патогенної транзиторної мікрофлори ротової 

порожнини в пацієнтів як з належною, так із неналежною гігієною ЗПП із 

найбільшою частотою в межах групи висівали гемолітичний Staphylococcus 

epidermidis (12,70%). У мазках пацієнтів із належною та неналежною гігієною 

ЗПП спостерігали достовірні відмінності в частоті висівання інших 

мікроорганізмів: із групи резидентних - негемолітичних Strepоcoccus sp. (не 
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виявлено - 7,94%), Stomatococcus mucilaginosus (не виявлено - 7,94%), Micrococcus 

luteus (4,76%, 14,29%) p≤0,05. 

Достовірне зменшення частоти висівання представників резидентної 

мікрофлори за належної гігієни ЗПП може бути пов’язане як із віковими 

особливостями зубощелепної системи пацієнтів, так із ймовірно частим 

неконтрольованим використанням гігієнічних засобів, що містять сильні 

антисептики (хлоргекседину біглюконат, триклозан та інші).  

Достовірне збільшення частоти виявлення та масивності колонізації 

мікроорганізмів резидентної групи при неналежній гігієні ЗПП може вказувати на 

дисбіотичний характер виявлених порушень. Різні види мікроорганізмів 

володіють різними рівнями здатності до адгезії, коагрегації та взаємної 

антагоністичної активності. Це призводить до зміни видового складу біоплівки, 

що формується на поверхні базису ЗПП.  

Із метою встановлення взаємозв’язку між частотою виявлення 

мікроорганізмів та рівнем гігієни ЗКПП було використано коефіцієнт спряженості 

Чупрова (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Індекси спряженості Чупрова (Т) між частотою виявлення мікроорганізмів та 

рівнем гігієни знімних конструкцій пластинкових протезів 

Індекс гігієни 
знімних протезів 

(ІГЗП) 

Групи мікроорганізмів 
Резидентні Умовно-патогенні Патогенні 

ІГЗП (1,1-2,0) 
(належна гігієна ) -0,26 4,80 -4,55 

ІГЗП (2,1-5,0) (нена-
лежна гігієна) 14,26 1,20 13,55 

 

Таким чином, встановлено середній кореляційний зв’язок (rТ≈0,67) між 

рівнем гігієни на основі ІГЗП та частотою висівання мікроорганізмів. Крім того 

доведено, що існує пряма спряженість: між неналежною гігієною ЗПП і частотою 

виявлення патогенних мікроорганізмів (Т=13,55) та резидентною групою 

мікрофлори (Т=14,26). У разі належної гігієни ЗПП виявлено пряме спряження з 
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частотою висівання мікроорганізмів умовно-патогенної групи (Т=4,80) та 

обернене – із патогенною (Т=-4,55). 

 

5.2. Мікробне число та дефіцит мікробного числа як інтегральні 

показники мікробіоценозу слизової оболонки протезного ложа у пацієнтів із 

різним рівнем гігієни знімних конструкцій 

Із метою об’єктивізації оцінки стану мікробіоценозу ротової порожнини в 

пацієнтів із різним рівнем гігієни ЗКПП запропоновано поняття: «показник МЧ», 

«показник ДМЧ». Показник МЧ дозволяє оцінити порушення балансу між 

окремими представниками мікробіоценозу ротової порожнини: надмірну її 

колонізацію умовно-патогенними і сапрофітними мікроорганізмами, появу не 

властивих даному біотопу мікробних видів. Показник ДМЧ, служить для 

наглядної візуалізації дисбіотичних змін, що супроводжуються зниженням рівня 

колонізації СОПЛ представниками її резидентної мікрофлори. Ці показники 

дозволяють об’єктивізувати порушення мікробіоценозу, пов’язані як із появою не 

властивих для нормального стану СОПЛ мікроорганізмів, так із дефіцитом 

резидентної мікрофлори. Детальний опис способу представлено в підрозділі 2.2. 

Стан гігієни ЗКПП визначали за розробленим ІГЗП. Для представлення 

результатів дослідження використано значення індексу («хороший», 

«задовільний», «незадовільний», «поганий» та «дуже поганий»).  

Під час проведення аналізу отриманих результатів у 70 обстежених 

пацієнтів було виявлено достовірну відмінність між показниками МЧ у мазках зі 

СОПЛ та базисів знімних протезів, відповідно (6,12 ± 1,06) ум. од. та (8,63 ± 1,5) 

ум. од. (р≤0,05). На противагу не виявлено достовірної відмінності в показниках 

ДМЧ за цими ж групами: (-3,64 ± 0,09) ум. од. та (-3,66 ± 0,08) ум. од. 

Показники ДМЧ у пацієнтів із різним значенням ІГЗП достовірно не 

відрізнялися (табл. 5.6). Натомість відмічено, що середні значення МЧ у мазках із 

базисів ЗПП збільшуються пропорційно до погіршення гігієнічного стану ЗКПП. 

Причому, значення даного показника в пацієнтів з індексами гігієни від 
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«хороший» до «поганий» достовірно відрізняються від значення МЧ для 

представників з індексом гігієни «дуже поганий» р<0,05 (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Мікробіологічні показники в пацієнтів із різним станом гігієни знімних 

протезів (мазки з базису) 

Стан 
мікрофлори 

Значення індексу гігієни знімних протезів 
«хороший» «задовіль- 

ний» 
«незадовіль- 

ний» 
«поганий» «дуже 

поганий» 

МЧ (ум. од.) 
3,83 ± 0,9* 5,86 ± 1,25V 5,31 ± 1,73─ 9,00 ± 2,77+ 19,00 ± 2,06

* V─+ 
ДМЧ(ум. од.) -3,58 ± 0,21 -3,61 ± 0,14 -3,63 ± 0,25 -3,56 ± 0,17 -3,81 ± 0,12 

Відсотки груп мікроорганізмів 

Резидентна 40,00 45,45 62,50 33,34  

Умовно-
патогенна - 27,27 12,50 11,11 25,00 

Патогенна - - 12,50  12,50 
Умовно-

патогенна + 
патогенна 

- - 12,50  - 

Резидентна + 
патогенна  18,18 - 55,56 37,50 

Резидентна + 
умовно-

патогенна 
20,00 -  - - 

Резидентна+ 
умовно-

патогенна + 
патогенна 

- - - - 25,00 

Не висіяно 40,00 9,09 - - - 
Примітки: * - «хороший» та інші; V - «задовільний» та інші; ─ - «незадовільний» та інші; 

+ - «поганий» та інші, р < 0,05. МЧ - мікробне число, ДМЧ - дефіцит мікробного числа. 
 

Доповнює характеристику мікробіоценозу ротової порожнини пацієнтів із 

різним значенням ІГЗП аналіз частоти висівання окремих груп мікроорганізмів та 

їхніх асоціацій. У пацієнтів із ІГЗП: «хороший» МЧ в 40,00% складалося з 

резидентної мікрофлори, в 20,00% – із резидентної та умовно-патогенної, а в 

40,00% мазків ріст мікроорганізмів не спостерігали. У разі значення індексу 

«задовільний» також переважали представники резидентної групи – 45,45%, 
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частота виявлення умовно-патогенної мікрофлори – 27,27%, асоціація 

резидентних та патогенних мікроорганізмів становила 18,18%, і лише в 9,09% 

випадків ріст мікрофлори відсутній. Зростання частоти висівання резидентної 

мікрофлори відмічали в мазках із базисів ЗПП пацієнтів, які мали значення ІГЗП 

«незадовільний» – до 62,5%. Істотними складовими компонентами 

мікробіоценозів у цій групі є умовно-патогенні, патогенні мікроорганізми та 

асоціація з умовно-патогенних та патогенних представників, частота виявлення – 

по 12,5%. Одночасно резидентну та патогенну мікрофлору було виявлено в 

55,56% мазків у групі зі значенням ІГЗП – «поганий», крім цього в 33,34% і 

11,11% мазків діагностовано відповідно резидентні та умовно-патогенні 

мікроорганізми. У групі пацієнтів із значенням індексу «дуже поганий» МЧ на 

37,5% складалося з асоціацій резидентних та патогенних мікроорганізмів; по 

25,00% становили умовно-патогенні і асоціації резидентних, умовно-патогенних 

та патогенних мікроорганізмів, а 12,5% належало патогенній мікрофлорі. 

Отримані результати свідчать про наростання дисбалансу в мікробіоценозах із 

погіршенням ГСРП, які користуються ЗКПП. Слід відмітити присутність 

представників резидентної мікрофлори як самостійно, так і в асоціаціях з іншими 

групами мікроорганізмів за всіх значень ІГЗП. При цьому простежується чітка 

тенденція до часткового витіснення нормальної мікрофлори умовно-патогенними 

і патогенними видами в пацієнтів із ІГЗП «поганий» і «дуже поганий». 

Відсутність росту мікрофлори в 49,09% мазків із СОПЛ пацієнтів із належним 

гігієнічним станом може свідчити про дисбіотичні зрушення в мікроекосистемі 

ротової порожнини: «бідність мікрофлори» - ймовірно, на фоні вікових змін чи 

соматичної патології, негативної побічної дії знімного протезу, надмірного та 

неконтрольованого використання гігієнічних середників, особливо, з вираженими 

антисептичними властивостями. 

Серед виявленої мікрофлори лише в 12,20% мазків із базисів ЗПП 

ідентифіковано найпоширеніших представників резидентної мікрофлори ротової 

порожнини – α-гемолітичні стрептококи (рис. 5.1). 
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 Примітка. ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів. 
Рис. 5.1. Частота висівання α-гемолітичних Streptococcus sp. із мазків 

базисів знімних протезів. 

 
Вони були відсутніми в мазках осіб із «хороший» та «дуже поганий» 

значеннями ІГЗП. У мазках від пацієнтів із ЗКПП, що мали значення індексу 

гігієни: «незадовільний» та «поганий», α-гемолітичні стрептококи виявлено з 

однаковою частотою (по 4,88%) від загального числа мазків, але при цьому 

спостерігався різний ступінь колонізації – відповідно (4,35±1,35) КУО/см2 та 

(3,00±0,05) КУО/см2. Відсоток мазків із базисів ЗПП із значенням ІГЗП 

«задовільний», в яких висіяно α-гемолітичні стрептококи становив – 2,44%, а 

рівень колонізації – (6,7±0,05) КУО/см2. Встановлено достовірну різницю між 

рівнем колонізації α-гемолітичних стрептококів у мазках пацієнтів із значеннями 

ІГЗП «задовільний» та «поганий». У межах кожного значення індексу, де 

виявлено α-гемолітичні стрептококи отримано наступні результати: серед мазків 

із базисів ЗПП пацієнтів із значенням «задовільний» – 9,09%; «незадовільний» – 

25,00%; «поганий» – 22,23%.  

На основі комплексного аналізу мікробних угрупувань на поверхні базисів 

ЗПП встановлено, що в разі неналежного гігієнічного стану ЗПП спостерігали 

ІГЗП 

% 

від загального 
числа мазків 
від числа мазків 
у межах груп по 
ІГЗП 
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інтенсивну колонізацію їхньої поверхні аллохтонними патогенними та умовно-

патогенними видами мікроорганізмів на фоні часткового пригнічення резидентної 

мікрофлори ротової порожнини.  

Аналізуючи показники МЧ у мазках зі СОПЛ (табл. 5.7) відмічено 

достовірну відмінність між значенням ІГЗП «дуже поганий» і всіма іншими, 

відповідно: (17,00±1,67) ум. од. проти (2,50±1,59) ум. од.; (4,71±1,07) ум. од.; 

(7,56±1,63) ум. од.; (7,41±1,35) ум. од. р≤0,05. 

Таблиця 5.7 

Мікробіологічні показники в пацієнтів із різним станом гігієни знімних 

протезів (мазки з слизової оболонки протезного ложа) 

Стан 
мікрофлори 

Значення індексу гігієни 
«хороший» «задовіль 

ний» 
«незадовіль- 

ний» 
«поганий» «дуже 

поганий» 

МЧ (ум. од.) 
2,50 ± 
 1,59* 

4,71 ± 
 1,07V 

7,56 ±  
1,63*─ 

7,41 ± 
 1,35*+ 

17,00 ±  
1,67* V ─+ 

ДМЧ (ум. од.) -4,00 ±  
0,02* 

-3,63 ± 
 0,15* V 

-3,63 ± 
 0,19 

-3,23 ± 
 0,32*+ 

-4,00 ±  
0,02 V+ 

Відсотки груп мікроорганізмів 

Резидентна - 25,00 25,00 57,14 - 

Умовно-
патогенна 16,67 41,67 37,50 - - 

Патогенна -  - - - 

Умовно-
патогенна + 
патогенна 

_ - - 14,29 - 

Резидентна + 
патогенна - 8,33 37,50 14,29 - 

Резидентна+ 
умовно-

патогенна 
16,67 25,00 - - - 

Резидентна+ 
умовно-

патогенна + 
патогена 

- - - - 33,34 

Не висіяно 66,67 - - 14,29 66,67 
Примітки: * ─ «хороший» та інші; V ─ «задовільний» та інші; ─ ─ «незадовільний» та 

інші; + ─ «поганий» та інші, р<0,05. МЧ ─ мікробне число, ДМЧ ─ дефіцит мікробного числа. 
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Крім того, встановлено достовірну різницю між показниками МЧ у групах: 

«хороший» та «незадовільний», «поганий» відповідно – (2,50±1,59) ум. од., 

(р≤0,05), проти (7,56±1,63) ум. од. та (7,41±1,35) ум. од. р≤0,05.  

У цілому ж спрямованість змін МЧ у мазках із СОПЛ виявляє високий 

ступінь кореляції r = 0,96 (р≤ 0,05) з аналогічним показником мікрофлори, 

одержаним із мазків базисів ЗПП відповідних пацієнтів. 

При аналізі розподілу груп мікроорганізмів у мазках із СОПЛ за кожного 

значення ІГЗП встановлено дещо відмінні результати, порівняно з аналогічними 

даними дослідження мазків із базисів ЗКПП. Резидентну мікрофлору висівали 

найчастіше (у 57,14 % випадків) із мазків СОПЛ пацієнтів, що мали значення 

ІГЗП «поганий»; із частотою по 25,00 % – із значеннями «задовільний» та 

«незадовільний». Умовно-патогенну мікрофлору діагностовано в 41,67 % мазків 

від пацієнтів із значенням ІГЗП – «задовільний», дещо менше – 37,50 % у разі 

«незадовільний» та лише 16,67 % у разі «хороший». Із жодного з мазків СОПЛ не 

висівали тільки патогенну мікрофлору, (на противагу – із частотою по 12,50 % 

вона виявлена в мазках із базисів ЗКПП, що відповідали пацієнтам із рівнем ІГЗП: 

«незадовільний» та «дуже поганий»). Асоціації представників резидентної та 

патогенної мікрофлори найчастіше виявлені в мазках із СОПЛ від пацієнтів, що 

мали рівень ІГЗП «незадовільний» – 37,50 %; проміжне значення – 14,29%, 

властиве групі з індексом – «поганий», а найменший відсоток – 8,33 % – в осіб, 

що мали критерій ІГЗП «хороший». Поєднання умовно-патогенних та патогенних 

мікроорганізмів спостерігали лише у мазках із СОПЛ пацієнтів, що мали значення 

ІГЗП «поганий» – 14,29 %. Асоціації резидентних та умовно-патогенних 

мікроорганізмів діагностовано в мазках із СОПЛ від пацієнтів двох груп: із рівнем 

індексу «хороший» і «задовільний», відповідно 16,67 % та 25,00 %. 

Мікроорганізми, які належали до резидентних, умовно-патогенних та патогенних 

видів було виявлено в 33,34% мазках СОПЛ від пацієнтів із значенням ІГЗП 

«дуже поганий». В однакової кількості мазків СОПЛ із значеннями індексу 

«хороший», «дуже поганий» – по 66,67 % – не виявлено росту мікроорганізмів. 



 148 
Дещо менше – 14,29 % результатів із відсутністю росту відмічено і в мазках зі 

СОПЛ пацієнтів, що мали значення ІГЗП «поганий».   

Показник ДМЧ у мазках із СОПЛ пацієнтів, що мали значення ІГЗП 

«хороший» (-4,00±0,02) ум. од. достовірно відрізнявся (р≤ 0,05) від аналогічних із 

значеннями індексу «задовільний» та «поганий» (-3,63±0,15) ум. од. і (-3,23±0,32) 

ум. од. відповідно. Також відмічено достовірну відмінність між показниками 

ДМЧ у пацієнтів із значеннями індексу: «задовільний» (-3,63±0,15) ум. од. та 

«дуже поганий» (-4,00±0,02) ум. од. (р≤ 0,05); «поганий» (-3,23±0,32) ум. од. та 

«дуже поганий» (-4,00±0,02) ум. од. (р≤0,05). 

Домінуючими представниками резидентної мікрофлори ротової порожнини 

є α-гемолітичні стрептококи в мазках зі СОПЛ, частота їхнього виявлення серед 

усіх мікроорганізмів (23,08 %) достовірно (р<0,05) перевищує аналогічний 

показник (12,20 %) у мазках із базисів ЗПП ( рис. 5.2).  

 

 
Примітка. ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів. 
Рис. 5.2. Частота висівання α-гемолітичних Streptococcus sp. із мазків 

слизової оболонки протезного ложа. 
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Розподіл α-гемолітичних стрептококів у межах кожного значення ІГЗП 

представлено наступним чином: «задовільний» – 10,26 % (33,34 %), (перше 

значення – відсоток від загального числа мазків, друге – від числа мазків у межах 

значень ІГЗП), рівень колонізації – (4,35±0,93) КУО/см2; «незадовільний» – 5,13% 

(25,0%), рівень колонізації – (5,35±1,35) КУО/см2; «поганий» – 7,69% (42,86%), 

рівень колонізації – (6,03±0,88) КУО/см2. У пацієнтів із значеннями ІГЗП 

«хороший», «дуже поганий» α-гемолітичні стрептококи не висівали. Це може 

вказувати на тривале застосування засобів догляду за ротовою порожниною та 

ЗПП, що містять компоненти з вираженими протимікробними властивостями, 

наприклад триклозан, хлоргексидин. У пацієнтів із рівнем ІГЗП «дуже поганий» 

відсутність α-гемолітичних стрептококів очевидно є наслідком витіснення цих 

представників нормофлори, патогенними та умовно-патогенними 

мікроорганізмами. Достовірно більшою була масивність колонізації α-

 гемолітичними стрептококами СОПЛ, ніж базису ЗПП при значенні ІГЗП 

«поганий», відповідно (6,03±0,8) КУО/см2 та (3,00±0,05) КУО/см2 р≤0,05 (рис. 

5.3).

 
Примітка. ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів. 
Рис. 5.3. Порівняння показників масивності колонізації α-гемолітичними 

Streptococcus sp. слизової оболонки протезного ложа і базису знімних протезів. 

ІГЗП 
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Установлено виражений прямий кореляційний зв’язок (r=0,96) між 

показниками МЧ і ДМЧ у пацієнтів із значенням ІГЗП «незадовільний», а із 

значенням «поганий» – слабкий прямий кореляційний зв’язок (r=0,20). 

 

5.3. Діагностика дисбалансу мікрофлори ротової порожнини в 

пацієнтів, які користуються знімними конструкціями пластинкових 

протезів, на основі показників мікробного числа та дефіциту мікробного 

числа 

Оцінку мікробіоценоза ротової порожнини проведено на основі 

розробленого способу, головними складовими якого є інтегральні показники: МЧ 

та ДМЧ. Матеріали та методи даного дослідження подано в підрозділі 2.2.2. 

 Серед обстежених 164 пацієнтів (отримано 189 мазків), які користувалися 

ЗКПП лише 2,44% (4 особи) не мали порушення мікробіоценозу, 34,15% (56) мали 

І ступінь дисбактеріозу, 41,46% (68) мали ІІ ступінь, а 21,95% (36) - ІІІ ступінь 

(класифікація Рединовой Т.Л., Ивановой Л.А.) [384].  

У контрольній групі (57 пацієнтів та 114 мазків) було розраховано 

показники МЧ та ДМЧ як у мазках із СОПЛ, так і в мазках із жувальної поверхні 

інтактного першого моляра (табл. 5.8).  

Таблиця 5.8 

Показники мікробного числа та дефіциту мікробного числа у мазках пацієнтів без 

стоматологічної та соматичної патології (контрольна група) 

 
МЧ 

зуб 

ДМЧ 

зуб 

МЧ 

слизова 

ДМЧ 

слизова 

МЧ ДМЧ 

середні значення 

М±m 1,36±0,27 -1,95±0,24 1,04±0,03 -2,085±0,17 1,2±0,13 -2,02±0,19 

ơ 1,03 0,91 0,12 0,68 0,51 0,75 

% 93,3 60,0 86,7 60,0 93,3 53,3 

-ơ÷+ơ 
± ơ 

0,33÷2,38 -1,03÷-2,85 0,93÷1,16 -1,41÷ -2,76 0,69÷1,71 -1,27÷-2,76 

Примітки: МЧ – мікробне число, ДМЧ – дефіцит мікробного числа. 
 

Достовірної різниці між показниками МЧ та ДМЧ у цих видах мазків не 

виявлено. Тому для подальшого аналізу використовували середні значення 
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отримані з усіх видів мазків. Було розраховано стандартне відхилення ơ (МЧ - 

0,51, ДМЧ - 0,75) та знайдено довірчий інтервал ±ơ (для МЧ – (0,69÷1,71); 

відповідно ДМЧ – (-1,27÷ -2,76). У межах довірчих інтервалів перебувають 93,3% 

значень МЧ та 53,3% значень ДМЧ осіб контрольної групи. 

Значення показників МЧ та ДМЧ у пацієнтів, які користувалися ЗПП, 

залежно від наявності та ступеня дисбактеріозу подано в табл. 5.9.  

Таблиця 5.9 

Показники мікробного числа та дефіциту мікробного числа в пацієнтів 

контрольної групи та зі знімними конструкціями пластинкових протезів, залежно 

від наявності дисбактеріозу та його ступеню 

Показники 
мікрофлори 

Контрольна 
група 

Пацієнти із знімними пластинковими протезами 
Без 

дисбакте- 
ріозу 

із різними ступенями дисбактеріозу 

І ІІ ІІІ Середнє 
значення 

МЧ 1,2±0,13* 2,0±0,69 4,67± 
0,95*,2 

5,91± 
0,94*,3 

17,60± 
1,54*,2,3 

7,96± 
0,16* 

ДМЧ -2,02±0,19* -1,83±0,19 -3,26± 
0,21*,1,2 

-3,73± 
0,09*,1 

-3,85± 
0,06*,2 

-3,55± 
0,02* 

Примітки: достовірність (р<0,05): * - між показниками МЧ та ДМЧ у пацієнтів без 
дисбактеріозу та в пацієнтів із різними ступенями дисбактеріозу, що користуються знімними 
протезами; 1- між пацієнтами з І та ІІ ступенями; 2 - між пацієнтами з І та ІІІ ступенями; 3-між 
пацієнтами з ІІ та ІІІ ступенями. МЧ – мікробне число. ДМЧ – дефіцит мікробного числа. 
 

Показники МЧ та ДМЧ в усіх пацієнтів із дисбактеріозом різного ступеню, 

були достовірно відмінними від аналогічних показників у контрольній групі. 

Відмічено достовірне зростання показників МЧ із підвищенням ступеня 

дисбактеріозу: у пацієнтів із І ступенем (4,67±0,95) ум. од., проти (17,60±1,54) ум. 

од. в осіб із ІІІ ступенем; у пацієнтів із ІІ ступенем – (5,91±0,94) ум. од., проти 

(17,60±1,54) ум. од. у пацієнтів із ІІІ ступенем р<0,05. Аналізуючи рівень ДМЧ, 

встановлено його достовірне зростання між пацієнтами з І та ІІ ступенями 

дисбактеріозу, а також – із І та ІІІ ступенями відповідно: (-3,26±0,21) ум. од., 

проти (-3,73±0,09) ум. од. та (-3,26±0,2) ум. од., проти (-3,85±0,06) ум. од. Загалом 

у пацієнтів, які користувалися ЗКПП, спостерігали достовірне підвищення 

показника МЧ та зменшення показника ДМЧ (і навпаки, зростання дефіциту 

резидентної мікрофлори ротової порожнини).  
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Важливим етапом дослідження був аналіз розподілу пацієнтів, що мають 

різний стан гігієни ЗКПП за ступенем дисбактеріозу ротової порожнини. Нами 

було визначено, що 4,88% (8) осіб із значенням ІГЗП «хороший», мали І ступінь 

дисбактеріозу (рис. 5.4).  
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ІІІ ступінь

 
Примітка. ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів 
Рис.5.4. Розподіл осіб із різним ступенем дисбактеріозу за рівнями гігієни 

знімних протезів (ІГЗП ) 

 

Також 2,44% (4) обстежених, із цим же значенням ІГЗП не мали порушень 

мікрофлори. У групі пацієнтів, які мали значення індексу «задовільний», у 9,76% 

(16) випадків спостерігали І ступінь дисбактеріозу, а в 19,51% (32) - ІІ. Зі 

значеннями індексу «незадовільний» виявлено 12,2% (20) із І, 9,76% (16) із ІІ та 

4,88% (8) із ІІІ ступенями дисбактеріозу. Серед пацієнтів, які мали критерій ІГЗП 

«поганий», було по 4,88% (8) із кожним ступенем дисбалансу мікрофлори. 

Зростання відсотку осіб із ІІІ ступенем встановлено в групі, що мали значення 

ІГЗП «дуже поганий» - 12,20% (20). У цій же групі 7,32% (12) обстежених мали ІІ 

ступінь дисбактеріозу, а 2,44% (4) - І. 

% 

ІГЗП 
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Серед пацієнтів із рівнем ІГЗП «хороший» не виявлено осіб із ІІ, ІІІ 

ступенями дисбактеріозу, а серед обстежених із значенням ІГЗП «задовільний» - 

ІІІ ступенем. Як бачимо, 63,41% (104) осіб, які користувалися ЗКПП мали різний 

ступінь дисбалансу мікрофлори ротової порожнини при неналежному догляді за 

знімними протезами, а 34,15% (56) при належному.  

Аналіз середніх значень ІГЗП у пацієнтів, які користувалися ЗКПП, та мали 

чи не мали дисбіотичні зміни мікрофлори ротової порожнини засвідчив, що 

найвищий показник – 3,51±0,31 був в осіб із ІІІ ступенем дисбактеріозу, в яких 

визначено ІГЗП «дуже поганий», а найменший – 1,60±0,12 - із індексом 

«хороший» та був розрахований у пацієнтів без порушень мікрофлори ротової 

порожнини. Середні значення ІГЗП в обстежених із І та ІІ ступенями 

дисбактеріозу становили відповідно 2,20±0,19 та 2,63±0,27, що відповідало 

значенням індексу «незадовільний», «поганий». 

Наступним етапом було вивчення залежності показників МЧ та ДМЧ від 

ступеню дисбактеріозу та значень показників ІГЗП (табл. 5.10). Показник МЧ у 

пацієнтів із значенням ІГЗП «хороший» та І ступенем дисбактеріозу (1,67±0,34) 

ум. од. був достовірно менший від аналогічного в групах «незадовільний», 

«поганий», «дуже поганий», де становив (6,20±0,23) ум. од.; (4,63±0,36) ум. од; 

(9,00±0,89) ум. од. відповідно р≤0,05. Показник ДМЧ у цій групі (-3,28±0,05) ум. 

од. достовірно відрізнявся від таких у групах «задовільний» (-3,13±0,03) ум. од. та 

«дуже поганий» (-3,50±0,04) ум. од. р<0,05. У пацієнтів із значенням ІГЗП 

«задовільний» показник МЧ (3,38±0,84) ум. од. достовірно відрізнявся від такого 

в групах: «незадовільний» та «дуже поганий» - відповідно (6,20±0,23) ум. од. та 

(9,00±0,89) ум. од. р<0,05. Серед обстежених із цим же рівнем ІГЗП показник 

ДМЧ (-3,13±0,03) ум. од. достовірно відрізнявся від аналогічного в групах із 

значеннями індексу «незадовільний» (-3,28±0,05) ум. од., «поганий» (-3,34±0,05) 

ум. од. та «дуже поганий» (-3,50±0,04) ум. од. р≤0,05.
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Таблиця 5.10 

Залежність показників мікробного числа та дефіциту мікробного числа від рівня гігієни знімних протезів та ступеню 

дисбактеріозу ротової порожнини 

Примітки: достовірність різниці на рівні значущості р≤0,05: 1 - «хороший» і: «незадовільний», «поганий», «дуже поганий»;2 - 
«задовільний» і: «незадовільний», «дуже поганий»;3 - «незадовільний» і: «поганий», «дуже поганий»; 4 - «поганий» і «дуже поганий». * – 
між  І та ІІ ступенем дисбактеріозу; ■ – між І та ІІІ ступенем дисбактеріозу; ● – між ІІ та ІІІ ступенем дисбактеріозу. МЧ – мікробне число. 
ДМЧ – дефіцит мікробного числа. 

С
ту

пі
нь

 
ди

сб
ак

те
рі

оз
у Стан гігієни знімних протезів (ІГЗП) 

«хороший» «задовільний» «незадовільний» «поганий» «дуже поганий» 

МЧ ДМЧ МЧ ДМЧ МЧ ДМЧ МЧ ДМЧ МЧ ДМЧ 

І 
1,67± 

0,34 

-3,28± 

0,05 

3,38± 

0,84 

-3,13± 

0,031,2,* 

4,63± 

0,361,* 

-3,27± 

0,032,*,■ 

6,20± 

0,231,2,*,■ 

-3,34± 

0,052,*,■ 

9,00± 

0,891,2,3,4,■ 

-3,50± 

0,041,2,3,4,*,■ 

ІІ   
4,63± 

0,74 

-3,67 

±0,17* 

4,75± 

0,59*,● 

-3,72± 

0,01*,● 

8,38± 

0,532,3,*,● 

-3,58± 

0,09*,● 

9,22± 

1,122,3,● 

-3,90± 

0,022,3,4,* 

ІІІ     
11,50± 

2,07■,● 

-3,90± 

0,08●,■ 

14,02± 

1,54■,● 

-3,81± 

0,07■,● 

18,53± 

1,54■,● 

-3,88± 

0,09,3,4,■ 

154 
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Встановлено достовірну відмінність між значеннями МЧ у пацієнтів, які 
мали значення ІГЗП «незадовільний» (4,63±0,36) ум. од. та «поганий» (6,20 ±0,23) 
ум. од. і «дуже поганий» (9,00±0,89) ум. од., а також «поганий» (6,20 ±0,23) ум. 
од. і «дуже поганий» (9,00±0,89) ум. од. Показник ДМЧ у пацієнтів, які мали І 
ступінь дисбактеріозу та значення ІГЗП «дуже поганий» (-3,50±0,04) ум. од. був 
достовірно відмінний від показників ДМЧ у пацієнтів з іншими градаціями ІГЗП 
р<0,05. 

У пацієнтів із ІІ ступенем дисбактеріозу достовірно відрізнялися показники 
МЧ із значеннями ІГЗП «поганий» (8,38±0,53) ум. од. та «задовільний» 
(4,63±0,74) ум. од., «незадовільний» (4,75±0,59) ум. од. р≤0,05. У цій же групі 
показник ДМЧ у пацієнтів із рівнем індексу «дуже поганий» - (-3,90±0,02) ум. од. 
достовірно відрізнявся від такого у групах «задовільний» (-3,67±0,07) ум. од., 
«незадовільний» (-3,72±0,01) ум. од., «поганий» (-3,58±0,09) ум. од. р≤0,05. 

Серед пацієнтів із значенням ІГЗП «дуже поганий» та ІІІ ступенем 
дисбактеріозу показник МЧ (18,53±1,54) ум. од. достовірно відрізнявся від такого 
в групах «незадовільний» (11,50±2,07) ум. од., та «поганий» (14,02±1,54) ум. од., 
р≤0,05. Показники ДМЧ у групах зі значеннями ІГЗП «незадовільний», «поганий» 
достовірно не відрізнялися між собою, а в групі зі значенням «дуже поганий» 
відрізнялися (р≤0,05) від аналогічних у групах «незадовільний» та «поганий», що 
може свідчити про значне порушення мікрофлори, порівняно з контрольною 
групою та пацієнтами, які користуються ЗПП і мають значення ІГЗП «добрий» та 
не мають порушень мікрофлори.  

Значення показника МЧ у пацієнтів із різними значеннями ІГЗП достовірно 
збільшувалися зі зростанням ступеня дисбактеріозу р≤0,05. Ця ж тенденція 
стосувалася ДМЧ. Так, значення ДМЧ у групах пацієнтів, що мали значення ІГЗП 
«задовільний», «незадовільний», «поганий», «дуже поганий» достовірно 
відрізнялося між І та ІІ ступенями дисбактеріозу р≤0,05. Також показник ДМЧ 
достовірно відрізнявся між І та ІІІ ступенями дисбактеріозу в групах пацієнтів, що 
мали значення ІГЗП «незадовільний», «поганий», «дуже поганий» р≤0,05. 

Використовуючи модифікований критерій Фішера встановлено, що ступінь 
дисбактеріозу взаємопов’язаний із ІГЗП. Існує достовірна різниця значень ІГЗП 
для пацієнтів із І та ІІІ, а також ІІ і ІІІ ступенями дисбактеріозу р≤0,05. Із метою 
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підтвердження взаємозв’язку між рівнем гігієни та ступенем дисбактеріозу 
визначено критерій спряження Чупрова. Встановлено, що існує прямий середній 
кореляційний зв'язок (r=0,5 р<0,05). Чим більший ступінь дисбактеріозу, тим 
гірший гігієнічний стан ЗПП та навпаки, із погіршенням гігієнічного стану ЗПП 
відмічали зростання ступеня дисбактеріозу ротової порожнини. 

Проведені дослідження дали можливість встановити довірчий інтервал для 
генеральних сукупностей середніх значень МЧ та ДМЧ на основі аналізованої 
вибірки для пацієнтів із належною (значення ІГЗП – 1,1-2,0 «хороший», 
«задовільний») і неналежною гігієною (ІГЗП – 2,1-5,0 «незадовільний», 
«поганий», «дуже поганий») та ступенями дисбактеріозу з ймовірністю р<0,05 
(табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 
Довірчі інтервали показників мікробного числа та дефіциту мікробного 

числа для пацієнтів із належною і неналежною гігієною знімного протезу та 

різними ступенями дисбактеріозу 

Ступені 
дисбактеріозу 

Належна гігієна  Неналежна гігієна  
Мікробне 

число 
Дефіцит 

мікробного 
числа 

Мікробне 
число 

Дефіцит 
мікробного 

числа 
І 1,62÷3,99 -3,10÷ - 3,26 4,78÷7,53 -3,24÷ -3,39 

ІІ 3,22÷6,03 -3,54÷ -3,80 5,66÷8,43 -3,71÷ -3,86 

ІІІ - - 14,05÷20,10 -3,85÷ -4,0 

 

Отож, у разі належної гігієни ЗПП та І ступеня дисбактеріозу довірчий 

інтервал для МЧ становить: (1,62÷3,99), ДМЧ - (-3,10÷ - 3,26); у разі належної 

гігієни та ІІ ступеня дисбактеріозу МЧ: (3,22÷6,03); ДМЧ: (-3,54÷-3,80). Пацієнтів 

із ІІІ ступенем дисбактеріозу та належною гігієною не виявлено. Аналізуючи 

отримані результати в групі пацієнтів із значеннями ІГЗП (2,1-5,0), встановлено, 

що інтервал МЧ у групі з І ступенем дисбактеріозу був (4,78÷7,53), а ДМЧ – (-

3,24÷3,39); у разі ІІ ступеня МЧ – (5,66÷8,43), а ДМЧ – (-3,71÷-3,86); у разі ІІІ 

ступеня МЧ становив (14,05÷20,10), а ДМЧ - (-3,85÷-4,0). Із погіршенням рівня 
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гігієни ЗКПП та збільшенням ступеню дисбактеріозу, спостерігали тенденцію до 

зростання показника МЧ та дефіциту нормофлори. 

 

5.4. Мікробіологічне обґрунтування заходів щодо покращення 

гігієнічного стану ротової порожнини в пацієнтів, які користуються 

знімними пластинковими протезами 

5.4.1. Розробка рекомендацій щодо вибору та особливостей використання 

зубних паст для пацієнтів, які користуються знімними конструкціями 

пластинкових протезів, на основі вивчення та порівняння їхніх протимікробних 

властивостей. Із метою створення диференційованого підходу до вибору зубних 

паст для догляду за ротової порожниною в пацієнтів, які користуються ЗКПП, на 

основі оцінки їхніх антибактеріальних та антифунгальних властивостей in vitro, 

вивчено вплив 12 зубних паст на ріст музейних та клінічних штамів 

мікроорганізмів та проведено порівняльну характеристику їхньої протимікробної 

активності. Матеріали та методи даного дослідження описано в розділі 2.2.3. 

Аналізуючи вплив досліджуваних зубних паст на представників типової для 

ротової порожнини мікрофлори, виявлено бактерицидну дію всіх зразків відносно 

культур α-гемолітичних стрептококів Str. gordonii, Str. salivarius (табл. 5.12). 

Антибактеріальна дія відносно Str. mitis другого, третього та четвертого зразків - 

відсутня. Спостерігали бактеріостатичну дію на S. epidermidis зразків №1, №3 та 

№11. Максимальний діаметр зони відсутності росту відмічено при дії зразка №10 

на S. epidermidis (41,12±1,66) мм, а найменший – зразка №10 на цей же 

мікроорганізм (16,52±0,4) мм. Аналіз зон відсутності росту представників 

резидентної мікрофлори засвідчує різну інтенсивність активності зубних паст 

проти властивої для ротової порожнини мікрофлори. Проте результати, отримані 

при дослідженні даної групи мікроорганізмів, брати за основу рекомендацій щодо 

вибору зубних паст для пацієнтів, які користуються ЗКПП, вважаємо 

недоцільним. Ураховуючи виявлені істотні дисбіотичні порушення визначальною 

має бути інформація, отримана при вивченні протимікробної активності зразків 

відносно представників умовно-патогенної та патогенної мікрофлори. 
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Таблиця 5.12 

Протимікробна активність зубних паст відносно представників резидентної 

мікрофлори ротової порожнини (діаметр зон відсутності росту, мм) 

Вид мікроорганізмів 
 
Назва та  
№ зразка  
зубної пасти 

 

S. 

epidermidis  

α-гемолітичні стрептококи 

Str. gordonii Str. mitis Str. 
salivarius 

1 «Шанталь» з ефектом 
мікропломби 

[30,35±0,48] 27,64±0,63 21,22±0,39 22,73±0,42 

2 «Шанталь»  комплекс 
трав 

27,42±0,51 24,07±0,68 0 20,43±0,52 

3 «Шанталь» з іонами 
срібла 

[27,91±0,43] 23,71±0,61 0 18,94±0,46 

4 «Біокон» - проти 
захворювання ясен 

30,50±0,50 21,85±0,47 0 21,45±0,49 

5 «Біокон» - потрійний 
захист «Лісова свіжість» 

34,62±0,58 32,03±0,55 22,34±0,65 24,68±0,83 

6 «Аквафреш» на травах 27,82±0,78 33,60±0,45 28,99±0,32 31,33±0,29 

7 «Новый жемчуг» - 
лечебные травы 

29,58±0,57 29,85±1,15 18,77±0,98 31,87±1,35 

8 «Вітіс» зубна паста 
ортодонтична 

26,88±0,20 31,87±0,46 27,24±0,47 25,5±2,59 

9 «Лакалут актив» 16,52±0,41 31,46±1,48 29,87±2,23 28,45±2,54 

10 «ПрезиДент Актив» 
(при кровоточивості 
ясен) 

41,12±1,66 23,08±2,20 24,47±2,20 23,31±1,94 

11«Пародонтол» 
(потрійна дія) 

[16,41±0,07] 26,26±1,98 28,61±2,01 28,53±2,13 

12 «Колгейт» (тотал 
прополіс) 

40,08±0,54 21,73±2,33 26,77±1,70 28,47±2,14 

Примітка. У квадратних дужках указано розміри зон часткової затримки росту 
мікроорганізмів (бактеріостатична дія). 

 

У разі аналізу результатів дослідження дії зубних паст на умовно-патогенну 

мікрофлору слід відмітити, що зразки №1, №3, №8 володіють лише 
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фунгіостатичною дією відносно обох тест-штамів Candida albicans, а зразки №6, 

№7 мають аналогічну дію відносно Candida albicans 4036 (табл. 5.13).  

Таблиця 5.13 

Протимікробна активність зубних паст відносно представників умовно-патогенної 

мікрофлори ротової порожнини (діаметр зон відсутності росту, мм) 

Примітка. У квадратних дужках вказано розміри зон часткової затримки росту 
мікроорганізмів (бактеріостатична дія) 

 
Зразки №2, №6, №7 не володіли антифунгальною дією відносно Candida 

albicans «І», а зразок №2 - відносно Candida albicans 4036. Крім того, виявлено 

достовірну різницю в діаметрах відсутності росту різних штамів Candida albicans 

при взаємодії з пастою №5 р≤0,05. 

Таким чином, лише половина досліджуваних зубних паст (6 із 12) виявили 

фунгальну активність відносно двох штамів грибів роду Candida. Проте всі зразки 

володіли бактерицидною дією відносно інших представників умовно-патогенної 

мікрофлори ротової порожнини - S. аureus і S. haemolyticus. Найбільший діаметр 

зон затримки росту стафілококів – (62,22 ± 0,51) мм виявлено при дії зразка №10 

на S. aureus.  

Вид мікро- 
організмів 

№ 
зразка пасти 

S. aureus S. 
haemolyticus 

Candida 
albicans «І» 

Candida 
albicans 4036 

1 26,12±0,40 21,35±0,56 [29,73±0,52] [38,56±0,52] 
2 25,28±0,47 23,94±0,53 0 0 
3 26,03±0,70 20,91±0,19 [34,32±1,08] [30,08±1,28] 
4 27,3±0,38 25,26±0,36 19,23±1,75 26,00±1,75 
5 29,18±0,52 26,51±0,34 20,12±0,48 22,22±0,49 
6 21,28±0,37 20,97±0,44 0 [37,46±1,05] 
7 26,72±0,60 20,12±0,33 0 [38,06±1,90] 
8 20,77±0,18 22,33±0,66 [29,38±1,09] [47,44±1,46] 
9 35,50±0,82 36,48±0,57 36,42±1,31 34,27±1,65 

10 62,22±0,51 58,8±0,51 33,61±3,42 42,48±1,62 
11 25,94±0,19 21,1±0,49 28,39±0,87 25,61±0,78 
12 61,58±0,36 58,12±1,18 42,22±1,46 42,63±1,37 
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Незначний відсоток варіацій досліджуваних діаметрів зон відсутності росту, 

(від 0,6% до 10,2%) дозволив засвідчити достовірність отриманих середніх 

значень результатів дії кожного зразка на досліджувану мікрофлору.  

Зважаючи на виявлену фунгіостатичну дію та відсутність антифунгальної 

дії зразків №1, №2, №3, №6, №7, №8 відносно штамів Candida albicans вважаємо 

за недоцільне їхнє використання в пацієнтів, що користуються ЗПП та мають 

значення ІПГРП: «поганий», «дуже поганий». 

Значну увагу приділили вивченню протимікробних властивостей зубних 

паст відносно представників мікрофлори, для яких ротова порожнина не є 

біотопом проживання і свідчить про значні порушення нормобіоценозу ротової 

порожнини. При аналізі дії досліджуваних зразків зубних паст на патогенну 

мікрофлору, спостерігали зростання випадків бактеріостатичної дії, на відміну від 

переважно бактерицидного характеру дії їхніх інгредієнтів стосовно 

представників резидентної та умовно-патогенної мікрофлори (табл. 5.14). 

Таблиця 5.14 

Протимікробна активність зубних паст відносно представників патогенної 

мікрофлори ротової порожнини (діаметр зон відсутності росту, мм) 

 

Вид мікро-
організмів 

№ 
зразка 
пасти 

E. coli «Ш» 
 

E. coli АТСС 

25922 

Kl. ozaenae 

 

Citrobacter 

freundii 

 

Ps. 

aeruginosa 

1 [20,66±1,29] [26,41±1,15] 0 0 17,43±1,03 

2 0 0 0 0 19,53±1,14 

3 0 0 0 [16,46±0,66] 16,00±1,06 

4 0 [17,22±1,21] 0 16,98±0,26 16,23±1,64 

5 18,40±0,25 20,34±0,28 19,89±0,31 20,94±0,17 20,42±1,81 

6 [35,99±1,09] 0 0 19,41±0,22 19,99±0,63 

7 [25,17±1,56] 20,52±1,34 0 23,10±0,37 28,57±1,56 

8 [49,78±1,98] 0 0 22,99±0,36 22,23±0,89 
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Продовження табл.5.14 

Примітка. У квадратних дужках вказано розміри зон часткової затримки росту 
мікроорганізмів (бактеріостатична дія). 

 
Зокрема, це стосується дії зразків №1, №6, №7, №8, №11 на штам E. coli 

«Ш» та зразків №1, №4 на E. coli АТСС 25922. Також відмічаємо 

бактеріостатичну дію зразків №3 і №12 на ріст Citrobacter freundii. Під час 

проведення досліджень виявлено, що всі зразки, крім №5, №10 та №12 не 

володіють антимікробною дією відносно Kl. оzaenae. Відсутня протимікробна дія 

зразків №2 і №3 стосовно обох штамів E. coli, зразка №4 відносно E. coli «Ш» та 

зразків №6, №8, №11 відносно E. coli АТСС 25922. Слід відзначити, що всі зразки 

більшою чи меншою мірою – від (16,0 ± 1,06) мм до (29,3 ± 0,92) мм виявляли 

бактерицидну дію відносно Ps. аeruginosa. 

Порівнявши ефективність дії зубних паст на два штами висіяних E. сoli, 

відзначили достовірну різницю в діаметрах відсутності зон росту при дослідженні 

зразків №5, №10, що може свідчити про значну варіативність властивостей різних 

штамів ентеробактерій і відповідно різний рівень їхньої чутливості до 

протимікробних компонентів зубних паст. Таким чином, із всіх досліджуваних 

зразків зубних паст, лише зразки №5 («Біокон» - потрійний захист – «Лісова 

свіжість») та №10 («ПрезиДент Актив» (при кровоточивості ясен) володіли 

антимікробною активністю відносно представників патогенної мікрофлори 

ротової порожнини, тому рекомендуємо їх використовувати для догляду за 

ротовою порожниною в пацієнтів, які користуються ЗПП та мають значення 

ІПГРП «поганий», «дуже поганий». 

Проаналізувавши антимікробну (бактерицидна дія) активність зубних паст 

на різні види мікрофлори ротової порожнини прийняли діаметр відсутності росту 

мікроорганізмів під впливом зразка №10 (містить триклозан) за максимальну дію 

9 17,76±0,47 16,58±0,93 0 17,60±0,71 21,12+0,93 

10 38,23±0,33 35,61±0,64 32,83±0,34 20,12±0,84 29,30+0,92 

11 [17,85±0,71] 0 0 16,64±0,87 20,97+0,87 

12 34,38±0,92 32,02±0,24 29,68±0,89 [16,19±0,85] 24,45+1,86 
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– 100% (контрольний зразок). Рівень протимікробної активності досліджуваних 

зразків відносно зразка №10 представлено на рис.5.5., 5.6., 5.7. При порівнянні дії 

досліджуваних зразків із контрольним на групу представників резидентної 

мікрофлори виявлено, що переважаюча більшість зразків мали вищу 

протимікробну активність, ніж зразок №10 (55,3%, проти 44,7%). Більшою, 

порівняно з контрольним зразком, була активність зразків №1, №2, №3, №5, №6, 

№7, №8, №9, №11 відносно α-гемолітичного Str. gordonii, зокрема, дія зразка №6 

перевищувала антимікробну дію 10-го зразка на 45,6%.  

Аналогічно більш вираженою від дії зразка №10 була дія зразків №6, №8, 
№9, №11, №12 відносно α-гемолітичного Str. mitis та зразків №5, №6, №7, №8, 
№9, №11 та №12 відносно α-гемолітичного Str. salivarius. Таким чином, 
підтверджено помірну дію десятого зразка на представників резидентної 
мікрофлори. 

Найвищий рівень протимікробної активності мав зразок №10 у групі 
умовно-патогенних мікроорганізмів. Максимально наближеною до нього була дія 
зразка №8 відносно S. аureus, що сягала 66,6% активності десятого зразка (див. 
рис 5.6.). І лише антимікробна активність зразків №9 та №12 відносно Candida 
albicans «І» та зразка №12 відносно Candida albicans 4036 була вища за дію 
контрольного зразка, відповідно на 25,6%, 8,4% та 0,4% відповідно. 
Результативною вважали і антимікробну дію зразків №4 та №5 на представників 
умовно-патогенної мікрофлори, їх ефективність сягала від 38,8% до 57,0% дії 
контрольного зразка. 

При порівнянні антимікробної активності зубних паст стосовно патогенної 

мікрофлори, відзначено, що лише дія трьох зубних паст: №5, №7, №8 на 

Citrobacter freundii була дещо вищою від дії контрольного зразка, відповідно на 

4,1%,14,8%, 14,3% (див. рис. 5.7).  

Встановлено відсутність або недостатню (бактеріостатичну) дію наступних 
зразків зубних паст на представників умовно-патогенної та патогенної 
мікрофлори: №1, №2, №3, №6, №7, №8 відносно Candida albicans; №1, №2, №3, 
№4, №6, №7, №8, №11 відносно E. сoli; всіх зразків, крім №5, №10, №12 відносно 
Kl. оzaenae; зразків №1, №2, №3, №12 відносно Citrobacter freundii. 
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Рис. 5.5. Порівняльна характеристика протимікробної активності досліджуваних зразків зубних паст відносно 
представників резидентної мікрофлори ротової порожнини (%). 
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Рис. 5.6. Порівняльна характеристика протимікробної активності досліджуваних зразків зубних паст відносно умовно-
патогенної мікрофлори (%). 
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Рис. 5.7. Порівняльна характеристика протимікробної активності досліджуваних зразків зубних паст відносно 

патогенної мікрофлори (%). 
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На основі вивчення та порівняння протимікробної активності 
досліджуваних зразків зубних паст для щоденного догляду за ротовою 
порожниною в пацієнтів, які користуються ЗКПП та мають різний рівень ГРП, не 
рекомендуємо використовувати зразки №1, №2, №3, №6, №7, №8, №11, оскільки 
вони не володіли бактерицидною та фунгіцидною дією відносно більшості 
представників умовно-патогенної та патогенної мікрофлори. 

Пацієнтам, які користуються ЗКПП із неналежним ГСРП у комплексі 
проведення професійної гігієни доцільно використовувати зубну пасту з 
триклозаном, цитратом цинку та екстрактами сангвінарії, глоду, м’яти (як десятий 
зразок), а для щоденного використання – із карбонатом кальцію, ментолом, 
молочною кислотою та ефірними оліями кипарису, м’яти, хвойно-каротиновим 
екстрактом (як п’ятий зразок). 

Пацієнтам, які користуються ЗКПП із належним ГСРП у комплексі 
проведення професійної гігієни рекомендуємо використовувати зубні пасти з 
хлоргексидином біглюконат 0,2 г, гідроксидом алюмінію, лактатом алюмінію, 
фторидом алюмінію, алантоїном (як дев’ятий зразок) або з екстрактом прополісу, 
кополімером, триклозаном (0,3%), фтористим натрієм (1,1%), лимоненом, 
карбонатом кальцію, тетрапірофосфатом натрію (як дванадцятий зразки), а для 
щоденного використання – із карбонатом кальцію, монофторфосфатом натрію 
(фторид 0,07%), молочною кислотою, ефірними оліями м’яти, шавлії, екстрактами 
ромашки, нагідок (як зразок 4). 

5.4.2. Експериментальне обґрунтування використання пробіотичних 

препаратів та їхнього поєднання із пастою для покращення фіксації знімних 

пластинкових протезів. Під час дослідження було проаналізовано антагоністичну 

активність різних пробіотичних препаратів відносно музейних і клінічних штамів 

мікроорганізмів, виділених із ротової порожнини пацієнтів, які користувалися 

ЗКПП та розроблено диференційований підхід до їх використання, залежно від 

стану ГРП. Матеріали та методи дослідження детально описано в підрозділі 2.2.5. 

Для забезпечення чистоти експерименту проведено дослідження з кількома 

штамами мікроорганізмів одного виду. Зокрема, використано по два штами: β-

гемолітичного Str. рyogenes, α -гемолітичного Str. salivarius, E. сoli, Ps. aeruginosa,; 
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по три - α-гемолітичного Str. mitis, S. аureus, E. faecalis; 7 штамів Candida albicans. 

Оскільки між діаметрами зон пригнічення росту таких мікроорганізмів не виявили 

достовірних відмінностей, то для подальшого аналізу було взято середні значення 

в межах одного виду. Було вивчено середні діаметри зон пригнічення росту 

мікроорганізмів навколо зразків пробіотиків, проведено порівняльну 

характеристику їхньої антагоністичної активності та встановлено ступінь впливу 

пробіотиків на різні групи оральних ізолятів мікроорганізмів.  

Під час виконання дослідження не виявлено антагоністичної активності 

препарату «Ентерожерміна», що містить спори Bacillus clausii відносно жодного з 

представників досліджуваної мікрофлори, тому не використовували ці дані при 

порівнянні результатів. 

Антагоністична активність пробіотиків відносно представників основних 

груп мікроорганізмів ротової порожнини пацієнтів із ЗПП представлено в табл. 

5.15. Найкращою антагоністичною активністю відносно представників умовно-

патогенної та патогенної мікрофлори, володів пробіотик «Біогая ОРС» фірми 

«BioGaia АВ» (Швеція) (форма випуску – пакетики з порошком). Величини зон 

затримки росту достовірно відрізнялися від показників дії пробіотиків №1, №3, 

№4 та №5. 

Дещо меншою активністю володів пробіотик «Лактобактерин сухий», фірми 

«Біофарма», Україна (форма випуску – ліофілізована культура у флаконі), його 

зони затримки росту умовно-патогенної та патогенної мікрофлори були 

достовірно більші, ніж зони 3-го, 4-го та 5-го препаратів. По відношенню до 

резидентної мікрофлори - препарати №1 та №2 проявляли антагоністичні 

властивості в незначній мірі, а №4 та №5 такими не володіли. 

Також було проаналізовано антагоністичну активність досліджуваних 

пробіотиків відносно представників основних видів мікроорганізмів ротової 

порожнини ( табл. 5.16).  
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Таблиця 5.15 

Антагоністична активність досліджуваних пробіотиків, відносно представників 

основних екологічних груп мікрофлори ротової порожнини (зони затримки росту, мм) 

Пробіо-
тики, №  

Мікро- 
флора 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Резидентна 4,81±0,54 4,96±1,29 9,78±3,121,2 0* 0 
Умовно-

патогенна 9,81±1,79 17,31±1,801 6,06±1,602 4,12±0,811,2 3,75±0,741,2 

Патогенна 7,68±1,74 11,48±1,931 3,11±0,561,2 3,39±0,521,2 5,20±0,511,2 
Примітки: 1 – достовірні відмінності між дією пробіотика №1 та іншими; 2 - достовірні 

відмінності між дією пробіотика №2 та іншими; *- зона пригнічення росту відсутня, р<0,05. 
 

Таблиця 5.16 
Антагоністична активність досліджуваних пробіотиків відносно представників 

основних таксономічних груп мікроорганізмів ротової порожнини (зони затримки 

росту, мм) 

Пробіотики, № 
Види 
мікроорганізмів 

1 2 3 4 5 

Ре
зи

- 
де

нт
ні

 

α-гемолітичні 
стрептококи 4,81±0,54 4,96±1,29 9,78±3,121 0* 0 

У
мо

вн
о-

па
то

ге
нн

і 

Стафілококи 10,92±1,11 20,63± 
2,901 

10,12± 
2,252 

4,05± 
0,491,2,3 

4,49± 
1,131,2,3 

Гриби 9,02±3,03 14,94± 
1,981 

1,99± 
0,571,2 

4,20± 
1,661,2 

3,12± 
1,011,2 

П
ат

ог
ен

ні
 

β-гемолітичні 
стрептококи 1,02±0,27 1,72±1,02 4,83±1,241,2 0 0 

Неферментую
чі бактерії 9,16±4,25 12,94±4,83 2,46±0,421,2 2,06±0,751,2 4,05±0,782 

Ентерококи 
 14,02±4,26 18,34±1,18 1,87±0,641,2 3,73±1,371,2 5,15±0,901,2 

Ентеробакте 
рії 8,31±2,34 14,31±1,66 2,48±1,061,2 4,14±0,961,2 5,92±1,092 

Примітки: 1 – достовірні відмінності між дією пробіотика №1 та інших, 2 – достовірні 
відмінності між дією пробіотика №2 та інших, 3 – достовірні відмінності між дією пробіотика 
№3 та інших; * - зона пригнічення росту відсутня, р<0,05. 
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Найбільшою антагоністичною активністю по відношенню до групи 

оральних стрептококів володів третій препарат. Інші або проявляли незначну 

активність (препарати №1 та №2), або були не активними (№4 і №5). Показники 

антагоністичної активності другого пробіотика по відношенню до всіх груп 

мікроорганізмів (за виключенням оральних стрептококів) були достовірно 

більшими, ніж у препаратів №3, №4, №5. Зони затримки росту стафілококів та 

грибів кандіда також були достовірно більшими (р<0,05) при дії другого 

препарату, в порівнянні з першим. Встановлено високу антагоністичну активність 

пробіотика №1, по відношенню до всіх груп мікроорганізмів, зокрема, вона 

достовірно відрізнялася від дії пробіотиків №3, №4, №5 (за виключенням дії 

останнього на неферментуючі та ентеробактерії). 

У дослідженні проаналізовано вплив пробіотиків на конкретні види 

мікроорганізмів, що домінують в оральних мікробіоценозах пацієнтів, які 

користуються ЗПП (табл. 5.17). Антагоністична активність пробіотика «БіоГая 

ОРС» (порошок у пакетах), у порівнянні з іншими препаратами, була достовірно 

більшою відносно всіх представників умовно-патогенної та половини 

досліджуваних представників патогенної мікрофлори: α- гемоліт. Str. рneumoniae, 

E. сoli, Kl. оzaenae, Morganella morganii ssp. sibonii, Ps. аeruginosa. Також цей 

пробіотик володів достовірно вищою антагоністичною активністю відносно всіх 

досліджуваних мікроорганізмів, у порівнянні з пробіотиками №4 та №5 р<0,05. 

Слід відзначити високі антагоністичні властивості пробіотика №1 відносно 
всіх досліджуваних мікроорганізмів, за виключенням α-гемолітичного Str. 
рneumoniaе, у порівнянні з пробіотиками №4 та №5. Дія препаратів № 1, № 2 не 
відрізнялася відносно E. faecalis, Citrobacter freundii, Acinetobacter baumanii.  

Не дивлячись на однаковий склад препаратів №2 та №3, але різну форму 

випуску (порошок та таблетки), відмітили достовірну вищу антагоністичну 

активність препарату №2, у порівнянні з препаратом №3, на патогенні 

мікроорганізми, за виключенням β-гемолітичних Str. pyogenes та Str. groupe, α-

гемолітичного Str. рneumoniaе, а також представників резидентої мікрофлори, за 

винятком α-Str. Salivarius «С», α-гемолітичного Str. gordonii «1-в». 
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Таблиця 5.17 

Антагоністична активність досліджуваних пробіотиків відносно окремих видів 

мікроорганізмів ротової порожнини (зони затримки росту, мм) 

Пробіотики, № 1 2 3 4 5 

Резидентні мікроорганізми 
α-гемолітичні 
Str. Salivarius 
«С». 

6,75±0,88 4,09±0,391 9,28±0,701,2 0* 0 

α - гемолітичні 
Str. mitis 3,13±0,62 6,88±0,821 3,57±0,74 0 0 

α- гемолітичні 
Str. Gordonii  
«1-в» 

5,96±0,56 0,94±0,41 29,41±0,451,2 0 0 

Умовно-патогенні мікроорганізми 
S. aureus 11,63±0,94 22,25±2,291 11,89±0,642 3,66±0,611,2,3 4,35±0,541,2,3 
S. epidermidis 7,29±0,96 12,58±1,521 7,05±0,712 4,99±0,942,3 5,86±1,542 
S. haemolyticus 12,42±0,64 23,83±1,841 7,89±0,631,2 4,29±0,21,2,3 3,55±0,011,2,3,4 
Candida albicans 6,04±0,55 14,32±0,691 1,43±0,351,2 2,8±0,561,2 3,03±0,881,2 

Патогенні мікроорганізми 
- гемолітичні 
Str. pyogenes 1,17±0,56 0,79±0,1451 3,79±0,661,2 0 0 

- гемолітичні 
Str. groupe  1,18±0,56 0,53±0,131 4,36±0,121,2 0 0 

α- гемолітичні 
Str. Рneumoniae  0,56±0,24 4,76±0,781 7,36±0,561,2 0 0 

E. faecalis  18,13±1,84 18,39±0,89 2,33±0,331,2 2,38±0,491,2 5,95±0,381,2,3,4 
E. coli  6,49±0,59 12,82±1,421 1,13±0,971,2 2,90±1,081,2 6,29±0,872,3,4 
Citrobacter 
freundii 4,08±0,17 10,69±3,10 0 5,7±1,133 9,42±1,331,3 

Kl. ozaenae 8,40±0,75 14,91±2,231 0 5,07±0,211,2,3 4,87±0,201,2,3 
Morganella 
morganii ssp. 
sibonii  

16,08±0,58 20,29±1,011 5,18±1,591,2 0 2,75±0,161,2,4 

Ps. aeruginosa 5,01±0,34 8,35±1,111 1,95±0,031,2 1,32±0,521,2 3,54±1,072 
Acinetobacter 
baumanii  17,48±1,92 22,14±1,0 2,97±0,451,2 3,53±0,561,2 5,08±0,581,2,3 
Примітки: 1 – достовірні відмінності між дією 1 пробіотика та інших, 2 – достовірні відмінності 
між дією 2 пробіотика та інших, 3 – достовірні відмінності між дією 3 пробіотика та інших, 4 – 
достовірні відмінності між дією 4 пробіотика та інших; 0* - зона затримки росту відсутня, 
р≤0,05. 
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Слід відмітити, що препарат №3 мав найбільший діаметр затримки росту 
представника резидентної мікрофлори α-гемолітичного Str. gordonii «1-в» - 
(29,41±0,45) мм, у порівнянні з усіма іншими. Таким чином, препарат №2 
(порошок) володіє кращими антагоністичними властивостями відносно умовно-
патогенної та патогенної мікрофлори ротової порожнини пацієнтів, які 
користуються ЗПП, у порівнянні з препаратом №3 (таблетки). 

Для визначення впливу факторної ознаки (досліджувані пробіотики) на 
результативну ознаку (величина зон затримки росту) використано дисперсійний 
аналіз. Коефіцієнт детермінації, який показує ступінь участі факторної ознаки у 
формуванні загальної змінюваності результативної ознаки, засвідчив, що в даному 
випадку ступінь впливу виду пробіотика на величину зон пригнічення росту 
патогенних мікроорганізмів становить 64,9 %, рівень впливу інших неврахованих 
чинників дорівнює 35,1 %, умовно-патогенних відповідно 94,6 % і 5,4 %, 
резидентних – 12,0 % і 88,0 %.  

Проведене дослідження вказує на необхідність використання пробіотиків із 
метою корекції ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, про що свідчить 
коефіцієнт детермінації факторної ознаки, особливо з метою впливу на умовно-
патогенну – 94,65% та патогенну – 64,9% мікрофлору. 

Із метою обґрунтування способу використання пробіотичного препарату в 

пацієнтів, які користуються ЗКПП було вивчено середні діаметри зон затримки 

росту мікроорганізмів навколо зразків пасти для фіксації, пасти з пробіотиком та 

пробіотика, встановлено відсоток збереження дії пробіотика при поєднанні з 

адгезивною пастою. 

Дослідження антагоністичної активності Lactobacillus fermentum проведено 

за допомогою методу відстрочених посівів. Відмічено антагоністичну активність 

різного ступеня всіх досліджуваних композицій відносно представників основних 

екологічних груп мікроорганізмів ротової порожнини (табл. 5.18). У групі 

резидентної мікрофлори достовірної відмінності між зонами затримки росту 

досліджуваного пробіотика, пасти для фіксації і пасти для фіксації з пробіотиком 

не виявлено. 
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Таблиця 5.18 

Антагоністична активність Lactobacillus fermentum відносно представників 

основних екологічних груп мікроорганізмів ротової порожнини (діаметр зони 

затримки росту,мм) 

Групи 
Мікро- 
флора 

Пробіотик Паста для 
фіксації 

Пробіотик + паста для 
фіксації 

Резидентна 3,84±0,72 2,13±0,48 3,9±0,9 
Умовно-

патогенна 7,84±0,96 01,2 5,17±1,03 

Патогенна 4,22±1,41 0,76±0,403,4 4,35±1,15 
Примітки: достовірна відмінність між зонами затримки росту ( р<0.05 ): 1 - пробіотика та 

пасти для фіксації; 2 - пасти для фіксації і пасти для фіксації з пробіотиком по відношенню до 
умовно-патогенної мікрофлори; 3 - пробіотика та пасти для фіксації; 4  пасти для фіксації і 
пасти для фіксації з пробіотиком по відношенню до патогенної мікрофлори. 
 
Натомість паста для фіксації не володіла антагоністичною активністю проти 

представників умовно-патогенної мікрофлори. Дія ж пробіотика самостійно 

(7,84±0,96) мм була дещо вищою, ніж при його поєднанні з пастою для фіксації 

(5,17±1,03) мм, але ці відмінності не є статистично достовірними. Щодо 

патогенної мікрофлори антагоністична активність пробіотика, введеного в пасту 

для фіксації (4,35±1,15) мм, була наближеною до дії чистої культури лактобацил - 

(4,22±1,41) мм. Антагоністичні властивості пасти для фіксації були значно менші, 

діаметр зони пригнічення (0,76±0,40) мм достовірно відрізнявся від такого, як у 

пробіотика, так і в пробіотика поєднаного з пастою для фіксації р≤0,05.  

Проаналізувавши антагоністичну активність пробіотика «Лактобактерин 

сухий», фірми «Біофарма», (Україна) на різні види мікрофлори ротової 

порожнини діаметр антагоністичної активності (7,84±0,96) мм стосовно групи 

умовно-патогенних мікроорганізмів прийнято за максимальну дію – 100%. Рівень 

антагоністичної активності пробіотика введеного в адгезивний засіб по 

відношенню до представників умовно-патогенної мікрофлори становив 65,9% від 

максимального. Відносно представників патогенної мікрофлори Lactobacillus 

fermentum разом із пастою для фіксації володів 55,5% антагоністичної активності 
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від максимальної, а пробіотична культура – 53,8%. Таким чином, можемо 

стверджувати, що при введенні пробіотика в пасту для покращення фіксації в 

повній мірі зберігаються його антагоністичні властивості по відношенню до всіх 

груп мікроорганізмів ротової порожнини. Значно більшими вони є по відношенню 

до представників умовно-патогенної та патогенної мікрофлори та достовірно не 

відрізняються від активності пробіотичного препарату окремо.  

Проаналізовано антагоністичну активність досліджуваної композиції 

пробіотика з пастою для фіксації відносно окремих видів мікроорганізмів ротової 

порожнини ( табл.5.19). 

Таблиця 5.19 

Антагоністична активність Lactobacillus fermentum, введеного в пасту для 

покращення фіксації, відносно окремих видів мікроорганізмів ротової порожнини 

(діаметр затримки росту, мм) 

Групи Паста для фіксації Пробіотик + паста для 
фіксації 

Резидентні мікроорганізми 

α Str. mitis 9-0 1,65±0,98 3,02±0,35 

α Str. gordonii МС-8 2,61±0,19 4,78±0,33* 

Умовно-патогенні мікроорганізми 
S. aureus  0 6,39±0,34* 
S. epidermidis  0 3,12±0,33* 
Candida albicans 0 6,00±1,48* 

Патогенні мікроорганізми 
β Str. pyogenes Б.» 1,32±0,23 3,7±0,55 

β Str. pyogenes «Л.» 1,70±0,42 7,69±0,87* 

Ps. aeruginosa  0 2,43±0,12* 

E. coli  0 3,59±0,67* 
Примітка. *- достовірна відмінність між зонами затримки росту (р<0.05 ) пасти для 

фіксації і пробіотика введеного в пасту для фіксації, відносно окремих видів мікроорганізмів 
ротової порожнини.  
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Досліджувана нами паста для покращення фіксації ЗКПП володіла 

незначною протимікробною активністю стосовно представників оральної 

мікрофлори. Її мінімальну дію виявлено лише відносно стрептококів - як α-

гемолітичних, так і патогенних - β-гемолітичних. Пробіотик, введений в цю пасту, 

зберігав антагоністичну активність відносно всіх досліджуваних нами видів 

мікроорганізмів. При цьому відмічено достовірне збільшення зон затримки росту 

всіх досліджуваних мікроорганізмів, за виключенням α-гемолітичних Str. mitis 9-0 

та одного штаму β-гемолітичного Str. pyogenes «Б.». Поряд із тим найбільший 

діаметр зони затримки росту (7,69±0,87) мм встановлено при дії пробіотика, 

введеного в адгезивну пасту, відносно іншого штаму β-гемолітичного Str. 

pyogenes «Л.». Найнижчий рівень антагоністичної дії встановлено відносно 

синьогнійної палички Ps. aeruginosa – (2,43±0,12) мм. Таким чином, спостерігали 

збереження антагоністичної активності пробіотика, введеного в пасту для фіксації 

ЗПП, відносно досліджуваних видів мікроорганізмів ротової порожнини.  

На основі аналізу мікрофлори ротової порожнини в пацієнтів, які 

користувалися ЗПП та мали різний стан гігієни не встановлено достовірних 

відмінностей між масивністю колонізації поверхні ЗПП та СОПЛ 

мікроорганізмами. Водночас на базисах ЗПП достовірно частіше виявлялися 

Escherichia coli та Staphylococcus aureus на фоні зменшення колонізації поверхні 

базисного матеріалу α-гемолітичними Streptococcus sp., порівняно зі СОПЛ. 

У разі неналежної гігієни ЗПП відмічено достовірне зростання масивності 

колонізації та частоти висівання представників патогенної групи мікроорганізмів: 

Escherichia coli, Enterobacteriaceae sp., які не є властивими для даного біотопу. За 

значень ІГЗП (2,1-5,0) спостерігали збільшення частоти виявлення резидентних 

видів мікроорганізмів, які колонізують поверхню базисів ЗПП та СОПЛ порівняно 

з даними, отриманими за значень ІГЗП (1,1-2,0) відповідно - 57,14% та 20,63%. 

Зокрема, достовірно збільшувалася частота виявлення негемолітичних 

Streptococcus sр., Stomatococcus mucilaginosus, Micrococcus luteus. Проте 

масивність колонізації представників даних груп: α-гемолітичні Streptococcus sp., 
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негемолітичні Staphylococcus sp., Micrococcus luteus у разі неналежної гігієни ЗПП 

була достовірно меншою, ніж за належної. 

Між частотою виявлення мікроорганізмів та значеннями ІГЗП встановлено 

середній кореляційний зв’язок (rТ≈0,67). Високий коефіцієнт спряженості 

(Т=13,55) між групою патогенних мікроорганізмів та значеннями ІГЗП (2,1-5,0) 

підтверджує вплив представників даної групи на виявлення високих значень 

індексу, а отже і погіршення стану гігієни ЗКПП. 

За результатами досліджень встановлено, що оптимальний гігієнічний стан 

ЗПП (на основі значень ІГЗП) не завжди свідчить про відсутність патогенної 

мікрофлори в пацієнтів, які користуються ЗКПП. І навпаки, у разі неналежного 

гігієнічного стану ЗПП на базисах протезів і на СОПЛ присутні представники 

резидентної мікрофлори. В осіб із значеннями ІГЗП «хороший» спостерігали 

«бідність» мікрофлори: у 40% мазків із базисів ЗПП та у 66,67 % мазків із СОПЛ 

її не висівали, у жодному з мазків із СОПЛ не виявлено лише резидентні 

мікроорганізми; у мазках із СОПЛ та базисів ЗПП відсутні α-гемолітичні 

стрептококи; ДМЧ -4 у мазках із СОПЛ. Це вказує на доцільність проведення 

мікробіологічних досліджень під час діагностики ГСРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП. Показники МЧ та ДМЧ достатньо об’єктивно 

характеризують стан мікробіоценозу ротової порожнини в пацієнтів із різним 

рівнем гігієнічного стану ЗПП. Існує достовірна відмінність між показниками МЧ 

у пацієнтів зі значеннями ІГЗП «хороший» - «поганий» та «дуже поганий» як у 

мазках із базисів ЗПП, так і зі СОПЛ р<0,05. У пацієнтів із неналежним рівнем 

гігієни ЗПП спостерігали високу частота виявлення умовно-патогенних та 

патогенних мікроорганізмів у оральних мікробіоценозах. 

Проведені дослідження дозволили встановити інтервал норми МЧ та ДМЧ 

(на прикладі дорослих пацієнтів без стоматологічної та соматичної патології) 

відповідно: МЧ: (0,69-1,71); ДМЧ: (-1,27- -2,76). 

Серед обстежених пацієнтів, які користувалися ЗКПП, 97,56% мали І-ІІІ 

ступені дисбактеріозу. Показники МЧ та ДМЧ у них достовірно відрізнялися від 

показників контрольної групи та між собою р<0,05. Із зростанням ступеня 
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важкості дисбактеріозу та ІГЗП достовірно збільшувався показник МЧ та 

зменшувався показник ДМЧ (р<0,05), що вказувало на зростання дефіциту 

мікрофлори ротової порожнини в таких пацієнтів.  

На основі проведеного експериментального вивчення протимікробної 
активності зубних паст рекомендовано пацієнтам, які користуються ЗКПП із 
неналежним ГСРП у комплексі проведення професійної гігієни використовувати 
зубну пасту «ПрезиДент Актив» (при кровоточивості ясен), а для щоденного 
використання – «Біокон» - потрійний захист «Лісова свіжість». Пацієнтам із 
належним ГСРП у комплексі проведення професійної гігієни доцільно 
використовувати зубні пасти «Лакалут актив» або «Колгейт» (тотал прополіс), а 
для щоденного використання – «Біокон» - проти захворювання ясен. 

Вивчення антагоністичної активності пробіотиків дозволило встановити, що 
препарати які містять лактобацили, володіють більш вираженою антагоністичною 
активністю стосовно всіх видів та груп досліджуваних мікроорганізмів, ніж 
препарати, що містять біфідобактерії та бацили. Пробіотик, що містить 
Lactobacillus reuteri, і випускається у вигляді порошку, володіє більшою 
пробіотичною активністю ніж, аналогічний препарат у таблетованій формі 
випуску. Пробіотик «БіоГая ОРС» (порошок у пакетах) слід рекомендувати при 
неналежному гігієнічному стані ротової порожнини, а пробіотик «Лактобактерин 
сухий» при належному - у комплексі заходів нової діагностико-лікувально-
реабілітаційної системи гігієни ротової порожнини, зокрема, на етапі професійної 
гігієни. 

Середнє значення показника антагоністичної активності пробіотика, 

введеного в пасту для фіксації, достовірно (р<0,05) не відрізнялося від середнього 

значення власне пробіотика відносно умовно-патогенної та патогенної груп 

мікроорганізмів ротової порожнини та відповідно становило 65,9% та 55,5% 

активності від максимально виявленого. Тому на основі результатів 

експериментального дослідження, рекомендували використання пробіотика, що 

містить Lactobacillus fermentum, в комплексі заходів професійної ГРП в пацієнтів, 

які користуються ЗКПП не лише самостійно, але й шляхом введення в адгезивний 
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засіб із слабо вираженими антимікробними властивостями, та наступним 

нанесенням на внутрішню поверхню базису ЗКПП.   

Дослідження мікрофлори ротової порожнини в пацієнтів із ЗКПП 

підтвердили їхню необхідність як для діагностики гігієнічного стану, так і для 

диференційованого підходу до вибору зубних паст, пробіотиків на етапах 

проведення заходів професійної та індивідуальної гігієни. 

Матеріалу розділу опубліковані в наступних працях: 
1. Михайленко Т. М. Аналіз мікробіоценозу ротової порожнини в осіб із 
різним рівнем гігієни знімних конструкцій зубних протезів / Т. М. Михайленко, 
 Р. В. Куцик // Галицький лікарський вісник. - 2009. - № 3.- С. 34-39.  
2. Михайленко Т. М. Мікробне число та дефіцит мікробного числа як 
інтегральні показники стану мікробіоценозу слизової оболонки протезного ложа 
та базисів протезів у осіб із різним рівнем гігієни знімних конструкцій / Т. М. 
Михайленко, Р. В. Куцик // Архів клінічної медицини. - 2010. - № 2. - С. 38-43. 
3. Діагностика диcбактеріозу ротової порожнини у осіб із знімними 
конструкціями зубних протезів на основі показників мікробного числа та 
дефіциту мікробного числа / Т. М. Михайленко, М. М. Рожко, Р. В. Куцик, І. В. 
Дмитрук // Галицький лікарський вісник. - 2013. - Т. 20 (частина1), № 1. - С. 61-65. 
4. Особливості вибору зубних паст для пацієнтів зі знімними конструкціями 
зубних протезів з огляду на їхню протимікробну активність / Т. М. Михайленко, 
М. М. Рожко, Р. В. Куцик, І. В. Дмитрук // Український стоматологічний 
альманах. - 2013. - № 13. - С. 54-59. 
5. Експериментальне дослідження антагоністичної активності деяких 
пробіотичних препаратів, відносно представників мікрофлори ротової порожнини 
осіб із знімними конструкціями зубних протезів / Т. М. Михайленко, М. М. 
Рожко, Р. В. Куцик, І. В. Дмитрук // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. - 
Т. 1, № 4(113). - С. 381-386.  
6. Михайленко Т. М. Експериментальне обгунтування способу використання 
пробіотичного препарату в осіб, які користуються знімними конструкціями 
зубних протезів / Т. М. Михайленко, М. М. Рожко, Р. В. Куцик // Современная 
стоматология.- 2015.-№ 3(77) - С. 110-113. 
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РОЗДІЛ 6  
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ТА БІОФІЗИЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ РОТОВОЇ РІДИНИ В ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ 

ЗНІМНИМИ ПЛАСТИНКОВИМИ ПРОТЕЗАМИ ТА МАЮТЬ РІЗНИЙ 

РІВЕНЬ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 

 

6.1. Аналіз біохімічних показників ротової рідини пацієнтів, які 

користуються знімними конструкціями пластинкових протезів, залежно від 

наявності соматичної патології 

Метою дослідження було вивчити активність, концентрацію та 

взаємозв’язок інформативних для ротової рідини біохімічних показників, залежно 

від наявності чи відсутності соматичної захворюваності та типу конструкцій ЗПП. 

Забір ротової рідини провели в 54 пацієнтів, які користувалися 75 ЗКПП. На 

момент забору ротової рідини в пацієнтів не спостерігали загострень соматичної 

патології та не проводилося стоматологічне лікування. 

Проведено вивчення концентрацій глюкози, лактату, загального кальцію, 

фосфат-іонів та активності каталази, ЛФ, аспартатамінотрансферази в ротовій 

рідині пацієнтів як із наявністю соматичної патології, так і здорових, а також, 

залежно від виду ортопедичного лікування: часткове, повне знімне чи одночасне 

протезування двома видами конструкцій. Результати проведених біохімічних 

досліджень та їхня достовірність представлено в табл. 6.1. 

Аналізуючи вміст глюкози в ротовій рідині обстежуваних пацієнтів, 

встановлено, що найвищий показник був у групі з захворюваннями ШКТ – 

(0,56±0,14) ммоль/л; дещо нижчий – серед пацієнтів без соматичної патології та з 

комбінованою патологією – (0,31±0,09) ммоль/л. Найменша концентрація глюкози 

(0,16 ± 0,06) ммоль/л спостерігалась в обстежених із патологією ССС. Отримані 

дані вказують на суттєве зростання концентрації глюкози в усіх досліджуваних 

груп пацієнтів, у порівнянні з показником норми –(0,06) ммоль/л [235, 305]. 
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Таблиця 6.1 

Значення біохімічних показників у різних групах пацієнтів, які користуються 

знімними конструкціями зубних протезів 

 
Групи 

пацієнтів 

Величини біохімічних показників 

концентрація активність 
глюко-

зи 
(ммоль

/л) 

лактату 
(ммоль

/л) 

кальцію 
(ммоль/

л) 

фосфат-
іонів 

(мкг/мл) 

ЛФ 
(нмоль/

с·л) 

каталази 
(ум.од. 
актив-
ності) 

АсАт 
(мкмоль
/год·мл) 

Бе
з с

ом
а-

ти
чн

ої
 

па
то

ло
гі

ї 
(1

) 

0,31± 
0,09 

0,20± 
0,04** 

1,24± 
0,26 

164,42± 
13,85** 

281,43± 
45,67 
***** 

5,70± 
1,03 

0,52± 
0,12 

 

П
ат

ол
ог

ія
 

се
рц

ев
о-

су
ди

нн
ої

 
си

ст
ем

и 
(2

) 0,16± 
0,06* 

0,19± 
0,05 

1,90± 
0,29 

151,52± 
22,03 
*** 

322,22± 
85,27* 

5,58± 
2,39 

0,79± 
0,17 

П
ат

ол
ог

ія
 

ш
лу

нк
ов

о-
 

ки
ш

ко
во

го
 

тр
ак

ту
 (3

) 0,56± 
0,14* 

0,19± 
0,08 

1,4± 
0,39 

166,46± 
16,53 
**** 

720,00± 
266,01 

*, 
****, 
***** 

3,62± 
0,79 

0,66± 
0,15 

К
ом

бі
но

ва
на

 
па

то
ло

гі
я 

(4
) 0,31± 

0,09 
0,13± 
0,03** 

2,06± 
0,37 

80,88± 
15,72 

**, 
***, 
**** 

292,50± 
84,17 
**** 

6,68± 
1,89 

0,73± 
0,15 

 Примітки: достовірність відмінностей між показниками р< 0,05: * – другої та третьої 
груп; ** – першої та четвертої груп; *** – другої та четвертої груп; **** – третьої та четвертої 
груп; ***** – першої та третьої груп. ЛФ – лужна фосфатаза. АсАт – аспартатамінотрансфераза. 
 

Достовірна різниця в значеннях концентрації глюкози виявлена між 

групами пацієнтів із патологією ССС та захворюваннями ШКТ. 

Дещо іншу динаміку спостерігали стосовно концентрації лактату в ротовій 

рідині: без соматичної патології – (0,24±0,04) ммоль/л, із ураженнями ШКТ – 

(0,19±0,08) ммоль/л, із патологією ССС – (0,19±0,05) ммоль/л, із комбінованою 

патологією – (0,13±0,03) ммоль/л. Такі результати вказують, що лише в пацієнтів 
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без соматичної патології спостерігаємо рівень лактату в межах норми – (0,2-

0,44) ммоль/л [233, 305]. Виявлено достовірну різницю між показниками 

концентрації лактату в групах без соматичної патології та з комбінованою 

патологією р< 0,05. 

Дослідження концентрації загального кальцію показало, що найбільш 

високий рівень спостерігали в пацієнтів із комбінованою патологією 

(2,06±0,37) ммоль/л; дещо нижчий – у групі з патологією ССС – (1,90±0,29) 

ммоль/л та захворюваннями ШКТ – (1,4±0,39) ммоль/л. У пацієнтів без 

соматичної патології виявлено найменший вміст елементу – (1,24±0,26) ммоль/л. 

Усі показники знаходяться в межах норми, згідно даних літератури (1,28-

2,5) ммоль/л [235, 305]. Достовірної різниці між показниками різних груп не 

виявлено. 

Вивчення вмісту фосфат-іонів засвідчило, що найвищий рівень у групі з 

патологією ШКТ – (166,46±16,53) мкг/мл; а найнижчий – (80,88±15,72) мкг/мл 

серед пацієнтів із комбінованою патологією У пацієнтів без соматичної патології 

концентрація становила (164,42±13,85) мкг/мл; дещо менше – (151,52±22,03) 

мкг/мл серед обстежених із захворюваннями ССС. Порівнюючи з показниками 

норми за даними літератури, відмітили, що лише в пацієнтів із комбінованою 

патологією вміст фосфат-іонів менший норми – (99,2-160) мкг/мл. Достовірна 

різниця показників встановлена між групами пацієнтів: без соматичної патології 

та з комбінованою патологією; із патологією ССС та з комбінованою патологією; 

із захворюваннями ШКТ та комбінованою патологією (р< 0,05). 

Стан органів ротової порожнини, концентрація метаболітів великою мірою 

залежать від активності ферментів змішаної слини. Так, серед пацієнтів, які мали 

захворювання ШКТ, активність ЛФ була найвищою – (720,00±266,01) нмоль/с·л, 

що вдвічі перевищувало показники норми – (220-330) нмоль/с·л, дещо менше 

значення цього показника в пацієнтів із патологією ССС – (322,22±85,27) 

нмоль/с·л, (р< 0,05) та в пацієнтів із комбінованою патологією (292,50±84,17) 

нмоль/с·л, (р<0,05). Активність ЛФ у пацієнтів без соматичної патології 
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становила – (281,43±45,67) нмоль/с·л, що відповідало показникам норми (220-330) 

нмоль/с·л. [235, 305].  

Аналізуючи активність каталази, відмітили найбільш високі показники 

середнього значення в групі пацієнтів із комбінованою патологією (6,68±1,89) 

ум.од. та серед пацієнтів без соматичної патології – (5,70±1,03) ум.од., дещо 

нижче в пацієнтів з ураженнями ССС – (5,58±2,39) ум.од.; найнижчий показник 

активності – (3,62±0,79) ум.од. був у пацієнтів із захворюваннями ШКТ. Середні 

значення в усіх групах не перевищували показників норми – (9,52±0,01) ум.од. 

Достовірної різниці між показниками груп не виявлено. Такі дані свідчать про 

різнонапрямлений характер змін в антиоксидантній системі організму пацієнта. 

Стосовно активності аспартатамінотрансферази, було відмічено найвище 

значення в пацієнтів із патологією ССС (0,79±0,17) мкмоль/год.·мл, дещо нижче – 

(0,73±0,15) мкмоль/год.·мл. серед представників групи з комбінованою 

патологією. Проміжне місце займає група пацієнтів з ураженнями ШКТ – 

(0,66±0,15) мкмоль/год·мл. Найнижча активність вказаного ферменту в пацієнтів 

із ЗПП без соматичної патології – (0,52±0,12) мкмоль/год·мл. Достовірної різниці 

групових середніх не виявлено. 

Аналізуючи тенденції до зміни усіх досліджуваних показників, відмітили, 

що концентрація глюкози в усіх групах значно перевищувала показники норми. 

Встановлено достовірну різницю між показниками груп: пацієнти з патологією 

ШКТ та патологією ССС (р< 0,05). Достовірно низький рівень лактату, порівняно 

з іншими групами, виявлено в пацієнтів із комбінованою патологією, причому це 

значення нижче показника норми (р<0,05). У пацієнтів із патологією ШКТ 

відмічено різке зростання активності ЛФ, порівняно з нормою та достовірну 

відмінність показника, порівняно з іншими групами (р< 0,05).  

Залежно від виду ортопедичної конструкції, якими користувалися пацієнти: 

ЧЗПП, ПЗПП та два види ЧЗПП і ПЗПП, спостерігали наступну динаміку зміни 

біохімічних показників в групі осіб без соматичної патології (табл. 6.2).  
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Таблиця 6. 2 

Величини біохімічних показників у пацієнтів без соматичної патології з різними 

видами конструкцій знімних пластинкових протезів 

Біохімічні 
показники 

Вид ортопедичної конструкції 
ЧЗПП ПЗПП ЧЗПП+ПЗПП 

Глюкоза (ммоль/л) 0,47±0,171 0,20±0,16 0,14± 0,041 
Лактат (ммоль/л) 0,19±0,05 0,24±0,07 0,29±0,09 
Кальцій (ммоль/л) 1,69±0,53 1,14±0,41 0,82±0,32 

Фосфат-іони 
(мкг/мл) 

146,74±20,521 148,55±25,502 214,75± 5,811,2 

ЛФ 
(нмоль/с·л) 

380,00±55,131 256,00±33,11 190,00 ±41,871 

Каталаза 
(ум. од. 

активності) 
5,04± 1,593 8,09 ±1,592,3 2,61 ±0,402 

АсАт 
(мкмоль/год·мл) 

0,78±0,14 0,40±0,21 0,33±0,19 

 Примітки: достовірність показників між групами р1< 0,05: 1 – із ЧЗПП та ЧЗПП+ПЗПП; 2 
– із ПЗПП та ЧЗПП+ПЗПП; 3– із ЧЗПП та ПЗПП. ЧЗПП – часткові знімні пластинкові протези. 
ПЗПП – повні знімні пластинкові протези. ЛФ – лужна фосфатаза. АсАт – 
аспартатамінотрансфераза. 

 

У пацієнтів, які користувалися ЧЗПП, спостерігали найвищий вміст глюкози 

(0,47±0,17) ммоль/л, що достовірно відрізнявся від показника в пацієнтів, які 

користувалися ЧЗПП та ПЗПП – (0,14±0,04) ммоль/л (р< 0,05).  

Найвищий вміст лактату простежували в пацієнтів, які користувалися 

частковими і повними знімними протезами – (0,29±0,09) ммоль/л, дещо менший 

серед обстежених із ПЗПП (0,24 ± 0,07) ммоль/л; найменший – у пацієнтів, які 

користувалися ЧЗПП – (0,19±0,05) ммоль/л. Достовірна різниця групових 

середніх не встановлена.  

Концентрація фосфат-іонів у пацієнтів, які користувалися ЧЗПП та ПЗПП, 

становила – (214,75±5,81) мкг/мл, що значно перевищувало показники в пацієнтів 

двох інших груп: із ЧЗПП та ПЗПП (146,74±20,51) мкг/мл та 

(148,55±25,50) мкг/мл відповідно. Достовірна різниця групових середніх виявлена 

між групами пацієнтів, які користувалися ЧЗПП та частковими і повними 
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знімними пластинковими протезами; ПЗПП та частковими і повними знімними 

пластинковими протезами (р< 0,05). 

Стосовно концентрації кальцію, то відмічено, що в пацієнтів, які 

користувалися ЧЗПП, цей показник досягав найбільш високих значень – 

(1,69±0,53) ммоль/л, у пацієнтів, які користувалися ЧЗПП та ПЗПП, він у два рази 

нижчий – (0,82±0,32) ммоль/л; проміжне значення (1,14±0,41) ммоль/л – у 

підгрупі з ПЗПП. Достовірна різниця між груповими середніми відсутня. 

Щодо активності ферментів, слід відмітити високий показник активності 

ЛФ у пацієнтів, які користувалися ЧЗПП – (380±104,88) нмоль/с·л, що достовірно 

відрізнявся від рівня в обстежених, які користувалися як ЧЗПП, так і ПЗПП 

(190±66,08) нмоль/с·л (р< 0,05). 

Найбільш високу активність антиоксидантного ферменту – каталази 

спостерігали в групі пацієнтів, які користувалися ПЗПП (8,09±1,59) ум.од., дещо 

нижчу – (5,04±1,59) ум.од. – які користувалися ЧЗПП та (2,61±0,41) ум.од. серед 

пацієнтів, які користувалися, як ЧЗПП, так і ПЗПП. Достовірна різниця групових 

середніх встановлена між показниками в осіб, які користувалися: ПЗПП та як 

ЧЗПП, так і ПЗПП, а також ЧЗПП та ПЗПП (р< 0,05). 

Вивчення активності аспартатамінотрансферази показало, що в пацієнтів, 

які користувалися ЧЗПП найвищий показник –(0,78±0,14) мкмоль/год·мл; він у 

2,3 раза вищий, ніж у пацієнтів, які користувалися частковими та повними 

знімними протезами. Достовірність показників у різних групах не виявлено. 

Наступним етапом дослідження було встановлення кореляційного зв’язку 

між деякими біохімічними показниками, відповідно до перебігів процесів обміну 

в ротовій порожнині пацієнтів, які користувалися ЗКПП. Вивчили зв'язок між 

рівнями глюкози і лактату; активністю ЛФ і концентрацією лактату; активністю 

ЛФ і концентрацією фосфат-іонів.  

Так у групі пацієнтів, які користувалися ЗКПП та не мали соматичної 

патології, не встановлено кореляційний зв'язок між лактатом і ЛФ, глюкозою і 

лактатом (r<0,2). Між ЛФ і фосфат-іонами встановлено обернений слабкий зв'язок 

(r= -0,36).  
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У групі з патологією ССС обернений середній зв'язок між лактатом і ЛФ 

(r= -0,44). Слабкий обернений зв'язок встановлено між ЛФ і фосфат-іонами (r= -

0,21). Між глюкозою та лактатом відсутній кореляційний зв'язок (r< 0,2). 

Аналізуючи кореляційні зв’язки в групі пацієнтів із захворюваннями ШКТ, 

відмічено відсутність такого типу зв’язку між вмістом лактату і ЛФ (r=-0,124). 

Прямий середній встановлено між ЛФ і фосфат-іонами (r=0,56); сильний прямий 

між глюкозою і лактатом (r=0,74). 

У групі пацієнтів які користувалися ЗКПП та мали комбіновану 

(поліморбідну) патологію, відсутній кореляційний зв'язок між наступними 

показниками: лактат і ЛФ, глюкоза і лактат (r<0,2). Слабкий обернений зв'язок 

відмічено між ЛФ і фосфат-іонами (r= -0,41). 

Аналіз кореляційного зв'язку між концентрацією лактату і активністю ЛФ у 

всіх групах досліджень показав, що найбільш достовірною була різниця вказаного 

зв’язку з групою пацієнтів, які мають ураження ШКТ. Кореляція між 

концентраціями глюкози і лактату достовірна у всіх групах досліджень. Прямий 

кореляційний зв'язок між активністю ЛФ і концентрацією фосфат-іонів був 

достовірний лише для групи пацієнтів із захворюваннями ШКТ, у порівнянні з 

іншими групами.  

Проведений аналіз біохімічних показників у пацієнтів, які користуються 

ЗКПП та мають соматичну патологію, засвідчив складність біохімічних процесів у 

ротовій рідині та дозволив враховувати динаміку їхньої зміни при оцінці ГСРП.  

 

6.2. Порівняльний аналіз біохімічних показників ротової рідини в 

пацієнтів, із різним станом гігієни знімних пластинкових протезів 

Під час виконання роботи було проведено вивчення взаємозв’язку 

найтиповіших для ротової рідини біохімічних показників у 50 пацієнтів із різним 

станом гігієни часткових та повних ЗПП як без соматичної патології, так з 

ураженнями органів і систем.  

Для оптимізації представлення отриманих результатів на основі ІГЗП було 

сформовано дві групи пацієнтів: зі значеннями індексу до 2,0 – належний 
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гігієнічний стан ЗПП, що об’єднав рівні «хороший» та «задовільний»; із 

значеннями 2,1–5,0 – не належний, що об’єднав – «незадовільний», «поганий» та 

«дуже поганий». Біохімічні показники ротової рідини пацієнтів із різним рівнем 

гігієни ЗПП без соматичної патології представлено в табл. 6.3. 

Таблиця 6.3 

Біохімічні показники ротової рідини пацієнтів без соматичної патології з 

різним рівнем гігієни знімних пластинкових протезів (М±m) 

Значення індексу 
гігієни знімних 
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«хороший», 
«задовільний» 

(1,1-2,0) 

0,32± 
0,13 

0,27±
0,06 

217,78±
55,32 

172,75±
19,72 

1,25± 
0,38 

5,74± 
1,93 

0,67± 
0,24 

«незадовільний», 
«поганий», «дуже 
поганий» (2,1-5,0) 

0,24± 
0,10 

0,25±
0,05 

345,71±
53,76 

156,10±
20,34 

1,07± 
0,35 

5,68± 
1,09 

0,41± 
0,09 

 Примітки: ЛФ –лужна фосфатаза. АсАт – аспартатамінотрансфераза. 
 

Достовірної різниці в значеннях біохімічних показників у пацієнтів без 

соматичної патології та різним рівнем гігієни знімних протезів не виявлено. 

Результати досліджень ротової рідини в пацієнтів із патологією ССС (табл. 

6.4.) показали, що в цієї групи обстежених, порівняно з пацієнтами без соматичної 

патології, рівень глюкози нижчий на 28%, лактату – на 4,7%, фосфат-іонів – на 

22,6%, активність каталази – на 30,5%. Поряд із цим спостерігали зростання 

активності ферментів ЛФ на 45,1%, аспартатамінотрансферази на 20,9% та 

концентрації кальцію на 36,8%. Наведені дані стосувалися пацієнтів, які мали 

значення ІГЗП «хороший» та «задовільний», що відповідало належному 

гігієнічному стану ЗПП.  
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Таблиця 6.4 

Біохімічні показники ротової рідини пацієнтів із патологією ССС та з 

різним рівнем гігієни знімних пластинкових протезів (М±m) 

Значення 
індексу гігієни 

знімних протезів 

Біохімічні показники 
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«хороший», 
«задовільний» 

(1,1-2,0) 

0,09± 
0,04 

0,16±
0,07 

316,00±
145,52 

133,67
±47,65 

1,71±
0,48 

3,99±
1,79 

0,81± 
0,16 

«незадовільний», 
«поганий», «дуже 
поганий» (2,1-5,0) 

0,22±
0,11 

0,23±
0,07 

330± 
91,10 

163,31
±21,78 

2,03±
0,39 

6,63±
4,08 

0,76± 
0,40 

 Примітки: ССС – серцево-судинна система. ЛФ – лужна фосфатаза. АсАт – 
аспартатамінотрансфераза. 

 

Стосовно хворих із неналежним рівнем гігієни, відмітили, що найбільш 

суттєві зміни спостерігали в концентрації кальцію, яка зросла на 89,7%, 

активності каталази та аспартатамінотрансферази, що відповідно підвищилися – 

на 16,7% та 85,4%, у порівнянні до показників пацієнтів без соматичної патології. 

Достовірна різниця між вищевказаними показниками різних груп не виявлена. 

Також недостовірною була різниця в значеннях біохімічних показників ротової 

рідини пацієнтів з ураженнями ССС, залежно від рівня гігієни ЗПП. 

У пацієнтів із захворюваннями ШКТ (табл. 6.5) достовірно відмінними були 

показники активності ЛФ, концентрацій кальцію та лактату між пацієнтами з 

належним та неналежним станом ЗПП (р<0,05). У разі належного гігієнічного 

стану ЗПП спостерігали підвищення показників концентрації глюкози на 40,6%, 

лактату – на 3,7%, фосфат-іонів – на 1,5%, активності ЛФ – на 96,3% у пацієнтів із 

захворюваннями ШКТ, у порівнянні з аналогічними в пацієнтів без соматичної 

патології. 
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Таблиця 6.5 

Біохімічні показники ротової рідини пацієнтів із захворюваннями ШКТ та 

різним рівнем гігієни знімних пластинкових протезів (М±m) 

Значення 
індексу гігієни 

знімних протезів 
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«хороший», 
«задовільний» 

(1,1-2,0) 

0,45±
0,12 

0,26±
0,06* 

427,50±
70,2* 

175,40± 
14,06 

1,24± 
0,25* 

3,82± 
0,78 

0,64± 
0,12 

«незадовільний», 
«поганий»,  

«дуже поганий» 
(2,1-5,0) 

0,98±
0,29 

0,07±
0,04 

936,00± 
177,31 

191,83± 
16,55 

2,17± 
0,17 

2,57± 
0,29 

1,75± 
0,58 

 Примітка. ШКТ – шлунково-кишковий тракт. ЛФ – лужна фосфатаза. АсАт – 
аспартатамінотрансфераза. *- достовірність різниці показників між належною та неналежною 
гігієною ЗПП р<0,05. 
 

У цих же групах спостерігали зниження наступних біохімічних показників: 

концентрації кальцію – на 0,8%, активності каталази – на 33,4% та 

аспартатамінотрансферази – на 4,5%. Достовірна різниця між вказаними 

показниками не встановлена.  

Між групами пацієнтів з ураженнями ШКТ та без соматичної патології в 

разі неналежного гігієнічного догляду відмічено достовірне підвищення 

показників концентрації глюкози в 4 рази, кальцію – у 2 рази, активності ЛФ – 2,6 

раза та аспартатамінотрансферази – у 4,2 раза (р<0,05). А також виявлено 

недостовірне підвищення концентрації фосфат-іонів на 22,9%. За неналежної 

гігієни ЗПП відмічено достовірне зниження концентрації лактату на 72% (р<0,05) 

та недостовірне – активності каталази на 54,8%. 

Порівнюючи біохімічні показники ротової рідини в пацієнтів із 

захворюваннями ССС та ШКТ, виявлено достовірну різницю між значеннями 

концентрації глюкози, активності ЛФ та аспартатамінотрансферази (р<0,05). 
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Під час вивчення характеру кореляційного зв’язку між біохімічними 

показниками ротової рідини пацієнтів, які мали значеннями ІГЗП «хороший», 

«задовільний» та не мали соматичної патології був достовірний обернений 

сильний зв’язок із концентрацією кальцію (r= -0,80), середній достовірний 

обернений з активністю аспартатамінотрансферази (r= -0,64). У разі неналежного 

стану гігієни ЗПП – достовірний прямий середній із каталазою (r=0,49), 

обернений достовірний середній з активністю аспартатамінотрансферази (r= -

0,50), а також недостовірний – із концентрацією кальцію (r= -0,44), слабкий 

обернений із концентраціями глюкози, лактату (r= -0,30). Між іншими 

біохімічними показниками та градаціями індексу не встановлено зв'язок (r<0,2). 

Аналізуючи кореляційний зв'язок між значеннями ІГЗП «хороший», 

«задовільний» та біохімічними показниками ротової рідини в пацієнтів, які 

користувалися ЗПП та мали патологію ССС, відмітили наступні види 

кореляційного зв’язку: сильний прямий з активністю аспартатамінотрансферази 

(r=0,73), слабкий прямий з активністю ЛФ (r=0,32), середній прямий із 

концентраціями глюкози (r=0,48), кальцію (r=0,65). Останній зв'язок був 

достовірний. Серед обернених типів кореляційного зв’язку встановлено: 

найвищий коефіцієнт кореляції -1,0 з активністю каталази; середній достовірний – 

із концентрацією фосфат-іонів (r= -0,54). Аналізуючи типи кореляційних зв’язків 

у пацієнтів із серцево-судинною патологією, що мали значення ІГЗП 

«незадовільний», «поганий» та «дуже поганий» відмітили: найсильніший тип 

прямого достовірного зв’язку (r=–0,98) із концентрацією кальцію; дещо менший, 

достовірний – з активністю каталази (r=0,79) та недостовірний – із концентрацією 

фосфат-іонів (r=0,92). Стосовно обернених кореляційних зв’язків, відмічено, 

сильний (r= -0,70) – із концентрацією глюкози; середній – з активністю 

аспартатамінотрансферази (r= -0,54).  

У групі пацієнтів із патологією ШКТ спостерігали наступні типи 

кореляційного зв’язку між належним рівнем гігієни і: активністю 

аспартатамінотрансферази – прямий середній (r=0,45), активністю каталази – 
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обернений середній (r= -0,50), активністю ЛФ – обернений слабкий (r= -0,20), 

концентрацією фосфат-іонів – обернений слабкий (r= -0,26).  

Аналізуючи взаємозв’язок між неналежним гігієнічним станом та 

вивченими біохімічними показниками в ротовій рідині пацієнтів, які 

користувалися ЗПП та мали захворювання ШКТ, відмічали наступні види 

кореляційного зв’язку: середній прямий із концентрацією фосфат-іонів (r=0,61), 

достовірний обернений сильний із концентрацією кальцію (r= -0,93), обернений 

середній з активністю каталази (r= -0,49), аспартатамінотрансферази (r= -0,50) та 

ЛФ (r= -0,69), а також концентрацією глюкози (r= -0,54). Достовірними з них були 

зв'язки з активністю ЛФ та концентрацією глюкози.  

Аналіз проведених досліджень, засвідчив встановлення взаємозв’язку між 

біохімічними показниками та станом гігієни ЗПП, що сприяло оцінці 

ефективності використання гігієнічних засобів для догляду за ротовою 

порожниною в пацієнтів, які користуються ЗКПП.  

 

6.3. Особливості метаболічних процесів у пацієнтів, які користуються 

знімними конструкціями пластинкових протезів та мають різний рівень 

гігієни ротової порожнини 

Метою дослідження було встановити метаболічні особливості ротової 

рідини пацієнтів, які користуються ЗПП та мають різний рівень ГРП. Найбільше 

серед обстежених було пацієнтів зі значенням індексу ІПГРП «поганий» – 47,6% 

(40), а найменше зі значенням «дуже поганий» – 14,3% (12). Значення індексу 

«хороший» та «задовільний» відповідно мали 21,4% (18), 16,7% (14).  

Аналіз досліджуваних параметрів представлено за середніми значеннями 

біохімічних показників у різних групах пацієнтів. Виділено залежність показників 

від стану ГРП за критеріями ІПГРП. Проведено кореляційний аналіз біохімічних 

показників із рівнем ГРП у пацієнтів із ЗПП.  

Рівень всіх досліджуваних біохімічних показників у пацієнтів, які 

користувалися ЗКПП, був достовірно більшим від таких в обстежених без 

стоматологічної та соматичної патології (контрольна група) р<0,05 (табл. 6.6.).  
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Таблиця 6.6 

Біохімічні показники ротової рідини пацієнтів досліджуваних груп (М±m) 

Групи 
дослідження 

Біохімічні показники 

ла
кт

ат
 

(м
мо

ль
/л

) 

гл
ю

ко
за

 
(м

мо
ль

/л
) 

се
чо

ва
 

ки
сл

от
а 

(м
км

ол
ь/

л)
 

се
чо

ви
на

 
(м

мо
ль

/л
) 

ам
іа

к 
(м

км
ол

ь/
л)

 

су
ль

фг
ід

ри
-

ль
ні

 г
ру

пи
 

(м
мо

ль
/л

) 

Контрольна 
група (34) 

0,18± 
0,02 

0,21± 
0,04 

143,94± 
8,59 

3,56± 
0,30 

45,96± 
6,83 

2,71± 
0,42 

П
ац

іє
нт

и 
із

 зн
ім

ни
ми

 к
он

ст
ру

кц
ія

ми
 

зу
бн

их
 п

ро
те

зі
в 

Усі (84) 0,34± 
0,071 

0,60± 
0,091 

219,74± 
13,541 

6,29± 
0,391 

85,21± 
10,631 

6,03± 
0,711 

Без сома-
тичної 

патології 
(34) 

0,21± 
0,02 

0,35± 
0,07 

177,33± 
17,87 

5,73± 
0,64 

62,59± 
16,93 

8,35± 
0,82 

Із сома-
тичною 
патоло- 

гією (50) 

0,40± 
0,112 

0,74± 
0,122 

249,00±1 
7,302 

6,60± 
0,49 

95,85± 
12,09 

4,63± 
0,432 

ЧЗПП 
(36) 

0,22± 
0,03 

0,43± 
0,09 

183,83± 
12,61 

6,60± 
0,56 

74,19± 
10,31 

6,10± 
0,94 

ПЗПП 
(48) 

0,41± 
0,11 

0,67± 
0,023 

245,10± 
19,193 

6,03± 
0,53 

108,11± 
19,583 

6,05± 
0,97 

Примітки: достовірні відмінності показників р<0,05 між: 1 – контрольною групою та 
групою пацієнтів, які користуються знімними пластинковими протезами; 2 – групами без та з 
соматичною патологією; 3 – групами пацієнтів, які користуються ЧЗПП і ПЗПП. 

 

У пацієнтів без соматичної патології, порівняно з тими, які мають 

соматичну патологію, достовірно нижчими були показники лактату, глюкози, а 

також сечової кислоти (р<0,05). Отримані результати можуть бути пов’язані з 

порушенням обміну речовин у разі соматичної патології обстежених, що 

супроводжувалося зростанням концентрації таких продуктів метаболізму, як 

глюкоза, лактат та сечова кислота в ротовій рідині. Між цими ж групами 

спостерігали достовірне збільшення загального вмісту сульфгідрильних груп – 

(8,35±0,87) ммоль/л проти (4,63±0,43) мммоль/л, що може бути пов’язане з 
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ослабленням неферментативного ланцюга антирадикального захисту ротової 

рідини в пацієнтів, які мають соматичну патологію. 

У ротовій рідині пацієнтів, які користувалися ЧЗПП, спостерігали 

достовірне зниження показників концентрації глюкози, сечової кислоти та аміаку. 

Отримані результати засвідчили значні метаболічні порушення у ротовій 

порожнині пацієнтів, які користуються ЗПП, пов’язані більшою мірою з 

наявністю соматичної патології, наростаючою втратою зубів та користуванням 

ЗПП. Ураховуючи вищенаведене, ретельному аналізу підлягало питання 

встановлення взаємозв’язку між досліджуваними продуктами метаболізму та 

ГСРП у контингенту пацієнтів, з яких 59,5% мали соматичні захворювання.  

При аналізі змін концентрації лактату та глюкози в пацієнтів із різним 

станом ГРП спостерігали тенденцію до зростання значень цих показників із 

зниженням їхнього рівня, за винятком для осіб із значенням ІПГРП «дуже 

поганий». Так, у групі з ІПГРП «хороший» концентрації лактату та глюкози 

становили відповідно (0,18±0,02) ммоль/л і (0,30±0,07) ммоль/л, «задовільний» - 

(0,25±0,06) ммоль/л і (0,49±0,12) ммоль/л, «поганий» – (0,44±0,03) ммоль/л і 

(0,84±0,18) ммоль/л та «дуже поганий» – (0,27±0,01) ммоль/л і (0,57±0,01) ммоль/л 

(табл. 6.7).  

Виявлене достовірне зменшення концентрацій лактату та глюкози в 

пацієнтів із станом ГРП «дуже поганий», порівняно з показниками в групі з 

ІПГРП «поганий» насамперед пов'язане з можливою елімінацією глюкози 

патогенними мікроорганізмами, кількість яких зростає за таких умов.  

Концентрація сечовини була найбільшою в ротовій рідині пацієнтів, які 

мали значення індексу ІПГРП «поганий» – (7,37±0,65) ммоль/л і достовірно 

відрізнялася від аналогічного значення в групі обстежених із рівнем індексу 

«хороший», де вона становила (5,28±0,59) ммоль/л (р<0,05). 
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Таблиця 6.7  

Біохімічні показники ротової рідини пацієнтів досліджуваних груп із різними 

значеннями ІПГРП (М±m) 

Групи 

дослідження 

Біохімічні показники 

ла
кт

ат
 

(м
мо

ль
/л

) 

гл
ю

ко
за

 
(м

мо
ль

/л
) 

се
чо

ва
 

ки
сл

от
а 

(м
км

ол
ь/

л)
 

се
чо

ви
на

 
(м

мо
ль

/л
) 

ам
іа

ку
 

(м
км

ол
ь/

л)
 

су
ль

фг
ід

ри
ль

ні
 

гр
уп

и 
(м

мо
ль

/л
) 

ІП
ГР

П
 

«хороший» 
(18) 

0,18± 
0,02 

0,30± 
0,07 

137,71± 
14,48 

5,28± 
0,59 

59,38± 
3,98 

4,00± 
0,05 

«задовіль-
ний» (14) 

0,25± 
0,06 

0,49± 
0,12 

217,40± 
12,351 

5,16± 
0,89 

47,36± 
8,23 

5,03± 
0,95 

«поганий» 
(40) 

0,44± 
0,031 

0,84± 
0,181 

261,25± 
22,081 

7,37± 
0,651 

89,54± 
8,971,2 

6,29± 
0,971,2 

«дуже 
поганий» (12) 

0,27± 
0,011 

0,57± 
0,011 

193,67± 
32,06 

5,83± 
0,70 

220,12± 
7,241,2,3 

10,50± 
0,411,2,3 

Примітки: достовірні відмінності (р<0,05) показників між: 1 – групою із значенням 
індексу «хороший» та групами з іншими рівнями гігієни); 2 – групою із значенням індексу 
«задовільний» та групами з іншими рівнями; 3 – групою із значенням індексу «поганий» та 
групами з іншими рівнями гігієни. ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. 

 

Спостерігали достовірне (р<0,05) збільшення концентрації аміаку в групах 

із ІПГРП «поганий» і «дуже поганий» порівняно з групами, де ІПГРП був 

«хороший» і «задовільний»: відповідно (89,54±8,97) мкмоль/л і 

(220,12±7,24) мкмоль/л, проти (59,38±3,98) мкмоль/л та (47,36±8,23) мкмоль/л 

(р<0,05). Крім того, значення цього показника достовірно відрізнялися в групах з 

ІПГРП «поганий» і «дуже поганий» – (89,54±8,97) мкмоль/л, проти 

(220,12±7,24) мкмоль/л (р<0,05). 

Достовірне зростання концентрації сульфгідрильних груп відзначено в 

пацієнтів із значеннями ІПГРП «поганий» і «дуже поганий», які відповідно 

становили (6,29±0,97) мкмоль/л та (10,50±0,41) мкмоль/л, проти (4,00±0,05) 

мкмоль/л у пацієнтів з ІПГРП «хороший» і (5,03±0,95) мкмоль/л з ІПГРП 

«задовільний» (р<0,05). 
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Встановлено прямий середній за величиною кореляційний зв'язок між 

значеннями ІПГРП і концентраціями аміаку (r=0,65) та загальним вмістом 

сульфгідрильних груп (r=0,52). Це дає підстави вважати визначення концентрацій 

аміаку та загального вмісту сульфгідрильних груп прогностичними показниками 

при діагностиці ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП. 

Сильний за величиною кореляційний зв’язок встановлено між 

концентраціями лактату, глюкози, аміаку, загального вмісту сульфгідрильних 

груп та градаціями ІПГРП. Зокрема, при значенні ІПГРП «хороший» сильний 

обернений кореляційний зв'язок встановлено з концентраціями глюкози (r= -0,80) 

та аміаку (r= -0,91). За цього ж значення ІПГРП встановлено прямі середні 

кореляційні зв'язки з концентраціями лактату (r=0,49), загальним вмістом 

сульфгідрильних груп (r=0,46), та обернений із концентрацією сечової кислоти 

(r= -0,44).  

При значенні ІПГРП «задовільний» встановлено прямі кореляційні зв'язки: 

сильний із концентрацією лактату (r=0,92) та середній із концентрацією аміаку 

(r=0,46), а також обернені середні з концентраціями сульфгідрильних груп (r=       

-0,63) та глюкози (r= -0,42). У пацієнтів із значеннями ІПГРП «поганий» середніх 

та сильних кореляційних зв’язків із досліджуваними показниками не виявлено. 

За найгіршого стану ГРП (ІПГРП «дуже поганий») кореляційні зв'язки 

встановлено з концентраціями глюкози – сильний прямий (r=0,98), аміаку – 

середній прямий (r=0,46), вмістом сульфгідрильних груп - сильний обернений 

(r= -0,98), із концентрацією лактату – середній обернений (r= -0,52).  

Отримані результати дозволили поряд із клінічними індексами та 

мікробіологічними показниками використати метаболічні показники ротової 

рідини як у діагностиці вихідного рівня ГСРП, так і на основі їхньої динаміки 

рекомендувати комплекс заходів професійної та індивідуальної гігієни, а також 

підтверджувати їхню ефективність. 

Важливими були дослідження, пов’язані з особливостями зміни активності 

ОДК у пацієнтів, які користуються ЗКПП та мають різний рівень ГРП. Вивчення 



194 

активності ОДК, засвідчило достовірну відмінність між активністю ферменту в 

пацієнтів із різними значеннями ІПГРП та контрольною групою (табл.6.8). 

Таблиця 6.8 

Рівень активності ОДК (нмоль/(хв х мл)) у пацієнтів із різними значеннями ІПГРП 

та в контрольній групі (М±m) 

«хоро 
ший» 

(<25,7) 
 

«задовіль- 
ний» 

(25,8-44,0) 
 

«поганий» 
(44,1-75,0) 

 

«дуже 
поганий» 
(75,1-100) 

 

Середнє значення 
у всіх пацієнтів, 

які користуються 
ЗПП 

контрольна 
група 

 

26,13± 
4,50* 

33,54± 
3,16* 

106,58± 
13,81* 

236,25 ± 
32,62* 67,46 ± 9,83* 45,86 ± 

7,66 
Примітки: ОДК – орнітиндекарбоксилаза. ІПГРП – інтегральний показник гігієни 

ротової порожнини. *- достовірні (р≤0,05) відмінності щодо даних у контрольній групі.  
 

У пацієнтів зі значеннями ІПГРП «хороший» та «задовільний» показник 

активності ферменту був менший (відповідно на 43,0% та на 26,9 %, р≤0,05), а в 

групах – «поганий» та «дуже поганий» більший (відповідно в 2,3 та в 5,2 раза, 

р≤0,05), ніж у пацієнтів контрольної групи.  

За допомогою дисперсійного аналізу встановлено, що стан ГРП суттєво 

впливав на значення активності ОДК. Із погіршенням ГРП, а значить зростанням 

ІПГРП, показники ОДК були достовірно відмінні та мали тенденцію до 

підвищення. Так, в обстежених зі значеннями ІПГРП «поганий» та «дуже 

поганий» активність ОДК у 4,1–9,0 раза (р≤0,05) більша, ніж у пацієнтів із 

значеннями «хороший» та в 3,2–7,1 раза (р≤0,05) більші, ніж у пацієнтів зі 

значеннями «задовільний». 

Активність ОДК змінювалася, залежно від виду конструкції, наявності 

соматичної патології та кількості зубів у ротовій порожнині (табл. 6.9). 

Простежували найбільшу активність ОДК у пацієнтів, які одночасно 

користувалися частковими та повними ЗПП – (119,80±30,80) нмоль/(хв. х мл), цей 

показник перевищив аналогічний у пацієнтів, які мали ЧЗПП (58,25±9,57) 

нмоль/(хв. х мл) та ПЗПП (56,80±19,20) нмоль/(хв х мл) більше, ніж у два рази 

(р≤0,05). 
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Таблиця 6.9  

Активність ОДК (нмоль/(хв х мл)) у різних клінічних групах дослідження (М±m) 

Пацієнти, які користуються 

різними видами ЗПП 

Соматична 

патологія Кількість 

зубів ≥6 

Кількість 

зубів <6 
ЧЗПП ПЗПП 

ЧЗПП+ 

ПЗПП 
наявна відсутня 

58,25± 

9,57 

56,80±

19,20 

119,80± 

30,801,2 

101,15± 

16,90 

37,45± 

4,943 

69,40± 

12,40 

100,40± 

21,90 
Примітки: достовірні відмінності (р≤0,05) між показниками в пацієнтів із: 1- ЧЗПП та 

частковими + повними знімними протезами; 2 – ПЗПП та частковими + повними знімними 
протезами; 3 – наявною та відсутньою соматичною патологією. ОДК – орнітиндекарбоксилаза. 
ЧЗПП – часткові знімні пластинкові протези. ПЗПП – повні знімні пластинкові протези. 
 

Також спостерігали зростання активності ферменту (у 2,7 раза, р≤0,05) у 

пацієнтів, які мали соматичну патологію щодо обстежених без соматичної 

патології. Простежували зростання активності ОДК у пацієнтів, які мали <6 зубів, 

ніж у пацієнтів, які мали ≥6 зубів, проте ця різниця не була достовірною.  

Показники активності ОДК у різних клінічних групах, залежно від стану 

ГРП (на основі значень індексу ІПГРП), представлено в табл. 6.10. 

Таблиця 6.10 

Активність ОДК(нмоль/(хв хмл) у різних клінічних групах дослідження, залежно 

від значень ІПГРП (М±m)  

Значення 
ІПГРП 

(ум. од.) 
Групи 

«хороший», 
«задовільний» 
(<25,7 – 44,0) 

 

«поганий», «дуже поганий» 
(44,1 – 100) 

 

Соматична 
патологія 

наявна 34,29±3,87 161,17±21,95* 
відсутня 29,67±3,45 72,5±9,97*,1 

Кількість 
зубів у 
ротовій 

порожнині 

≥6 33,75±4,70 101,10±17,30* 

<6 31,00±3,20 187,70±29,80*, 2 
Примітки: достовірні відмінності (р≤0,05) між показниками в пацієнтів із: * - різними 

значеннями ІПГРП; 1 - значеннями ІПГРП (44,1–100): між групами із наявною і відсутньою 
соматичною патологією; 2 - значеннями ІПГРП (44,1–100): між групами, де ≥6 та <6 зубів. 
ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ОДК – орнітиндекарбоксилаза. 



196 

У пацієнтів зі значеннями ІПГРП «поганий» та «дуже поганий» між усіма 

виділеними клінічними групами показники активності досліджуваного ферменту 

були достовірно вищі (у 2,44 – 6,05 раза, р≤0,05) щодо даних в обстежених зі 

значеннями ІПГРП «хороший» та «задовільний». За належного ГСРП достовірної 

різниці між показниками активності ОДК у різних клінічних групах дослідження 

встановлено не було. Натомість у пацієнтів із неналежним ГСРП та наявністю 

соматичної патології активність ОДК була достовірно більшою в 2,2 раза (р≤0,05), 

ніж в пацієнтів без соматичної патології. Також в обстежених зі значеннями 

ІПГРП «поганий» та «дуже поганий» у разі наявності в ротовій порожнині менше 

шести зубів спостерігали достовірне зростання активності ферменту на 85,7% 

(р≤0,05) щодо даних у пацієнтів, які мали більше шести природних зубів. 

Для встановлення взаємозв’язку між активністю ОДК та рівнем ГРП у 

пацієнтів із ЗПП за різних клінічних ситуацій проведено кореляційний аналіз 

(табл. 6.11).  

Таблиця 6.11 

Рівень кореляційного взаємозв’язку між активністю ОДК та рівнем ІПГРП за 

різних клінічних варіантів (r) 

Значення 
ІПГРП  

(ум. од.) 
Групи 

«хороший», 
«задовільний» 

<25,7 – 44,0 
  

«поганий», «дуже 
поганий» 
44,1 – 100 

  
Соматична 
патологія 

наявна 0,12 0,72 
відсутня 0,23 -0,19 

Кількість 
зубів у 
ротовій 
порожнині 

≥6 -0,27 0,46 

<6 0,29 0,85 

Всі пацієнти із ЗПП 0,21 0,75 
0,85 

Примітки: ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ОДК – 
орнітиндекарбоксилаза. 

 

Установлено, що в усіх пацієнтів, які користувалися ЗКПП, зі зростанням 

значення ІПГРП, а значить, погіршенням стану гігієни, спостерігали зростання 

активності ОДК, про що свідчить наявність прямого сильного кореляційного 
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взаємозв’язку (r=0,85). Також така залежність простежується між даними 

активності ферменту серед пацієнтів зі значеннями ІПГРП «поганий» та «дуже 

поганий» (прямий сильний кореляційний взаємозв’язок, r=0,75). Погіршення 

стану ГРП зумовлює зростання рівня активності ОДК у пацієнтів із соматичною 

патологією (r=0,72) та при наявності в ротовій порожнині <6 зубів (r=0,85).  

Таким чином, в осіб, що користуються ЗКПП, спостерігали достовірне 

зростання рівня активності ОДК по мірі підвищення значень ІПГРП від рівня 

«хороший» до «дуже поганий». Встановлено наявність прямого сильного 

кореляційного зв'язку між активністю ОДК та значеннями індексу ІПГРП, що 

дозволило використовувати показник активності ферменту, як маркер стану ГРП 

у пацієнтів, що користуються ЗПП. 
 

6.4. Динаміка змін реологічних властивостей ротової рідини в пацієнтів 

із різним рівнем гігієни ротової порожнини, які користуються знімними 

пластинковими протезами 

Важливими характеристиками ротової рідини в пацієнтів, які користуються 

ЗКПП, що впливають на ГСРП є деякі фізичні та фізико-хімічні показники. 

Проведено їхнє вивчення та проаналізовано залежність від рівня ГРП (див. 

підрозділ 2.3.3.). Для діагностики стану ГРП у пацієнтів, які користуються ЗПП, 

розроблений індекс – ІПГРП – визначали з використанням експертно-аналітичної 

комп’ютерної програми. 

Встановлення рівня інформативності досліджуваних показників по 

відношенню до проблеми, що вивчалася проведено з використанням факторного 

аналізу за методом головних компонентів. За результатами об’єктивного 

клінічного обстеження пацієнтів, які користувалися ЗКПП та взяли участь у 

дослідженні було 39,5% (34) чоловіків та 60,5% (52) жінок. Діагностовано 

загальносоматичну патологію в 51,2% (44) пацієнтів. Двома ЗПП користувалося 

60,5% (52) обстежених, одним ЗПП – 39,5% (34). Було обстежено 39,1% (54) 

конструкцій ЧЗПП та 60,9% (84) ПЗПП. Уперше виготовленими ЗПП 

користувалося 53,5% (46) обстежених, повторно - 46,5% (40). Найбільше серед 
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обстежених було пацієнтів, які користувалися знімними протезами до року – 

41,9% (36), а найменше – більше трьох років – 25,6% (22). У терміни від року до 

трьох, знімними протезами користувалися 32,6% (28) пацієнтів. У всіх 

обстежених, які користувалися ЗПП, було визначено індекс - ІПГРП. Найбільше 

було пацієнтів із значеннями індексу «задовільний» – 39,5% (34), та «поганий» – 

39,5% (34), а найменше зі значенням – «хороший» – 9,3% (8). Значення індексу 

«дуже поганий» визначено в 11,6% (10) пацієнтів.  

Для характеристики фізико-хімічних процесів у ротовій порожнині 

пацієнтів із ЗКПП вибрані показники: рН, в’язкість, швидкість слиновиділення, 

концентрація муцину. Результати досліджень представлено в табл. 6.12.  

Таблиця 6.12 

Фізико-хімічні параметри ротової рідини в обстежених пацієнтів (М±m) 

Показники 
 

Групи 
дослідження 

рНл. 
(ум. од.) 

рН кл. 
(ум. од.) 

в’язкість 
(ум. од.) 

υ слинови- 
ділення 
(мл/хв) 

концент-
рація 

муцину, 
(мг/100 

мл) 
 

Контрольна група 6,95±0,041 6,42±0,151 2,82±0,251 0,82±0,121 92,77± 
9,841 

П
ац

іє
нт

и 
з З

П
П

 Усі 6,58±0,05 5,90±0,07* 5,25±0,15 0,31±0,02 179,09± 
8,11 

Без 
соматичної 
патології (І) 

6,71±0,06 6,04±0,17* 5,16±0,14 0,31±0,02 153,54± 
5,49 

Із 
соматичною 
патологією 

(ІІ) 

6,37±0,062 5,82±0,08* 5,40±0,34 0,22±0,022 199,04± 
16,472 

Примітки: достовірність різниці показників груп, (р<0,05): 1 – між нормою і всіма 
пацієнтами, які користуються ЗПП, 2 – між пацієнтами із соматичною патологією та без 
патології; * – між рН клінічне і рН лабораторне. ЗПП – знімні пластинкові протези. рНл – 
концентрація водневих іонів визначена в лабораторії. рНкл. – концентрація водневих іонів 
визначена в ротовій порожнині. υ – швидкість. 

 
Усі досліджувані показники в групі пацієнтів, які користуються ЗКПП 

достовірно відрізнялися від таких у контрольній групі. Зокрема, зниженими були 

показники рН як у разі клінічного вимірювання, так і лабораторного – (6,42±0,15) 
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ум. од. при (5,90±0,07) ум.од.; (6,95±0,04) ум.од. при (6,58±0,05) ум.од., також у 

пацієнтів цієї ж групи відмічено – у 2,6 раза зменшення швидкості 

слиновиділення, збільшення в 1,9 раза в’язкості та в 1,98 раза концентрації 

муцину (р<0,05). Таким чином, у всіх обстежених, які користувалися ЗПП, 

спостерігали значні відхилення показників ротової рідини, порівняно з 

пацієнтами, які не мали стоматологічної та соматичної патології. 

Серед пацієнтів із ЗПП, які мали соматичну патологію (ІІ група) 

спостерігали достовірне зниження показників: рНл, швидкості слиновиділення, у 

порівнянні з групою пацієнтів без соматичної патології (І група), відповідно 

(6,37±0,06) ум.од., при (6,71±0,06) ум.од.; (0,22±0,02 ) мл/хв, при (0,31±0,02) 

мл/хв. (р<0,05). Натомість у пацієнтів ІІ групи, достовірно збільшувалася 

концентрація муцину (199,04±16,47) мг/100 мл при (153,54±5,49) мг/100 мл, у 

порівнянні з показником І групи. 

Під час виконання досліджень провели порівняння двох методів визначення 

показника рН: лабораторного та клінічного. Спостерігали достовірні відмінності 

(р<0,05) як в усіх обстежених пацієнтів із ЗКПП, так і в І та ІІ групах. Відповідно 

до значень індексу ІПГРП отримані показники було поділено на групи: 

«хороший», «задовільний», «поганий» та «дуже поганий» (табл. 6.13).  

Серед фізико-хімічних показників із погіршенням стану ГРП спостерігали 

достовірне зменшення показників водневого потенціалу (клінічно та 

лабораторно), зокрема між пацієнтами зі значенням ІПГРП «хороший», 

«задовільний», «поганий» і «дуже поганий»; та швидкості секреції ротової рідини 

серед пацієнтів із значеннями «хороший» та «поганий», «дуже поганий», а також 

«задовільний», «поганий» та «дуже поганий». Натомість спостерігали достовірне 

зростання в’язкості та концентрації муцину. Так показники в’язкості 

збільшувалися в пацієнтів із значеннями ІПГРП «хороший» та «поганий», «дуже 

поганий», а також «задовільний», «поганий» та «дуже поганий». Концентрація 

муцину достовірно зростала в групах «хороший» та «поганий», «дуже поганий», а 

також «задовільний» і «поганий» та «дуже поганий». 
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Таблиця 6.13 

Середні значення досліджуваних показників ротової рідини в пацієнтів із різними 

значеннями ІПГРП (М±m) 

ІПГРП 
 

рН л. 
(ум.о) 

рН кл. 
(ум.о) 

в’язкість 
(ум.о) 

υ слино- 
виділення, 

(мл/хв) 

концентра- 
ція муцину 
(мг/100 мл) 

(<25,7) 
«хороший» 

6,75± 
0,181 

6,13± 
0,081 

4,55± 
0,601,5 

0,41± 
0,061,5 

145,73± 
21,351,5 

(25,8–44,0) 
«задовіль-

ний» 

6,57± 
0,093 

5,90± 
0,09* 3 

5,11± 
0,163 

0,30± 
0,033 

145,67± 
1,442,3 

(44,1–75,0) 
«поганий» 

6,61± 
0,064 

5,84± 
0,16*4 

5,26± 
0,224 

0,25± 
0,024 

219,21± 
14,39 

(75,1–100) 
«дуже 

поганий» 

6,10± 
0,04 

5,45± 
0,01* 

6,65± 
0,25 

0,22± 
0,08 

287,80± 
39,17 

Примітки: достовірні відмінності між показниками у пацієнтів із різними значеннями 
ІПГРП (р<0,05): 1 – «хороший» і «дуже поганий», 2 – «задовільний» і «поганий», 3 – 
«задовільний» і «дуже поганий», 4 – «поганий» і «дуже поганий», 5 – «хороший» і «поганий»; * 
- між рН клінічне і рН лабораторне. ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. 
рН – концентрація водневих іонів. υ – швидкість. 

 

Достовірно не відрізнялися між собою досліджувані показники у групах із 

значеннями ІПГРП «хороший» та «задовільний», що може вказувати на 

збалансованість певних фізико-хімічних процесів за умови існування 

оптимального стану ГРП у пацієнтів із ЗПП. 

Простежували достовірну зміну показників, зокрема, зростання 

концентрації муцину в пацієнтів із значеннями ІПГРП «поганий» та «дуже 

поганий» до (219,21±14,39) мг/100 мл та (287,80±39,17 мг) /100 мл відповідно. За 

такого ж стану гігієни відмічали достовірні підвищення рН ротової рідини за 

двома методами вимірювання, в’язкості та зменшення швидкості слиновиділення, 

що свідчить про значне погіршення гомеостазу в ротовій порожнині. Якщо між 

групами пацієнтів із значеннями ІПГРП «хороший» та «поганий», достовірно 

відмінними (у бік наростання патологічних змін) були показники в’язкості, 

швидкості, слиновиділення та муцину, то між групами пацієнтів із значеннями 

ІПГРП «хороший» та «дуже поганий», достовірно відмінними були всі 
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досліджувані показники. Тому, можемо припустити існування певних 

компенсаторних механізмів, які впливають на фізико-хімічні параметри ротової 

рідини, у разі значень ІПГРП «хороший» та «задовільний». Очевидно, мають 

місце порушення системи регуляції гомеостазу ротової порожнини, при 

погіршенні ГСРП – «поганий» та «дуже поганий».  

У разі порівняння двох методів вимірювання рН, встановили, що достовірно 

нижчими були показники, отримані при клінічному методі, за всіх значень 

ІПГРП, крім «хороший», що свідчить про безпосередній вплив місця вимірювання 

– під’язикова фронтальна ділянка, де розміщена під’язикова слинна залоза та 

інтенсивність зсуву кислотно-основної рівноваги в ротовій порожнині. 

Під час виконання дослідження було проведено порівняльний аналіз фізико-

хімічних показників у пацієнтів, які користуються ЗПП та мають або не мають 

соматичну захворюваність (І та ІІ групи ) за певного рівня ГРП (табл. 6.14).  

Таблиця 6.14 

Середні значення досліджуваних показників ротової рідини в пацієнтів із 

наявністю та відсутністю загальносоматичної захворюваності та різними 

значеннями ІПГРП (М±m) 

ІПГРП 
рНл. 

(ум. од) 
рНкл. 

(ум. од) 
В’язкість 
(ум. од) 

υ слино-
виділення 

(мл/хв) 

Концентрація 
муцину 

(мг/100 мл) 
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

«хоро- 
ший», 

«задовіль- 
ний» 

6,74 
± 

0,09* 

6,26
± 

0,05 

5,99
± 

0,141 

5,93
± 

0,071 

5,14
± 

0,22 

4,78
± 

0,10 

0,38
± 

0,04* 

0,25
± 

0,04 

145,47
± 

6,25 

149,50
± 

1,52 

«поганий»
 «дуже  

поганий» 

6,67 
± 

0,07 

6,45
± 

0,092 

6,18
± 

0,30 

5,71
± 

0,141 

5,18
± 

0,13 

5,90
± 

0,582 

0,27
± 

0,022 

0,20
± 

0,04 

204,07
± 

13,542 

232,07
± 

23,242 
Примітки: достовірні відмінності між показниками (р<0,05): * - у пацієнтів І та ІІ груп; 1 

- рН клінічне і рН лабораторне  2 – за рівнями гігієни на основі ІПГРП у пацієнтів І та ІІ груп. І 
група - пацієнти без соматичної патології, ІІ група - пацієнти із соматичною патологією. ІПГРП 
– інтегральний показник гігієни ротової порожнини. рН – концентрація водневих іонів. υ – 
швидкість. 
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У пацієнтів із значеннями ІПГРП «хороший» та «задовільний», спостерігали 

достовірне зміщення (р<0,05) показника рН, виміряного лабораторним методом, у 

кислу сторону в пацієнтів ІІ групи (6,26±0,05) ум.од., порівняно з даними в І групі 

(6,74±0,09) ум.од. Також у обстежених із соматичною патологією достовірно 

зменшувалася швидкість слиновиділення – (0,25±0,04) мл/хв, при (0,38±0,04) 

мл/хв. У разі значень ІПГРП «поганий» та «дуже поганий» не встановили 

достовірні відмінності між показниками І та ІІ груп, що може свідчити про вплив 

на досліджувані фізико-хімічні показники, як наявності соматичної патології, так і 

фактору ГРП. 

У пацієнтів без соматичної патології з погіршенням стану ГРП 

простежували достовірне підвищення концентрації муцину та зниження 

швидкості слиновиділення. У пацієнтів ІІ групи встановлено достовірне 

підвищення таких показників як рН за лабораторним методом вимірювання, 

в’язкість та концентрація муцину. 

Показник рН за методом визначення, достовірно відрізнявся в пацієнтів із 

значеннями ІПГРП «хороший», «задовільний», як у І, так і ІІ групах (за клінічним 

методом відмітили достовірне зменшення(р<0,05). У пацієнтів із значеннями 

ІПГРП «поганий», «дуже поганий» достовірне зменшення показника рН було 

лише в пацієнтів із соматичною патологією(р<0,05).  

Таким чином, отримані результати дозволили стверджувати, що в разі 

належного ГСРП пацієнтів із ЗПП, які мають соматичну патологію, показники 

рНл. та швидкість слиновиділення є зниженими, у порівнянні з аналогічними в 

пацієнтів, які не мають соматичної патології. У разі неналежного гігієнічного 

стану різниця досліджуваних показників між І та ІІ групами не встановлена. 

Для вивчення характеру взаємозв’язку між досліджуваними фізико-

хімічними показниками та ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, було 

проведено визначення параметричного коефіцієнта кореляції Браве-Пірсона.  

Серед найважливіших було встановлено наступні кореляційні зв’язки: 

достовірні прямі середні – між концентрацією муцину (r=0,53), показником 

в’язкості (r=0,49) та значеннями ІПГРП у цілому.  
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У групі пацієнтів із значеннями ІПГРП «поганий» та «дуже поганий» 

встановлено достовірний прямий середній зв’язок між рівнем гігієни та 

показниками в’язкості (r=0,67), концентрацією муцину (r=0,53). 

За належної ГРП (значення ІПГРП «хороший» та «задовільний») у пацієнтів І 

групи встановлено обернені середні кореляційні зв’язки з такими показниками як 

рНкл (r=-0,64) та швидкість слиновиділення (r=-0,49), а в пацієнтів ІІ групи - 

сильний обернений зв'язок із рНл. (r=-0,79), концентрацією муцину (r=-0,85). 

У разі значень ІПГРП «поганий» та «дуже поганий» встановлено сильний 

прямий зв'язок у пацієнтів І групи з концентрацією муцину (r=0,88) та сильний 

обернений із швидкістю слиновиділення (r=-0,77). У пацієнтів ІІ групи 

встановлено прямий сильний зв'язок із показником в’язкості (r=0,98) та обернений 

сильний із швидкістю слиновиділення (r=-0,90). 

Ураховуючи достовірні відмінності між досліджуваними показниками за 

різних значень ІПГРП та силу і напрямок кореляційного зв’язку, встановлено, що 

в пацієнтів без соматичної патології за належної ГРП є тенденція до зміщення в 

лужну сторону рНкл та зростання швидкості слиновиділення, у разі неналежного 

гігієнічного стану – зменшення швидкості слиновиділення та збільшення 

концентрації муцину. У разі наявності соматичної патології спостерігали 

зміщення в лужну сторону рНл, зменшення концентрації муцину з покращенням 

ГРП та зростання показника в’язкості, зменшення швидкості слиновиділення при 

погіршенні ГРП.  

Із метою встановлення найбільш інформативного чинника серед 

досліджуваних фізико-хімічних показників, по відношенню до зміни індексу 

ІПГРП провели факторний аналіз. На основі якого встановлено, що в 78,6% 

випадків, вибрані параметри є індикаторами ГСРП, а в 21,4% – простежується 

вплив інших неконтрольованих чинників. 

Встановлено, що в людей із значеннями ІПГРП «хороший», «задовільний» 

та які не мають соматичної патології, питома вага інформативності фізико-

хімічних показників становила 6,5%. Найбільший ваговий коефіцієнт серед 

досліджуваних чинників характерний для рНкл - 40,43%. У пацієнтів із належною 
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гігієною, які мають соматичну патологію, інформативність фізико-хімічних 

показників становила 21,7%. Найбільші вагові коефіцієнти в цьому випадку 

характерні для рНл (62,41%) і концентрації муцину (72,25%).  

Аналогічний внесок рівня ІПГРП і в пацієнтів із неналежною гігієною, які 

не мають соматичної патології, що становило 21,8%. Однак, інформативними тут 

були швидкість слиновиділення (59,29%) та концентрація муцину (77,44%). Щодо 

інформаційної значущості фізико-хімічних показників у пацієнтів із неналежною 

ГРП (ІПГРП – «поганий» та «дуже поганий») і соматичними захворюваннями, то 

слід відзначити, що більшу інформативну цінність тут мали – в’язкість (96,04%) 

та швидкість слиновиділення (81,00%), питома вага яких становила 28,6%. 

Отримані результати об’єктивно характеризують стан ГРП і можуть бути 

використані як для його діагностики, так і при подальшій оцінці ефективності 

рекомендованого комплексу професійних та індивідуальних гігієнічних заходів.  

 

6.5. Результати вивчення елементного складу твердих відкладень на 

базисах знімних протезів та зубах 

Із метою уточнення механізмів каменеутворення в пацієнтів, які 

користуються ЗКПП було встановлено елементний склад твердих відкладень на 

базисах ЗПП та проведено порівняння з елементним складом зубного каменю на 

зубах. 

Отримані результати представлені за наступними показниками: частота 

виявлення хімічного елементу (%), мінімальне, максимальне та середнє значення 

вмісту іонів (мас.%) та достовірність різниці їхнього вмісту в різних групах 

зразків, встановлення кореляційних взаємозв’язків між вмістом різних елементів. 

Аналіз загальної неорганічної фази засвідчив наступні результати. Так, у 

всіх зразках твердих відкладень на базисах протезів (І група) діапазон коливань 

вмісту неорганічних іонів становив від 4,46% до 80,27% (середнє значення – 

41,94%±2,4%); у зразках зубного каменю на зубах (ІІ група) – від 47,94% до 

60,41% (середнє значення – 55,14%±3,2%). За отриманими результатами можемо 

стверджувати, що невід’ємним елементом твердих відкладень як на зубах, так і 



205 

базисах ЗПП є кальцій та фосфор (частота виявлення становила 100%). Частоти 

виявлення інших елементів у твердих відкладеннях представлено в табл. 6.15.  

Таблиця 6.15 

Частота виявлення хімічних елементів у зразках твердих відкладень, % 

Група 
Хімічні елементи 

Ca P K AL Na Mg Si Mn Cu S Fe Ni Cr Cl 

I 
(n=30) 

100,0 100,0 53,3 53,3 46,7 40,0 53,3 26,7 13,3 33,3 13,3 13,3 13,3 13,3 

II 
(n=14) 

100,0 100,0 100,0 100,0 57,1 71,4 100,0 28,6 28,6 – – – – – 

 

У всіх зразках зубного каменю, взятих із зубів, виявили калій, алюміній та 

кремній (100%). Дещо менше в цій структурі виявлялися магній (71,4%) та натрій 

(57,1%). З однаковою частотою спостерігали марганець і мідь – по 28,6%.  

У зразках твердих відкладень, взятих із ЗПП (І група), ідентифіковано дещо 

більше хімічних елементів – 14, проти 9, виявлених у зразках зубного каменю, 

взятих із зубів. З однаковою частотою визначалися калій, кремній та алюміній – 

по 53,3%. У 46,7% та 40,0% зразків були присутні відповідно натрій і магній. 

Сірку і марганець знайдено в 33,3% та 26,7% зразків. З однаковою частотою, по 

13,3%, виявили мідь, залізо, хром, хлор та нікель.  

Отримані результати показали, що хімічний склад твердих відкладень, 

взятих із ЗПП, був різноманітнішим, ніж твердих відкладень, взятих із природних 

зубів, що може бути пов’язане з адсорбційною здатністю базисів акрилових 

протезів, порівняно з емаллю зубів. Проте частота виявлення неорганічних 

елементів у зубному камені є стабільнішою, ніж у твердих відкладеннях на 

знімних протезах – п’ять з дев’яти неорганічних елементів ідентифікували у всіх 

зразках ІІ групи і лише два з чотирнадцяти – у зразках І групи.  

Таким чином, можемо сформувати наступну послідовність елементів за 

частотою виявлення від більшого значення до меншого. Ланцюг елементів за 

частотою виявлення в І групі: Ca = P, K = AL = Si, Na, Mg, S, Mn, Cu = Fe = Ni = 

Cr = Cl. Ланцюг елементів за частотою виявлення в ІІ групі: Ca = Р= K = Si = AL, 



206 

Mg, Na, Mn = Cu. Послідовність за частотою виявлення кожного елементу в 

різних групах представлено на рис 6.1. 

 
 

Рис. 6.1. Послідовність хімічних елементів за частотою виявлення (%.). 

 

Аналіз розподілу вмісту іонів неорганічних речовин у досліджуваних 

зразках представлено за показником середнього значення в перерахунку на 100%. 

Максимальний, мінімальний та середній вміст іонів виявлених неорганічних 

хімічних елементів у різних групах подано в табл. 6.16.  

Хімічний спектральний аналіз твердих відкладень на знімних протезах 

показує наступний вміст іонів (від найбільшого до найменшого): кальцію 

(44,62±3,62) %, фосфору (34,10±1,91) %, сірки (21,82±1,90) %, алюмінію 

(6,23±1,17) %, кремнію (5,61±0,88) %, калію (5,03±0,94) %, натрію (4,76±0,76) %, 

хлору (4,15±0,23) %, магнію (4,13±0,54) %, марганцю (1,45±0,38) %, заліза 

(0,80±0,06) %, хрому (0,14±0,02) %, нікелю (0,13±0,04) %. У зразках зубного 

каменю спостерігали дещо іншу послідовність середніх значень вмісту іонів: 

кальцію – (60,19±0,81) %, фосфору (33,37±0,80) %, магнію (2,29±0,26) %, кремнію 

(1,57±0,07) %, алюмінію (1,55±0,19) %, калію (1,12±0,07) %, натрію (0,77±0,20) %, 

марганцю (0,39±0,04) %, міді (0,07±0,01) %. Вміст іонів кальцію, калію, алюмінію, 

натрію, магнію, кремнію, марганцю, міді в твердих відкладеннях на базисах ЗПП 

був достовірно вищим, ніж у зубному камені (р≤0,05). 

хімічні елементи 
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Таблиця 6.16  

Порівняльний вміст іонів-складових твердих відкладень у групах дослідження, (мас. С%) 

Примітка. * – достовірність між середніми значеннями вмісту іонів неорганічних елементів у зразках І та ІІ груп р ≤ 0,05.

Елемент 

  Група 
Ca P K AL Na Mg Si Mn Cu S Fe Ni Cr CL 

I 

max 68,19 50,17 9,66 12,23 8,52 6,2 9,9 2,55 0,45 26,74 0,89 0,18 0,16 4,5 

min 13,03 16,67 1,32 0,86 1,45 0,89 1,48 0,03 0,29 12,06 0,71 0,07 0,11 3,8 

 
44,62 

±3,62*  

34,10 

±1,91 

5,03 

±0,94* 

6,23 

±1,17*  

4,76 

±0,76* 

4,13 

±0,54* 

5,61 

±0,88*  

1,45 

±0,38* 

0,37 

±0,05* 

21,82 

±1,90 

0,8 

±0,06 

0,13 

±0,04 

0,14 

±0,02 

4,15 

±0,23 

II 

max 65,18 36,87 1,45  2,68 1,52 3,18 2,01 0,44 0,08 – – – – – 

min 57,03 31,70 0,83 0,65 0,18 1,46 1,21 0,33 0,06 – – – – – 

 
60,19 

±0,81* 

33,37 

±0,50 

1,12 

±0,07* 

1,55 

±0,19*  

0,77 

±0,20* 

2,29 

±0,26* 

1,57 

±0,07*  

0,39 

±0,04* 

0,07 

±0,01* – – – – – 
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Вивчення кореляційних зв’язків між макро- та мікроелементами у 

досліджуваних зразках твердих відкладень подано в табл. 6.17.  

Таблиця 6.17 

Кореляційний зв’язок між складовими твердих відкладень (r) 

Хімічний 

елемент 

Ca P Mg 

ІІ І ІІ І ІІ І 

P -0,70 0,66 – – – – 

Mg -0,93 -0,71 0,40 -0,86 – – 

Al -0,27 -0,95 -0,45 -0,78 -0,35 -0,57 

Na -0,86 -0,70 0,63 -0,83 0,85 0,88 

Si -0,30 -0,96 -0,20 -0,69 -0,69 -0,47 

K -0,43 -0,83 -0,77 -0,82 -0,77 -0,40 

Mn – -0,07 – 0,62 – 0,04 

S – -0,94 – -0,76 – -0,19 

 

Слід відзначити більшу кількість достовірних обернених сильних 

кореляційних зв’язків між вмістом кальцію та вмістом інших хімічних елементів у 

твердих відкладеннях на базисах ЗПП, ніж у зубному камені. У зразках із твердих 

відкладень на базисах ЗПП (І група) сильний прямий зв’язок встановлений між 

кальцієм та фосфором (r=0,66), а також магнієм і натрієм (r=0,88). У цій же групі 

сильні обернені кореляційні зв’язки встановлено між кальцієм і: магнієм (r=-0,71), 

алюмінієм (r=-0,95), натрієм (r=-0,70), кремнієм (r=-0,96), калієм (r=-0,83), сіркою 

(r=-0,94). У ІІ групі прямий сильний зв'язок мав місце між фосфором і натрієм 

(r=0,63) та магнієм і натрієм (r=0,85). Обернений сильний зв'язок встановлено між 

кальцієм і фосфором (r=-0,70), натрієм (r=-0,86), магнієм (r=-0,93); фосфором і 

калієм (r=-0,77); магнієм і: кремнієм (r=-0,69), калієм (r=-0,77). 

У зразках твердих відкладень на знімному протезі від однієї людини 

спостерігали наступну індивідуальну різницю середніх значень вмісту іонів 

хімічних елементів (рис 6.2).  
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Рис. 6.2. Відхилення значень вмісту іонів хімічних елементів у межах 

одного зразка (%). 

 

Найбільшим (6,96±0,92) % був діапазон відхилення вмісту іонів кальцію, 

дещо меншим – (4,31±0,30) % іонів фосфору, що в співставленні з середніми 

значеннями вмісту іонів кальцію – (44,62±3,62) % та фосфору – (34,10±1,91) % є 

незначними. Відхилення в межах (2,50±0,50) % мали іони сірки, проти середнього 

значення – (21,8 ±1,90) %. Із різницею до двох відсотків відрізнявся вміст іонів: 

кремнію – (1,62±0,35) %, натрію (1,44±,0,24) %, алюмінію та хлору по (1,23±0,21) 

% та (1,23±0,20) %, магнію – (1,06±0,21) %. Найбільш низькі показники вмісту 

наступних іонів: калію – (0,52±0,09) %, заліза – (0,22±0,04) %, марганцю – 

(0,14±0,05) %, міді – (0,06±0,02) %, хрому – (0,04±0,01) %, нікелю – (0,02±0,01) %. 

Аналіз коливань вмісту іонів неорганічних елементів, показав, що є зразки 

твердих відкладень із різних ділянок ЗПП однієї людини, де такі елементи як 

мідь, залізо, хром і хлор взагалі не визначалися, поряд із тим в іншій ділянці вони 

виявлені (100% різниця коливання вмісту елементу). Для інших елементів також 

характерні значні відсотки коливання в різних ділянках. Так, різниця вмісту іонів 

марганцю в зразках із різних ділянок становила 97,7%, магнію – 85,6%, калію – 

хімічні елементи 
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84,7%, натрію – 83,0%, кальцію - 79,2%, фосфору – 66,0%, нікелю – 61,1%, 

алюмінію – 59,9%, сірки – 54,9%, кремнію – 34,6%. 

Відзначений нерівномірний розподіл елементів у межах одного зразка 

твердих відкладень на базисах ЗПП, свідчив про істотні відмінності умов 

середовища кристалізації сполук, які входять до їхнього складу. 

Встановлений елементний склад твердих відкладень на базисах ЗПП та 

зубах, дозволив провести порівняння зі складом хімічних елементів ротової 

рідини, що сприяло вивченню особливостей механізмів каменеутворення та 

планування заходів щодо його попередження в пацієнтів із ЗПП. 

 

6.6. Прогностичне значення деяких хімічних елементів ротової рідини 

пацієнтів, які користуються знімними конструкціями пластинкових 

протезів, у процесі каменеутворення 

Встановлення особливостей перерозподілу деяких хімічних елементів 

проведено у ротовій рідині пацієнтів, які користувалися ЗКПП, вивчали за 

показниками концентрації: фосфат-іонів, загального кальцію, магнію та цинку в 

пацієнтів контрольної групи та в групах із різними значеннями ІПГРП. Крім того 

встановлено частоту виявлення (у відсотках, %) та середній вміст хімічних 

елементів у твердих відкладеннях на зубах та на базисах ЗПП. Аналіз розподілу 

вмісту іонів неорганічних речовин у досліджуваних зразках представлено за 

показником середнього значення в перерахунку на 100%. Також обраховано 

співвідношення Са/Mg, Са/Р та Са/Р/Mg, у групах дослідження. Встановлено 

кореляційні зв’язки між рівнем гігієни за ІПГРП та вмістом хімічних елементів у 

ротовій рідині пацієнтів, які користуються ЗКПП (r). 

Проведені нами дослідження дозволили встановити істотні відмінності 

рівня хімічних елементів у ротовій рідині досліджуваних груп пацієнтів. Зокрема, 

концентрація цинку в пацієнтів контрольної групи – (0,45±0,12) мкг/г була 

достовірно нижчою (р≤0,05), ніж у пацієнтів із ЗПП та різним рівнем ГРП від 

значень ІПГРП «хороший» до «дуже поганий» (табл. 6.18).  
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Таблиця 6.18 

Вміст хімічних елементів у ротовій рідині пацієнтів різних груп дослідження 

(М±m) 

Елементи 

Групи 

РО4
3- 

(ммоль/л) 

Са загальний 

(ммоль/л) 

Mg 

(ммоль/л) 

Zn 

(мкг/г) 

Контрольна (59) 3,43±0,23 1,13±0,12 0,28±0,03 0,45±0,12 

ІП
ГР

П
 (8

0)
 

«Хороший» (15) 4,10±0,43 1,45±0,35 0,26±0,05 1,47±0,521 

«Задовільний» (25) 3,95±0,36 1,93±0,29 0,30±0,04 2,32±0,531 

«Поганий» (30) 6,69±0,631,2,3 3,87±0,681,2,3 0,38±0,05 1,38±0,851 

«Дуже поганий» 

(10) 
6,99±1,231,3 1,57±0,504 0,59±0,101,2,3,4 8,74±0,391,2,3,4 

 Примітки: достовірні відмінності (р≤0,05) між концентраціями хімічних елементів: 1 – у 
контрольній групі і в групах пацієнтів із різними значеннями ІПГРП; 2 – у групі пацієнтів із 
значенням ІПГРП «хороший» та з іншими рівнями; 3 – у групі пацієнтів із значенням ІПГРП 
«задовільний» та з іншими рівнями; 4 ––  у групі пацієнтів із значенням ІПГРП «поганий» та з 
іншими рівнями. ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. 
 

Характер змін концентрації цинку був наступним: у пацієнтів із значеннями 

ІПГРП «хороший» та «задовільний» цей показник зростав відповідно до: 

(1,47±0,52) мкг/г та (2,32±0,53) мкг/г, натомість у пацієнтів із значенням 

«поганий» зменшувався – (1,38±0,85) мкг/г. У разі значного погіршення стану 

ГРП, що відповідало значенню ІПГРП - «дуже поганий», спостерігали значне 

(більш ніж у 19 разів) збільшення концентрації цинку в ротовій рідині (8,74±0,39) 

мкг/г, (р≤0,05).  

Концентрація фосфат-іонів була достовірно вищою (р≤0,05) у пацієнтів із 

значеннями ІПГРП «поганий» (6,69±0,63) ммоль/л та «дуже поганий» (6,99±1,23) 

ммоль/л, ніж у контрольній групі – (3,43±0,23) ммоль/л та в пацієнтів, що мали 

стан ГРП за ІПГРП «задовільний» (3,95± 0,36) ммоль/л.  

Стосовно рівня загального кальцію, то слід відмітити, що в пацієнтів, із 

значенням ІПГРП «поганий», простежували достовірне збільшення (р≤0,05) 

концентрації кальцію (3,87±0,68) ммоль/л, у порівнянні з показниками: 

контрольної групи (1,13±0,12) ммоль/л, груп зі значеннями ІПГРП «хороший» – 
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(1,45±0,35) ммоль/л, «задовільний» – (1,93±0,29) ммоль/л та «дуже поганий» – 

(1,57±0,50) ммоль/л. Концентрація магнію в пацієнтів із значенням ІПГРП «дуже 

поганий» – (0,59±0,10) ммоль/л була достовірно більшою (р≤0,05), ніж у 

контрольній групі (0,28±0,03) ммоль/л та в усіх інших групах.  

Таким чином, у ротовій рідині пацієнтів, які користуються ЗПП та мають 

різний рівень гігієни, бачимо складну неоднозначну динаміку вмісту основних 

елементів із точки зору процесу каменеутворення. Саме в пацієнтів із значеннями 

ІПГРП «поганий» та «дуже поганий» за критеріями оцінювання даних рівнів 

гігієни, одним із чинників є наявність твердих та м’яких відкладень як на базисах 

ЗПП, так і на зубах. Тому зменшення концентрації кальцію, збільшення магнію та 

цинку в пацієнтів із значенням ІПГРП «дуже поганий» може бути пов’язане з 

одного боку – багатофакторністю при визначенні ІПГРП (гігієнічна оцінка ЗПП, 

зубів, язика, рівень озостомії) а з іншого – впливом вікових змін, наявністю 

соматичної патології. Ймовірно, за такого комплексного впливу в пацієнтів із 

найгіршим станом ГРП переважає накопичення м’яких відкладень над значною 

кількістю твердих, і як наслідок, активізація діяльності мікроорганізмів, зниження 

захисних регуляторних механізмів ротової рідини. Тому одним із механізмів 

схильності до каменеутворення, може бути різке зростання рівня цинку, фосфат-

іонів та антагоніста кальцію – магнію. 

Із метою уточнення механізмів каменеутворення в пацієнтів, які 

користуються ЗКПП проведено рентгенівський енергодисперсійний мікроаналіз 

зразків різних видів твердих відкладень. Відмічено стовідсоткову поширеність 

неорганічного фосфору та кальцію у всіх зразках твердих відкладень (табл. 6.19). 

Натомість такі елементи, як магній та цинк були виявлені не у всіх зразках. 

Зокрема, у камені на природних зубах у 78,9% зразків було виявлено магній, а в 

21,1% – цинк. У зразках твердого нальоту на базисах ЗПП у 88,9% був присутній 

магній, а 66,7% – цинк. Магній та цинк виявлені найменше в камені на ЗПП 

відповідно – у 61,1% та у 16,7% випадків.  
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Таблиця 6.19  

Частота виявлення хімічних елементів, що вивчалися в твердих відкладеннях (%) 

Елементи 
Групи Р Са Mg Zn 

Камінь на природних зубах 100,0 (19) 100,0 (19) 78,9 (15) 21,1 (4) 

Тверді 
відкладення 
на знімних 
протезах 

пігментація 
(твердий 

наліт) 
100,0 (9) 100,0 (9) 88,9 (8) 66,7 (6) 

камінь 100,0 (18) 100,0 (18) 61,1 (11) 16,7 (3) 
 

Аналізуючи вміст хімічних елементів у твердих відкладеннях відмітили, що 

найбільше в каменях як на знімних протезах, так і на зубах рівень кальцію, 

відповідно – (59,19±2,35)% та (60,13±0,61)%, (табл. 6.20).  

Вміст магнію та цинку – у твердому нальоті на ЗПП, відповідно 

(4,46±0,99)%  та (21,57±1,23)%. Вміст фосфору та кальцію в твердих відкладеннях 

на природних зубах та на базисах ЗПП був достовірно вищим, ніж у твердому 

нальоті на базисах ЗПП (р≤0,05). Натомість вміст іонів магнію (4,46±0,99)% та 

цинку (21,57±1,23)% у зразках твердого нальоту був достовірно більшим від 

показників двох інших груп. 

Таблиця 6.20 

Вміст складових твердих відкладень на природних зубах та ЗПП (мас. С%) 
 

Елементи 
Групи Р Са Mg Zn 

Камінь на природних зубах  32,46± 
0,571 

60,13± 
0,611 

2,32± 
0,211 

0,70± 
0,161,2 

Тверді 
відкладення на 

ЗПП 

пігментація 
(тверд. наліт) 

20,39± 
3,673 

9,12± 
2,723 

4,46± 
0,993 

21,57± 
1,233 

камінь 34,04± 
1,85 

59,19± 
2,35 

1,53± 
0,51 

0,28± 
0,09 

 Примітки: достовірні відмінності (р≤ 0,05) між вмістом елементів: 1 - у камені на зубах і 
твердому нальоті на знімних протезах; 2 – у камені на зубах і камені на ЗПП; 3 – у твердому 
нальоті і в камені на ЗПП. ЗПП – знімні пластинкові протези. 
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Лише вміст іонів цинку, серед всіх досліджуваних елементів, у групі зразків 

каменю на природних зубах був достовірно більшим, ніж у зразках твердих 

відкладень на базисах ЗПП: (0,70±0,16)% та (0,28±0,09) відповідно. 

Ураховуючи частоту поширення та відсотковий вміст елементів, у зразках, 

спостерігали подібність хімічного складу твердих відкладень на зубах та базисах 

ЗПП, за винятком цинку. Поряд із цим слід зазначити значну достовірну 

відмінність рівня досліджуваних елементів у цих структурах та твердому нальоті 

на базисах ЗПП. Високі частота виявлення та вміст цинку і магнію в твердому 

нальоті на базисах ЗПП можуть свідчити про вимивання цинку із сплавів 

елементів фіксації ЗПП з одного боку, а з іншого – про порушення функції Zn-

транспортних білків через зміну рН ротової рідини; стосовно магнію, ймовірно, 

має місце - інгібування процесу кристалізації на фоні незначного вмісту іонів 

фосфору та кальцію, порівняно з твердими відкладеннями, як на зубах, так і на 

базисах протезів.  

Ураховуючи різницю в досліджуваних середовищах та намагаючись 

встановити зміни в ротовій рідині, що спричинюють каменеутворення в ротовій 

порожнині, визначили співвідношення елементів Са/Mg, Са/Р та Са/Р/Mg у різних 

групах дослідження. Коефіцієнт Са/Р/Mg розрахований при використання 

нормування: концентрація іонів магнію прийнято за 1 (табл. 6.21).  

Таблиця 6.21  
Середні значення співвідношення Са/Mg, Са/Р та Са/Р/Mg у групах дослідження 

(ум. од.) 

Показники 

Групи 
Ca/Mg Са/Р Са/Р/Mg 

1 2 3 4 

Контрольна 6,31±1,67  0,34±0,03  6,7:22:1 

ІП
ГР

П
 

«Хороший» 6,64±1,09  0,35±0,07  6,6:22,9:1 

«Задовільний» 11,73±1,704,5 0,51±0,074,5 11,7:18,8:1 

«Поганий» 20,56±4,214,5,6 0,58±0,124,5,6 18,4:26,4:1 

«Дуже поганий» 3,77±0,804,5,6,7 0,23±0,054,5,6,7 3,8:18,5:1 
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Продовження табл. 6.21 

 Примітки: достовірні відмінності (р≤0,05) між співвідношеннями елементів: 1 – у камені 
на зубах і твердому нальоті на ЗПП; 2 – у камені на зубах і камені на ЗПП; 3 – у твердому 
нальоті і в камені на ЗПП; 4 – в контрольній групі і в групах пацієнтів з різними значеннями 
ІПГРП; 5 – у групах пацієнтів із значенням ІПГРП «хороший» та з іншими значеннями; 6 – у 
групах пацієнтів із значенням ІПГРП «задовільний» та з іншими значеннями; 7 – у групах 
пацієнтів із значенням ІПГРП «поганий» та з іншими значеннями. ЗПП – знімні пластинкові 
протези. ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини.  

 

Досліджувані співвідношення достовірно не відрізнялись у пацієнтів 

контрольної групи та тими, що користуються ЗПП і мають значення ІПГРП 

«хороший». Натомість, показники Ca/Mg та Са/Р у групах зі значеннями ІПГРП 

«задовільний», «поганий» були достовірно вищі, ніж у контрольній групі. У 

пацієнтів, які мали значення ІПГРП «дуже поганий» спостерігали достовірне 

зменшення Ca/Mg та Са/Р коефіцієнтів, порівняно з іншими групами. 

Співвідношення іонів кальцію до фосфат-іонів достовірно не відрізнялося 

як у твердих відкладеннях на природних зубах ((1,87±0,05) ум.од.), так і на 

базисах ЗПП ((1,84±0,14) ум.од.), але достовірно відрізнялося від вмісту в 

твердому нальоті на базисі – (0,59±0,09) ум.од.). 

Співвідношення Са/Р/Mg по відношенню до магнію в пацієнтів контрольної 

групи та зі значенням ІПГРП «хороший» було практично на одному рівні. За 

градацій індексу «задовільний», «поганий» спостерігали тенденцію до зростання 

даного коефіцієнта. Лише в пацієнтів із найгіршим рівнем ГРП відмічено різке 

зниження співвідношення, особливо за рахунок зменшення кальцію та зростання 

магнію. Поряд із тим Са/Р/Mg співвідношення в цій групі було вищим, ніж у 

твердому нальоті на базисі ЗПП, що може свідчити про достатньо високу 

схильність до каменеутворення.  

1 2 3 4 
Камінь на зубах 28,62±2,732 1,87±0,05 28,6:18,5:1 

Тверді 
відкладе
ння на 
ЗПП 

пігментація 
(твердий наліт) 

1,91±0,701 0,59±0,091 1,91:11,2:1 

камінь 83,10±1,843 1,84±0,143 83,1:37,4:1 
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Стан ГРП у пацієнтів із ЗКПП, що відповідає значенню ІПГРП «поганий» та 

«дуже поганий» (неналежний гігієнічний догляд), виходячи зі структури, а 

відповідно і критеріїв оцінки індексу, свідчить про стовідсоткову наявність 

твердих відкладень у ротовій порожнині. Тому ми порівняли співвідношення 

Са/Mg, Са/Р та Са/Р/Mg у ротовій рідині за таких умов та твердих відкладеннях, 

як на природних зубах, так і на базисах ЗПП (табл. 6.22). 

Таблиця 6.22  
Середні значення співвідношень хімічних елементів у різних групах 

дослідження (ум. од.) 

Показники 

Значення ІПГРП 

«поганий», «дуже 

поганий» 

Камінь на зубах 
Камінь на знімних 

протезах 

Ca/Mg 16,96±4,93 28,62±2,731 83,10±22,182 

Ca/P 0,50±0,09 1,87±0,051 1,84±0,142 

Ca/P/Mg, (Mg=1) 17,0:26,9:1 28,6:15,6:1 83,1:37,4:1 
Примітки: достовірні відмінності між показниками в ротовій рідині пацієнтів із 

значеннями ІПГРП «поганий», «дуже поганий» та: 1 – камені на природних зубах, 2 – камені на 
ЗПП, (р≤0,05). ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. 

 

За отриманими результатами можна стверджувати, що всі досліджувані 

співвідношення в ротовій рідині були значно нижчими та достовірно відмінними 

від аналогічних у твердих відкладеннях як на зубах, так і на базисах ЗПП. У 

твердих відкладеннях на зубах та на базисах ЗПП спостерігали достовірне 

зростання співвідношення Ca/P у – 3,7 рази, порівняно з вмістом у ротовій рідині, 

натомість Ca/Mg коефіцієнт в 1,7 раза більший у камені на природних зубах та в 

4,9 раза в камені на ЗПП, ніж у ротовій рідині (р≤0,05). Співвідношення між 

Са/Mg/Р може характеризувати схильність до утворення каменя в умовах зміни 

в’язкості ротової рідини та рівня рН.  

Аналізуючи напрямок та силу кореляційного зв’язку між рівнем ГРП у 

пацієнтів, які користуються ЗКПП та вмістом хімічних елементів у ротовій рідині 

відмітили, що зі збільшенням значення ІПГРП – зростали концентрація іонів 
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магнію та цинку, про що свідчить середній прямий кореляційний зв'язок як із 

концентрацією цинку (r=0,72), так із концентрацією магнію (r=0,53) (табл. 6.23).  

Таблиця 6.23 
Кореляційні зв’язки між рівнем гігієни за ІПГРП та вмістом хімічних 

елементів у ротовій рідині пацієнтів із ЗПП (r) 

Хімічні 

елементи 

Рівень гігієни за ІПГРП 

усі «хороший» «задовільний» «поганий» 
«дуже 

поганий» 

Са 0,08 0,04 -0,29  -0,22  0,66  

Р 0,35 -0,64 0,09  0,10  0,01 

Mg 0,53 -0,08 0,67 -0,27  0,54  

Zn 0,72 0,55 0,48  -0,41  -0,02  
Примітки: ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ЗПП – знімні 

пластинкові протези. 
 
Для пацієнтів із значенням ІПГРП «хороший», встановлено прямий 

середній зв'язок із концентрацією цинку – (r=0,55) та обернений середній із 

концентрацією фосфат-іонів (r= -0,64), що свідчить про зменшення рівня фосфат-

іонів та зростання іонів цинку в ротовій рідині пацієнтів із належним рівнем 

гігієни. 

У пацієнтів із значенням ІПГРП «задовільний» середній прямий 

кореляційний зв'язок встановлено: із концентраціями цинку (r=0,48), та магнію 

(r=0,67). Із зростанням значення ІПГРП у групі пацієнтів «задовільний» зростали 

середні значення концентрацій магнію та цинку. Також прямі середні кореляційні 

зв'язки встановлено між значенням ІПГРП «дуже поганий» та концентраціями 

магнію – (r=0,54) та кальцію (r=0,66). Слід відмітити, що останній кореляційний 

зв'язок вказує на тенденцію до зростання вмісту іонів кальцію, не дивлячись на те, 

що середній показник концентрації в ротовій рідині пацієнтів із значенням ІПГРП 

«дуже поганий», був достовірно меншим, ніж у групі з значенням «поганий». 
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6.7. Взаємозв’язок між біохімічними показниками ротової рідини та 

мікробіологічними характеристиками тканин протезного ложа в пацієнтів, 

які користуються знімними пластинковими протезами та мають різний 

рівень гігієни ротової порожнини 

Під час аналізу взаємозв’язку між біохімічними, біофізичними та 

мікробіологічними показниками, що вивчалися, на основі коефіцієнта кореляції 

(r) та його достовірності встановлено наступні результати (табл.6.24). 

Таблиця 6.24 

Кореляційні зв’язки між деякими мікробіологічними та біохімічними, 

біофізичними показниками в пацієнтів, які користуються знімними протезами та 

мають різний рівень гігієни ротової порожнини 

r Лак-
тат 

Глю-
коза 

Сечо-
вина Аміак рН В’яз-

кість 

υ 
слинови-
ділення 

Му- 
цин 

МЧ -0,19 -0,10 0,06 -0,11 0,28 0,88* -0,89* 0,83* 

ДМЧ - 0,09 0,50* -0,36 -0,71* -0,36 -0,47 0,99* -0,27 

Масивність 
колонізації 

α-гемолітич-
ними 

Streptococcus 

-0,3 0,68* 0,35 0,47 -0,71* -0,42 0,87* -0,08 

Сумарна 
масивність 
колонізації 

патогенними 
мікроорга-

нізмами 

-0,32 -0,37 -0,08 0,29 0,20 0,17 -0,60* 0,02 

Примітка.* – достовірність кореляційного зв’язку, р<0,05. МЧ – мікробне число. ДМЧ – 
дефіцит мікробного числа. рН – концентрація водневих іонів, υ – швидкість. 

 

Коефіцієнти кореляції носили як прямий, так і обернений характер. 

Найважливіші з них – сильні прямі встановлено між показниками: МЧ та в’язкості 

(r=0,88) і муцину (r=0,83); ДМЧ та швидкістю слиновиділення (r=0,99); ступенем 

колонізації α-гемолітичними Streptococcus та швидкістю слиновиділення (r=0,87). 
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Найважливіші з обернених – встановлено між показниками: МЧ та швидкістю 

слиновиділення (r=- 0,89). 

Було встановлено кореляційний зв’язок між біохімічними, біофізичними та 

мікробіологічними показниками в пацієнтів із різними значеннями ІПГРП. Це 

підкреслило важливість перебігу тих чи інших процесів у пацієнтів із належним 

та неналежним ГСРП. Так, для осіб зі значеннями ІПГРП «хороший» та 

«задовільний» (табл. 6.25) достовірний прямий сильний кореляційний зв'язок 

встановлено між показниками МЧ та концентрацією аміаку (r=0,99); між 

показником ДМЧ та швидкістю слиновиділення (r=0,93); масивністю колонізації 

α-гемолітичними Streptococcus та швидкістю слиновиділення (r=1,0). 

Достовірний прямий середній кореляційний зв'язок встановлено між 

показниками МЧ та рН (r=0,66); ДМЧ та концентрацією аміаку (r=0,65); 

сумарною масивністю колонізації патогенними мікроорганізмами та в’язкістю (r 

=0,75). Достовірний обернений сильний кореляційний зв'язок встановлено між 

масивністю колонізації α- гемолітичними Streptococcus та концентрацією аміаку (r 

= - 0,99), а середній за величиною – між масивністю колонізації α-гемолітичними 

Streptococcus та: концентрацією лактату (r= -0,57), рН (r= -0,70). 

Значення кореляційного зв’язку в пацієнтів із неналежним рівнем ГРП, 

значення ІПГРП « поганий » та «дуже поганий» представлено в табл. 6. 26. 

Так, достовірний прямий сильний тип кореляційного зв’язку встановлено 

між МЧ та в’язкістю (r=0,998); ДМЧ та швидкістю слиновиділення (r=0,82); 

масивністю колонізації α- гемолітичними Streptococcus та концентрацією глюкози 

(r=0,85). Достовірний прямий середній кореляційний зв'язок встановлено між 

показником МЧ і концентрацією водневих іонів (r=0,73) та швидкістю 

слиновиділення (r = 0,73). Достовірний обернений сильний кореляційний зв'язок 

встановлено між МЧ та швидкістю слиновиділення (r= - 0,92); сумою ступенів 

колонізації патогенних мікроорганізмів та концентрацією глюкози (r= - 0,75). 

Середній обернений тип зв’язку - між ДМЧ концентрацією аміаку (r= - 0,70) та 

в’язкістю (r= - 0,69). 
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Таблиця 6.25 

Кореляційні зв’язки між деякими мікробіологічними та біохімічними, 

біофізичними показниками в пацієнтів, які користуються знімними протезами та 

мають належний рівень гігієни ротової порожнини  

r Лак- 
тат 

Глю- 
коза 

Сечо- 
вина Аміак рН В’яз- 

кість 
υ слино-

виділення 
Му- 
цин 

МЧ 0,24 0,30 -0,51 0,99* 0,66* 0,43 -0,64 -0,004 

ДМЧ -0,34 0,33 0,11 -0,63 -0,38 -0,20 0,93* 0,65* 

Масивність 
колонізації α-

гемолітич-
ними 

Streptococcus 

-

0,57* 
0,60 0,45 -0,99* -0,70* -0,29 1,00* 0,23 

Сумарна 
масивність 
колонізації 

патогенними 
мікроорга-

нізмами 

– – – – 0,34 0,75* -0,34 0,38 

Примітка.* - достовірність кореляційного зв’язку, р<0,05. МЧ – мікробне число. ДМЧ – 
дефіцит мікробного числа. рН – концентрація водневих іонів, υ – швидкість. 

 

Таблиця 6.26 

Кореляційні зв’язки між деякими мікробіологічними та біохімічними, 

біофізичними показниками в пацієнтів, які користуються знімними протезами та 

мають неналежний рівень гігієни ротової порожнини 

r Лак- 
тат 

Глю- 
коза 

Сечо- 
вина Аміак рН В’яз- 

кість 

υ 
слино- 
виді-
лення 

Му- 
цин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МЧ 0,15 -0,51 -0,21 0,35 0,73* 0,998* -0,92* 0,56 

ДМЧ -0,31 0,62 -0,027 -0,70* – -0,69* 0,82* – 
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Продовження табл.6.26 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Масивність 
колонізації α-

гемолітич-
ними 

Streptococcus 

-0,01 0,85* 0,73* 0,03 -0,59 -0,34 0,73* -0,15 

Сумарна 
масивність 
колонізації 

патогенними 
мікроорга-

нізмами 

-0,43 -0,75* -0,32 0,24 -0,59 -0,19 -0,3 -0,06 

Примітка:* - достовірність кореляційного зв’язку, р<0,05. МЧ – мікробне число. ДМЧ – 
дефіцит мікробного числа. рН – концентрація водневих іонів. 

 

Таким чином, у пацієнтів, які користуються ЗКПП та мають належний 

рівень гігієни спостерігали: збільшення концентрацій аміаку та рН при збільшенні 

МЧ; зростання швидкості слиновиділення та концентрації муцину при зниженні 

ДМЧ (що відповідало зростанню показника ДМЧ (-1> - 4)); зростання в’язкості 

при збільшені сумарної масивності колонізації СОПЛ патогенними 

мікроорганізмами. Зростання масивності колонізації СОПЛ типовими 

представниками резидентної мікрофлори ротової порожнини α-гемолітичними 

стрептококами було пов’язане зі зменшенням концентрацій лактату, аміаку, рН у 

ротовій рідині та зростанням швидкості слиновиділення. 

У пацієнтів, які користуються ЗКПП та мають неналежний рівень гігієни 

виявлено збільшення показника МЧ при зростанні рН, в’язкості та зменшенні 

швидкості слиновиділення; при зменшенні показника ДМЧ (зростання дефіциту 

представників резидентної мікрофлори) спостерігали збільшення концентрації 

аміаку, в’язкості та зменшення швидкості слиновиділення. Масивність колонізації 

СОПЛ α-гемолітичними стрептококами в пацієнтів із неналежним ГСРП прямо 

пропорційно залежала від концентрацій глюкози, сечовини та швидкості 

слиновиділення. Масивність колонізації суми патогенних мікроорганізмів була 

обернено залежна від концентрації глюкози в ротовій рідині. Схематичне 

зображення встановлених взаємозв’язків представлено на рис. 6.3. 
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                                               ІПГРП ≤ 44,0                                                                                            ІПГРП  > 44,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітки:             – прямий достовірний кореляційний зв’язок,             – обернений  достовірний кореляційний зв’язок, МЧ – мікробне 
число, ДМЧ – дефіцит мікробного числа. ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. υ – швидкість. рН – концентрація 
водневих іонів 

Рис. 6.3. Взаємозв’язки між мікробіологічними та біохімічними, біофізичними показниками у пацієнтів, які 

користуються знімними протезами та мають різний рівень гігієни ротової порожнини. 
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Підсумовуючи проведені дослідження метаболічних, реологічних процесів 

у ротовій порожнині пацієнтів, які користуються ЗКПП та мають різний рівень 

ГРП, відмітили наступні закономірності. Встановлено достовірні відмінності між 

біохімічними показниками ротової рідини, залежно від наявності та виду 

соматичної патології. Зокрема, у пацієнтів без соматичної захворюваності 

показники концентрацій лактату, фосфат-іонів були достовірно вищими від таких 

у пацієнтів із комбінованою патологією. У пацієнтів із патологією ССС 

спостерігали достовірну відмінність концентрації глюкози та активності ЛФ, у 

порівнянні з пацієнтами, які мали захворювання ШКТ, та підвищення 

концентрації фосфат-іонів, у порівнянні до групи пацієнтів із поліморбідою 

соматичною патологією (р<0,05). На фоні захворювань ШКТ у пацієнтів, які 

користувалися ЗКПП, відмічено достовірне підвищення концентрації фосфат-

іонів та активності ЛФ по відношенню до пацієнтів із поліморбідною патологією, 

а також зростання активності ЛФ, у порівнянні з пацієнтами, які не мали 

соматичної патології (р<0,05). 

Залежно від виду ЗПП простежували найсуттєвішу різницю в показниках 

концентрації глюкози, фосфат-іонів та активності ЛФ і каталази серед пацієнтів 

без соматичної патології.  

Аналіз кореляційного зв’язку, вивчених нами біохімічних ланцюгів показав, 

що найсильніший тип зв’язку – прямий високий (r=0,74), встановлено між 

концентраціями глюкози і лактату в групі пацієнтів із патологією ШКТ, він же 

достовірно відмінний від аналогічного в інших групах.  

Під час вивчення біохімічних показників ротової рідини в пацієнтів, які 

користуються ЗКПП, залежно від значень ІГЗП, встановлено найбільш суттєві 

відмінності між показниками активності ЛФ, концентраціями кальцію та лактату. 

У разі неналежного гігієнічного стану ЗПП відмічено достовірну різницю в 

концентрації глюкози, активності аспартатамінотрансферази та ЛФ між групами: 

без соматичної патології і з ураженнями ШКТ; із захворюваннями ССС та ШКТ. 

За такого ж стану гігієни ЗПП достовірною була відмінність у концентраціях 

лактату і кальцію в пацієнтів без соматичної патології та з ураженнями ШКТ. 
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Достовірні кореляційні зв'язки виявлено між значеннями ІГЗП ≤2,0 та 

концентраціями кальцію (r= 0,65), фосфат-іонів (r= -0,54) у групі пацієнтів із 

патологією ССС та концентраціями кальцію (r= - 0,8), активністю 

аспартатамінотрансферази (r= -0,64) у групі пацієнтів без соматичної патології.  

Достовірні кореляційні зв'язки виявлено між значеннями ІГЗП (2,1 – 5,0) та 

концентрацією кальцію (r=0,98), фосфат-іонів (r=0,92), активністю каталази 

(r=0,79) у групі пацієнтів із патологією ССС; концентрацією кальцію (r= -0,44), 

активністю каталази (r=0,49), активністю аспартатамінотрансферази (r= -0,50) у 

групі пацієнтів без соматичної патології; концентраціями глюкози (r= -0,54), 

кальцію (r= -0,93) та активністю ЛФ (r= -0,69) у пацієнтів із патологією ШКТ. 

Моніторинг метаболічних змін засвідчив достовірне зростання: (у 1,5–2,9 

раза) усіх досліджуваних показників ротової рідини в пацієнтів, які користуються 

ЗКПП, порівняно з такими ж у пацієнтів без стоматологічної та соматичної 

патології; (в 1,4–1,9 раза) концентрацій глюкози, лактату, сечової кислоти, а 

також достовірне зменшення (в 1,8 раза) загального вмісту сульфгідрильних груп 

між пацієнтами з наявною та відсутньою соматичною патологією. У пацієнтів із 

ПЗПП, порівняно із пацієнтами, які користуються ЧЗПП, відзначено достовірне 

збільшення (в 1,3–1,6 раза) концентрацій глюкози, аміаку та сечової кислоти.  

Із погіршенням ГСРП у пацієнтів із ЗКПП відмічали достовірне зростання: 

(в 1,5–2,5 раза) концентрацій аміаку, (в 1,3–2,6 раза) загального вмісту 

сульфгідрильних груп до значення індексу ІПГРП «дуже поганий» та (в 1,6–1,7 

раза) концентрацій глюкози, (в 1,4 – 1,8 раза) лактату, (в 1,2 – 1,6 раза) сечової 

кислоти, (в 1,4 раза) сечовини до значення індексу «поганий». Інформативними 

метаболічними показниками при діагностиці ГСРП у пацієнтів із ЗКПП слід 

вважати концентрацію аміаку (r=0,65) та загальний вміст сульфгідрильних груп 

(r=0,52). При зміні ГРП у пацієнтів із ЗКПП від значення ІПГРП «хороший» до 

«дуже поганий» спостерігали зміни напрямку кореляційного зв’язку: 

концентрацій глюкози, аміаку від оберненого до прямого (від r= -0,80 до r= 1; від 

r= -1 до r=0,46); концентрації лактату від прямого до оберненого (від r=0,49 до r= -

0,52). 
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Зміна активності ферменту ОДК у пацієнтів, які одночасно користувалися 

частковими та повними ЗПП, мали соматичну патологію та погіршення стану 

ГРП, характеризує порушення білкового обміну та може виступати фактором 

ризику розвитку захворювань органів ротової порожнини. 

Ураховуючи рівень кореляційного зв’язку, можемо вважати наявність 

соматичної патології (r=0,72), зменшення кількості зубів у ротовій порожнині 

пацієнтів (r=0,85), які користуються знімними протезами та мають неналежний 

гігієнічний догляд за ротовою порожниною (r=0,75), факторами, що зумовлюють 

зростання активності ОДК. 

Проведений аналіз результатів спектрального аналізу твердих відкладень 

засвідчив наступне: неорганічна фаза у зразках каменю на ЗПП мала більший 

діапазон коливання – від 4,46% до 80,27%, ніж у зразках зубного каменю на 

природних зубах – від 47,94% до 60,41%, хоча середнє значення вмісту 

неорганічних компонентів більше – 55,14% у зразках із каменю на природних 

зубах, ніж у твердих відкладеннях на базисах ЗПП (середнє значення – 41,94%).  

Вміст іонів кальцію, калію, алюмінію, натрію, магнію, кремнію, марганцю, 

міді в твердих відкладеннях на базисах ЗПП був достовірно більшим, ніж у 

зубному камені (р≤0,05). Простежували найсильніший за величиною обернений 

кореляційний зв'язок між вмістом кальцію і кремнію (r=-0,96), алюмінію (r=-0,95) 

у зразках твердих відкладень на ЗПП. Сильний прямий кореляційний зв'язок був 

виявлений між вмістом іонів магнію та натрію (r=0,88) у складі твердих 

відкладень на ЗПП та (r=0,85) у складі зубного каменю. 

У зразках твердих відкладень на ЗПП від однієї людини відмічено 

неоднаковий вміст неорганічних елементів, зокрема, такі елементи як мідь, залізо, 

хром і хлор не визначалися в одних ділянках і визначалися в інших.  

Результати даного дослідження підтверджують багатофакторний вплив на 

процеси каменеутворення в ротовій порожнині пацієнтів, які користуються 

знімними протезами, серед яких важлива роль належить макро- та 

мікроелементам, зокрема, Са, P, Mg і Zn. При співвідношенні Са/Mg ≥11, Са/Р≥ 

0,5 та Са/Р/Mg≥ 11/19/1 у ротовій рідині пацієнтів, які користуються ЗКПП існує 
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висока ймовірність утворення твердих відкладень як на зубах, що є в ротовій 

порожнині, так і на базисах ЗПП. Особливо виділили зростання в ротовій рідині 

Са/Р≥0,5 – як фактор схильності до каменеутворення.  

У пацієнтів, які користуються ЗКПП та мають різний рівень ГРП (на основі 

ІПГРП), встановили тісний взаємозв’язок між деякими мікробіологічними та 

біохімічними, біофізичними показниками. Так, за значень індексу ≤ 44,0 

(належний рівень гігієни) достовірний середній, сильний за величиною та прямий 

за напрямком кореляційний зв'язок був встановлений між показниками: МЧ та 

концентрації аміаку, рН; ДМЧ та швидкість слиновиділення, концентрація 

муцину; масивність колонізації найтиповішими представниками резидентної 

мікрофлори ротової порожнини – α-гемолітичними Streptococcus sp. та швидкістю 

слиновиділення; сумарна масивність колонізації патогенної мікрофлори та 

в’язкість ротової рідини. За такого ж значення ІПГРП сильні, середні обернені 

кореляційні зв’язки встановлено між масивністю колонізації сумарно виявлених 

патогенних мікроорганізмів та концентрацією лактату, аміаку, рН ротової рідини.  

Серед пацієнтів, які мали значення індексу ІПГРП> 44,0 (неналежний рівень 

гігієни) достовірний середній, сильний за величиною та прямий за напрямком 

кореляційний зв'язок був встановлений між показниками: МЧ та в’язкість, рН; 

ДМЧ та швидкість слиновиділення; масивність колонізації СОПЛ α-

гемолітичними стрептококами та швидкість слиновиділення, концентрацією 

сечовини та глюкози. За такого ж значення ІПГРП сильні, середні обернені 

кореляційні зв’язки встановлено між сумарною масивністю колонізації 

патогенною мікрофлорою та концентрацією глюкози; МЧ та швидкістю 

слиновиділення; ДМЧ та в’язкість, концентрація аміаку. 

Отримані результати дозволять поряд із клінічними індексами та 

мікробіологічними показниками використовувати біохімічні та фізико-хімічні 

показники ротової рідини як у діагностиці рівня ГСРП, так і на основі їхньої 

динаміки встановлювати ефективність заходів професійної та індивідуальної 

гігієни та намічати шляхи корекції ГСРП. 
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РОЗДІЛ 7 
РОЗРОБКА, ВИКОРИСТАННЯ НОВОЇ ДІАГНОСТИКО-ЛІКУВАЛЬНО-

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ В 

ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ 

ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ, ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

НА ОСНОВІ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 

7.1. Клініко-експериментальне обґрунтування режиму проведення 

очищення та дезінфекції знімних конструкцій пластинкових протезів за 

допомогою ультразвуку в складі методів професійної гігієни ротової 

порожнини 

Із метою вивчення дії ультразвукового очищення та дезінфекції ЗПП, за 

авторським способом, на структуру базисів ЗПП було проведено дослідження 

фрагментів зразків внутрішньої поверхні базисів ЧЗПП та ПЗПП як із верхньої, 

так і з нижньої щелеп до 3 років користування. Матеріали і методи дослідження 

подано в підрозділі 2.4.1. 

За отриманими мікрофотографіями проведено якісну оцінку фрагментів 

поверхонь зразків отриманих із ЗКПП із різними термінами користування, що 

піддавалися різним часовим режимам перебування в ультразвуковій мийці. 

Структурна організація поверхні зразків базисного матеріалу відповідала 

будові акрилового співполімеру «Фторакс», що підтверджено результатами 

рентгенівського енергодисперсійного мікроаналізу, отриманого аналізатором 

«ЕДАР» на базі скануючого мікроскопа. Спостерігали негомогенний 

різномасштабний рельєф: від дрібно до крупнозернистості з хаотично 

розміщеними заглибинами та виступами між ними. Мозаїчно розміщені гладкі 

ділянки чергувалися з зонами гетерозернистості. На багатьох фрагментах зразків 

(68,4%) відмічено борозни різних розмірів, інколи на всю довжину зразка. 

Високий рівень варіації концентрації, форми, розмірів зерен, хаотичність 

поздовжніх та поперечних борозен не лише визначалися морфологією полімера, 

якістю полімеризації, рельєфом тканин протезного поля, рівнем податливості 
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слизової оболонки, станом гігієни, але й залежали від часу користування ЗКПП та 

режиму очищення та дезінфекції в ультразвуковій мийці. Зміни зумовлені дією 

останніх чинників вивчали детальніше. 

Так, для рельєфу фрагментів поверхні зразків 1-ї групи характерними були 

висока щільність, слабо виражена зернистість, структури округлої, овальної, 

подовженої форм із нечіткими контурами різних розмірів від 10 до 50 мкм у 

діаметрі (рис. 7.1).  

 

1    2 

3    4 

5    6 

Рис. 7.1. РЕМ фрагментів поверхонь зразків 1-ї групи.          

Мікрофотографії × 400. 

Відмічали наростаюче вирівнювання рельєфу фрагментів поверхонь від 

першого до шостого зразків, що оцінили, як мікрополірування. Змін, що 

вказували на руйнування поверхонь зразків 1-ї групи не виявили.  
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Елементами відмінності фрагментів зразків 2-ї групи від 1-ї були – поява 

гетерозернистості: від великих розмірів до малих; присутність трабекул, які в 1-

му, 2-му фотозрізах мали вигляд контрастно виступаючих ділянок, їх 

інтенсивність та кількість зменшувалися у напрямку від 3 до 6-го фотозрізів, що 

може свідчити про полірування мікрорельєфу (рис 7.2). 

 

1     2  

3    4 

5     6 

Рис. 7.2. РЕМ фрагментів поверхонь зразків 2-ї групи.          

Мікрофотографії × 400. 

 

Поверхні зразків 3-ї і 4-ї груп мали схожу будову між собою, проте дещо 

відрізнялися за своєю структурою та мікрорельєфом від зразків попередніх груп 

(рис. 7.3). Переважаючими елементами рельєфу поверхні були зерна малого, 

середнього розміру та трабекули. Більше з’явилося фрагментів поверхонь зразків 
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із боріздками, кавернами різної глибини та довжини, що часом розміщувалися 

паралельно. У фрагментах поверхонь зразків від 1-го до 6-го відмічали зменшення 

місць невідведеного статистичного заряду.  

 

1    2 

3    4 

5    6 

Рис. 7.3. РЕМ фрагментів поверхонь зразків 3-ї, 4-ї груп.         

Мікрофотографії × 400 

 

Аналізуючи фрагменти поверхонь 5,6-го зразків у межах 100 мкм 

протяжності, спостерігали рівномірно затемнені структури і практично відсутні 

контрастно виступаючі ділянки, порівняно з 1-4-ми зразками. Простежували 

тенденцію зменшення їхньої кількості зі збільшенням часу перебування в 

ультразвуковій мийці. Місця невідведеного статистичного заряду на фрагментах 

поверхні зразків можливо пов’язані з особливостями рельєфу ділянки СОПЛ та 
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вирівнюванням структури поверхні внаслідок очищення від нальоту та каменю 

(мікрополірування). Запропоновані режими очищення та дезінфекції ЗКПП, що 

мають різні терміни користування, не спричинили руйнівних змін структури та 

мікрорельєфу внутрішньої поверхні базисів (тріщин, мікропор, розломів).  

Застосування розробленого способу для ЗКПП відразу після їхнього 

виготовлення в режимі 10 хв, забезпечило мікрополірування внутрішньої 

поверхні базису, що зменшило кількість ретенційних пунктів і, таким чином, 

попередило накопичення залишків їжі, акумуляцію мікроорганізмів та органічних 

відкладень. 

Слід відмітити, що в фрагментах зразків внутрішньої поверхні базису 

знімного пластинкового протеза після 3 років користування спостерігали значні 

зміни структури (рис. 7.4). 

 

 
Рис.7.4. РЕМ фрагменту поверхні зразка базису знімного пластинкового 

протеза після 3 років користування Мікрофотографія ×300. 

 

Переважаючими елементами по всій поверхні фрагменту зразка були 

борозни різної протяжності та глибини, пори та каверни від точкових розмірів до 

округлих, овальних та неправильної форми. Нещільна, деструктивно змінена 

структура внутрішньої поверхня знімних протезів, якими користувалися понад 
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три роки сприяє збільшенню адгезії мікроорганізмів, залишків окислювальних 

процесів; тютюнового нальоту. Тому забезпечити належний гігієнічний стан 

таких конструкцій складно. Це підтверджує доцільність заміни ЗКПП із 

акрилових пластмас кожні три роки користування ними не лише в зв’язку з 

прогресуванням атрофії коміркового відростку та частини, але й з огляду на 

погіршення гігієнічного стану.  

Клінічне обґрунтування ефективності способу очищення та дезінфекції ЗПП 

за допомогою ультразвуку встановлено на основі порівняння значень ІГЗП до та 

після застосування запропонованого способу. Матеріали та методи дослідження 

подано в підрозділі 2.5.2. Значення ІГЗП до та після очищення та дезінфекції ЗПП 

в ультразвуковій мийці з використанням хімічних засобів, залежно від термінів 

користування подано в табл. 7.1. 

Так, визначено достовірне покращення ІГЗП при значеннях: «задовільний», 

«незадовільний», «поганий», «дуже поганий» у пацієнтів із терміном 

користування ЗПП від 1місяця до 3 років р < 0,05. Проте в пацієнтів із вихідним 

рівнем ІГЗП «поганий», «дуже поганий» та термінами користування понад 3 роки 

значення ІГЗП не досягли оптимального гігієнічного стану (>2,0). 

Таким чином, запропонований спосіб професійного очищення та 

дезінфекції ЗКПП із використанням ультразвуку та хімічних засобів, підвищив 

рівень гігієни ЗПП, а отже і ротової порожнини пацієнтів, покращив якість 

функціонування знімних протезів. 
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Таблиця 7. 1 
Значення індексу гігієни знімних протезів до та після їхнього очищення та дезінфекції в ультразвуковій мийці, М±m 

Термін користування 

(84) 

Значення індексу гігієни знімних протезів (84) 

«Хороший» 
(n = 3) 

«Задовільний» 
(n = 25) 

«Незадовільний» 
(n = 22) 

«Поганий» 
(n = 17) 

«Дуже поганий» 
(n = 17) 

до після до після до після до після до після 

оптимальний гігієнічний стан (1,1 −2,0)  

до 0,5 року 
(n = 15) 

1,28 ± 
0,04 _ 1,85 ± 

0,10 _ 2,18 ± 
0,11 

1,43 ± 
0,08* 

2,53 ± 
0,18 

1,46 ± 
0,09* 

2,88 ± 
0,18 

1,52 ± 
0,14* 

від 0,5р до 1р 
(n = 18) _ _ 1,70 ± 

0,06 
1,40 ± 
0,11* 

2,40 ± 
0,14 

1,40 ± 
0,11* 

3,30 ± 
0,16 

1,50 ± 
0,12* 

4,60 ± 
0,24 

1,51 ± 
0,10* 

від 1р до 2 р 
(n = 15) _ _ 1,80 ± 

0,10 
1,41 ± 
0,10* 

2,25 ± 
0,15 

1,41 ± 
0,10* 

2,78 ± 
0,14 

1,58 ± 
0,11* 

4,20 ± 
0,21 

1,60 ± 
0,17* 

від 2р до 3 р 
(n = 18) _ _ 1,88 ± 

0,14 
1,48 ± 
0,12* 

2,38 ± 
0,13 

1,48 ± 
0,12* 

2,68 ± 
0,15 

1,69 ± 
0,15* 

3,60 ± 
0,14 

2,04 ± 
0,15* 

Більше 3р 
(n = 18) _ _ 1,93 ± 

0,14 
1,83 ± 
0,12 

2,40 ± 
0,12 

1,83 ± 
0,12 

2,95 ± 
0,50 

2,35 ± 
0,32 

5,00 ± 
0,17 

2,66 ± 
0,21* 

Примітка. * - достовірні відмінності між відповідними показниками до та після очищення, р < 0,05 
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7.2. Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності проведення 

озонотерапії в складі методів професійної гігієни ротової порожнини для 

пацієнтів, які користуються знімними конструкціями пластинкових протезів 

Встановлення ефективності запропонованого способу озонотерапії тканин 

протезного ложа було проведено на основі клінічних та мікробіологічних 

досліджень, зокрема, визначали: ІПГРП, масивність колонізації мікроорганізмами 

поверхні ЗПП, СОПЛ та дорзальної поверхні язика. Проведено порівняння 

результатів між І, ІІ групами до та після озонотерапії: після першого та другого 

сеансів – на наступний день. Матеріали та методи даного дослідження викладено 

в підрозділі 2.5.3. 

Результати значень ІПГРП у групах дослідження представлено в табл.7.2. 

Таблиця 7.2 

Значення інтегрального показника гігієни ротової порожнини в групах 

дослідження до та після озонотерапії, М±m (ум.од.) 

 

ІПГРП 

І група (22) ІІ група (18) 

До 

озонотерапії 

Після 

озонотерапії 

До 

озонотерапії 

Після 

озонотерапії 

«хороший» 19,44±3,3 16,95±1,1 22,41±3,3 17,11±2,6 

«задовільний» 39,22±2,8 30,37±4,8* 41,85±4,4 29,43±3,6* 

«поганий» 58,00±4,6 48,51±4,4* 55,41±4,8 45,64±2,6* 

«дуже 
поганий» 83,15±3,8 – 86,88±3,2 – 

Примітка. *- достовірна відмінність значень інтегрального показника гігієни ротової 
порожнини до та після озонотерапії, р ≤ 0,05. 

 
Після проведення гігієнічної процедури – озонотерапії тканин протезного 

ложа в комплексі заходів професійної ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, 

спостерігали достовірне зниження середнього значення ІПГРП у групах зі 

значеннями «задовільний», «поганий» та відсутність пацієнтів із критерієм 

індексу «дуже поганий» р≤0,05. 

Оскільки ІПГРП включає оцінку багатьох важливих структур ротової 

порожнини (стан гігієни: знімного протеза, зубів, незнімних конструкцій та язика, 
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рівень галітозу), то позитивна динаміка його змін стала незаперечним аргументом 

ефективності, запропонованого способу озонотерапії в комплексі методів 

професійної гігієни для пацієнтів, які користуються ЗКПП. 

Важливим лабораторним критерієм встановлення ефективності 

запропонованого способу озонотерапії є вивчення її впливу на стан 

мікробіоценозу ротової порожнини. 

Середнє значення ступеня колонізації типових та не типових для ротової 

порожнини мікроорганізмів, залежно від стану ГРП, представлено в табл. 7.3. 

У пацієнтів із ЧЗПП за належної гігієни після проведення озонотерапії 

спостерігали достовірне збільшення кількості колонієутворюючих одиниць 

Micrococcus luteus та Peptococcus sp., а також появу представника резидентної 

мікрофлори Stomatococcus mucilaginosus. У пацієнтів із ЧЗПП у разі неналежного 

ГСРП після проведення одного чи двох сеансів озонотерапії відмічено достовірне 

збільшення рівня колонізації наступними представниками нормофлори: α-

гемолітичними стрептококами, Stomatococcus mucilaginosus, Peptococcus sp., а 

також появу Micrococcus luteus. Крім того, не виявлено попередньо 

діагностованих представників умовно-резидентної мікрофлори: β-гемолітичних 

стрептококів і S. aureus. Після проведення першого сеансу озонотерапії в першій 

групі пацієнтів із неналежним ГСРП спостерігали достовірне зменшення 

присутності в мікробних асоціаціях представників патогенної мікрофлори: 

Escherichia coli, Ps. аeruginosa, а після другого сеансу – їхнє повне зникнення. 

У пацієнтів із ПЗПП та належним рівнем гігієни виявлено достовірне 

збільшення колонізаційних індексів α-гемолітичних стрептококів, Stomatococcus 

mucilaginosus, Peptococcus sp., Corynebacterium flavum та збільшення кількості 

представників нормофлори за рахунок створення умов для росту Мicrococcus 

luteus. 
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Таблиця 7. 3 
Стан мікрофлори ротової порожнини в пацієнтів, які користуються ЗКПП до та після озонотерапії (КУО/см2) 

 

Примітки: *- достовірність показників до та після озонотерапії, р ≤ 0,05. ЗКПП – знімні конструкції пластинкових протезів, 
ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. 

.

Група, 
значення ІПГРП 

І (хороший», 
«задовільний») 

І («поганий», «дуже 
поганий») 

ІІ (хороший», 
задовільний») 

ІІ («поганий», «дуже 
поганий») 

Терміни, І, ІІ етап 
 
Мікроорганізми 

до після І до після І після ІІ до після І до після І після ІІ 

Ре
зи

де
нт

на
 

α-гемолітичні 
Streptoc.Sp. 3,8±0,9 4,7±1,1 3,7±0,4 3,8±0,5 4,7±0,4* 3,9±0,7 7,7±1,0* 3,0±0,4 4,3±0,6* 4,9±0,6* 

Staphуlocus еpid. – – 3,7±0,7 – 4,3±0,6 – – – – 4,2±0,7 
Stomatococus 
mucilagin. – 4,0±0,6 – 2,5±0,4 5,5±0,5* 3,5±0,4 4,7±0,5* – – – 

Micrococcus 
luteus 3,5±0,3 4,7±0,6* – - 4,1±0,7 - 4,2±0,6 – 3,7±0,6 5,4±0,7* 

Peptococcus sp. 3,7±0,3 5,0±0,9* 3,0±0,6 3,7±0,6 5,7±0,8* 3,7±0,7 5,9±0,7* – 4,1±0,8 5,0±0,7 
Corynebact. flav. – – - – – 4,3±0,7 4,8±0,7 3,7±0,6 – 4,5±0,5* 

 У
мо

вн
о-

па
то

ге
нн

а β-гемолітичні 
Strept. sp. – – 4,6±0,5 – – – – 4,7±0,4 – – 

Staphyloc. aureus – – 3,4±0,4 – – – – – – – 
Candida albicans – – – – – – – 4,4±0,5 3,0±0,4* – 

П
ат

ог
ен

-
- н

а 

Escherichia coli – – 4,2±0,23 1,9±0,4* – – – 3,8±0,4 1,5±0,3* – 
Ps. аeruginosa – – 5,8±0,4 2,3±0,2* – – – 5,7±0,3 – – 
Enterobacter. sp. – – – – – – – 4,9±0,8 – – 
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Серед пацієнтів із ПЗПП у разі поганого ГСРП відмічено достовірне 

збільшення α гемолітичних Streptococcus sp., Micrococcus luteus, Corynebacterium 

flavum, а також появу Staphуloccocus epidermidis. Крім того, після двох сеансів 

озонотерапії не виявлено попередньо діагностованих представників умовно-

резидентної мікрофлори: β гемолітичних Streptococcus sp., Candida albicans, не 

властивих для оральних нормобіоценозів – Escherichia coli, Ps. аeruginosa, 

Enterobacteriaceae sp. 

Відновлення та збільшення колонізаційних індексів виявлених 

представників резидентної мікрофлори, а також відсутність умовно-патогенних та 

патогенних мікроорганізмів після озонотерапії тканин протезного ложа 

підтверджує ефективність запропонованого способу та доцільність його 

використання в комплексі гігієнічних заходів у пацієнтів, які користуються ЗКПП. 

 

7.3. Структура нової діагностико-лікувально-реабілітаційної системи 

гігієни ротової порожнини в пацієнтів, які користуються знімними 

конструкціями пластинкових протезів 

Проаналізувавши відомі літературні джерела, провівши власні клінічні, 

експериментальні та лабораторні дослідження, розробивши та вдосконаливши 

заходи діагностики та корекції професійної та індивідуальної ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП, було сформовано нову науково-обгруновану діагностико-

лікувально-реабілітаційну систему ГРП та складено алгоритм її покрокового 

диференційованого використання. 

Основними складовими запропонованої нової діагностико-лікувально-

реабілітаційної системи ГРП є: 

1. Діагностика стану ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП: 

- суб’єктивно-об’єктивні дані анамнезу: вік, терміни користування ЗПП, наявність 

соматичної патології, користування адгезивними засобами (підрозділи 4.1, 4.2, 

4.3). 

- клінічні індекси: ІГЗП, ІПГРП як із використанням ЕОМ, так і за допомогою 

медико-діагностичної комп’ютерної програми (підрозділи 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3); 
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- лабораторні показники: МЧ, ДМЧ, масивність колонізації α-гемолітичними 

Streptococcus sp., сумарна масивність колонізації патогенними мікроорганізмами, 

показники в’язкості, рН, концентрації лактату, загального кальцію, фосфат-іонів, 

аміаку та муцину, Са/Р коефіцієнт, активність ОДК.  

2. Комплекс заходів професійної ГРП, спрямований на забезпечення 

належного рівня гігієни та попередження ускладнень від його порушення:  

- проведення з пацієнтом бесіди про необхідність професійної ГРП, про можливі 

негативні наслідки з використанням розробленого додатку до медичної карти 

стоматологічного хворого, (підрозділ 2.5.1 та додаток Б), формування в пацієнта 

позитивної мотивації; 

- навчання пацієнта правилам особистої гігієни ротової порожнини: чищення зубів, 

знімних протезів, язика, флосинг та складання схеми індивідуального гігієнічного 

режиму відповідно до отриманих результатів комплексу діагностичних заходів; 

обов’язкова реєстрація лікарем медичної інформації щодо індивідуального 

гігієнічного догляду за ротовою порожниною в пацієнтів, які користуються ЗКПП, у 

медичній карті стоматологічного хворого, (підрозділ 2.5.1 та додаток Б);  

- зняття м’яких та твердих відкладень із зубів, незнімних ортопедичних 

конструкцій, очищення язика, антисептична обробка ротової порожнини одним із 

відомих методів (наприклад, полоскання розчином фурациліну 0,02%);  

- очищення та дезінфекція ЗКПП в ультразвуковій мийці з використанням 

хімічних засобів (підрозділ 2.5.2); 

- проведення озонотерапії тканин протезного ложа та язика (підрозділ 2.5.3);  

- диференційоване призначення зубних паст як у курсі заходів професійної 

гігієни, так і для щоденного використання (підрозділи 2.2.3 та 5.4.1); 

- призначення пробіотиків для загального та місцевого використання (підрозділи 

2.2.4, 2.2.5, 5.4.2); 

- проведення мікрополірування нових ЗКПП в ультразвуковій мийці (10 хв) перед 

фіксацією в ротовій порожнині (підрозділи: 2.4.1, 2.5.2, 7.1.). 

- клініко-лабораторна діагностика ГСРП після курсу професійної гігієни. 

3. Заходи індивідуальної ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП: 
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- надання пацієнтові в усній та письмовій формі запропоновані поради і 

рекомендації щодо користування знімним протезом, індивідуальну схему 

гігієнічного догляду за ротовою порожниною та конструкцією ЗПП (підрозділ 

2.5.1 та додаток Б);  

- використання пацієнтами рекомендованих зубних паст, одних - у курсі заходів 

професійної гігієни, інших – щоденно (підрозділи 2.2.3 та 5.4.1);  

- призначення полоскання ротової порожнини для пацієнтів із неналежною ГРП 

(ІПГРП 44,1-100) композицією ефірних олій «Для гігієни порожнини рота», фірми 

«Адверсо», (Україна) 5-7 кр. засобу на склянку води 2-3-и рази на добу протягом 

місяця після курсу професійної гігієни. У разі належної ГРП (ІПГРП ≤ 44,0) 

призначення ефірної олії м’яти перцевої: 4-5 кр. на склянку води або ефірної олії 

апельсину: 1-а кр. на 1-ну склянку води 2-3-и рази на добу протягом місяця після 

курсу професійної гігієни. Після місяця використання полоскань з ефірними 

оліями перерва на місяць і знову повторення процедури, чергувати до наступного 

курсу професійної гігієни. 

- при наявності зубів, мостоподібних конструкцій призначення та навчання 

проведення флосингу; 

- навчання догляду за язиком та чищення знімних протезів; 

- клініко-лабораторна діагностика ГСРП після курсу індивідуальної гігієни. 

4. Частота проведення курсів діагностико-лікувально-реабілітаційної 

системи гігієни ротової порожнини в пацієнтів, які користуються ЗКПП. 

Особи зі значеннями ІПГРП «хороший», «задовільний»: без соматичної патології 

– 2 рази на рік; із соматичною патологією – 3 рази на рік; які користуються 

адгезивними засобами – 3 рази на рік. 

Особи зі значеннями ІПГРП «поганий», «дуже поганий»: без соматичної патології 

– 3 рази на рік; із соматичною патологією – 4 рази на рік; які користуються 

адгезивними засобами – 4 рази на рік. 

Терміни обстеження: відразу при зверненні; після курсу професійної гігієни; 

через місяць після проведення рекомендованого комплексу індивідуальної гігієни. 
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Етапи використання нової діагностико-лікувально-реалібітаційної системи 

ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, представлено в табл. 7.4.  

Таблиця 7.4 

Алгоритм використання нової діагностико-лікувально-реалібітаційної 

системи гігієни ротової порожнини в пацієнтів, які користуються ЗКПП 

Етапи Алгоритм використання 

Д
іа

гн
ос

ти
ка

 Збір анамнезу: вік, терміни користування знімними протезами, 
наявність соматичної патології, користування засобами для покращення 
фіксації 
Клініко-лабораторна: ІПГРП, МЧ, ДМЧ, масивність колонізації α- 
гемолітичними Streptococcus sp., сумарна масивність колонізації 
патогенними мікроорганізмами, в’язкість, рН, концентрації лактату, 
загального кальцію, фосфат-іонів, муцину, аміаку, активність ОДК 

За
хо

ди
 п

ро
фе

сі
йн

ої
 гі

гі
єн

и 
 

Мотивація пацієнта щодо необхідності професійної та індивідуальної 
ГРП, ознайомлення з порадами і рекомендаціями щодо загального 
користування знімними протезами та гігієнічного догляду за ротовою 
порожниною та знімним протезом, ознайомлення та видача додатку до 
медичної картки (та частина, що для пацієнта), (додаток Б) 
Навчання пацієнта правилам особистої гігієни ротової порожнини та 
складання схеми індивідуального гігієнічного режиму відповідно до 
отриманих результатів оцінки стоматологічного статусу 
Зняття м’яких та твердих відкладень із природних зубів, незнімних 
ортопедичних конструкцій, очищення язика, антисептична обробка 
ротової порожнини одним із відомих способів 

Очищення та дезінфекція ЗКПП в ультразвуковій мийці з 
використанням хімічних засобів 

  Значення ІГЗП 

«хоро-
ший» 

«задові- 
льний» 

«незадо- 
вільний» 

«пога- 
ний» 

«дуже 
поганий» 

За
хо

ди
 п

ро
фе

сі
йн

ої
 гі

гі
єн

и 

Те
рм

ін
и 

ко
ри

ст
ув

ан
ня

 
(р

ок
и)

 

до 0,5 року _ 5 5* 10 10 

0,5 - 1 _ 5 5 10 10 

1 - 2 5 5 10 10 10 

2 - 3 10 10 20 20 20 

> 3 20 20 20 20 20 
* час у хвилинах 
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Продовження табл. 7.4 

 Проведення озонотерапії тканин протезного ложа 

Вид 
конст-
рукції 

ІПГРП Тип 
зон- 
ду 

 

Потуж- 
ність 

Час 
процедури (с) 

Інтер- 
вал між 

процеду- 
рами 

Кількість 
процедур 

ЧЗПП 
«хороший», 
«задовіль- 

ний» 
3,4 3-6 

10/на кожен 
зуб+5/см2 

СОПЛ, язика 
– 1 

 
ЧЗПП 

«поганий», 
«дуже 

поганий» 
3,4 6-9 

10/на кожен 
зуб+10/см2 

СОПЛ, язика 
2-3 дні 2 

ПЗПП 
«хороший», 
«задовіль- 

ний» 
3 3-6 5/см2 СОПЛ, 

язика – 1 

ПЗПП 
«поганий», 

«дуже 
поганий» 

3 6-9 10/см2 СОПЛ, 
язика 2-3 дні 2 

Призначення зубних паст у курсі професійної гігієни (на 30 діб) 
Значення ІПГРП 

«хороший» «задовільний» «поганий» «дуже поганий» 
 Зубні пасти із хлоргексидином або 

з триклозаном та прополісом 
(наприклад, «Лакалут актив», 
«Колгейт» тотал прополіс) 

Зубна паста з триклозаном, цитратом 
цинку та травами (наприклад, 
«ПрезиДент Актив») 

За
хо

ди
 п

ро
фе

сі
йн

ої
 т

а 
ін

ди
ві

ду
ал

ьн
ої

 г
іг

іє
ни

 Призначення пробіотиків для загального та місцевого використання 
Значення ІПГРП 

«хороший» «задовільний» «поганий» «дуже поганий» 
«Лактобактерин сухий» перорально 
та місцево: розведення згідно 
інструкції, у вигляді ротових 
ванночок із наступним ковтанням 
препарату, протягом 14 діб 1 раз на 
добу, два рази на рік; особам, що 
використовують адгезивні пасти  
рекомендовано після проведення 
ротової ванночки додатково 1 дозу 
розведеного препарату (1 ч. л.) 
вводити в порцію пасти, що не 
володіє сильними 
антибактеріальними властивостями 
та фіксувати ЗПП на 3 год. 

«БіоГая ОРС» (порошок у пакетах) 
перорально та місцево: розведення 
згідно інструкції, у вигляді ротових 
ванночок із наступним ковтанням 
препарату, протягом 14 діб 1 раз на 
добу 3 («поганий») та 4 (д. поганий) 
рази на рік відповідно; особам, що 
використовують адгезивні пасти після 
ротової ванночки додатково 2 ч. л. 
розведеного препарату вводити в 
порцію пасти, що не володіє 
сильними антибактеріальними 
властивостями та фіксувати ЗПП на 3 
год. 
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Продовження табл. 7.4 

 Мікрополірування ЗКПП відразу після виготовлення в ультразвуковій 
мийці протягом 10 хв 

Д
іа

гн
ос

-
ти

ка
 Визначення: ІПГРП, МЧ, ДМЧ, масивність колонізації α-гемолітичними 

Streptococcus sp., сумарна масивність колонізації патогенними 
мікроорганізмами, в’язкість, рН, концентрації лактату, загального кальцію, 
фосфат-іонів, муцину, аміаку, активність ОДК 

За
хо

ди
 ін

ди
ві

ду
ал

ьн
ої

 г
іг

іє
ни

 
 

             

Моніторинг навчання гігієнічних заходів: флосинг, чищення язика, знімних 
протезів, ознайомлення та видача додатку до медичної картки (та частина, 
що для пацієнта)  
Призначення зубних паст у курсі індивідуальної гігієни на основі значень 

ІПГРП 
«хороший» «задовільний» «поганий» «дуже поганий» 

Зубні пасти з молочною 
кислотою, ефірними оліями м’яти, 
шавлії, екстрактами ромашки, 
нагідок («Біокон»–проти 
захворювання ясен) 

Зубні пасти з молочною кислотою та 
ефірними оліями кипарису, м’яти, 
хвойно-каротиновим екстрактом 
(«Біокон» – потрійний захист – «Лісова 
свіжість») 

Призначення ефірних олій для полоскання ротової порожнини 
М’яти перцової: 4-5 крапель на 1 
скл. теплої води 2-3 рази на добу 
протягом місяця, чергувати через 
місяць. Апельсинова олія: 1 кр. на 
1 скл. теплої води 2-3 рази на добу 
протягом місяця, чергувати через 
місяць. 

Композиція ефірних олій «Для гігієни 
порожнини рота» (ефірні олії м’яти 
перцевої, апельсину, лайму, чайного 
дерева, меліси, чебрецю, мускатного 
горіха): 5-7 кр. на скл. теплої води 2-3 
рази на добу протягом місяця, 
чергувати через місяць 

Примітки: ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. МЧ – мікробне 
число. ДМЧ – дефіцит мікробного числа. рН – концентрація водневих іонів. ОДК – 
орнітиндекарбоксилаза. ГРП – гігієна ротової порожнини. ЗКПП – знімні конструкції 
пластинкових протезів. ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів. ЧЗПП – часткові знімні 
пластинкові протези. ПЗПП – повні знімні пластинкові протези. СОПЛ – слизова оболонка 
протезного ложа. 
 

Назначений комплекс гігієнічних заходів відповідно до результатів клініко-

лабораторної діагностики стану ГРП рекомендували використовувати без змін 

протягом року. У разі стійкої позитивної динаміки покращення ГСРП у пацієнтів, 

які користуються ЗКПП протягом року, назначали комплекс заходів відповідно до 

нового результатів клініко-лабораторної діагностики. 

Алгоритм використання нової діагностико-лікувально-реалібітаційної 

системи ГРП у пацієнтів, що користуються ЗКПП дозволив диференційоване його 

використання з врахуванням не лише значення ІПГРП, але й даних анамнезу, 
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клінічних, мікробіологічних, біохімічних та біофізичних характеристик стану 

ротової порожнини. 

 

7.4. Ефективність нового комплексу професійної та індивідуальної 

гігієни ротової порожнини в пацієнтів, які користуються знімними 

конструкціями пластинкових протезів, на основі клініко-мікробіологічних 

показників 

Оцінку ефективності запропонованого комплексу ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП було проведено на основі клінічних та мікробіологічних 

показників. Зокрема проаналізовано їхню динаміку на етапах використання нової 

системи ГРП у кожного пацієнта індивідуально, у межах сформованих клінічних 

груп та проведено порівняння значень.  

Аналізуючи відсоток пацієнтів із значеннями ІПГРП до та після курсу 

заходів професійної гігієни відмічено збільшення на 34,79% (р≤0,05), пацієнтів із 

значенням ІПГРП «хороший» у ІІ групі, натомість кількість пацієнтів у І групі не 

змінилася (табл.7.5). Аналогічну ситуацію спостерігали в підгрупі ІІб – зростання 

на 16,49 % (р≤0,05), та на 6,25 % у Іб підгрупі. Натомість серед пацієнтів ІІ групи 

після заходів професійної гігієни значно зменшився відсоток пацієнтів із 

неналежним гігієнічним доглядом – із значенням ІПГРП «поганий» - на 39,10 % 

(р≤0,05), порівняно з даними до лікування та не виявлено пацієнтів із значеннями 

«дуже поганий». Серед пацієнтів І групи відмічено зростання на 1,79% пацієнтів 

із значенням ІПГРП «поганий» та зменшення на 8,03% (р≤0,05), у групі зі 

значенням індексу «дуже поганий». 

Після виконання другого етапу запропонованої діагностико-лікувально-

реабілітаційної системи гігієни ротової порожнини, відмічали значне зростання 

відсотка пацієнтів у підгрупах ІІа, ІІб відповідно – 33,90% та 60,0%, порівняно з 

Іа, Іб підгрупами (р≤0,05), де значення були 8,93% та 29,46%, а також даними ІІа 

та ІІб підгруп до лікування – 13,90% та 33,91% р≤0,05.  
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Таблиця 7.5 

Розподіл пацієнтів за значеннями ІПГРП у межах груп у ході досліджень, % 

Значення 
ІПГРП 

Етапи системи гігієни, групи 

До лікування Після професійного 
курсу (І етап) 

Після індивідуаль- 
ного курсу (ІІ етап) 

І ІІ І ІІ І ІІ 

«Хоро- 
ший», а 

13,39± 
3,22 (15) 

13,90± 
3,23 (16) 

13,39± 
3,22 (15) 

48,69± 
4,66 (56)1,* 

8,90± 
2,69 (10) 

33,90± 
4,41(39)2,3,* 

«Задові-
льний», б 

32,14± 
4,41 (36) 

33,91± 
4,41 (39) 

38,39± 
4,60 (43) 

50,40± 
4,66 (58)1,* 

29,50± 
4,31 (33) 

60,0± 
4,57 (69)2, * 

«Пога- 
ний», в 

41,07± 
4,65 (46) 

40,0± 
4,57 (46) 

42,86± 
4,68 (48) 

0,90± 
0,881, * (1) 

35,70± 
4,53 (40) 

6,10± 
2,23(7) 2,3,* 

«Дуже 
поганий», 

г 

13,39± 
3,22 (15) 

12,17± 
3,05 (14) 

5,36± 
2,12 (6) 1 0±0,001, * 25,90± 

4,14 (29)2,3 – 

 Примітки: достовірність (р≤0,05) показників між: * – І і ІІ групами; етапами гігієни у 
групах: 1 –до та після І етапу, 2 - до та після ІІ етапу; 3 – між І та ІІ етапами. 

 

Тобто після використання запропонованої нової системи ГРП число 

пацієнтів із належним гігієнічним доглядом становив 93,91%. Натомість серед 

пацієнтів, які використовували загальновідомі рекомендації лише 38,40%. Лише у 

6,10% пацієнтів ІІ групи заходи запропонованої системи гігієни потребували 

корекції. Натомість у 61,60% пацієнтів І групи встановлено значення ІПГРП 

«поганий» та «дуже поганий». 

Підтвердженням покращення ГСРП у пацієнтів ІІ групи, є не лише 

збільшення відсотка пацієнтів із значеннями ІПГРП «хороший» та «задовільний», 

але й динаміка зміни значень ІПГРП загалом та по градаціях індексу, що 

представлено в табл. 7.6.  

У пацієнтів ІІа та ІІб підгруп, які використовували запропонований 

комплекс гігієнічних заходів, відмічено достовірне зменшення показника індексу 

після першого та другого етапів лікування, порівняно з вихідними даними, а в 

підгрупі ІІв лише після другого етапу лікування, так як, після першого – це 

значення було в одного пацієнта. 
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Таблиця 7.6 

Значення ІПГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП у процесі застосування 

різних комплексів гігієни ротової порожнини 

 

Значення ІПГРП 

(ум.од.) 

Етапи системи гігієни, групи 

До лікування Після професійної 
гігієни (І етап) 

Після індивідуаль 
ної гігієни (ІІ етап) 

І група ІІ група І група ІІ група І група ІІ група 

«Хороший», а 21,98± 
0,60 

22,02± 
0,60 1,2 

20,85± 
0,75 * 

19,01± 
0,51 

22,41 ± 
0,26 * 

19,77± 
0,58 

«Задовільний», б 36,27± 
0,761,2 

36,11± 
0,72 1,2 

32,90± 
0,74 3, * 

31,25± 
0,50 

38,33± 
0,78 * 

32,13± 
0,63 

«Поганий», в 62,6± 
1,39 1, * 

57,26± 
1,29 2 

59,10± 
1,40 47,9 61,64± 

1,53 * 
49,54± 

1,86 
«Дуже поганий», 

г 
83,86± 
1,3 1, * 

79,95 
±0,85 

78,35± 
1,66 3 – 84,01± 

0,96 – 

Середнє 
значення в групі 

51,54± 
1,96 1, 2 

47,73± 
1,72 1, 2 

44,60± 
1,70 *, 1, 3 

25,44± 
0,70 *,1,3 

57,06± 
2,02 *, 2, 3 

29,0± 
0,85 *, 2,3 

 Примітки: достовірність (р≤0,05) показників між: * – І і ІІ групами; етапами гігієни у 
групах: 1 – до та після І етапу, 2 – до та після ІІ етапу; 3 – між І та ІІ етапами. 
 

У пацієнтів Іб, Ів та Іг підгруп, що відповідало значенням ІПГРП 

«задовільний», «поганий» та «дуже поганий» достовірне зменшення показника 

індексу спостерігали лише після першого етапу лікування, натомість у пацієнтів із 

значенням «задовільний» відмічено достовірне збільшення показника індексу. 

Важливими були результати порівняння середніх значень ІПГРП на етапах 

лікування в І та ІІ групах та між ними. Зокрема, у пацієнтів І групи спостерігали 

достовірне зменшення (р≤0,05) значення індексу після першого етапу лікування 

на 13,47%, порівняно з даними до лікування, а в пацієнтів ІІ групи – на 46,70% 

р≤0,05. Після заходів індивідуальної гігієни в пацієнтів І групи відмітили 

достовірне зростання показника на 10,71% (р≤0,05), а в ІІ групі – навпаки, 

достовірне зниження на 39,24% р≤0,05. На етапах лікування середні значення 

ІПГРП у ІІ групі були достовірно менші, ніж в першій. У пацієнтів ІІ групи 

середні значення ІПГРП як після першого, так і після другого етапів відповідали 

належному гігієнічному догляду, ІПГРП ≤ 44,0.  
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Також простежували динаміку зміни ГСРП у пацієнтів, які користуються 

ЗКПП та використовували різні системи гігієни, залежно від деяких клінічних 

чинників, зокрема, наявності соматичної патології, використання адгезивних 

засобів, термінів користування ортопедичними конструкціями та в пацієнтів 

вікових груп: 35-64; 65-74; 75 і більше (табл. 7.7). Так, у пацієнтів ІІ групи з 

соматичною патологією спостерігали достовірне зниження середнього значення 

ІПГРП у 1,97 раза після курсу професійної гігієни та в 1,69 раза після заходів 

індивідуальної гігієни, порівняно із вихідними значеннями. Таким чином в усіх 

пацієнтів було досягнуто належного ГСРП (ІПГРП ≤ 44,0). Натомість серед осіб І 

групи за наявності соматичної патології після проведення курсу професійної 

гігієни було достовірне зменшення значення ІПГРП в 1,13 раза, а після 

використання індивідуальних заходів достовірне зростання в 1,13 раза, порівняно 

з вихідним показником індексу. Таким чином, нами не відмічено нормалізації 

ГРП у пацієнтів даної групи.  

Спостерігали достовірне зниження (р≤0,05) ІПГРП у 1,74 раза від 

початкового, після першого етапу лікування та в 1,58 раза після другого в 

пацієнтів ІІ групи без соматичної патології. Натомість у цій же групі, але серед 

обстежених, які не мали соматичної патології вдалося досягти рівня ІПГРП 

«хороший». 

У пацієнтів І групи, віком 65-74 та 75 і більше встановили недостовірні 

зниження показників індексу після заходів професійної гігієни відносно вихідних 

даних. У пацієнтів цієї ж групи віком 35-64 роки – достовірне зменшення (р≤0,05) 

– на 14,79%, порівняно зі значенням ІПГРП до лікування. Серед осіб віком понад 

75 років цієї ж групи відмічено достовірне зростання показника індексу після 

комплексу індивідуальних гігієнічних заходів, порівняно як з даними до 

лікування, так і після І етапу, відповідно на 15,30% та 10,91%.  
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Таблиця 7.7 

Середні значення ІПГРП в пацієнтів, які користуються ЗКЗП, залежно від клінічних характеристик у процесі 

застосування різних комплексів ГРП 

Характеристика 
 

 
Групи 

Соматична 
патологія Вік Терміни користування 

ЗПП Адгезиви 

Є Не має 35-64 65-74 75 і > до 0,5 0,5-3 >3 Корис-
туються 

Не ко-
ристу- 
ються 

ІП
ГР

П
 (у

м.
од

.) 

до 
ліку-
вання 

І 56,16± 
2,29 1,2 

42,53± 
3,25 1 

50,72±
2,73*,1 

53,14±
4,27* 

51,52±
3,80*2 

39,03±
3,59 1,2 

54,97±
2,59*1,2 

55,63± 
3.911,2 

55,95± 
3,78 2 

50,27± 
2,28 *,1 

ІІ 55,47± 
2,23 1,2 

37,81± 
1,93 1,2 

47,01±
2,31 1,2 

46,85± 
2,7 1,2 

52,92±
4,9 1,2 

29,84± 
3,37 1,2 

48,5± 
1,97 1,2 

59,02± 
5,30 1,2 

59,81± 
3,911,2 

44,98± 
1,8 1,2 

після 
І 

етапу 

І 49,7± 
2,01 * 

35,64± 
2,7* 

43,22±
2,35* 

47,06±
3,71* 

45,90±
3,42* 

32,99±
2,85* 

47,7± 
2,30* 

50,45± 
3,33* 

52,81± 
3,42* 

42,67± 
1,93* 

ІІ 28,22± 
0,82 

21,68± 
0,99 

24,51±
0,87 

26,77±
1,48 

26,89±
1,85 

22,09± 
1,19 

25,60± 
0,89 

30,26± 
1,68 

30,98± 
1,15 

24,05± 
0,76 

після 
ІІ 

етапу 

І 63,29± 
2,24*,3 

44,93± 
3,26* 3 

54,88±
2,72* ,3 

58,41± 
4,40*,3 

59,40± 
3,99*,3 

41,88± 
3,77*,3 

60,35± 
2,55*,3 

64,82± 
3,86*,3 

67,10± 
3,58*,3 

54,18± 
2,3* ,3 

ІІ 32,75± 
0,997 3 

23,95± 
1,12 3 

27,37±
1,05 3 

29,3± 
1,46 3 

34,48±
2,41 3 

24,55±
1,43 3 

28,85±
0,98 3 

36,94± 
2,39 3 

36,93± 
1,87 3 

27,02± 
0,84 3 

Примітки: достовірність (р≤0,05): 1 – між, до та після І етапу; 2 – до та після ІІ етапу; 3 – між І та ІІ етапами; * - між показниками в І 
та ІІ групах. ПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ЗКПП – знімні конструкції пластинкових протезів. ГРП – гігієна 
ротової порожнини. 
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У двох інших вікових групах пацієнтів, які використовували 

загальновідомий гігієнічний догляд за ротовою порожниною простежували 

значне достовірне зростання (р≤0,05) показників індексу після ІІ етапу заходів, 

порівняно з першим, відповідно на 11,66 ум.од. та 11,35 ум.од. Таким чином, 

можемо стверджувати про низьку ефективність гігієнічних заходів у І групі 

пацієнтів. Натомість у пацієнтів ІІ групи різного віку встановили достовірне 

зниження ІПГРП як після І етапу гігієнічних заходів, так і після другого, 

порівняно із вихідними значеннями, відповідно на 47,86%; 42,86%; 49,19% та 

41,78%; 37,46%; 34,85% р≤0,05. Проте після проведення ІІ етапу гігієнічних 

заходів було відмічено достовірне зростання значень ІПГРП у всіх вікових групах, 

порівняно з даними після І етапу, на 2,86 ум.од., 2,53 ум.од. та 7,59 ум.од. р≤0,05. 

Найбільша різниця була в пацієнтів віком 75 років та більше, що вказує на 

необхідність особливої увагу до ГРП у даного контингенту осіб. Порівняно з 

даними ІПГРП у І групі на всіх етапах лікування в пацієнтів ІІ групи спостерігали 

достовірне зниження індексу в діапазоні 1,71–2,01 раза.  

У пацієнтів І групи в різні терміни користування ЗПП встановили 

достовірне зниження значень ІПГРП після першого етапу лікування, порівняно з 

початковими даними, відповідно на 15,48%, 13,23% та 9,31%. Професійні заходи 

хоч і мали певний рівень ефективності, проте показники індексу були достовірно 

нижчими, ніж у пацієнтів ІІ групи – на 10,9 ум.од. у період до півроку 

користування ЗПП, на 22,1 ум.од. – від 0,5 до 3 років та на 20,19 ум.од. – понад 

три роки. Після другого етапу в пацієнтів І групи відмічено достовірне зростання 

значень ІПГРП, порівняно як із вихідними даними, так і даними отриманими 

після заходів професійної гігієни р≤0,05. На противагу в пацієнтів ІІ групи 

простежували достовірне зниження ІПГРП в усі терміни користування ЗПП, як 

після першого етапу, так і після другого, порівняно з вихідними даними. Зокрема, 

після першого етапу на 25,97%, 47,22%, 48,73%, а після другого - на 25,98%, 

40,52% та 37,41%. Хоча після використання індивідуальних гігієнічних заходів 

спостерігали достовірне зростання показників індексу, порівняно з першим 
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етапом, проте всі вони відповідали значенням ІПГРП «хороший» та 

«задовільний».  

Також відмічено ефективність комплексу запропонованих заходів у 

пацієнтів, які користуються адгезивними засобами для покращення фіксації. 

Після проведення першого та другого етапів комплексу гігієнічних заходів у 

пацієнтів ІІ групи значення ІПГРП були достовірно нижчі (р≤0,05), порівняно від 

вихідних як серед пацієнтів, що користувалися, так і не користувалися 

адгезивами: на 48,20% та на 46,53% після першого етапу та на 38,25% та 39,93% 

після другого етапу. У пацієнтів І групи, які користувалися адгезивними засобами 

після першого етапу не відмітили достовірних змін, порівняно з початковими 

даними, а після другого – достовірне зростання на 19,93%, порівняно з даними до 

лікування, та на 27,06 % після заходів професійної гігієни. У пацієнтів І групи, які 

не користувалися адгезивними засобами достовірне зниження показника ІПГРП 

на 15,12% від вихідного, спостерігали лише після першого етапу гігієнічних 

заходів, після другого – показник індексу гігієни достовірно підвищився, 

порівняно з даними після першого етапу на 26,97%.  

Після двох етапів проведення комплексу загальновідомих гігієнічних 

заходів у пацієнтів І групи не було досягнуто рівня ІПГРП «хороший», 

«задовільний» за будь-яких клінічних умов, за виключенням пацієнтів, які 

користувалися ЗКПП до півроку – (24,55 ±1,43) ум. од. Це підкреслює низький 

рівень ефективності існуючих схем гігієнічного догляду за ротовою порожниною 

в пацієнтів, які користуються ЗПП. Натомість, за отриманими середніми 

значеннями ІПГРП у пацієнтів ІІ групи, можемо стверджувати, що використання 

розробленої нової системи гігієни за різних клінічних варіантів дозволило 

забезпечити належний рівень гігієни ротової порожнини, ІПГРП ≤ 44,0.  

Спрямованим на підтвердження ефективності нової діагностико-лікувально-

реабілітаційної системи ГРП у пацієнтів, які користуються ЗПП було визначення 

ІПГРП у пацієнтів ІІ та І груп через рік після використання різних систем гігієни, 

що представлено в табл. 7.8. 
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Таблиця 7.8 

Значення ІПГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, через рік після 

застосування різних комплексів ГРП, М±m 

Значення 
ІПГРП 
(ум.од.) 

Етапи системи гігієни, групи 

До лікування Після індивідуаль- 
ної гігієни (ІІ етап) 

Через рік після 
використання 
систем гігієни 

І ІІ  І  ІІ І  ІІ  
«Хороший» 

(а) 
21,98± 

0,60 
22,02± 

0,60 
22,41 
±0,26 

19,77± 
0,58 

23,32± 
1,71 

21,75± 
0,392 

«Задовіль- 
ний» (б) 

36,27± 
0,76 

36,11± 
0,72 

38,33± 
0,78 

32,13± 
0,63 

37,74± 
0,98 

32,89± 
0,571, * 

«Поганий» 
(в) 

62,6± 
1,39 

57,26± 
1,29 

61,64± 
1,53 

49,54± 
1,86 

57,66± 
1,411,2 

49,67± 
1,561, * 

«Дуже пога-
ний» (г) 

83,86± 
1,3 

79,95 
±0,85 

84,01± 
0,96 – 81,89± 

0,782 – 

Середнє зна-
чення в групі 

51,54± 
1,96 

47,73± 
1,72 

57,06± 
2,02 

29,0± 
0,85 

57,08± 
1,921 

29,85± 
0,771,2,* 

 Примітки: достовірність (р≤0,05) значень ІПГРП між: * – І і ІІ групами; 1 – до та через 
рік, 2–після індивідуальних заходів та після року. ІПГРП – інтегральний показник гігієни 
ротової порожнини. ГРП – гігієна ротової порожнини. 

 Середнє значення ІПГРП у пацієнтів ІІ групи через рік після використання 

нової системи гігієни було достовірно нижче на 37,46% від вихідного показника, 

на 47,70% , ніж у пацієнтів І групи та вище на 2,93%, ніж у ІІ групі після заходів 

індивідуальної гігієни, р≤0,05. За градаціями ІПГРП слід відмітити, достовірно 

нижчі показники в пацієнтів ІІ групи, порівняно з першою, у підгрупах б та в, 

відповідно на 12,85% та 13,86%, р≤0,05. У пацієнтів ІІ групи б, в підгруп значення 

ІПГРП через рік після використання заходів системи гігієни достовірно не 

відрізнялися від показників після етапу проведення індивідуальних заходів на 

початку впровадження даної системи гігієни р≥0,05. Отримані результати ІПГРП 

через рік після використання нової системи ГРП у пацієнтів, які користувалися 

ЗПП, підкреслили позитивну тривалу ефективність запропонованого автором 

алгоритму. 
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 Ще одним важливим напрямком у забезпеченні належного ГСРП у 

пацієнтів, які користуються ЗКПП, є нормалізація мікрофлори ротової 

порожнини. Тому для підтвердження ефективності запропонованої системи 

гігієни проаналізовано стан мікробіоценозу СОПЛ у пацієнтів, порівнюваних 

клінічних груп, зокрема, показники МЧ та ДМЧ, частоти висівання та масивності 

колонізації слизової оболонки представниками резидентної мікрофлори – α-

гемолітичними Streptococcus sp. та сумарний показник колонізації СОПЛ 

патогенними мікроорганізмами.  

Було встановлено, що після курсу професійної гігієни в пацієнтів І групи 

показник МЧ достовірно зменшився, порівняно з даними до лікування в 1,31 раза, 

але був достовірно вищим від значення МЧ в ІІ групі в 3,42 раза р≤0,05 (табл. 7.9).  

Таблиця 7.9 
Середні значення інтегральних показників мікробіоценозу СОПЛ у пацієнтів І, ІІ 

та ІІІ груп до та після використання різних комплексів ГРП, М±m 

Інтегральні    
показники 

мікрофлори 

Групи 
І ІІ 

ІІІ до 
лікував-

ння 

після до 
лікування 

після 

І етапу ІІ етапу І етапу ІІ етап 

МЧ 9,71± 
0,724 

7,42± 
0,441,4 

9,42± 
0,55 3,4 

7,98± 
0,53 *,4 

2,17± 
0,11 *,1 

2,14± 
0,13 *,2 

1,54± 
0,24 

ДМЧ -3,46± 
0,054 

-3,23± 
0,071,4 

-3,56± 
0,042,3,4 

-3,17± 
0,06 *,4 

-1,67± 
0,05 *,1 

-1,24± 
0,07 *,2,3,4 

-1,86± 
0,11 

 Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу; 2 – до та після ІІ етапу; 3 – між І 
та ІІ етапами; * - між показниками в І та ІІ групах; 4 – щодо даних ІІІ групи. СОПЛ – слизова 
оболонка протезного ложа. МЧ – мікробне число. ДМЧ – дефіцит мікробного числа. ГРП – 
гігієна ротової порожнини.  
 

Після другого етапу лікування в цій групі спостерігали достовірне 

підвищення значення МЧ, порівняно з даними після І етапу в 1,27 раза (р≤0,05). У 

пацієнтів ІІ групи значення МЧ достовірно знизилося як після першого етапу 

лікування, так і після другого, порівняно з даними до лікування, відповідно в 3,68 

та 3,73 раза. Таким чином, у пацієнтів І групи після обох етапів відмічено 
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зменшення показника МЧ на 2,99 %, порівняно із даними до лікування (р>0,05), а 

в пацієнтів ІІ групи – на 73,18 % р≤0,05.  

Значення показника ДМЧ зростало в пацієнтів І та ІІ груп після курсу 

професійної гігієни, порівняно з даними до лікування, відповідно в 1,07 та 1,90 

раза. Після другого етапу гігієнічних заходів у пацієнтів І групи відмічено 

достовірне зменшення показника ДМЧ в 1,10 раза, порівняно з даними до 

лікування, та в 1,03 раза, порівняно з даними після І етапу. Натомість у пацієнтів ІІ 

групи показник ДМЧ після курсу індивідуальних заходів достовірно підвищився, 

як порівняно з даними до лікування – у 2,56 раза, так і після курсу професійної 

гігієни – у 1,35 раза, що свідчило про тенденцію ліквідації дефіциту нормальної 

мікрофлори. Показник ДМЧ після завершення лікування в І групі знизився на 

2,89%, порівняно з вихідними даними, а в ІІ групі – збільшився на 60,88%, 

порівняно з початковими даними. У порівнянні з показниками в ІІІ групі, у 

пацієнтів І групи відмічено більші значення МЧ в 3,84 та 4,88 раза та менші 

показники ДМЧ на всіх етапах лікування відповідно в 1,74 та 1,91 раза р≤0,05. 

Натомість у пацієнтів ІІ групи значення МЧ після обох етапів лікування достовірно 

не відрізнялися від показника в ІІІ групі. Показник ДМЧ у пацієнтів ІІ групи був 

достовірно більший (р≤0,05), ніж в ІІІ групі лише після другого етапу заходів у 1,5 

раза. Таким чином, спостерігали нормалізацію мікрофлори ротової порожнини на 

основі зменшення середніх значень показника МЧ та зростання показника ДМЧ у 

пацієнтів ІІ групи, що відповідало зменшенню дефіциту нормальної мікрофлори. 

Значну увагу приділено зміні показників МЧ і ДМЧ на етапах 

упровадження різних систем гігієни в пацієнтів І та ІІ груп, залежно від рівня 

ІПГРП (табл. 7.10). У пацієнтів ІІа та ІІб підгруп встановили достовірне зниження 

показника МЧ як після професійного, так і індивідуального курсів гігієни, 

порівняно з вихідними даними та між етапами лікування, відповідно в 1,38, 1,59, 

1,15; 1,47, 1,81, 1,24 раза. Проте в пацієнтів І групи позитивної динаміки до 

зниження показника МЧ не відмічено. 
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Таблиця 7.10 

Залежність динаміки показників МЧ та ДМЧ від рівня ІПГРП у процесі 

використання різних комплексів ГРП, М±m 

Показники мікрофлори 
                    Групи МЧ ДМЧ 

Зн
ач

ен
ня

 П
ГР

П
 

« Х
ор

ош
ий

»,
 а

 до лікування 
І 2,23±0,52 -3,32±0,25 *, 2 

ІІ 2,11±0,29 1, 2 -2,85±0,19 1, 2 

після І етапу 
І 2,69±0,31 * -3,17±0,23  * 
ІІ 1,53±0,09 3 -1,32±0,06 

після ІІ етапу  І 2,60±0,73 * -3,33±0,25 * 
ІІ 1,33±0,07 -0,62±0,07 3 

«З
ад

ов
іл

ьн
ий

»,
 б

 до лікування 
І 4,11±0,37 2 -3,23±0,07  * 

ІІ 4,06±0,23 1, 2 -2,70±0,08 1, 2 

після І етапу 
І 4,92±0,39  * -2,95±0,15 * 

ІІ 2,77±0,17 -2,0±0,05 

після ІІ етапу 
І 4,94±0,34  * -3,16±0,12 3, * 

ІІ 2,24±0,13 3 -1,47±0,07 3 

«П
ог

ан
ий

»,
 в

 до лікування І 12,07±0,55 1, 2,  * -3,55±0,08 
ІІ 10,39±0,56 1, 2 -3,51±0,06 1, 2 

після І етапу І 10,12±0,52  * -3,44±0,06 * 
ІІ 3,0 -2,25 

після після ІІ етапу 
І 10,19±0,52 * -3,63±0,06  * 
ІІ 5,64±0,30 3 -2,48±0,14 

«Д
уж

е 
по

га
ни

й»
, г

 до лікування 
І 23,37±1,77 *, 1, 2 -3,83±0,07 
ІІ 17,68±0,99 -3,75±0,09 

після І етапу І 15,72±2,36 -3,75±0,16 
ІІ – – 

після ІІ етапу І 15,8±1,01 -3,87±0,05 
ІІ – – 

Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу; 2 – до та після ІІ етапу; 3 – між І 
та ІІ етапами; ⃰ - між показниками в І та ІІ групах. МЧ – мікробне число. ДМЧ – дефіцит 
мікробного числа. ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ГРП – гігієна 
ротової порожнини. 
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Показник ДМЧ у пацієнтів ІІа, ІІб підгрупах зростав після проведення 

курсів професійної та індивідуальної гігієни, відповідно: (-1,32±0,06) ум. од та (-

0,62±0,07) ум. од., (-2,0±0,05) ум. од. та (-1,47±0,07) ум. од., що вказувало на 

зменшення дефіциту резидентної мікрофлори. У пацієнтів ІІв підгрупи показник 

МЧ після курсу професійної гігієни знизився в 3,46 раза, а після індивідуальної – 

в 1,84 раза, а в Ів підгрупі – в 1,19 та 1,18 раза відповідно, порівняно з 

початковими даними р≤0,05. У Ів підгрупі не простежували достовірних змін 

показників ДМЧ, порівняно з вихідними даними та на етапах використання 

гігієнічних схем. Якщо в пацієнтів ІІв підгрупи відбулося зростання ДМЧ в 1,42 

раза після проведеного лікування (спостерігали тенденцію до ліквідації дефіциту 

нормальної мікрофлори). У пацієнтів Іг підгрупи встановили достовірне зниження 

МЧ після обох етапів гігієни, проте вони значно перевищували показники МЧ у 

пацієнтів із належним рівнем ГРП. Крім того показник ДМЧ не покращився. Слід 

зазначити, що в ІІ групі після проведення комплексу гігієнічних заходів пацієнтів 

із значеннями ІПГРП «дуже поганий» не було. 

Із метою встановлення ефективності запропонованої нової діагностико-

лікувально-реабілітаційної системи ГРП визначено показники колонізації СОПЛ 

(частота виявлення та масивність колонізації) α-гемолітичними Streptococcus sp. 

та сумарну колонізацію патогенними мікроорганізмами в пацієнтів І та ІІ груп. 

Так, у 100% пацієнтів ІІа підгрупи – значення ІПГРП «хороший» та в 99% 

пацієнтів ІІб підгрупи – значення індексу «задовільний» спостерігали наявність α-

гемолітичних Streptococcus sp. після проведення заходів індивідуальної гігієни, а в 

пацієнтів І групи частота їхнього виявлення в мікробіоценозах СОПЛ була значно 

нижчою – у пацієнтів Іа підгрупи – 40%, а Іб – 88 % (рис.7.5.).  

У пацієнтів Ів та Іг підгруп (ІПГРП «поганий» та «дуже поганий») після 

етапу професійної гігієни представники α-гемолітичних Streptococcus sp. були 

виявлені у 73% та 33% відповідно, а після заходів індивідуальної гігієни в 53% та 

14% (рис. 7.6). 
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 Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу; 2 – до та після ІІ етапу; 3 – між І 
та ІІ етапами; *– між показниками в І та ІІ групах. ІПГРП – інтегральний показник гігієни 
ротової порожнини. ППГ – після професійної гігієни. ПІГ – після індивідуальної гігієни.  

Рис. 7.5. Частота висівання α-гемолітичних Streptococcus sp. у пацієнтів І та 

ІІ груп зі значеннями ІПГРП «хороший», «задовільний» на етапах застосування 

різних систем гігієни ротової порожнини. 
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 Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу; 2 – до та після ІІ етапу; 3 – між І 
та ІІ етапами; * – між показниками в І та ІІ групах. ІПГРП – інтегральний показник гігієни 
ротової порожнини. ППГ – після професійної гігієни. ПІГ – після індивідуальної гігієни.  

Рис. 7.6. Частота висівання α-гемоліт. Streptococcus sp. у пацієнтів І та ІІ 

груп зі значеннями ІПГРП «поганий», «дуже поганий» на етапах застосування 

різних систем ГРП. 
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Натомість у ІІ групі не виявлено осіб із значенням ІПГРП «дуже поганий», а 

в усіх пацієнтів ІІв підгрупи, як після професійних, так і після індивідуальних 

заходів гігієни на СОПЛ були присутні α-гемолітичні Streptococcus sp. 

Показник масивності колонізації α-гемолітичними Streptococcus sp. у 

пацієнтів Іа та Іб підгруп не мав динаміки до зростання після проведення 

комплексу гігієнічних заходів, натомість у пацієнтів ІІа, ІІб підгруп, після 

проведення запропонованого комплексу, показник достовірно зріс в 1,97 та в 1,49 

раза відповідно, порівняно з показниками до лікування р≤0,05 (рис 7.7). 

У пацієнтів І групи зі значеннями ІПГРП «поганий», «дуже поганий» 

середній показник масивності колонізації a-гемолітичними Streptococcus sp. після 

проведення комплексу гігієнічних заходів, порівняно з даними до лікування 

зменшився в 1,42 та 1,57 рази відповідно р ≥ 0,05 (рис. 7.8).  

Натомість у пацієнтів ІІв підгрупи після проведення курсу індивідуальної 

гігієни спостерігали достовірне зростання показника масивності колонізації a-

гемолітичними Streptococcus sp. у 1,6 раза р≤0,05.  

Аналізуючи показники частоти висівання та масивності колонізації α-

гемолітичними Streptococcus sp. у пацієнтів ІІ групи та, порівнюючи їх із 

аналогічними показниками в І групі, можемо стверджувати, що запропонована 

система ГРП, оптимізує умови для росту та колонізації СОПЛ представниками 

резидентної мікрофлори, як у пацієнтів із значеннями ІІПГРП «хороший», 

«задовільний», так і «поганий». 

Нова система гігієни сприяла зникненню представників патогенної 

мікрофлори в пацієнтів ІІ групи після курсу професійної гігієни та індивідуальної, 

за виключенням 43% (3 особи) пацієнтів із ІІв підгрупи після проведення заходів 

індивідуальної гігієни (рис 7.9).  
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 Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу лікування; 2 – до та після ІІ етапу 
лікування; 3 – між І та ІІ етапами лікування; * - між показниками в І та ІІ групах. ІПГРП – 
інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ППГ – після професійної гігієни. ПІГ – після 
індивідуальної гігієни.  

Рис. 7.7. Показники масивності колонізації α-гемолітичними Streptococcus 

sp. СОПЛ у пацієнтів І, ІІ груп із значеннями «хороший», «задовільний» на етапах 

застосування різних систем гігієни ротової порожнини.  
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 Примітки: достовірність (р≤0,05): 1 – до та після І етапу лікування; 2 – до та після ІІ 
етапу лікування; 3 – між І та ІІ етапами лікування; ⃰ – між показниками в І та ІІ групах. ІПГРП – 
інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ППГ –після професійної гігієни. ПІГ – після 
індивідуальної гігієни.  

Рис. 7.8. Показники масивності колонізації a-гемолітичними Streptococcus 

sp. СОПЛ у пацієнтів І, ІІ груп із значеннями «поганий», «дуже поганий» на 

етапах застосування різних систем гігієни ротової порожнини. 
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 Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу лікування; 2 – до та після ІІ етапу 
лікування; 3 – між І та ІІ етапами лікування; ⃰ - між показниками в І та ІІ групах. ІПГРП – 
інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ППГ – після професійної гігієни. ПІГ – після 
індивідуальної гігієни 

Рис 7.9. Частота сумарної колонізації СОПЛ патогенними мікроорганізмами 

у пацієнтів І та ІІ груп із різними значеннями ІПГРП на етапах застосування 

різних комплексів ГРП. 

Проте в Іб підгрупі патогенні мікроорганізми були виявлені в 21%, у Ів – 

96% пацієнтів та в 100% – в Іг підгрупі після проведення заходів професійної 

гігієни; у 10% пацієнтів Іа підгрупи, 48% Іб підгрупи та в усіх пацієнтів Ів та Іг 

підгруп – значення ІПГРП «поганий» та «дуже поганий» після індивідуальної 

гігієни р≤0,05.  

У пацієнтів ІІв підгрупи патогенні мікроорганізми були відсутніми на 

СОПЛ після заходів професійної гігієни, а після заходів індивідуальної гігієни 

їхній сумарний показник масивності колонізації достовірно зменшився, порівняно 

з початковими даними, у 4,99 раза р≤0,05 (рис 7.10). 
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 Примітка: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу; 2 – до та після ІІ етапу; 3 – між І 
та ІІ етапами; * - між показниками в І та ІІ групах. ІПГРП – інтегральний показник гігієни 
ротової порожнини. ППГ – після професійної гігієни. ПІГ – після індивідуальної гігієни.  

Рис 7.10. Сумарна масивність колонізації СОПЛ патогенними 

мікроорганізмами в пацієнтів І, ІІ груп із різними значеннями ІПГРП на етапах 

застосування різних систем гігієни ротової порожнини. 

Натомість у пацієнтів І групи достовірно нижчими від вихідних були лише 

показники після заходів професійної гігієни зі значеннями «поганий» та «дуже 

поганий», відповідно в 1,18 та 1,36 раза р≤0,05.  

 

7.5. Ефективність нового комплексу професійної та індивідуальної 

гігієни ротової порожнини в пацієнтів, які користуються знімними 

конструкціями пластинкових протезів, на основі біохімічних та біофізичних 

показників ротової рідини 

Із метою встановлення ефективності запропонованої системи ГРП у 

пацієнтів, які користуються ЗКПП, вивчено біохімічні та біофізичні показники 

ротової рідини, що вказують на особливості метаболізму та реологічних процесів 

у ротовій порожнині.  

Слід відмітити, що серед пацієнтів ІІ групи особи зі значеннями ІПГРП 

«дуже поганий» як після заходів професійної гігієни, так і індивідуальної не 

виявлено. 
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Для спостереження за динамікою зміни реологічних характеристик ротової 

рідини в пацієнтів, що використовували різні комплекси гігієнічних заходів, 

проаналізовано середні значення рН, в’язкості та муцину. Результати дослідження 

подано в табл. 7.11. 

Таблиця 7. 11 

Значення реологічних показників ротової рідини в пацієнтів І, ІІ та ІІІ груп 

на етапах дослідження, (М±m) 

Показ- 

ники 

Групи 
І ІІ 

ІІІ до 
ліку- 
вання 

після курсу гігієни 
до 

ліку- 
вання 

після курсу гігієни 
професій- 

ної 
(І етап) 

індивіду- 
альної 

(ІІ етап) 

професій-
ної 

(І етап) 

індивіду-
альної 

(ІІ етап) 
рН  

(ум. од.) 
5,90± 
0,084 

5,92± 
0,064 

5,91± 
0,074 

5,82± 
0,03⃰,4 

6,31± 
0,011, ⃰,4 

6,29± 
0,022,,⃰4 

6,45± 
0,08 

В’язкість 
(ум. од.) 

5,26± 
0,264 

5,01± 
0,231,4 

5,16± 
0,244 

5,24± 
0,084 

4,14± 
0,061,⃰,4 

4,09± 
0,062,*,4 

2,41± 
0,09 

Муцин 
(мг/ 

100 мл) 

186,73± 
14,134 

159,34± 
10,101,4 

184,25± 
13,563,4 

183,23± 
4,484 

122,01± 
2,161, ⃰,4 

124,27± 
2,112,⃰,4 

81,40± 
0,995 

 Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу; 2 – до та після ІІ етапу; 3 – між І 
та ІІ етапами; * - між даними в І та ІІ групах; 4 – щодо даних ІІІ групи. 
 

Середнє значення показника рН ротової рідини пацієнтів І груп на етапах 

використання достовірно не змінювалося, натомість у пацієнтів ІІ групи 

спостерігали достовірне підвищення після заходів професійного курсу гігієни на 

8,42%, а після заходів індивідуальної – на 8,08%, порівняно з вихідними даними 

р≤0,05. Цей же показник до лікування був достовірно нижчий у пацієнтів ІІ групи, 

ніж у пацієнтів І групи, проте достовірно зростав після кожного етапу гігієнічних 

заходів, порівняно зі значенням у І групі, відповідно на 6,59% та 6,43% р≤0,05. 

Слід зазначити, що рН ротової рідини в обох групах на першому та другому 

етапах дослідження було достовірно нижче, ніж у контрольній групі, але в ротовій 

рідині пацієнтів ІІ групи відмітили зниження, відповідно на 2,17% та 2,48%, а в 

пацієнтів І групи – на 8,22% та 8,37% р≤0,05. 
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В’язкість ротової рідини в пацієнтів І групи була достовірно зменшена лише 

після заходів професійної гігієни, порівняно з вихідними даними на 4,75%, а в 

пацієнтів ІІ групи – на 20,99% після заходів професійної гігієни та на 21,94% 

після заходів індивідуальної гігієни р≤0,05. При порівнянні показника в’язкості в 

пацієнтів І та ІІ груп встановлено, що в пацієнтів ІІ групи він був достовірно 

нижчий як після першого, так і після другого етапів системи гігієни, відповідно на 

17,37% та 20,74% р≤0,05. Показники в’язкості в обох групах як до, так і після 

впровадження різних систем ГРП були вищі, ніж показники в ІІІ групі р≤0,05. 

Концентрація муцину достовірно знизилася в пацієнтів І групи після заходів 

професійної гігієни на 14,67%, порівняно з вихідними даними, натомість 

достовірно зросла після другого етапу гігієнічних заходів – на 15,63%, порівняно з 

даними після першого етапу р≤0,05. У пацієнтів ІІ групи концентрація муцину в 

ротовій рідині була достовірно нижчою, порівняно з вихідними даними, після 

професійних заходів на 33,41%, після індивідуальної гігієни на 32,18% р≤0,05. 

Відмічено, що концентрація муцину в пацієнтів ІІ групи була достовірно нижчою, 

ніж у пацієнтів І групи, як після курсу заходів професійної гігієни – на 23,43%, 

так і після курсу індивідуальної гігієни – на 32,55% р≤0,05. В обох групах, як до, 

так і після етапів впровадження гігієнічних заходів показники муцину були 

достовірно вищі, ніж у контрольній групі р≤0,05. 

Для встановлення ефективності запропонованої нової діагностико-

лікувально-реабілітаційної системи ГРП проведено аналіз змін показників, що 

характеризують метаболічні процеси в ротовій порожнині  пацієнтів І та ІІ груп на 

етапах застосування різних гігієнічних систем (табл. 7.12). У ротовій рідині 

пацієнтів І групи середнє значення концентрації лактату мало тенденцію до 

достовірного зниження, як порівняно з вихідними даними, так і після 

професійного курсу гігієнічних заходів р≤0,05. 
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Таблиця 7. 12 

Значення метаболічних показників ротової рідини в пацієнтів І, ІІ та ІІІ груп на 

етапах дослідження, (М±m) 

Показ- 

ники 

Групи 
І ІІ 

ІІІ до 
ліку- 
вання 

після курсу гігієни 
до 

ліку-
вання 

після курсу гігієни 
профе-
сійної 

(І етап) 

індиві-
дуальної 
(ІІ етап) 

професі
йної 

(І етап) 

індиві-
дуальної 
(ІІ етап) 

Лактат 
(ммоль/л) 

0,35± 
0,014 

0,31± 
0,011, 4 

0,34± 
0,013, 4 

0,34± 
0,014 

0,23± 
0,011,  ⃰

0,23± 
0,012, ⃰ 

0,21± 
0,03 

Аміак 
(мкмоль/л) 

88,26± 
4,364 

70,70± 
3,001, 4 

86,70± 
3,993, 4 

86,56± 
4,594 

41,62± 
0,921, 4,  ⃰

41,94± 
1,08 2, ⃰,4 

37,90± 
0,91 

ОДК 
нмоль/ 

(хв х мл) 

88,75± 
6,054 

74,84± 
4,911, 4 

88,65± 
5,763, 4 

87,77± 
5,934 

35,42± 
0,951,  ⃰

34,02± 
0,762,  ⃰

32,63± 
2,77 

 Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу; 2 – до та після ІІ етапу; 3 – між І 
та ІІ етапами; ⃰ - між даними в І та ІІ групах; 4 – щодо даних ІІІ групи. 
 
 У пацієнтів ІІ групи спостерігали більш істотне зниження концентрації 

лактату на 32,35%, порівняно з вихідними даними, як після проведення першого, 

так і після другого етапів системи ГРП р≤0,05. Після етапів професійної та 

індивідуальної гігієни рівень лактату був достовірно нижчий у пацієнтів ІІ групи, 

ніж у першій, відповідно на 25,81% та 32,35% р≤0,5.Концентрація лактату в 

ротовій рідині пацієнтів обох груп до використання запропонованої системи 

гігієни була вища, ніж у ротовій рідині пацієнтів ІІІ групи, а після наступних двох 

етапів у пацієнтів ІІ групи достовірно не відрізнялась від показників ІІІ групи. 

Натомість у пацієнтів І групи, як до впровадження системи гігієни, так і після 

обох її курсів, рівень лактату був достовірно вищий, порівняно з контрольною 

групою р≤0,5. 

Аналізуючи значення концентрації аміаку в ротовій рідині пацієнтів І групи 

відмітили його зниження на 19,90% після першого етапу гігієнічних заходів, 

порівняно з вихідними даними, та достовірне зростання після заходів 

індивідуальної гігієни на 22,63%, порівняно з показниками після курсу 

професійної гігієни р≤0,05. У пацієнтів ІІ групи спостерігали значне зниження 
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концентрації аміаку після двох етапів гігієнічних заходів, порівняно з вихідними 

даними, на 51,92% та 51,55% р≤0,5. Також після етапу гігієнічних заходів 

концентрація аміаку в ротовій рідині пацієнтів ІІ групи була достовірно нижча, 

ніж у пацієнтів І групи, відповідно на 51,92% та 48,37% р≤0,5. Порівнюючи з 

даними ІІІ групи, середнє значення концентрації аміаку в обох групах на всіх 

етапах було достовірно вище р≤0,5.  

Дослідження активності ОДК показало достовірно зниження в пацієнтів І 

групи після заходів професійної гігієни на 15,67%, порівняно з вихідними даними. 

При цьому відмітили достовірне підвищення після другого етапу гігієнічних 

заходів – на 18,45%, р≤0,05. У ротовій рідині пацієнтів ІІ групи спостерігали 

достовірне зниження активності ОДК, порівняно з вихідними даними: після 

професійних заходів – на 59,64%, а після індивідуальної гігієни на – 61,62% 

р≤0,05. Проведення заходів професійної та індивідуальної гігієни зумовили 

достовірне зниження активності ОДК у ротовій рідині пацієнтів ІІ групи, 

порівняно з аналогічними показниками І групи, на 52,67% та 61,62%, р≤0,05. 

Також після заходів професійної та індивідуальної гігієни в пацієнтів ІІ групи 

показник активності ОДК не відрізнявся від значення в ІІІ групі, натомість у 

пацієнтів І групи достовірно перевищував це значення. 

Для пацієнтів, які користувалися ЗКПП, важливими були показники, що 

вказували на особливості кальцій-фосфорного обміну в ротовій рідині з огляду на 

їхню роль у процесах каменеутворення (табл. 7.13). Концентрація загального 

кальцію та фосфат-іонів у ротовій рідині пацієнтів І та ІІ груп після проведення 

заходів професійної гігієни достовірно знизилася на 2,59% та 3,30%; 17,71% та 

9,39% відповідно, а після заходів індивідуальної гігієни на 1,48%, 1,47% та на 

18,82%, 10,31%, порівняно з вихідними даними р≤0,05. У пацієнтів ІІ групи 

спостерігали достовірне зниження концентрацій загального кальцію та фосфат-

іонів після ІІ етапу заходів, порівняно з даними після першого етапу р≤0,05. На 

етапах використання різних систем гігієни відмітили зменшення концентрації 

загального кальцію на 15,21% – 17,29% та фосфат-іонів на 6,64% – 9,31% у 
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пацієнтів ІІ групи, порівняно зі значеннями цих показників у пацієнтів І групи 

р≤0,05. 

Таблиця 7. 13 

Показники кальцій-фосфорного обміну в ротовій рідині пацієнтів І, ІІ та ІІІ 

груп на етапах дослідження, (М±m) 

Показники 

Групи 
І ІІ 

ІІІ до 
ліку- 
вання 

після курсу гігієни 
до 

ліку- 
вання 

після курсу гігієни 

профе-
сійної 

(І етап) 

індивіду-
альної 

(ІІ етап) 

профе-
сійної 

(І етап) 

індивіду
-альної 
(ІІ етап) 

Загальний 
кальцій 

(ммоль/л) 

2,70± 
0,114 

2,63± 
0,101,4 

2,66± 
0,102,3,4 

2,71± 
0,104 

2,23± 
0,061,4, ⃰⃰ 

2,20± 
0,062,3,4, ⃰ 

1,18± 
0,04 

Фосфат-
іони 

(ммоль/л) 

5,45± 
0,124 

5,27± 
0,121,4 

5,37 
±0,122,3,4 

5,43 
±0,144 

4,92± 
0,121,4, ⃰ 

4,87± 
0,122,3,4, ⃰ 

3,05± 
0,12 

Са/Р 0,48± 
0,014 

0,48± 
0,014 

0,48± 
0,014 

0,48± 
0,014 

0,45± 
0,011,4, ⃰ 

0,45± 
0,012,4, ⃰ 

0,40± 
0,02 

 Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу лікування; 2 – до та після ІІ етапу 
лікування; 3 – між І та ІІ етапами лікування; * - між даними в І та ІІ групах; 4 – щодо даних ІІІ 
групи 
 
 Са/Р коефіцієнт у ротовій рідині пацієнтів І групи достовірно не 

змінювався, натомість був достовірно нижчий у пацієнтів ІІ групи, як після 

заходів професійної, так і індивідуальної гігієни, у порівнянні зі значенням І 

групи на 6,25% р≤0,05. Не дивлячись на незначне його зниження, Са/Р коефіцієнт 

був для нас визначальним при прогнозуванні утворення твердих відкладень на 

базисах знімних протезів та природних зубах, і враховувався у комплексі клініко-

лабораторних діагностичних заходів перед застосування запропонованої системи 

ГРП та після курсів професійної та індивідуальної гігієни.  

 Слід відмітити, що до початку впровадження різних систем ГРП у пацієнтів, 

які користувалися ЗКПП, усі досліджувані показники достовірно відрізнялися від 

значень у ІІІ групі. Після застосування запропонованої системи ГРП, лише 

концентрація лактату та активність ОДК достовірно не відрізнялися від 
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показників ІІІ групи р≤0,05. Натомість середні значення концентрації рН, 

в’язкості, муцину, аміаку, вміст загального кальцію, фосфат-іонів, Са/Р коефіцієнт 

на етапах застосування різних систем гігієни були достовірно вищими в пацієнтів 

І та ІІ груп, ніж у ІІІ групі. Це може свідчити про особливості реологічних та 

метаболічних процесів у ротовій рідині пацієнтів, що користуються ЗПП, в яких 

поряд із порушенням ГСРП спостерігали наявність соматичної патології. 

Порівнюючи отримані результати, зокрема, концентрацію муцину та фосфат-

іонів, слід відмітити, що за даними літератури ці показники знаходилися в межах 

фізіологічної норми [233, 235]. Таким чином, у пацієнтів ІІ групи після 

впровадження заходів нової діагностико-лікувально-реабілітаційної системи ГРП 

спостерігали тенденцію до нормалізації концентрації муцину та фосфат-іонів.  

 Для детального аналізу зміни біохімічних та фізико-хімічних показників на 

етапах використання запропонованої і загальновідомої систем гігієни було 

проаналізовано середні значення показників ротової рідини, що зумовлюють 

реологічні властивості в пацієнтів із різними значеннями ІПГРП (табл. 7.14). Було 

відмічено, що в пацієнтів підгрупи Іа, після заходів професійної гігієни 

достовірно (р<0,05) знизився показник концентрації рН – на 2,54% та муцину – на 

10,83%, порівняно з вихідними даними. Натомість у пацієнтів ІІа підгрупи 

спостерігали достовірне (р<0,05) зниження показників в’язкості на 7,62% та 

концентрації муцину на 19,44%. Після проведення курсу індивідуальної гігієни в 

пацієнтів Іа підгрупи відбулося підвищення показника муцину до (115,65 ±3,21) 

мг/100мл, порівняно з даними після курсу професійної гігієни – (105,89± 3,12) 

мг/100мл (р<0,05).  

 У пацієнтів ІІа підгрупи після проведення курсу індивідуальної гігієни, 

порівняно з вихідними даними, показники в’язкості, рН та муцину достовірно 

(р<0,05) покращилися: рН зросло на 1,58%, в’язкість та муцин зменшилися на 

11,06% та 19,34%. У підгрупі Іа спостерігали не достовірне зменшення вказаних 

показників.  
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Таблиця 7.14 

Реологічні показники ротової рідини в пацієнтів із різними значеннями ІПГРП до 

та після використання стандартної та запропонованої системи ГРП (М±m) 

                     Показники 
Група, підгрупа рН (ум. од.) В’язкість  

(ум. од.) 
Муцин 

(мг/100мл) 

Зн
ач

ен
ня

 ІП
ГР

П
 

«Х
ор

ош
ий

»,
 а

 

до  
лікування 

І 6,29±0,05 3,78±0,11 118,75±2,84 

ІІ 6,31±0,06  4,07±0,10 129,97±4,11 

після 
професій- 
ного курсу 

І 6,13±0,0511 3,65±0,11 105,89±3,121 

ІІ 6,38±0,02*  3,76±0,071 104,70±1,491 

після 
індивідуаль-
ного курсу 

І 6,25±0,09 3,66±0,124 115,65±3,213,4 

ІІ 6,41±0,022,* 3,62±0,082,4 104,83±1,312,4,* 

«З
ад

ов
іл

ьн
ий

»,
 б

 

до  
лікування 

І 6,09±0,03 4,71±0,07 148,63±1,44 

ІІ 5,98±0,04 4,84±0,06 146,42±1,59 

після 
професій- 
ного курсу 

І 6,02±0,03 4,69±0,08 139,43±2,821 

ІІ 6,24±0,011,* 4,48±0,071,* 136,65±2,211 

після 
індивідуаль- 
ного курсу 

І 6,11±0,023,4 4,59±0,084 143,68±2,572,4 

ІІ 6,25±0,012,4,* 4,27±0,06 2,3,4,* 130,10± 
2,062,3,4,* 

«П
ог

ан
ий

»,
 в

 

до  
лікування 

І 5,77±0,02 5,64±0,06 208,55±3,65 

ІІ 5,69±0,02 5,56±0,05 205,68±2,11 

після 
професій- 

ного курсу 

І 5,78±0,02 5,57±0,08 187,53±4,01 

ІІ 6,2* 5,4 150,4 

після 
індивідуаль-
ного курсу 

І 5,83±0,032,4 5,39±0,112,4 194,63± 4,79 2,4 

ІІ 6,02±0,042,4,* 4,90±0,20 2,4,* 165,66±6,322,4,* 
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Продовження табл. 7.14 

  

«Д
уж

е 
по

га
ни

й»
, г

  до лікування 
І 5,47±0,04 6,9±0,17 279,2±11,71 

ІІ 5,40±0,04 6,62±0,09 272,84±8,07 

після 
професій- 

ного курсу 

І 5,77±0,031 6,17±0,121 210,15± 
10,761 

ІІ – – – 

після 
індивідуаль-
ного курсу 

І 5,68±0,032,4 6,00±0,122,4 239,77±9,112,4 

ІІ – – – 

ІІІ група 6,45±0,08 2,41±0,09 81,40±0,10 
Примітки: достовірність (р<0,05): 1- до та після І етапу; 2 – до та після ІІ етапу; 3 – між І 

та ІІ етапами; * – між показниками в І та ІІ групах; 4 – після індивідуального курсу із 
показниками ІІІ групи. ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ГРП – 
гігієна ротової порожнини. 
 

 Аналізуючи динаміку змін досліджуваних показників ротової рідини в 

пацієнтів, які користуються ЗКПП, та мали рівень ІПГРП «задовільний», підгрупа 

б, нами відмічено достовірне зниження концентрації муцину в пацієнтів Іб 

підгрупи, порівняно з вихідними даними, як після курсу професійної гігієни, так і 

індивідуальної відповідно на 6,19% та 3,33%. Також у цій підгрупі достовірно 

підвищилося значення рН після курсу індивідуальної гігієни до (6,11±0,02) ум. 

од., порівняно з даними після курсу заходів професійної гігієни (6,02±0,03) ум. од. 

(р<0,05). Більш істотних змін, порівняно з початковими даними, зазнавали 

показники концентрації муцину після курсів професійної та індивідуальної гігієни 

в пацієнтів ІІб підгрупи, відповідно на 6,67% та 11,15% (р<0,05). У цих же 

пацієнтів після проведення курсів професійної та індивідуальної гігієни, 

спостерігали достовірне зниження показника в’язкості на 7,44%, 11,78% та 

підвищення показника рН відповідно на 4,35% та 4,52%, порівняно з вихідними 

даними (р<0,05). У ротовій рідині пацієнтів підгрупи ІІб відмічено зниження 

показників в’язкості та муцину після проведення курсу індивідуальної гігієни, 

порівняно зі значеннями цих показників після курсу заходів професійної гігієни 

на 4,69%, 4,79% відповідно (р<0,05). 
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У пацієнтів Ів підгрупи достовірних змін після професійного курсу гігієни, 

порівняно з вихідними даними не відмічено (р<0,05). Серед пацієнтів ІІ групи зі 

значенням ІПГРП «поганий» була одна особа. Після заходів індивідуальної гігієни 

в пацієнтів обох Ів та ІІв підгруп встановлено достовірні зміни (р<0,05), порівняно 

з вихідними даними. Проте в пацієнтів Ів підгрупи показники в’язкості та муцину 

зменшилися на 4,43% та 6,67%, значення рН зросло на 1,04%, а в пацієнтів ІІв 

підгрупи спостерігали зниження в’язкості та муцину на 11,87% та 19,46%, 

підвищення значення рН на 5,80%. 

Аналіз показників в’язкості, муцину після курсу індивідуальної гігієни в 

ротовій рідині пацієнтів І та ІІ груп із різними значеннями ІПГРП, засвідчив 

достовірну відмінність від цих же показників у ІІІ групі.  

Порівняння досліджуваних показників ротової рідини пацієнтів а, б, в 

підгруп між І та ІІ групами показало, що в осіб зі значеннями ІПГРП «хороший» – 

ІІа підгрупі, після проведення професійного курсу показник рН підвищився на 

4,08%, а після курсу індивідуальної гігієни на 2,56%, порівняно з показником у Іа 

підгрупі (р<0,05). Також достовірно нижчою була концентрація муцину в 

пацієнтів ІІа підгрупи після курсу індивідуальної гігієни на 9,36%, порівняно з 

показником в Іа підгрупі (р<0,05).  

У пацієнтів ІІ групи зі значенням ІПГРП «задовільний» (підгрупа б) 

показник рН після проведення професійного та індивідуального курсів гігієни зріс 

відповідно на 3,65 % та 2,91 %, порівняно з цим показником у І групі р<0,05. 

Достовірно нижчими, ніж у підгрупі Іб, були показники в’язкості після 

проведення професійного та індивідуального курсів гігієни: на 4,48 % та 6,97%, а 

також муцину після курсу індивідуальної гігієни на 9,45%. У підгрупі ІІв після 

заходів індивідуальної гігієни нами відмічено зростання рН ротової рідини на 

3,26%, зменшення в’язкості та муцину на 9,09% та 14,88%, порівняно з 

показниками в Ів підгрупі р<0,05.  Порівняння в підгрупах Іг та ІІг не 

проводилося, оскільки в ІІ групі особи зі значеннями ІПГРП «дуже поганий» не 

виявлено. 
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На етапах застосування різних систем гігієни в пацієнтів, що користуються 

ЗПП проаналізовано динаміку змін концентрацій лактату, аміаку та активності 

ОДК (табл. 7.15). 

Таблиця 7.15 
Біохімічні показники ротової рідини в пацієнтів із різними значеннями ІПГРП до 

та після використання стандартної та запропонованої систем ГРП, (М±m) 

                               Показники 
Група, підгрупа 

Лактат 
(ммоль/л) 

Аміак 
(мкмоль/л) 

ОДК нмоль/ 
(хв х мл) 

Зн
ач

ен
ня

 ІП
ГР

П
 

« Х
ор

ош
ий

»,
 а

 до лікування 
І 0,20±0,01 47,29±3,19 24,53±2,11 
ІІ 0,20±0,01 48,81±1,29 25,94±0,76 

після 
професійного 

курсу 

І 0,19±0,01 41,58±2,54 22,8±1,10 

ІІ 0,20±0,01 35,56±0,961,  ⃰ 28,71±0,781,  ⃰

після 
індивідуального 

курсу 

І 0,20±0,01 47,60±2,74 25,60±2,22 

ІІ 0,19±0,012 33,88±1,032, ,⃰4 27,64±0,814 

«З
ад

ов
іл

ьн
ий

»,
 б

 до лікування 
І 0,28±0,05 52,81±1,32 35,83±1,35 

ІІ 0,26±0,01 53,07±1,28 38,64±1,50 
після 

професійного 
курсу 

І 0,28±0,01 52,88±2,16 43±4,41 

ІІ 0,26±0,01 47,09±1,081,  ⃰ 41,34±1,17 
після 

індивідуального 
курсу 

І 0,26±0,012,4 53,69±2,134 32,88±1,653 

ІІ 0,25±0,0053,4 43,43±0,922, 3, ⃰,4 35,94± 
0,762, 3,  ⃰

«П
ог

ан
ий

»,
 в

 

до лікування 
І 0,41±0,01 97,76±1,10 111,30±3,72 
ІІ 0,40±0,01 92,92±2,66 109,44±2,90 

після 
професійного 

курсу 

І 0,38±0,011 90,07±4,35 108,10±5,39 

ІІ 0,291,  ⃰ 64,18 671 

після 
індивідуального

курсу 

І 0,38±0,012.4 87,64±3,472,4 101,30±5,834 

ІІ 0,35±0,012,3,4 72,16±4,372, ,⃰4 50,57± 
2,182,3, ⃰,4 
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Продовження табл. 7.15 

 

«Д
уж

е 
по

га
ни

й»
, г

 
до лікування 

І 0,45±0,02 185,15±6,27 210,80±8,02 
ІІ 0,52±0,01 202,06±4,72 224,14±3,87 

після 
професійного 

курсу 

І 0,37±0,011 116,29±9,59 167,00±18,04 

ІІ – – – 

після 
індивідуального 

курсу 

І 0,41±0,014 136,45±7,924 156,41±9,564 

ІІ – – – 

ІІІ група 0,21±0,03 37,90±0,91 32,63±2,77 
Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу; 2 – до та після ІІ етапу; 3 – між І та ІІ 
етапами; * - між даними в І та ІІ групах; 4 – із показниками ІІІ групи. ІПГРП – інтегральний 
показник гігієни ротової порожнини. ГРП – гігієна ротової порожнини. 
 
 Результати проведених досліджень показали зменшення концентрації 

лактату в ротовій рідині пацієнтів ІІа підгрупи після заходів індивідуальної 

гігієни на 5%, порівняно з вихідними даними р≤0,05. Стосовно концентрації 

аміаку, то слід відмітити зниження цього показника, на 27,15% та 30,59% після 

курсів професійної та індивідуальної гігієни відповідно. Активність ОДК після 

курсу професійної гігієни зростала на 10,68%, порівняно з вихідними даними 

р≤0,05. Показники концентрації аміаку в ротовій рідині пацієнтів ІІа підгрупи 

були достовірно нижчі, ніж в Іа підгрупі після заходів професійної та 

індивідуальної гігієни на 14,48% та 28,82% відповідно, р≤0,05. Активність ОДК 

після заходів професійної гігієни достовірно підвищилася в ІІа підгрупі, 

порівняно з рівнем в Іа підгрупі, на 25,92% р≤0,05.  

 Після останнього етапу гігієнічних заходів – індивідуального курсу,  

отримані результати порівняли з показниками в ІІІ контрольній групі. Відмічено, 

що в пацієнтів Іа та ІІа підгруп концентрація лактату в ротовій рідині не 

відрізнялася від показників ІІІ групи. Проте в пацієнтів Іа підгрупи концентрація 

аміаку була достовірно вищою на 25,58 %, натомість в ІІа підгрупі достовірно 

нижчою на 10,62%, активність ОДК нижча на 15,29%, порівняно з цими 

значеннями в ротовій рідині пацієнтів ІІІ групи, р≤0,05. Слід зазначити, що в 

пацієнтів, які використовували нову систему ГРП та мали значення ІПГРП 
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«хороший», показники концентрацій лактату, аміаку та активності ОДК не 

перевищували аналогічні значення в ІІІ групі.  

 Після проведення заходів професійної гігієни в підгрупі ІІб, відмітили 

достовірне зниження концентрації аміаку на 11,27%, порівняно з вихідними 

даними р≤0,05. Інші показники, у підгрупах ІІб, та Іб не зазнали достовірних змін. 

Після завершення курсу індивідуальної гігієни у пацієнтів ІІб підгрупи 

концентрація аміаку та активність ОДК знизилися на 18,16% та 6,99%, порівняно 

з вихідними даними, та на 7,77%, 13,06%, порівняно з даними, після курсу 

професійної гігієни. Простежували зниження концентрація лактату на 3,85%, 

після заходів індивідуальної гігієни, порівняно з результатами після курсу 

професійної гігієни р≤0,05. У пацієнтів підгрупи Іб після індивідуального курсу 

знизилася концентрація лактату на 7,14%, порівняно з вихідними даними, та 

активність ОДК на 23,53%, порівняно з даними після курсу професійної гігієни 

р≤0,05.  

 Показники концентрації аміаку в ІІб підгрупі після професійного та 

індивідуального курсів гігієни були достовірно нижчими, ніж у пацієнтів Іб 

підгрупи, відповідно на 10,95 % та 19,11%. Проте активність ОДК в підгрупі Іб 

після курсу індивідуальної гігієни незначно (на 9,31%) зросла, порівняно з 

аналогічним показником в Іб підгрупі р≤0,05. Слід відзначити, що після 

проведення курсу індивідуальної гігієни активність ОДК в підгрупах Іб та ІІб 

достовірно не відрізнялася від значення цього показника в ІІІ групі. Натомість 

концентрації лактату та аміаку в І та ІІ групах із значенням ІПГРП «задовільний», 

зросли на 23,81%, 19,05% та 41,66 %, 14,59% відповідно, порівняно з показниками 

ІІІ групи р≤0,05.  

Не менш важливими були результати в Ів та ІІв підгрупах. Так, після курсу 

професійної гігієни в ІІв підгрупу входила одна особа, в якої показники лактату, 

активності ОДК були меншими, ніж вихідні дані на 27,5%, 38,78% р≤0,05, а 

концентрація аміаку на 30,93% р≥0,05. У пацієнтів Ів підгрупи достовірно 

зменшилася лише концентрація лактату на 7,32%, порівняно з вихідними даними, 

р≤0,05. Після проведення курсу індивідуальної гігієни спостерігали достовірне 
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зниження концентрацій лактату та аміаку в підгрупах Ів та ІІв на 7,32%, 12,5%, та 

10,35%, 22,23% відповідно, порівняно з вихідними даними р≤0,05. Активність 

ОДК у ротовій рідині пацієнтів ІІв підгрупи після цього ж етапу зменшилася на 

53,79%, порівняно з вихідними даними р≤0,05. Також у пацієнтів ІІв підгрупи 

відмічено зростання концентрації лактату на 20,69% та зменшення активності 

ОДК на 24,52%, порівняно з показниками після курсу заходів професійної гігієни 

р≤0,05. Концентрація лактату після курсу професійної та індивідуальної гігієни 

(на 23,68% , 7,89% ) та активність ОДК після індивідуального курсу (на 50,08%) у 

пацієнтів ІІв підгрупи були достовірно менші, ніж у пацієнтів Ів підгрупи. Усі 

показники в пацієнтів І та ІІ груп із значенням ІПГРП «поганий» після проведення 

комплексу гігієнічних заходів не досягли показників ІІІ групи р≤0,05.  

Пацієнтів зі значенням ІПГРП «дуже поганий» після застосування 

запропонованих професійного та індивідуальних курсів ГРП не виявлено. 

Натомість у Іг підгрупі спостерігали достовірне зниження показників лактату, 

аміаку та активності ОДК як після курсу професійної гігієни, так і індивідуальної, 

порівняно з вихідними даними відповідно на 17,78%, 37,19%, 20,78% та 8,89%, 

26,30%, 25,80% р≤0,05.  

Особливості зміни показників кальцій-фосфорного обміну при 

використання запропонованої діагностико-лікувально-реабілітаційної системи 

ГРП у пацієнтів, які користувалися ЗПП, із різними значеннями ІПГРП 

представлено на рис. 7.11 –7.13.  

У пацієнтів Іа підгрупи зі значенням ІПГРП «хороший», не спостерігали 

достовірної зміни концентрації загального кальцію р≤0,05 (рис. 7.11). Проте в 

пацієнтів ІІа підгрупи відмічено зростання на 25,74% указаного показника після 

заходів професійної гігієни, на 16,18%, порівняно з вихідними даними та 

зниження на 8,14% після заходів індивідуальної гігієни р≤0,05.  

Слід відмітити, що в ротовій рідині пацієнтів ІІа підгрупи, як після заходів 

професійної, так і індивідуальної гігієни концентрація кальцію була вища, ніж у 

підгрупі Іа на 39,84% та 38,60% відповідно р≤0,05. 
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 Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу; 2 – до та після ІІ етапу; 3 – між І 
та ІІ етапами; * - між даними в І та ІІ групах. ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової 
порожнини. ППГ – після професійної гігієни. ПІГ – після індивідуальної гігієни. 
 Рис. 7.11. Динаміка змін рівня загального кальцію в пацієнтів із різними 

значеннями ІПГРП до та після використання стандартної та запропонованої 

систем гігієни (М±m). 

 
У підгрупах Іб та ІІб після першого етапу гігієнічних заходів, порівняно з 

початковими значеннями, цей показник зріс на 14,04%, 47,51% відповідно р≤0,05. 

Після заходів індивідуальної гігієни, як у підгрупі Іб, так і ІІб концентрація 

кальцію знизилася на 16,92% та 8,24%, порівняно з даними після першого етапу, 

р≤0,05. Після заходів професійної гігієни в ІІв підгрупі був лише один пацієнт, 

концентрація кальцію в якого була нижча, ніж вихідні дані р≤0,05. У ротовій 

рідині пацієнтів Ів та ІІв підгруп після заходів індивідуальної гігієни спостерігали 

зниження концентрацій загального кальцію на 12,8%, 12,67%, порівняно з 

вихідними даними, зниження на 9,68% в Ів підгрупі та зростання на 5,67% в Іа 

підгрупі, порівняно з даними після першого етапу гігієнічних заходів р≤0,05. У 

пацієнтів, що використовували загальновідому схему ГРП, у пацієнтів зі 

значенням ІПГРП «дуже поганий» після заходів професійної гігієни спостерігали 

недостовірне зниження концентрації кальцію (р≥0,05) із (3,37±0,13) ммоль/л до 

1,* 2,3,* 
1 

3 
* 

1,* 2,3,* 

2,3 2,3 
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(3,04±0,26) ммоль/л, а після заходів індивідуальної гігієни цей показник 

достовірно зріс, порівняно з попереднім значенням на 16,12% і становив 

(3,53±0,10) ммоль/л р≤0,05. 

 Концентрація фосфат-іонів в Іа та ІІа підгрупах не зазнала достовірних змін 

на етапах використання різних систем ГРП (рис. 7. 12). 
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 Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу лікування; 2 – до та після ІІ етапу 
лікування; 3 – між І та ІІ етапами лікування; * - між даними в І та ІІ групах. ІПГРП – 
інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ППГ – після професійної гігієни. ПІГ – після 
індивідуальної гігієни. 

Рис. 7.12. Динаміка змін рівня фосфат-іонів у пацієнтів із різними 

значеннями ІПГРП до та після використання стандартної та запропонованої 

систем гігієни (М±m). 

 
 Натомість у ІІб підгрупі концентрація фосфат-іонів була достовірно вища 

після професійних та індивідуальних гігієнічних заходів на 40,34%, 30,07%, 

порівняно з вихідними даними, та знизилася після індивідуальних – на 7,32% 

р≤0,05. У пацієнтів Іб підгрупи достовірні зміни концентрації фосфат-іонів на 

етапах використання загальновідомої системи ГРП не відмічено. Концентрація 

фосфат-іонів у ротовій рідині пацієнтів ІІ б підгрупи була достовірно вищою, ніж 

в Іб підгрупі, після впровадження заходів гігієни ротової порожнини р≤0,05. У 

підгрупі ІІв спостерігали зниження показника фосфат-іонів, після заходів 

* 

1,* 2,3,* 
2,3 
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індивідуальної гігієни, проте воно носило не достовірний характер, натомість у Ів 

підгрупі після заходів індивідуальної гігієни відмічено зниження на 1,86%, 5,54%, 

порівняно з вихідними даними та після курсу професійної гігієни, р≤0,05. 

Концентрація фосфат-іонів у ротовій рідині пацієнтів Іг підгрупи не зазнала 

достовірного зниження, порівняно з вихідними даними та на етапах використання 

стандартної системи ГРП. 

 Важливою була динаміка зміни Са/Р коефіцієнта в пацієнтів І та ІІ груп у 

різні терміни спостереження (рис. 7.13).  
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 Примітки: достовірність (р≤0,05): 1- до та після І етапу лікування; 2 – до та після ІІ етапу 
лікування; 3 – між І та ІІ етапами лікування; * - між даними в І та ІІ групах. ІПГРП – 
інтегральний показник гігієни ротової порожнини. ППГ – після професійної гігієни. ПІГ – після 
індивідуальної гігієни.  

Рис 7. 13. Динаміка змін рівня кальцій-фосфорного коефіцієнту в пацієнтів 

із різними значеннями ІПГРП до та після використання стандартної та 

запропонованої систем гігієни (М±m). 

 
Простежували підвищення Са/Р коефіцієнта в пацієнтів ІІа та ІІб підгруп на 

16,21%, 6,81% після заходів професійної гігієни, на 13,51%, 4,55%, після заходів 
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індивідуальної гігієни, порівняно з вихідними даними р≤0,05. У пацієнтів Іа 

підгрупи достовірні зміни на етапах використання стандартної системи гігієни, 

порівняно з вихідними даними не відмічено. Достовірне підвищення Са/Р 

коефіцієнта на 7,69% було характерне для пацієнтів Іб підгрупи після курсу 

професійної гігієни, порівняно з вихідними даними, та зниження на 9,52% після 

заходів індивідуальної гігієни, порівняно зі значенням на попередньому етапі 

р≤0,05. Відмітили, що в підгрупах ІІа та ІІб усі показники Са/Р коефіцієнтів були 

достовірно вищими, як до використання гігієнічних заходів, так і на етапах її 

використання, порівняно з аналогічними показниками в Іа та Іб підгрупах р≤0,05. 

Іншу динаміку простежували при аналізі Са/Р коефіцієнта в ротовій рідині 

пацієнтів, зі значеннями ІПГРП «поганий» та «дуже поганий». Зауважено 

достовірне зниження даного показника в пацієнтів ІІв підгрупи після заходів 

професійної та індивідуальної гігієни, на 20,37%, 9,26%, порівняно з вихідними 

значеннями р≤0,05. У пацієнтів Ів підгрупи достовірне зниження на 8,47% 

відмічено після заходів індивідуальної гігієни, порівняно з початковим значенням 

Са/Р коефіцієнта, р≤0,05. Не змінилося значення досліджуваного коефіцієнта в 

пацієнтів Іг підгрупи, порівняно з початковим та становило (0,53±0,01) ум. од., а 

також достовірно не змінилося і після заходів індивідуальної гігієни – (0,56±0,01) 

ум. од. Слід зазначити, що в пацієнтів ІІв підгрупи значення Са/Р коефіцієнту не 

перевищувало 0,50 після проведення етапів запропонованої системи гігієни, а в 

пацієнтів Ів та І г підгруп перевищувало це значення.  

Встановлена динаміка зміни концентрацій загального кальцію, фосфат-іонів 

та Са/Р коефіцієнту на етапах використання запропонованої нами системи ГРП у 

пацієнтів, які користуються ЗПП, пов’язана з особливостями біохімічних процесів 

у ротовій рідині таких пацієнтів. Зокрема, зростання концентрації загального 

кальцію та фосфат-іонів у пацієнтів ІІа, ІІб підгруп, порівняно з вихідними, а 

також у порівнянні з Іа та Іб підгрупами, пов’язуємо з ймовірним формуванням 

складних механізмів впливу системи гігієни на активізацію процесів руйнування 

міцелярної структури власне слини, що призводить до вивільнення кальцію та 

фосфат-іонів у ротову рідину. 
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Таким чином, запропонована система ГРП для пацієнтів, що користуються 

ЗКПП сприяла нормалізації реологічних властивостей ротової рідини, зниженню 

метаболічного навантаження та зменшенню ризику каменеутворення, що 

проявилося позитивною динамікою зміни середніх значень відповідних 

показників після проведення заходів професійної та індивідуальної гігієни, 

порівняно зі значеннями до її впровадження, та з даними в пацієнтів, що 

використовували загальновідомі рекомендації. 

За результатами клініко-експериментального обґрунтування режиму 

проведення очищення та дезінфекції ЗКПП за допомогою ультразвуку 

встановлено, що зі збільшенням терміну користування ЗПП, на внутрішній 

поверхні базисів частіше зустрічалися борозни, каверни та трабекулярні 

структури. Також із збільшенням часу перебування в ультразвуковій мийці та 

терміном користування ЗПП, зменшувалися кількість та інтенсивність 

виступаючих над поверхнею утворень (місць невідведеного статистичного 

заряду). Використання розробленого способу відразу після виготовлення ЗПП у 

режимі 10 хв, забезпечило мікрополірування внутрішньої поверхні базису, що 

попередило накопиченню залишків їжі, акумуляцію мікроорганізмів та 

органічних відкладень. 

Використання запропонованого способу озонотерапії тканин протезного 

ложа, у пацієнтів, які користувалися ЗКПП, сприяло достовірному зменшенню 

середнього значення ІПГРП за кожної градації індексу. Після проведення одного 

та двох сеансів озонотерапії в оральних мікробіоценозах пацієнтів, які 

користуються ЗКПП, відмічено позитивну динаміку відновлення нормофлори та 

зникнення представників умовно-патогенної і патогенної мікрофлори.  

Після використання запропонованої нової системи ГРП збільшився 

відсоток пацієнтів із належним гігієнічним доглядом до 93,91 %. Пацієнтів із 

значенням ІПГРП «дуже поганий» не виявлено, а 6,10 % – мали значення індексу 

«поганий». Натомість серед пацієнтів, що використовували загальновідомі 

рекомендації у 61,60 % діагностовано «поганий» та «дуже поганий» значення 

індексу. Зміна динаміки значень ІПГРП засвідчили, що в пацієнтів ІІ групи 
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середні показники індексу як після першого, так і після другого етапів 

відповідали належному гігієнічному догляду, ІПГРП ≤ 44,0.  

Використання запропонованої нової системи гігієни за різних клінічних 

варіантів: наявність соматичної патології, зростання віку, терміни користування 

ЗПП, використання адгезивних засобів дозволило забезпечити належний ГСРП 

після професійного та індивідуального етапів, ІПГРП ≤ 44,0.  

У пацієнтів ІІ групи після використання запропонованої системи ГРП у 

100% пацієнтів із значеннями ІПГРП «хороший», «поганий» та в 99% випадків із 

значеннями «задовільний» спостерігали присутність у мікробіоценозах СОПЛ α-

гемолітичних Streptococcus sp. –  важливих представників резидентної мікрофлори 

ротової порожнини. Крім того, відмічено зростання показника масивності 

колонізації a-гемолітичними Streptococcus sp. у пацієнтів зі значенням ІПГРП 

«хороший», «задовільний» та «поганий» в 1,97, у 1,49 та в 1,06 раза відповідно, 

порівняно з даними до лікування. Нова система гігієни сприяла ліквідації 

представників патогенної мікрофлори в усіх пацієнтів ІІ групи після курсу 

професійної гігієни та лише в 2,61% (3) пацієнтів із всієї групи, що мали значення 

ІПГРП «поганий» спостерігали їх присутність, причому сумарний показник 

масивності колонізації СОПЛ патогенними мікроорганізмами достовірно 

зменшився, порівняно з даними до лікування, в 4,99 раза. 

Запропонований комплекс гігієнічних заходів у пацієнтів, що користуються 

ЗКПП, сприяв покращенню реологічних властивостей ротової рідини – зростанню 

рН на 8,42%, 8,08%, порівняно з вихідними даними, на 6,59 %, 6,43%, порівняно з 

даними в І групі та зниженню в’язкості на 20,99 %, 21,94%; зниженні 

концентрації муцину на 33,41%, 32,18%, порівняно з вихідними даними, а також 

на 17,37%, 20,74% та 23,43%, 32,55%, порівняно з даними в І групі, р≤0,05. Після 

проведення курсу професійної гігієни в пацієнтів ІІ групи із значеннями ІПГРП, 

що відповідали належному рівню гігієни – ІІа та ІІб підгруп спостерігали 

підвищення показника концентрації водневих іонів на 4,08%, 3,65%, зниження 

концентрації муцину на 9,36%, в’язкості на 4,48%, порівняно з показниками в Іа 

та Іб підгрупах, р<0,05. Після курсу індивідуальної гігієни в пацієнтів ІІа, ІІб та 



280 
ІІв підгруп спостерігали підвищення показника рН на 2,56%, 2,91%, 3,26%, 

зниження концентрації муцину на 9,45%, 9,09%, в’язкості – на 6,97%, 14,88%, 

порівняно з такими ж показниками в Іа, Іб та Ів підгрупах р<0,05.  

У ротовій рідині пацієнтів ІІ групи спостерігали зниження концентрацій: 

лактату на 32,35%, аміаку на 51,92%, 51,55% , активності ОДК на 59,64 %, 

61,24%, порівняно з вихідними даними, а також на 25,81%, 32,35%; 51,92 %, 48,37 

%; 52,67%, 61,62%, порівняно з показниками в І групі, відповідно, р≤0,05. У 

пацієнтів, які використовували нову систему ГРП та мали значення ІПГРП 

«хороший», показники концентрацій лактату, аміаку та активності ОДК не 

перевищували аналогічні значення в ІІІ групі. Після проведення курсу 

індивідуальної гігієни активність ОДК у підгрупах Іб та ІІб достовірно не 

відрізнялася від значення цього показника в ІІІ групі. Проте концентрації лактату 

та аміаку в І та ІІ групах зі значенням ІПГРП «задовільний», зросли на 23,81%, 

19,05% та 41,66 %, 14,59% відповідно, порівняно з показниками ІІІ групи, р≤0,05. 

Показники концентрації аміаку в ІІб підгрупі після професійного та 

індивідуального курсів гігієни були достовірно нижчими, ніж у пацієнтів І б 

підгрупи, відповідно на 10,95 % та 19,11%. Проте активність ОДК в підгрупі ІІ б 

після курсу індивідуальної гігієни незначно (на 9,31%) зросла, порівняно з 

аналогічним показником у Іб підгрупі, р≤0,05. Після курсу професійної та 

індивідуальної гігієни в пацієнтів ІІв підгрупи концентрація лактату на 23,68%, 

7,89% та активність ОДК після індивідуального курсу на 50,08% були достовірно 

нижчі, ніж у пацієнтів Ів підгрупи.  

Після заходів професійної гігієни концентрація загального кальцію та 

фосфат-іонів у пацієнтів ІІ групи, порівняно з вихідними даними, знизилися на 

17,71% та 9,39%, а в пацієнтів І групи на 2,95% та 3,30% відповідно, р≤0,05. Після 

заходів індивідуальної гігієни концентрація загального кальцію та фосфат-іонів у 

пацієнтів ІІ групи, порівняно з вихідними даними, знизилися на 18,82% та 10,31%, 

а в пацієнтів І групи на 1,48% та 1,47%. Са/Р коефіцієнт у пацієнтів ІІ групи 

знизився на 6,25%, порівняно з вихідними даними, як після заходів професійної 

гігієни, так і індивідуальної, проте у пацієнтів І групи цей показник не змінився.  
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Таким чином, ефективність запропонованої системи ГРП для пацієнтів, які 

користуються ЗКПП підтверджена позитивною динамікою комплексу клінічних, 

мікробіологічних, біохімічних та біофізичних показників як на етапах її 

використання, так і в порівнянні з групою пацієнтів, що використовували 

загальновідомі рекомендації. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Аналіз літературних джерел дозволив окреслити невирішені важливі 

питання щодо методів діагностики, комплексів професійної та індивідуальної 

ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП. Зокрема, розробки клінічних індексів 

оцінки ГСРП в осіб зі ЗКПП; вивчення біохімічних, біофізичних, 

мікробіологічних показників функціонування зубощелепної системи, які би 

підтверджували, прогнозували порушення ГРП та дозволяли контролювати якість 

проведення їхньої корекції; використання ефективних сучасних способів 

професійного очищення та дезінфекції ЗКПП, озонотерапії та пробіотикотерапії в 

системі професійної ГРП, встановлення критеріїв вибору, режиму використання 

зубних паст, засобів для ополіскування та режиму проведення гігієнічних заходів, 

залежно від даних клініко-лабораторних показників. 

Виокремлення такого напрямку дозволило сформувати мету та завдання 

дослідження спрямовані на підвищення якості надання стоматологічної допомоги 

пацієнтам, які користуються ЗКПП, шляхом забезпечення належного 

індивідуального та професійного рівня ГРП у системі лікувально-профілактичних 

заходів ортопедичного лікування пацієнтів частковими та повними ЗПП. 

Під час виконання роботи проведено два етапи досліджень. Мета першого 

етапу – на основі клінічних, мікробіологічних, біохімічних, біофізичних 

показників, експериментальних досліджень та анкетування лікарів стоматологів - 

ортопедів встановити зміни зі сторони зубощелепної системи в пацієнтів із різним 

рівнем ГРП, їхній взаємозв’язок, а також рівень потреби спеціалістів у новій 

якісній, сучасній системі ГРП та розробити шляхи покращення гігієнічного стану 

в пацієнтів, що користуються ЗКПП.  

Метою другого етапу дослідження було апробація та встановлення 

ефективності нової діагностико-лікувально-реабілітаційної системи ГРП у 

пацієнтів, які користуються ЗКПП. Для виконання першого етапу було задіяно 

355 пацієнтів, які користувалися ЗКПП та 59 осіб – стоматологічно та соматично 
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здорових, які взяли активну участь у клініко-лабораторному та 

експериментальному дослідженнях. 

На другому етапі дослідження було сформовано наступні групи та підгрупи: 

І – пацієнти, які користувалися ЗКПП та застосовували загальновідому схему 

гігієнічного догляду за ротовою порожниною (112 пацієнтів):  

а – зі значеннями ІПГРП «хороший» (15); 

б - зі значеннями ІПГРП «задовільний» (36); 

в – зі значеннями ІПГРП «поганий» (46); 

г – зі значеннями ІПГРП «дуже поганий» (15). 

ІІ – пацієнти, які користувалися ЗКПП та застосовували нову діагностико-

лікувально-реабілітаційну систему ГРП (115):  

а – зі значеннями ІПГРП «хороший» (16); 

б – зі значеннями ІПГРП «задовільний» (39); 

в – зі значеннями ІПГРП «поганий» (46); 

г – зі значеннями ІПГРП «дуже поганий» (14). 

ІІІ – пацієнти без стоматологічної та соматичної патології (30), віком 20-30 років. 

Усього 227 особам першої та другої груп було проведено ортопедичне 

лікування – виготовлено 344 конструкції ЗПП із базисної пластмаси «Фторакс» 

фірми «Стома» (Україна), із них 176 часткових та 168 повних. 

Основними складовими нової діагностико-лікувально-реабілітаційної 

системи ГРП є: 

- діагностика стану ГРП за допомогою: медико-діагностичної комп’ютерної 

програми визначення ІПГРП, мікробіологічних показників: МЧ та ДМЧ, 

масивність колонізації α-гемолітичнимим Streptococcus sp., сумарна масивність 

колонізації патогенними мікроорганізмами; біохімічних, біофізичних параметрів 

ротової рідини (в’язкість, концентрації рН, лактату, загального кальцію, фосфат-

іонів, аміаку, муцину, активності ОДК);  

- заходи професійної ГРП: формування позитивної мотивації, інформування 

пацієнта щодо особливостей користування ЗПП та гігієнічних заходів в усній та 

письмовій формах відповідно до рівня ГСРП, реєстрація в додатку до медичної 
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картки хворого; навчання чищенню зубів, ЗПП, догляду за язиком, флосингу; 

зняття м’яких та твердих відкладень; антисептична обробка; очищення та 

дезінфекція ЗКПП в ультразвуковій мийці з використанням хімічних засобів; 

проведення озонотерапії тканин протезного ложа; диференційоване призначення 

зубних паст, загальне та місцеве використання пробіотиків; мікрополірування 

нових ЗКПП в ультразвуковій мийці перед фіксацією в ротовій порожнині; 

моніторинг рівня засвоєння гігієнічних навичок;  

- заходи індивідуальної гігієни: диференційоване використання зубних паст; 

диференційоване призначення полоскань ротової порожнини з використанням 

композиції ефірних олій «Для гігієни порожнини рота», ефірними оліями м’яти 

перцевої, олії апельсину; при наявності зубів, мостоподібних конструкцій – 

проведення флосингу; догляд за язиком; очищення ЗПП як зубною щіткою, так і з 

використання таблеток для очищення.  

Визначено оптимальні режими проведення курсів діагностико-лікувально-

реабілітаційної системи ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП: 

- для пацієнтів зі значеннями ІПГРП «хороший», «задовільний»: без соматичної 

патології – 2 рази на рік; із соматичною патологією – 3 рази на рік; які 

користуються адгезивними засобами – 3 рази на рік;  

- для пацієнтів зі значеннями ІПГРП «поганий», «дуже поганий»: без соматичної 

патології – 3 рази на рік; із соматичною патологією – 4 рази на рік; які 

користуються адгезивними засобами – 4 рази на рік.  

Діагностику стану ГРП у пацієнтів І, ІІ та ІІІ груп проводили за допомогою 

запропонованих медико-діагностичної комп’ютерної програми визначення 

ІПГРП, показників МЧ, ДМЧ, частоти виявлення та масивності колонізації α-

гемолітичними Streptococcus sp., частоти виявлення та сумарної масивності 

колонізації патогенними мікроорганізмами, в’язкості, концентрації рН, лактату, 

загального кальцію, фосфат-іонів, аміаку, вмісту муцину активності ОДК.  

Основними складовими загальноприйнятої схеми гігієнічного догляду за 

ротовою порожниною в пацієнтів І групи були рекомендації згідно протоколів 

ортопедичного лікування МОЗ України та підручників [6, 8, 393]. 
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Пацієнтам І та ІІ груп проводили клініко-лабораторне обстеження до 

використання гігієнічних заходів, після проведення всіх маніпуляцій курсу 

професійної гігієни (І етап) та після проведення заходів індивідуальної гігієни (ІІ 

етап), а також клінічне обстеження – через рік після використання різних систем 

гігієни. Пацієнтам ІІІ групи клініко-лабораторне обстеження проводили 

одноразово на момент проведення стоматологічного огляду.  

За результатами анкетування встановлено, що 76,00% лікарів стоматологів-

ортопедів не визначають рівень гігієни ЗПП за індексами, 40,91% – не проводять 

професійне очищення ЗПП, а 24,55% – заходи професійної ГРП, 23,64% опитаних 

довіряють вибір зубної пасти пацієнту. Жоден із респондентів не вказав на 

особливості гігієнічних заходів у пацієнтів із соматичною патологією, тих, що 

використовують адгезивні засоби, чи залежно від віку.   

Проведене ретельне суб’єктивне опитування та об’єктивне вивчення 

стоматологічного статусу в пацієнтів, що користуються ЧЗПП та ПЗПП у віці від 

35 до більше 75 років дозволило встановити, що 67,9% із них мали соматичну 

патологію, 32,1% вважали себе здоровими. Найпоширенішою патологією були 

серцево-судинні захворювання – 43,4% від виявлених. У 25,0% пацієнтів із 

соматичною захворюваністю відмічено поліморбідність. У 69,8% обстежених 

було виявлено ускладнення зі сторони СОПЛ. Понад три роки ЗКПП 

користувалося 45,3% пацієнтів. Стан ГРП в обстежених не був причиною 

звернення до лікаря, за виключенням 1,9%, яких турбував неприємний запах із 

ротової порожнини. Проте у 82,5% обстежених, ГСРП та ЗПП потребував 

покращення, що перекликається з даними Н. В. Косорукова та В. И. Шемонаева 

(80% мали незадовільний гігієнічний стан ЗПП) [70, 71]. Так, м’який зубний наліт 

виявлено в 54,7%, тверді зубні відкладення в 24,5 %. Визначення індексу гігієни 

ротової порожнини ОНІ-S (J.C. Green, J.R. Vermillion) в 26,4% осіб із ЧЗПП 

показало: добра гігієна у 7,1%, задовільна – у 28,6% , незадовільна – у 14,3%, 

погана – у 50,0%. Гігієнічна оцінка стану язика за С. Б. Улитовским засвідчила, 

що відмінний стан був в 1,9% обстежених, дуже добрий – у 18,9%, добрий – у 

34,0%, задовільний – у 28,3%, незадовільний – у 17,0%, дуже низький – не 
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виявлено. Результати визначення стану гігієни ЗПП за запропонованим ІГЗП 

наступні: у 1,9% осіб – «хороший», у 30,2% – «задовільний», «незадовільний» 

«поганий», та «дуже поганий» відповідно виявлено в 24,5%, 22,6%, 20,8% (67,9%) 

осіб. Схожі результати були отримані й при дослідженнях Т. М. Манак [108] у 

71% пацієнтів, що користувалися бюгельними, частковими та повними ЗПП 

діагностовано незадовільний та поганий стан гігієни знімних протезів.  

Аналіз знань та вмінь пацієнтів застосовувати засоби, предмети догляду за 

ГРП та знімними протезами засвідчив практичну відсутність мотивації, низький 

рівень володіння інформацією щодо даної проблеми: чищення зубів проводило 

54,7% осіб, лише 11,3% доглядали за слизовою оболонкою ротової порожнини, 

18,9 % обстежених, які користувалися ЗКПП, не виконували жодних гігієнічних 

маніпуляцій у ротовій порожнині; найуживанішим засобом гігієни по догляду за 

ротовою порожниною та знімним протезом у 96,2% пацієнтів були зубні пасти. 

Щодо догляду за ЗПП, відмітили, що 86,8% пацієнтів чистили знімні протези 

будь-якою зубною пастою, один раз на день чистили 56,6% опитаних, два рази – 

28,3%, жоден з опитаних не вказав, що знає, чи проводив професійне очищення і 

дезінфекцію ЗПП у стоматолога. Проведена статистична перевірка гіпотез із 

використанням χ2-критерію вказала на залежність значень ІГЗП від наявності та 

виду соматичної патології, термінів користування ЗКПП, рівня галітозу. 

Достовірні відмінності спостерігали між числом пацієнтів без соматичної 

патології та з захворюваннями ССС, ШКТ і нейропсихічними розладами (χ2=9,62, 

11,43 і 11,35 , на рівні значущості р=0,05). Простежували достовірне погіршення 

рівня ІГЗП (χ2=9,63, р<0,05) у пацієнтів, які користувалися ЗПП від року до двох 

та більше – від двох до трьох та понад три. Встановлено достовірний вплив рівня 

галітозу на ІГЗП (χ2=17,93, р<0,05). Натомість не встановлено впливу статі, виду 

конструкції, черговості протезування, місця розташування знімної конструкції: 

верхня чи нижня щелепа на динаміку зміни ІГЗП. 

В іншій вибірці (110 осіб) стан ГРП у пацієнтів, які користувалися ЗКПП, 

було діагностовано на основі, запропонованого комплексного індексу – ІПГРП. 
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Слід відмітити, що аналогів, запропонованому індексу для оцінки ГСРП у 

пацієнтів, які користуються як частковими, так і повними знімними протезами та 

комп’ютерній програмі для його визначення, не існує. Найбільш подібним є 

комплексний індекс для аналізу ГРП у пацієнтів літнього віку авторів A.В. 

Борисенко, В.Г. Столяр [158], який також включав гігієнічну оцінку зубів, 

пародонта, язика, знімних протезів, проте розрахований для пацієнтів, які мають 

імплантати в ротовій порожнині та визначається як середньоарифметичне значень 

розрахованих окремих індексів тобто складові індекси не нормуються в єдиній 

шкалі, що знижує діагностичну цінність такого індексу. За результатами 

дослідження встановлено, що в 50,4% пацієнтів діагностовано неналежний ГСРП 

– відповідало рівням індексу «поганий» (37,8%) та «дуже поганий» (12,6%). 

Натомість у 16,2% пацієнтів діагностовано «хороший» а в 33,3% - задовільний 

значення ІПГРП. Таким чином, проводячи клінічне вивчення стану ГРП у 

пацієнтів, які користуються ЗПП, у різних вибірках пацієнтів та за різними, 

запропонованими індексами – ІГЗП та ІПГРП, відсоток осіб із неналежним станом 

становив від 50,4% до 69,8%.  

Достовірно відмінними результатами за станом ГРП були значення ІПГРП у 

представників вікових груп від 35 до 64 років (35-44, 45-54, 55-64) та 65-74, 75 і 

більше років (χ2 = 21,82; р <0,05). Найбільше середнє значення індексу (52,20±2,8) 

ум.од. було у віковій групі 65-74 роки, де лише 2,7% пацієнтів мали значення 

ІПГРП «хороший» та 67,56% – «поганий» та «дуже поганий». Встановлено 

достовірні відмінності середніх значень ІПГРП між представниками груп без 

соматичної патології (39,38±3,4) ум.од. та захворюваннями ШКТ (46,83±3,4) 

ум.од., хворобами обміну (53,51±3,9) ум.од., іншими захворюваннями (56,93±3,6) 

ум.од., комбінованою патологією (44,45±4,3) ум.од. (χ2 =23,31; р<0,05). 

Використання χ2-критерію на основі динаміки зміни ІПГРП підтвердило 

гіпотезу, що достовірно впливовими чинниками на стан ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП, є вік, наявність соматичної патології та її вид, а також 

терміни користування ЗКЗП – до півроку та більше трьох років. Поряд із тим не 
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встановлена залежність від статі, черговості ортопедичного лікування ЗКПП, виду 

конструкції та термінів користування від півроку до трьох з інтервалом рік.  

Ще одним чинником, що впливав на рівень ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП, є застосування паст для покращення фіксації (адгезивні 

засоби). За допомогою використання розробленої медико-діагностичної 

комп’ютерної програми «Інтегральний індекс гігієни ротової порожнини у осіб із 

знімними протезами» відмічено збільшення відсотка осіб із значеннями ІПГРП 

«поганий» до 57% та «дуже поганий» до 17%, а також на 53% середніх значень 

індексу ІПГРП (60,86±3,55) ум.од., у групі пацієнтів, які користуються 

адгезивними засобами, у порівнянні з аналогічними показниками серед осіб, які їх 

не використовували, відповідно – 36% та 4% (39,68±2,10) ум.од. Крім того в 

пацієнтів, які застосовували адгезивні засоби, із погіршенням ІПГРП, 

спостерігали зростання показників в’язкості ротової рідини (на 44%), зменшення 

швидкості слиновиділення (на 34%), у порівнянні з групою пацієнтів, що ними не 

користувалися. Перевірка тверджень із використанням χ2-критерію встановила, 

що застосування пацієнтами адгезивних засобів для покращення фіксації ЗПП є 

фактором ризику щодо погіршення ГРП (χ2 =11,62; р <0,05).  

Результати аналізу факторів, що впливають на стан ГРП відомі й з 

дослідження М. Р. Казанского [114] за даними якого, гігієнічний стан часткових 

знімних протезів погіршувався зі збільшенням термінів користування ними (до 

трьох років та понад три), а стан ГРП – із зростанням віку пацієнтів. Проте 

зіставивши з даними, отриманими нами, відмітили вивчення та встановлення 

впливу на стан ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, більшої кількості 

чинників серед суб’єктивних та об’єктивних даних. 

Під час виконання роботи було вивчено мікробіоценоз ротової порожнини 

пацієнтів із різним рівнем ГРП, які користуються ЗКПП та проведено 

експериментальне обґрунтування його корекції. За результатами досліджень 

мікрофлори ротової порожнини в 234 осіб, які користуються ЗКПП та мають 

різний стан ГРП, не встановлено достовірних відмінностей між масивністю 

колонізації поверхні базисів ЗПП та СОПЛ мікроорганізмами. У разі неналежного 
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гігієнічного догляду за знімними протезами (на основі ІГЗП) відмічено достовірне 

зростання масивності колонізації та частоти висівання представників патогенної 

групи мікроорганізмів: Escherichia coli, Enterobacteriaceae sp., які не є властиві для 

даного біотопу. Крім того, відмічено збільшення частоти виявлення резидентних 

та транзиторних сапрофітних видів мікроорганізмів, які колонізують поверхню 

базисів протезів та СОПЛ, порівняно із показниками, отриманими в разі значень 

ІГЗП (1,1-2,0), відповідно 57,14% та 20,63%. Хоча масивність колонізації 

представників даної групи: α-гемолітичні Streptococcus sp., негемолітичні 

Staphylococcus sp., Micrococcus luteus у разі неналежного догляду була достовірно 

менша, ніж за належного. Таким чином, оптимальний гігієнічний стан ЗПП (на 

основі значень ІГЗП) не завжди свідчив про відсутність патогенної мікрофлори в 

таких пацієнтів. І навпаки, у разі неналежного гігієнічного стану на базисах ЗПП і 

на СОПЛ присутні представники резидентної мікрофлори. Між частотою 

висівання досліджуваних мікроорганізмів та значеннями ІГЗП існує середній 

кореляційний зв’язок (rТ≈0,67). Високий коефіцієнт спряженості (Т=13,55) між 

групою патогенних мікроорганізмів та значеннями індексу (2,1-5,0), що 

відповідали неналежному гігієнічному стану ЗПП підтвердило вплив 

представників даної групи на виявлення високих значень.  

Для діагностики ГСРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, розроблено 

показники МЧ та ДМЧ, які достатньо об’єктивно характеризують стан 

мікробіоценозу ротової порожнини за різного рівня гігієни ЗПП. Існує достовірна 

відмінність між показниками МЧ у пацієнтів із ІГЗП «хороший» – «поганий» та 

«дуже поганий» як у мазках із базисів ЗПП, так і зі СОПЛ р<0,05. У пацієнтів із 

неналежним гігієнічним станом ЗПП спостерігали високу частоту виявлення 

умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів у оральних мікробіоценозах. 

Встановлено інтервал норми МЧ та ДМЧ (на прикладі дорослих осіб без 

стоматологічної та соматичної патології): МЧ: (0,69-1,71); ДМЧ: (-1,27 - -2,76). 

Серед обстежених пацієнтів, які користувалися ЗКПП, 97,56% осіб мали зміни 

мікрофлори, що відповідали І-ІІІ ступеню дисбактеріозу. Показники МЧ та ДМЧ 

у них, достовірно відрізнялися від показників норми та між собою, набуваючи 
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тенденцію до зростання зі збільшенням ступеню дисбактеріозу р<0,05. Зі 

зростанням ступеня важкості дисбактеріозу та погіршенням ІГЗП достовірно 

зростали показник МЧ та дефіцит нормофлори. На основі довірчих інтервалів МЧ 

та ДМЧ можна встановлювати наявність та ступінь важкості дисбіотичних змін у 

ротовій порожнині пацієнтів, які користуються ЗКПП.  

Виявлені зміни вказують на дисбіотичний характер порушень, і тому 

обов’язкову доцільність виконання мікробіологічних досліджень під час 

діагностики ГСРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП та мікробіологічно 

обґрунтованого вибору засобів гігієни. Доцільність та інформативність 

проведених досліджень підтвердило дані Т. Н. Климовой [16, 211], яка за 

результатами дисперсійного аналізу встановила взаємозв’язок між ступенем 

порушення мікроекології ротової порожнини та індексом ГРП, а також вказала, 

що користування знімними протезами є фактором, який сприяє персистенції 

умовно-патогенних мікроорганізмів у ротовій порожнині. Натомість проведені 

нами дослідження були інформативнішими, так як детально охарактеризували 

зміни мікрофлори ротової порожнини в пацієнтів, які користуються ЗКПП, за 

різних рівнів ГРП, як на основі відомих мікробіологічних показників, так і 

запропонованих. 

Мікробіологічні дослідження були застосовані при експериментальному 

встановленні та порівнянні антимікробної активності зубних паст відносно 

представників мікрофлори ротової порожнини, що дозволило розробити 

аргументовані рекомендації щодо особливостей їхнього використання в пацієнтів, 

які користуються ЗКПП, за різного стану гігієни, як у складі професійних заходів, 

так і щоденного догляду. Таким чином, пацієнтам, які користуються ЗКПП та 

мають неналежний ГСРП, у комплексі проведення професійної гігієни 

рекомендували використовувати зубну пасту з триклозаном, цитратом цинку та 

травами, а для щоденного використання – із молочною кислотою та ефірними 

оліями кипарису, м’яти, хвойно-каротиновим екстрактом. Пацієнтам із належним 

ГСРП у комплексі проведення професійної гігієни рекомендували 

використовувати зубні пасти з хлоргексидином або з триклозаном та прополісом, 



291 
а для щоденного використання – із молочною кислотою, ефірними оліями м’яти, 

шавлії, екстрактами ромашки, нагідок.  

Проведені експериментальні дослідження підтвердили результати, які 

отримали вітчизняні вчені К. М. Косенко, Т. П. Терешина, О. В. Гончаренко [32, 33] 

щодо вивчення антибактеріального впливу зубних паст із хлоргексидином та 

триклозаном на мікрофлору ротової порожнини в дорослих та дітей, що не мають 

прогресуючої стоматологічної патології. Автори не виявили переважання умовно-

патогенної мікрофлори та інтенсифікації розвитку стоматологічної патології після 

застосування зубних паст з антисептиками. Проте мета й завдання авторського 

дослідження були спрямовані на створення диференційованого підходу до вибору 

зубних паст після проведення експериментального вивчення 10 зубних паст 

відносно представників різних видів мікроорганізмів, попередньо висіяних від 

пацієнтів, які користуються ЗКПП, що зумовило специфіку дослідження та 

забезпечило високу клінічну ефективність.  

Важливим етапом роботи було експериментальне дослідження 

антагоністичної активності пробіотиків, із метою нормалізації ГРП у пацієнтів, 

які користуються ЗКПП. На основі коефіцієнту детермінації факторної ознаки, 

підтверджено позитивний вплив пробіотичних препаратів, особливо на умовно-

патогенну – 94,65% та патогенну – 64,9% мікрофлору. Пробіотик, що містив 

Lactobacillus reuteri (форма випуску – порошок), володів більшою пробіотичною 

активністю ніж, аналогічний препарат у таблетованій формі випуску. Пробіотик 

«БіоГая ОРС» (порошок у пакетах) рекомендували до використання при 

неналежному гігієнічному стані, а пробіотик «Лактобактерин сухий» при 

належному – як доповнення до схеми професійної гігієни. 

Із метою оптимізації використання, рекомендованих пробіотиків, проведено 

експериментальне вивчення рівня збереження антагоністичних властивостей 

пробіотика в поєднанні з пастами для покращення фіксації ЗПП. Встановлено, що 

середнє значення показника антагоністичної активності пробіотика, введеного в 

пасту для фіксації, ((5,17±1,03) мм; (4,35±1,15) мм) достовірно не відрізнялося від 

середнього значення власне пробіотика ((7,84±0,96) мм; (4,22±1,41) мм) відносно 
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представників умовно-патогенної та патогенної груп мікроорганізмів ротової 

порожнини та відповідно становило 65,9% та 55,5% активності від максимально 

виявленого. На основі результатів експериментального дослідження, 

рекомендували використання пробіотика, що містить Lactobacillus fermentum, 

шляхом уведення в адгезивний засіб із слабо вираженими антимікробними 

властивостями та наступним нанесенням на внутрішню поверхню базису ЗПП. 

Значна частина досліджень присвячена вивченню особливостей зміни 

біохімічних, біофізичних показників ротової рідини в пацієнтів, які користуються 

ЗПП, їхнього взаємозв’язку з станом ГРП, діагностованим на основі індексів: 

ІГЗП, ІПГРП, а також наявністю соматичної патології. 

В осіб із різним рівнем гігієни ЗПП та соматичною захворюваністю 

встановлено кореляційні зв’язки між біохімічними показниками ротової рідини та 

рівнем гігієни. У групі осіб із серцево-судинними захворюваннями достовірні 

кореляційні зв'язки виявлено між належним гігієнічним доглядом за знімними 

протезами та концентраціями кальцію (r=0,65), фосфат-іонів (r=-0,54), а серед 

пацієнтів без соматичної патології за належної гігієни з концентраціями кальцію 

(r=- 0,8), активністю аспартатамінотрансферази (r=- 0,64).  

Достовірні кореляційні зв'язки виявлено між неналежним гігієнічним 

доглядом за знімними протезами та концентрацією кальцію (r=0,98), фосфат-іонів 

(r=0,92), активністю каталази (r=0,79) у групі осіб із серцево-судинною 

патологією; концентрацією кальцію (r=-0,44), активністю каталази (r=0,49), 

активністю аспартатамінотрансферази (r=-0,50) у групі осіб без соматичної 

патології; концентраціями глюкози (r=-0,54), кальцію (r=-0,93) та активністю ЛФ 

(r=-0,69) у осіб із патологією ШКТ. 

Моніторинг метаболічних змін засвідчив достовірне зростання: (в 1,5-2,9 

раза) усіх досліджуваних показників ротової рідини в пацієнтів, які користуються 

ЗКПП, порівняно з такими ж в осіб контрольної групи. Із погіршенням ГСРП у 

пацієнтів зі ЗКПП відмічали достовірне зростання: (в 1,5-2,5 раза) концентрацій 

аміаку, (в 1,3-2,6 раза) загального вмісту сульфгідрильних груп до значення 

індексу ІПГРП «дуже поганий» та (в 1,6-1,7 раза) концентрацій глюкози, (в 1,4-1,8 
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раза) лактату, (в 1,2 - 1,6 раза) сечової кислоти, (в 1,4 раза) сечовини до значення 

індексу «поганий». За результатами кореляційного зв’язку найінформативнішими 

метаболічними показниками ротової рідини при діагностиці ГСРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП, є концентрація аміаку (r=0,65) та загальний вміст 

сульфгідрильних груп (r=0,52). 

При зміні ГРП у пацієнтів, які користуються ЗПП, від значення ІПГРП 

«хороший» до значення «дуже поганий» спостерігали зміни напрямку 

кореляційного зв’язку: концентрацій глюкози, аміаку від оберненого до прямого 

(від r=-0,80 до r=1; від r=-1 до r=0,46); концентрації лактату від прямого до 

оберненого (від r=0,49 до r=-0,52).  

Ще одним важливим показником метаболічних процесів, що вивчали, з 

огляду на інтенсивність процесів утворення диаміну путресцин у ротовій рідині 

пацієнтів, які користуються ЗКПП був фермент ОДК. Відмічено достовірне 

зростання рівня активності ОДК по мірі збільшення значень ІПГРП від 

«хороший» до «дуже поганий»: (26,13±4,50) нмоль/(хв х мл), (33,54±3,16) 

нмоль/(хв х мл), (106,58±13,81) нмоль/(хв х мл), (236,25±32,62) нмоль/(хв х мл) 

р≤0,05. Встановлено наявність прямого сильного кореляційного зв'язку між 

активністю ОДК та значеннями індексу ІПГРП (r=0,85), що дозволило 

використовувати показник активності ферменту, як маркера стану ГРП у 

пацієнтів, які користуються ЗПП. Погіршення стану ГРП зумовлювало зростання 

рівня активності ОДК у пацієнтів із соматичною патологією (r=0,72) та при 

наявності в ротовій порожнині < 6 зубів (r=0,85). Активність ферменту ОДК 

використано, як чинник, що може свідчити про зростання концентрації діаміну 

путресцин у ротовій рідині (непрямий спосіб визначення зростання субстрату за 

зростанням активності ферменту, що його каталізує [284]), для діагностики ГСРП 

у пацієнтів, які користуються ЗПП та встановлення ефективності схем гігієни. 

Аналіз фізико-хімічних показників, що забезпечують реологічні властивості 

ротової рідини в пацієнтів, які користуються ЗПП, засвідчив достовірне зростання 

концентрації муцину при погіршенні ГСРП – від (145,73±21,35) мг/100 мл до 

(287,80±39,17) мг/100 мл р<0,05. Між групами осіб із значеннями ІПГРП 
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«хороший» та «дуже поганий», достовірно відмінними (у бік патологічних змін) 

були всі досліджувані показники. Між досліджуваними показниками зі 

значеннями ІПГРП «хороший» та «задовільний» не встановлено достовірних 

відмінностей, натомість в осіб із значеннями ІПГРП «поганий» та «дуже 

поганий», спостерігали достовірне (р<0,05) підвищення показників рН за двома 

методами вимірювання та в’язкості, зменшення швидкості слиновиділення. 

Порівнюючи отримані результати, зокрема, щодо швидкості слиновиділення з 

даними літератури [335] за схожих клінічних ситуацій – пацієнти, які 

користуються ЗПП, відмічено, не значну відмінність показників, відповідно 

(0,41±0,06) мл/хв. у пацієнтів, які мали значення ІПГРП «хороший», та (0,48±0,2) 

мл/хв. перед початком використання нового адгезивного засобу. Показник 

швидкості слиновиділення в осіб з іншими значеннями ІПГРП був значно 

нижчим, що підтверджує його залежність від стану ГРП.  

Із метою покращення ГСРП у пацієнтів, які користуються ЗПП та мають 

соматичну патологію при проведенні лікувально-профілактичних заходів слід 

ураховувати динаміку змін показників рНл., в’язкості, швидкості слиновиділення 

та концентрації муцину; в осіб без соматичної патології важливою є динаміка 

рНкл., швидкості слиновиділення та концентрації муцину.  

Порівняльний аналіз клінічного та лабораторного способів вимірювання 

показника рН вказав на його достовірне (р<0,05) зменшення при клінічному 

способі визначеннях у всіх групах пацієнтів, за виключенням із значенням ІПГРП 

«хороший» та в осіб без соматичної патології із значеннями ІПГРП «поганий» та 

«дуже поганий». Зміщення рН ротової рідини пацієнтів, які користуються ЗПП, у 

бік ацидозу підтверджена даними Т. Н. Климовой [16] - (6,33±0,15) ум.од. за 

нашими дослідженнями значення рНкл  (6,13±0,08) ум.од. було в пацієнтів із 

значенням ІПГРП «хороший», а при зростанні індексу спостерігали зсув у бік 

ацидозу. 

 За результатами факторного аналізу встановили, що в 78,6% випадків, 

досліджувані фізико-хімічні показники були індикаторами ГСРП, серед яких 

найбільш інформативні – 28,6% у пацієнтів із неналежною ГРП (ІПГРП – 
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«поганий» та «дуже поганий») і соматичними захворюваннями. Натомість 

найменшою – 6,5% була питома вага інформативності фізико-хімічних показників 

у людей із значеннями ІПГРП «хороший», «задовільний» (належна гігієна) та які 

не мали соматичної патології. 

Проведений аналіз результатів спектрального аналізу твердих відкладень 

засвідчив наступне: неорганічна фаза в зразках каменю на ЗПП мала більший 

діапазон коливання – від 4,46% до 80,27%, ніж у зразках зубного каменю на 

природних зубах – від 47,94% до 60,41%, хоча середнє значення вмісту 

неорганічних компонентів більше – 55,14% у зразках із каменю на природних 

зубах, ніж у твердих відкладеннях на базисах ЗПП (середнє значення – 41,94%).  

Видова різноманітність неорганічних елементів у твердих відкладеннях на 

ЗПП більша, ніж у зубному камені, відповідно 14 і 9 елементів. Вміст іонів 

кальцію, калію, алюмінію, натрію, магнію, кремнію, марганцю, міді в твердих 

відкладеннях на базисах знімних протезах був достовірно більшим, ніж у зубному 

камені (р≤0,05). З однаковою частотою (100%) кальцій та фосфор виявляли у 

відкладеннях на знімних протезах, натомість значно більше хімічних елементів із 

такою ж частотою спостерігали в складі зубного каменя – кальцій, фосфор, калій, 

кремній, алюміній. У зразках твердих відкладень на знімних протезах від однієї 

людини відмічено неоднаковий вміст неорганічних елементів, зокрема, такі 

елементи як мідь, залізо, хром і хлор не визначалися в одних ділянках і 

визначалися в інших. Пігментація, що є твердим нальотом на базисах ЗПП, і 

негативно позначається на ГСРП, не є високо мінералізованою структурою, 

оскільки, значно відрізняється від твердих відкладень як на зубах, так і на базисах 

ЗПП за вмістом всіх досліджуваних хімічних елементів.  

Встановлено, що при зростанні в ротовій рідині співвідношень Ca/Mg, Ca/P, 

Ca/P/Mg ≥ 11/19/1, ризик каменеутворення зберігається, навіть, у пацієнтів зі 

значеннями індексу ІПГРП «хороший» та «задовільний». А при значенні Ca/P 

коефіцієнта ≥0,50 спостерігали тверді відкладення на ЗПП в усіх пацієнтів, що 

вказує на схильність до каменеутворення. 
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У пацієнтів, які користуються ЗКПП та мають різний рівень ГРП (на основі 

ІПГРП), встановили тісний взаємозв’язок між деякими мікробіологічними та 

біохімічними, біофізичними показниками. Так серед пацієнтів, що мали значення 

індексу ≤ 44,0 (належний рівень гігієни) достовірний середній, сильний за 

величиною та прямий за напрямком кореляційний зв'язок був встановлений між 

показниками: МЧ та концентрація аміаку, водневих іонів; ДМЧ та швидкість 

слиновиділення, концентрація муцину; масивність колонізації найтиповішими 

представниками резидентної мікрофлори ротової порожнини - α-гемолітичними 

Streptococcus sp. та швидкістю слиновиділення; сумарна масивність колонізації 

патогенної мікрофлори та в’язкість ротової рідини. За такого ж значення ІПГРП 

сильні, середні обернені кореляційні зв’язки встановлено між масивністю 

колонізації сумарно виявлених патогенних мікроорганізмів та концентрацією 

лактату, аміаку, рН ротової рідини.  

Серед пацієнтів, що мали значення індексу ІПГРП > 44,0 (неналежний 

рівень гігієни), достовірний середній, сильний за величиною та прямий за 

напрямком кореляційний зв'язок був встановлений між показниками: МЧ та 

в’язкість, концентрація рН; ДМЧ та швидкість слиновиділення; масивність 

колонізації типовими представниками резидентної мікрофлори ротової 

порожнини α-гемолітичними стрептококами та швидкістю слиновиділення, 

концентрацією сечовини та глюкози. За такого ж значення ІПГРП сильні, середні 

обернені кореляційні зв’язки встановлено між сумарною масивністю колонізації 

патогенною мікрофлорою та концентрацією глюкози; МЧ та швидкістю 

слиновиділення; ДМЧ та в’язкістю, концентрацією аміаку в ротовій рідині. 

Отримані результати дозволили поряд із клінічними індексами та 

мікробіологічними показниками використовувати біохімічні та фізико-хімічні 

показники ротової рідини як у діагностиці вихідного рівня ГСРП, так і на основі 

їхньої динаміки рекомендувати комплекс заходів професійної та індивідуальної 

гігієни, а також підтверджувати їхню ефективність. 

Важливими були результати, отримані при розробці методів професійної 

ГРП. Запропоновані режими очищення та дезінфекції ЗКПП в ультразвукових 
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мийках із використанням хімічних засобів, не спричинили руйнівних змін 

структури та мікрорельєфу внутрішньої поверхні базисів (тріщин, мікропор, 

розломів), а застосування розробленого способу відразу після виготовлення ЗКПП 

у режимі 10 хв, забезпечило мікрополірування внутрішньої поверхні базису ЗПП, 

що стало важливим профілактичним заходом, спрямованим на зменшення адгезії 

залишків їжі, мікроорганізмів та органічних відкладень. Крім того встановлено, 

що чим більший термін користування ЗПП, тим частіше виявляються борозни, 

каверни та трабекулярні структури на фрагментах поверхонь зразків акрилових 

пластмас. Тому підтвердили, що після трьох років користування ЗКПП слід 

вважати їх не гігієнічними та замінювати на нові. Важливість початкового 

ретельного полірування ЗПП із термопластів (за допомогою розробленої 

полірувальної пасти), за результатами електронної мікроскопії, встановила М. С. 

Саливончик [133], яка підкреслила необхідність ретельного дотримання заходів 

індивідуальної та професійної гігієни для забезпечення довготривалого 

користування протезами з еластичних пластмас. Ці дослідження співставні з 

запропонованим нами способом ультразвукового очищення та дезінфекції відразу 

після виготовлення ЗКПП з акрилових пластмас, проте мають інший шлях та 

об’єм виконання. 

Клінічне обґрунтування ефективності способу очищення та дезінфекції 

ЗКПП за допомогою ультразвуку підтверджене достовірним покращенням ІГЗП 

при значеннях: «задовільний», «незадовільний», «поганий», «дуже поганий» у 

пацієнтів із терміном користування ЗПП від 1 місяця до 3 років після проведення 

даного заходу за запропонованими режимами (р<0,05).  

Запропоновано важливу складову заходів професійної гігієни ротової 

порожнини - спосіб озонотерапії тканин протезного ложа та язика в пацієнтів, які 

користуються ЗКПП. Після проведення одного та двох сеансів озонотерапії в 

оральних мікробіоценозах пацієнтів із ЗКПП спостерігали позитивну динаміку 

відновлення нормофлори та зникнення представників умовно-патогенної та 

патогенної мікрофлори.  
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Проведені попередні клініко-лабораторні дослідження сприяли розробці, 

впровадженню та встановленню ефективності нової діагностико-лікувально-

реабілітаційної системи ГРП для пацієнтів, які користуються ЗКПП.  

Оцінку ефективності запропонованого комплексу ГРП було проведено на 

основі клінічних, мікробіологічних, біохімічних та біофізичних показників.  

Після використання запропонованої нової системи ГРП збільшився відсоток 

пацієнтів із належним гігієнічним доглядом до 93,91%. Пацієнтів із значенням 

ІПГРП «дуже поганий» не виявлено, а 6,10% - мали значення індексу «поганий». 

Натомість серед пацієнтів, які використовували загальновідомі рекомендації в 

61,60% діагностовано «поганий» та «дуже поганий» значення індексу. Зміна 

динаміки значень ІПГРП засвідчила, що в пацієнтів ІІ групи середні показники 

індексу як після першого, так і після другого етапу гігієнічних заходів відповідали 

належному ГСРП, ІПГРП ≤ 44,0.  

Використання запропонованої нової системи гігієни за різних клінічних 

варіантів: наявність соматичної патології, вік, різні терміни користування ЗКПП, 

використання адгезивних засобів забезпечило належний рівень гігієнічного 

догляду за ротовою порожниною після професійного та індивідуального етапів 

лікування, ІПГРП ≤ 44,0. 

Середнє значення ІПГРП у пацієнтів ІІ групи через рік після використання 

нової системи гігієни було достовірно нижче на 37,46% від вихідного показника, 

на 47,70%, ніж в осіб І групи та вище на 2,93%, ніж у ІІ групі після заходів 

індивідуальної гігієни, р≤0,05. За градаціями ІПГРП слід відмітити, достовірно 

нижчі показники в пацієнтів ІІб, ІІв підгруп, порівняно з Іб, Ів підгрупами, 

відповідно на 12,85% та 13,86%, р≤0,05. У пацієнтів ІІб та ІІв підгруп значення 

ІПГРП через рік після використання заходів системи гігієни достовірно не 

відрізнялися від показників після етапу проведення індивідуальних заходів на 

початку впровадження даної системи гігієни р≥0,05.  

У пацієнтів ІІ групи після використання запропонованої системи ГРП в 

100% осіб із значеннями ІПГРП «хороший», «поганий» та в 99% випадків із 

значеннями «задовільний» спостерігається присутність у мікробіоценозах 
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слизової оболонки протезного ложа α-гемолітичних Streptococcus sp. – важливих 

представників резидентної мікрофлори ротової порожнини. Крім того відмітили 

зростання показника масивності колонізації a-гемолітичними Streptococcus sp. в 

осіб із значенням ІПГРП «хороший», «задовільний» та «поганий» в 1,97, в 1,49 та 

в 1,06 раза відповідно, порівняно з даними до лікування. 

Запропонована система гігієни сприяла ліквідації представників патогенної 

мікрофлори в усіх осіб ІІ групи після курсу професійної гігієни та в 97,39% осіб із 

всієї групи, після заходів індивідуальної гігієни, причому сумарний показник 

масивності колонізації СОПЛ патогенними мікроорганізмами достовірно 

зменшився, порівняно з даними до лікування, у 4,99 раза. 

Ефективність використання нового комплексу професійної та 

індивідуальної ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, сприяла нормалізації 

реологічних властивостей ротової рідини, перебігу метаболічних процесів та 

зменшенню ризику каменеутворення, що проявилося позитивною динамікою 

зміни середніх значень відповідних показників після проведення заходів 

професійної та індивідуальної гігієни, порівняно зі значеннями до її 

впровадження та з даними в І групі. 

У ротовій рідині пацієнтів ІІ групи після курсів професійної та 

індивідуальної гігєни простежували зростання показника рН на 8,42%, 8,08%, 

порівняно з вихідними даними, на 6,59%, 6,43%, порівняно з даними в І групі та 

зниженню в’язкості на 20,99%, 21,94%; концентрації муцину на 33,41%, 32,18%, 

порівняно з вихідними даними, а також на 17,37%, 20,74% та 23,43%, 32,55%, 

порівняно з даними в І групі, р≤0,05. Показник рН після проведення професійного 

курсу зріс у пацієнтів ІІа підгрупи на 4,08%, а після курсу індивідуальної гігієни 

на 2,56%, порівняно з показником у Іа підгрупі р<0,05. Достовірно нижчою була 

концентрація муцину в осіб підгрупи ІІа після курсу індивідуальної гігієни на 

9,36%, порівняно з показником у Іа підгрупі р<0,05. У пацієнтів ІІ групи зі 

значенням ІПГРП «задовільний» (підгрупа б) показник рН після проведення 

професійного та індивідуального курсів гігієни зріс відповідно на 3,65% та 2,91%, 

порівняно з цим показником у І групі р<0,05. Достовірно нижчими, ніж у підгрупі 
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Іб, були показники в’язкості після проведення професійного та індивідуального 

курсів гігієни на 4,48% та 6,97%, а також муцину після курсу індивідуальної 

гігієни на 9,45%. У підгрупі ІІв після заходів індивідуальної гігієни спостерігали 

підвищення рН ротової рідини на 3,26%, зниження в’язкості та муцину на 9,09% 

та 14,88%, порівняно з показниками в Ів підгрупі р<0,05. 

У ротовій рідині осіб ІІ групи спостерігали позитивну динаміку метаболічних 

процесів, зокрема, зниження концентрацій: лактату - на 32,35%, аміаку - на 

51,92%, 51,55% та активності ОДК на 59,64%, 61,24%, порівняно з вихідними 

даними, а також на 25,81%, 32,35%; 51,92%, 48,37%; 52,67%, 61,62%, порівняно з 

показниками в І групі, відповідно, р≤0,05. Відмічено, що в осіб Іа та ІІа підгруп 

концентрація лактату в ротовій рідині не відрізнялася від показників ІІІ групи. 

Проте в осіб Іа підгрупи концентрація аміаку була достовірно більшою на 25,58%, 

натомість у ІІа підгрупі достовірно меншою на 10,62%, а активність ОДК нижча 

на 15,29%, порівняно з цими значеннями в ротовій рідині осіб ІІІ групи, р≤0,05. 

Слід зазначити, що в осіб, які використовували нову діагностико-лікувально-

реабілітаційну систему гігієни порожнини рота та мали значення ІПГРП 

«хороший», показники концентрацій лактату, аміаку та активності ОДК не 

перевищували аналогічні значення в контрольній групі. Показники концентрації 

аміаку в ІІб підгрупі після професійного та індивідуального курсів гігієни були 

достовірно нижчими, ніж в осіб Іб підгрупи, відповідно на 10,95 % та 19,11%. 

Проте активність ОДК у підгрупі ІІб після курсу індивідуальної гігієни незначно 

(на 9,31%) зросла, порівняно з аналогічним показником у Іб підгрупі, р≤0,05. 

Після проведення курсу індивідуальної гігієни активність ОДК у підгрупах Іб та 

ІІб достовірно не відрізнялася від значення цього показника в ІІІ групі. Натомість 

концентрації лактату та аміаку в І та ІІ групах із значенням ІПГРП «задовільний», 

зросли на 23,81%, 19,05% та 41,66%, 14,59% відповідно, порівняно з показниками 

ІІІ групи, р≤0,05. Концентрація лактату після курсу професійної та індивідуальної 

гігієни (на 23,68%, 7,89% ) та активність ОДК після індивідуального курсу (на 

50,08%) в осіб ІІв підгрупи були достовірно менші, ніж в осіб Ів підгрупи.  
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Усі показники в осіб І та ІІ груп із значенням ІПГРП «поганий» після проведення 

комплексу гігієнічних заходів не досягли показників ІІІ групи, р≤0,05. 

На активність процесів каменеутворення запропонована система гігієни мала 

найменш вагомий вплив: після заходів професійної гігієни концентрація 

загального кальцію та фосфат-іонів у пацієнтів ІІ групи, порівняно з вихідними 

даними, знизилися на 17,71% та 9,39%, а в осіб І групи - на 2,95% та 3,30% 

відповідно р≤0,05. Після заходів індивідуальної гігієни концентрація загального 

кальцію та фосфат-іонів у пацієнтів ІІ групи, порівняно з вихідними даними, 

знизилися на 18,82% та 10,31%, а в осіб І групи - на 1,48% та 1,47%. Са/Р 

коефіцієнт в осіб ІІ групи знизився на 6,25%, порівняно з вихідними даними, як 

після заходів професійної гігієни, так і індивідуальної, натомість у пацієнтів І 

групи цей показник не змінився.  

Ефективність нової діагностико-лікувально-реабілітаційної системи ГРП 

підтверджено за відсотками пацієнтів, в яких досліджувані показники не 

перевищували середні (М+m) значення цього ж показника в пацієнтів ІІІ групи та 

І, ІІ груп із значеннями ІПГРП ≤ 44,0 (див. табл. 1, 2). Слід відмітити, що в 93,91% 

пацієнтів ІІ групи значення ІПГРП було ≤ 44,0 ум.од., що відповідало належному 

ГСРП, натомість у пацієнтів І групи лише в 38,39%. У 49,43% пацієнтів ІІ групи 

мікробіологічні показники не перевищували середніх значень ІІІ групи, та в 

68,83% - середніх значень у пацієнтів, які мали значення ІПГРП ≤44,0. Натомість 

у пацієнтів І групи показники були значно менші, відповідно 7,59% та 13,39%. 

Стосовно середнього значення досліджуваних біохімічних та біофізичних 

показників відмітили подібну динаміку: ІІ група - 22,13% та 51,68%, а І – 10,63% 

та 23,86%. 

Загальну концепцію створення нової науково-обгрунтованої діагностико-

лікувально-реабілітаційної системи ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, 

представлено в табл. 3. 
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Таблиця 1 

Ефективність нової системи гігієни за відсотком пацієнтів, в яких показник не 

перевищував середнє (М+m) значення ІІІ групи та середнє значення показника 

для пацієнтів ІІ групи зі значеннями ІПГРП ≤ 44 

      Відсоток 
 
 
 
 
 
Показник 

% осіб, у 
порівнян-
ні з серед-
нім зна-
ченням у 
ІІІ групі 

Серед-
нє 

значен-
ня 

Інтервал 
варіюван-

ня 

% осіб, у по-
рівнянні з 
середнім 

значенням 
при ІПГРП 

≤44,0 

Серед-
нє 

значен-
ня 

Інтервал 
варіюва-

ння 

ІПГРП - - - 93,91 93,91 - 
МЧ 55,65 

49,43 23,21- 
85,22 

75,70 

68,83 23,21- 
90,4 

ДМЧ 85,22 86,0 
Сумарна 

масивність 
колонізації 

патогенними 
мікроорга-

нізмами 

23,21 23,21 

Масивність 
колонізації 
α-гемолі-
тичними 
Strepto-
coccus 

35,65 90,40 

В’язкість 0 

22,13 0-60 

53,91 

51,88 27,83- 
67,83 

рН 5,22 54,78 

Муцин 0 60,0 

Лактат 58,26 58,26 

Аміак 37,39 67,83 

ОДК 60 48,70 

Са 5,22 47,83 

Р 5,22 47,83 

Са/Р 27,83 27,83 
Примітки: ІПГРП - інтегральний показник гігієни ротової порожнини. МЧ – мікробне 

число. ДМЧ – дефіцит мікробного числа. рН – концентрація водневих іонів. ОДК – 
орнітиндекарбоксилаза. Са/Р – кальцій-фосфорний коефіцієнт. 
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Таблиця 2 

Ефективність нової системи гігієни за відсотком пацієнтів, в яких показник не 

перевищував середнє (М+m) значення ІІІ групи та середнє значення показника 

для пацієнтів І групи зі значеннями ІПГРП≤44 

     Відсоток 
 
 
 
 
 
Показник 

% осіб у 
порівнян-
ні з серед-
нім зна-
ченням у 
ІІІ групі 

Серед-
нє 

значен-
ня 

Інтервал 
варіюван-

ня 

% осіб у по-
рівнянні з 
середнім 

значенням 
при ІПГРП 

≤44,0 

Серед-
нє 

значен-
ня 

Інтервал 
варіюван-

ня 

ПГРП - - - 38,39 38,39 - 
МЧ 6,25 

7,59 0-23,21 

13,39 

13,39 0,89- 
23,21 

ДМЧ 0,89 0,89 
Сумарна 

масивність 
колонізації 

патогенними 
мікроорга-

нізмами 

23,21 23,21 

Масивність 
колонізації 
α-гемолі-
тичними 
Strepto-
coccus 

0 16,07 

В’язкість 0 

10,63 0-35,96 

18,75 

23,86 8,04- 
43,86 

рН 1,79 8,04 
Муцин 0 11,61 
Лактат 18,75 18,75 
Аміак 3,57 8,04 
ОДК 28,57 25,89 
Са 7,02 42,98 
Р 0 43,86 

Са/Р 35,96 36,84 
Примітки: ІПГРП - інтегральний показник гігієни ротової порожнини. МЧ – мікробне 

число. ДМЧ – дефіцит мікробного числа. рН – концентрація водневих іонів. ОДК – 
орнітиндекарбоксилаза. Са/Р – кальцій-фосфорний коефіцієнт. 
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Таблиця 3 

Концепція створення та обґрунтування ефективності використання запропонованої діагностико-лікувально-

реабілітаційної системи ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП 

Встановлення актуальності проблеми 
Аналіз джерел літератури Наявність ускладнень зі сторони тканин 

протезного ложа від неналежної гігієни 
Відношення лікарів стоматологів-
ортопедів до навчання, контролю та 
способів ГРП 

Діагностика гігієнічного стану ротової порожнини в осіб, які користуються знімними конструкціями зубних протезів 
Клінічна оцінка рівня ГРП Вивчення 

мікробіоценозу 
ротової порожнини 

Встановлення динаміки зміни 
біохімічних та біофізичних показників у 
ротовій рідині 

Порівняльний аналіз 
елементного складу 
твердих відкладень на 
зубах, базисах ЗПП та 
в ротовій рідині 

Збір анамнезу: вік, наявність 
соматичної патології, 
терміни користування 
знімними протезами, 
використання засобів для 
покращення фіксації 

Встановлення 
частоти висівання 
представників різних 
видів міроорганізмів 
та масивність їх 
колонізації 

Активність ферментів: каталаза, ЛФ, 
ОДК, АсАТ 
 

Частота виявлення та 
вміст кожного 
елементу в твердих 
відкладеннях та 
ротовій рідині 

Оцінка гігієнічного стану 
ЗКПП за ІГЗП 
 

Визначення 
показників МЧ та 
ДМЧ 

Концентрації глюкози, лактату, 
сечовини, сечової кислоти, аміаку, 
загальний вміст сульфгідрильних груп,  
загального кальцію, магнію, цинку, 
фосфат-іонів 

Співвідношення 
Са/Mg, Са/Р та Са/Р/ 
Mg у різних видах 
твердих відкладень та 
ротовій рідині 

Інтегральна оцінка гігієни 
ротової порожнини (ІПГРП) 
за допомогою комп’ютерної 
програми 

 Реологічні характеристики ротової 
рідини: в’язкість, рН, швидкість 
слиновиділення, муцин 

 

304 



283 
Продовження табл. 3 

Встановлення клініко-лабораторних чинників, що впливають на ГСРП 

Вік≥65; 
наявність 
соматичної 
патології; 
терміни 
користування 
ЗПП ≥ 3 роки; 
користування 
адгезивними 
засобами 

Зубний наліт, 
зубний камінь, 
м’які та тверді 
відкладення на 
базисі ЗПП, 
галітоз, наліт 
різного кольору 
та інтенсивності 
на язиці 

> частоти 
висівання та 
масивність 
колонізації 
представників 
патогенної 
мікрофлори;  
< або відсутність 
частоти 
висівання 
масивність 
колон. α-гем. 
Streptococcus sp. 

Підвищення концентрацій Са заг. у 2 і > рази, 
РО4

3-у 1,7 раза, Мg у 2,2 раза, Zn у 5,9 раза від 
значень ІПГРП «хороший». 
Зниження показника рН (рНл від 6,55 до 6,06 
ум.од., рНкл. від 6,0 до 5,44 ум.од), зростання 
в’язкості понад 5,04 ум.од., зниження 
швидкості слиновиділення до 0,27 мл/хв. та 
менше, зростання концентрації муцину від 
204,82 мг/ 100 мл 
Зростання: (в 1,5-2,5раза) концентрацій 
аміаку, (в 1,3-2,6 раза) глюкози, (в 1,4-1,8 
раза) лактату, (в 1,2-1,6 раза) сечової кислоти, 
(в 1,4 раза) загального вмісту 
сульфгідрильних груп, (в 1,6-1,7 раза) від 
значень цих показників при ІПГРП 
«хороший». 
Зростання активності ЛФ у 2 рази, зниження 
активності каталази в 1,5 раза в осіб із 
захворюваннями ШКТ; зростання в 1,6 раза 
активності каталази в осіб із захворюваннями 
ССС. Зростання активності ОДК в 3,5 раза від 
вихідних значень ІПГРП «хороший». 

При зростанні в 
ротовій рідині 
Са/Р≥0,5 існує 
висока 
ймовірність 
утворення 
твердих 
відкладень як на 
зубах, що є в 
ротовій 
порожнині, так і 
на базисах ЗПП 
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Продовження табл. 3 

Призначення клініко-лабораторно обґрунтованого комплексу заходів нової системи ГРП 

Терміни проведення курсів 
професійної гігієни: 
1.Пацієнти зі значеннями 
ІПГРП «хороший», 
«задовільний»: 
- без соматичної патології – 2 
рази на рік; із соматичною 
патологією –3 рази на рік; 
- що користуються адгезивними 
засобами – 3 рази на рік.  
2.Пацієнти зі значеннями 
ІПГРП «поганий», «дуже 
поганий»: 
- без соматичної патології – 3 
рази на рік; із соматичною 
патологією - 4 рази на рік; 
- що користуються адгезивними 
засобами – 4 рази на рік  
2.Заповнення додатку до 
медичної карти 
стоматологічного хворого з 
індивідуальною схемою 
гігієнічного догляду для лікаря 
та пацієнта 

Заходи професійної 
гігієни: 
1. Зняття твердих та 
м’яких відкладень із 
зубів, антисептична 
обробка ротової 
порожнини.  
2.Очищення та 
дезінфекція ЗКПП в 
ультразвуковій 
мийці з 
використанням 
хімічних засобів. 
3.Проведення 
озонотерапії тканин 
протезного ложа та 
язика. 
4.Мікрополірування 
ЗКПП в 
ультразвуковій 
мийці протягом 10 
хв перед фіксацією 
в ротовій порожнині 

1.Призначення зубних паст: 
у курсі професійної гігієни: 
- пацієнтам із значеннями ІПГРП «хороший», 
«задовільний» – із хлоргексидином 0,2г або з 
триклозаном (0,3%) та екстрактом прополісу;  
- пацієнтам із значеннями ІПГРП «поганий», 
«дуже поганий» – із триклозаном (0,3%), 
цитратом цинку, натрію фторидом (0,32%). 
у курсі індивідуальної гігієни: 
-пацієнтам із значеннями ІПГРП «хороший», 
«задовільний» – із молочною кислотою, 
ефірними оліями м’яти, шавлії, екстрактами 
ромашки, нагідок; 
- пацієнтам із значеннями ІПГРП «поганий», 
«дуже поганий» – із молочною кислотою та 
ефірними оліями кипарису, м’яти, хвойно-
каротиновим екстрактом. 
2. Призначення пробіотиків: 
- пацієнтам із значеннями ІПГРП «хороший», 
«задовільний» «Лактобактерин сухий» для 
загального та місцевого використання; 
- пацієнтам із значеннями ІПГРП «поганий», 
«дуже поганий» – «БіоГая ОРС» (порошок у 
пакетах) для загального та місцевого 
використання. 

Призначення 
ефірних олій 
для полоскання 
ротової 
порожнини:  
- пацієнтам із 
значеннями 
ІПГРП 
«хороший», 
«задовільний» –  
м’яти перцової, 
апельсинова 
олія;  
- пацієнтам із 
значеннями 
ІПГРП 
«поганий», 
«дуже поганий» 
– композиція 
ефірних олій 
«Для гігієни 
порожнини 
рота». 
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Таким чином, аналіз літератури, постановка мети, завдання дослідження, 

розробка авторських об’єктивних методів діагностики та формування комплексу 

необхідних експериментальних та клініко-лабораторних досліджень дозволили 

науково обґрунтувати, розробити, впровадити та підтвердити ефективність нової 

системи ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, та алгоритм її покрокового 

диференційованого використання, що в сукупності впливає на нормалізацію 

клінічних, мікробіологічних, біохімічних, біофізичних чинників у системі 

профілактики ускладнень від використання ЗКПП. 
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ВИСНОВКИ 

 
1. Ґрунтуючись на даних аналізу літератури про високі показники 

потреби в знімному ортопедичному лікуванні 140,27-76,42 на 1000 обстежених 

осіб (Лабунець В. А., 2006), питомої ваги виготовлення ЗПП 25,2%–25,3% серед 

інших видів ортопедичних конструкцій (Вороненко Ю. В., 2014) та відсутність 

комплексних клінічних і лабораторних критеріїв оцінки і корекції ГРП, 

підтверджено її важливість для пацієнтів із ЗКПП для профілактики ускладнень 

при ортопедичному лікуванні часткової та повної втрати зубів, сформовано 

напрямки невирішених проблем: розробка клініко-лабораторних методів 

діагностики ГСРП, з’ясування ролі мікробіологічного, біохімічного, біофізичного 

чинників при погіршенні гігієни та створення нової комплексної 

етіопатогенетично обґрунтованої системи ГРП. 

2.  За результатами анкетування встановлено, що 98% лікарів 

стоматологів-ортопедів не визначають рівень гігієни ЗПП за індексами, 40,91% – 

не проводять їхнє професійне очищення, а 24,55% – заходи професійної ГРП, 

23,64% опитаних довіряють вибір зубної пасти пацієнту. Жоден із респондентів 

не вказав на особливості гігієнічних заходів у пацієнтів із соматичною патологією 

та тих, які використовують адгезивні засоби. 

3. Встановлено низький рівень гігієнічних знань, навиків та ступінь 

їхнього виконання в пацієнтів, які користуються ЗПП: у 82,5% ГСРП потребував 

поліпшення: м’який зубний наліт виявлено в 54,7%; тверді зубні відкладення – у 

24,5%; чистили зуби 54,7% пацієнтів; доглядали за слизовою оболонкою ротової 

порожнини 11,3%; не виконували жодних гігієнічних маніпуляцій у ротовій 

порожнині 18,9%; чистили ЗПП будь-якою зубною пастою 86,8%; один раз на 

день чистили 56,6%, двічі – 28,3% опитаних; найуживаніші гігієнічні засоби - 

зубні пасти, їх використовувало 86,8% обстежених. Розроблені індекси – ІГЗП та 

ІПГРП дозволили встановити: за ІГЗП в 1,9% пацієнтів – «хороший», у 30,2% – 

«задовільний» стани гігієни ЗПП, «незадовільний» «поганий», та «дуже поганий» 

відповідно виявлено в 24,5%, 22,6%, 20,8% (67,9%); за ІПГРП - «хороший» – у 



309 
16,2% обстежених, «задовільний» – 33,3%, «поганий» – 37,8%, «дуже поганий» – 

12,6%. На основі χ2-критерію встановлено достовірний (р<0,05) вплив наявності, 

виду соматичної патології, терміну користування ЗПП, рівня галітозу, на значення 

ІГЗП; віку, термінів користування ЗПП, наявності соматичної патології та 

використанням адгезивних засобів на значення ІПГРП. При цьому стать, 

черговість ортопедичного лікування, вид конструкції та щелепа, на якій вона 

розміщена, достовірно не впливали на динаміку індексів.  

4. На основі аналізу показників мікробіоценозу ротової порожнини 

виявлено зростання масивності колонізації та частоти висівання представників 

патогенної групи мікроорганізмів: Escherichia coli, Enterobacteriaceae sp. у мазках 

із базису та СОПЛ р≤0,05. Показники МЧ та ДМЧ у пацієнтів, які користувалися 

ЗКПП із різним ступенем дисбактеріозу, достовірно відрізнялися від показників 

норми та між собою, набуваючи тенденції до їхнього зростання зі збільшенням 

ступеня дисбактеріозу (r=0,5, р<0,05). Серед обстежених пацієнтів, які 

користувалися ЗПП, 97,56% мали І-ІІІ ступені дисбактеріозу. 

5. Експериментальними мікробіологічними дослідженнями на підставі 

вивчення антибактеріальних і антифунгальних властивостей зубних паст, 

антагоністичної активності пробіотичних препаратів та пробіотичних препаратів з 

адгезивним засобом відносно представників оральної мікрофлори, обґрунтовано 

диференційований підхід до вибору зубних паст, пробіотичних препаратів у 

комплексі методів професійної та індивідуальної гігієни.  

6. Із погіршенням ГСРП у пацієнтів, які користуються ЗПП, на основі 

ІПГРП простежували зростання від значення «хороший» до «дуже поганий» - 

концентрацій аміаку (в 1,5-2,5 раза, r= 0,65), загального вмісту сульфгідрильних 

груп (в 1,3-2,6 раза, r= 0,52); від значення «хороший» до «поганий» концентрацій 

глюкози (в 1,6-1,7 раза), лактату (в 1,4-1,8 раза), сечової кислоти (в 1,2-1,6 раза), 

сечовини (в 1,4 раза) р≤0,05. За результатами факторного аналізу встановлено, що 

в 78,6% випадків показники в’язкості, рН, муцину та швидкості слиновиділення 

були індикаторами ГСРП. У пацієнтів із неналежним ГСРП та наявністю 

соматичної патології активність ОДК була вища (у 2,2 раза р≤0,05) ніж у пацієнтів 
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без соматичної патології. Зі збільшенням значення ІПГРП спостерігали зростання 

активності ОДК (r=0,85). 

7. Результати спектрального аналізу твердих відкладень на базисах ЗПП 

та на зубах засвідчили більший вміст іонів калію, алюмінію, натрію, магнію, 

кремнію, марганцю, міді в твердих відкладеннях на базисах ЗПП, ніж у зубному 

камені (р≤0,05). Частота виявлення неорганічних хімічних елементів у твердих 

відкладеннях на базисах ЗП та в зубному камені мали наступну послідовність: 

Ca=P, K=AL=Si, Na, Mg, S, Mn, Cu=Fe, Ni=Cr=CL; Ca=Р=K=Si=AL, Mg, Na, Mn, 

Cu відповідно. Відмічено наявність твердих відкладень у всіх пацієнтів, які мали 

значення ІПГРП «поганий», «дуже поганий» та Ca/P коефіцієнт ≥0,5. 

8. При розробці способів професійної гігієни: очищення та дезінфекція 

ЗКПП із використанням ультразвуку і хімічних засобів, озонотерапія тканин 

протезного ложа та язика, ураховували терміни користування ЗПП, значення 

ІГЗП; вид конструкції та значення ІПГРП відповідно. Запропоновані режими 

очищення та дезінфекції ЗКПП не спричинили руйнівних змін структури та 

мікрорельєфу внутрішньої поверхні базисів, а застосування відразу після 

виготовлення ЗКПП упродовж 10 хв, забезпечило мікрополірування внутрішньої 

поверхні ЗПП. Завдяки озонотерапії тканин протезного ложа та язика достовірно 

знижувалося середнє значення ІПГРП у групах «задовільний», «поганий» та не 

діагностовано стан «дуже поганий». Спостерігали відновлення та збільшення 

масивності колонізації представників резидентної нормофлори, відсутність 

умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів, р<0,05. 

9. Ефективність нової системи ГРП підтверджена збільшенням відсотку 

пацієнтів із належним ГСРП до 93,91%, зменшенням із ІПГРП «поганий» - 6,10% 

та відсутністю зі значенням «дуже поганий». Серед осіб, які використовували 

загальновідомі рекомендації, значення індексу «поганий» та «дуже поганий» було 

у 61,60% пацієнтів. Після заходів професійної та індивідуальної гігієни середнє 

значення ІПГРП у пацієнтів ІІ групи відповідало належному ГСРП, ІПГРП≤44,0. 

Через рік після використання запропонованої системи гігієни, встановлено 
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зниження середнього значення ІПГРП у пацієнтів ІІ групи на 37,46% від 

вихідного показника, на 47,70% ніж в осіб І групи, р≤0,05. 

10. Після використання нової системи ГРП, у 100% пацієнтів із 

значеннями ІПГРП «хороший» і «поганий» та в 99% зі значеннями «задовільний» 

спостерігали наявність у мікробіоценозах СОПЛ α-гемолітичних Streptococcus sp.; 

зростання показника масивності колонізації α-гемолітичними Streptococcus sp. у 

пацієнтів зі значенням ІПГРП «хороший», «задовільний» та «поганий» в 1,97, в 

1,49 та в 1,06 раза відповідно, порівняно з даними до лікування. У пацієнтів ІІ 

групи, крім 2,61% (3) осіб зі значенням ІПГРП «поганий» після курсу професійної 

гігієни не виявили представників патогенної мікрофлори, а сумарний показник 

масивності колонізації СОПЛ патогенними мікроорганізмами, порівняно з даними 

до лікування, зменшився в 4,99 раза, р<0,05. 

11. Запропонований комплекс гігієнічних заходів у пацієнтів, що 

користуються ЗКПП, сприяв поліпшенню реологічних властивостей ротової 

рідини: зростанню показника рН на 8,42-8,08%, порівняно з вихідними даними і 

на 6,59-6,43%, порівняно з даними в І групі; зниженню в’язкості на 20,99-21,94%; 

концентрації муцину на 33,41-32,18%, порівняно з вихідними даними, на 17,37-

20,74% та на 23,43-32,55%, порівняно з даними в І групі, р≤0,05. У ротовій рідині 

пацієнтів ІІ групи спостерігали позитивну динаміку метаболічних процесів: 

зниження концентрацій лактату на 32,35%, аміаку на 51,92-51,55%, активності 

ОДК на 59,64-61,24 %, порівняно з вихідними даними, а також на 25,81-32,35%; 

51,92-48,37%; 52,67-61,62%, порівняно з показниками в І групі відповідно, р≤0,05. 

При цьому в пацієнтів ІІ групи зі значенням ІПГРП «хороший» концентрації 

лактату, аміаку та активність ОДК не перевищували аналогічні дані в ІІІ групі. 

Активність процесів каменеутворення в ротовій порожнині після заходів 

професійної та індивідуальної гігієни зменшувалася: у пацієнтів ІІ групи 

концентрація загального кальцію та фосфат-іонів, порівняно з вихідними даними, 

знизилися на 17,71% і 9,39% та на 18,82% і 10,31%, а в І групі - на 2,95% і 3,30% 

та 1,48% і 1,47% відповідно р≤0,05. У пацієнтів ІІ групи Са/Р коефіцієнт знизився 

на 6,25%, а в осіб І групи цей показник не змінився.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
1. Для підвищення якості ортопедичної допомоги пацієнтам, які користуються 

ЗКПП, доцільно застосовувати нову діагностико-лікувально-реабілітаційну 

систему ГРП, що базується на комплексі заходів професійної та індивідуальної 

гігієни, ураховує особливості етіопатогенетичних механізмів погіршення ГРП та 

покращує клінічні, мікробіологічні, біохімічні та біофізичні характеристики 

ротової порожнини.  

2. Для забезпечення об’єктивного рівня діагностики ГСРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП, слід враховувати вік, терміни користування ЗПП, наявність 

соматичної патології, користування адгезивними засобами; визначати клінічні 

індекси: ІГЗП, ІПГРП та комплекс лабораторних показників: мікробіологічні – 

МЧ, ДМЧ, масивність колонізації α-гемолітичними Streptococcus sp., сумарну 

масивність колонізації патогенними мікроорганізмами; біохімічні і біофізичні 

показники ротової рідини – в’язкість, рН, рівень лактату, загального кальцію, 

фосфат-іонів, муцину, аміаку, активність ОДК, Са/Р коефіцієнт. Комплекс заходів 

діагностики проводити на момент звернення, після курсів професійної та 

індивідуальної гігієни.  

3. Пацієнтам, які користуються ЗКПП та мають різні значення ІПГРП 

рекомендовано використання нової диференційованої діагностико-лікувально-

реабілітаційної системи ГРП із наступними режимами курсів: для пацієнтів із 

значеннями ІПГРП ≤ 44,0: без соматичної патології – 2 рази на рік; із соматичною 

патологією – 3 рази на рік; які користуються адгезивними засобами - 3 рази на рік; 

для пацієнтів із значеннями ІПГРП без соматичної патології – 3 рази на рік; із 

соматичною патологією – 4 рази на рік; які користуються адгезивними засобами - 

4 рази на рік.  

4. Рекомендувати очищення та дезінфекцію ЗКПП в ультразвуковій мийці з 

використанням хімічних засобів для пацієнтів із значенням ІГЗП «хороший»: 

терміни користування ЗКПП до року - не проводити, 1-2 роки – 5 хв, 2-3 роки – 

10хв, > 3 років – 20 хв; ІГЗП «задовільний»: терміни користування ЗКПП до 
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півроку - 5 хв, півроку- рік – 5 хв, 1-2 роки – 5 хв, 2-3 роки – 10 хв, > 3 років – 20 

хв. ІГЗП «незадовільний»: терміни користування ЗКЗП до півроку – 5 хв, півроку 

- рік – 5 хв, 1-2 роки – 10 хв, 2-3 роки – 20 хв, > 3 років – 20 хв; ІГЗП «поганий», 

«дуже поганий»: терміни користування ЗКЗП до півроку – 10 хв, півроку- рік – 10 

хв, 1-2 роки – 10 хв, 2-3 роки – 20 хв, > 3 років – 20 хв.  

5. Проводити озонотерапію тканин протезного ложа та язика за наступною 

схемою: ЧЗПП – тип зонда 3, 4; потужність 3-6; час процедури – 10с /на кожен 

зуб+5с/см2 СОПЛ, язика; кількість процедур – 1; ПЗПП – тип зонда – 3; 

потужність 3-6; час процедури – 5с/см2 СОПЛ, язика; кількість процедур – 1. 

ІПГРП «поганий», «дуже поганий»: ЧЗПП – тип зонда 3, 4; потужність 6-9; час 

процедури – 10с/на кожен зуб+10с/см2  СОПЛ, язика; кількість процедур – 2; 

інтервал між процедурами 2-3доби; ПЗПП - тип зонда 3; потужність 6-9; час 

процедури – 10с/см2 СОПЛ, язика; кількість процедур –2; інтервал між 

процедурами 2-3доби.  

6. Призначення зубних паст у курсі професійної гігієни (1 місяць) для 

пацієнтів зі значеннями ІПГРП «хороший», «задовільний»: з хлоргексидином або 

з триклозаном та прополісом; «поганий», «дуже поганий» - із триклозаном, 

цитратом цинку та травами. Призначення зубних паст у курсі індивідуальної 

гігієни для пацієнтів зі значеннями ІПГРП «хороший», «задовільний»: із 

молочною кислотою, ефірними оліями м’яти, шавлії, екстрактами ромашки, 

нагідок та полоскання ротової порожнини з використанням ефірної олії м’яти 

перцевої - 4-5 кр. на склянку теплої води чи апельсинової олії - 1 кр. на склянку 

теплої води 2-3 рази на добу протягом місяця. У разі значень ІПГРП «поганий», 

«дуже поганий» - зубної пасти з молочною кислотою та ефірними оліями 

кипарису, м’яти, хвойно-каротиновим екстрактом, полоскання ротової порожнини 

із використанням композиції ефірних олій (м’яти перцевої, апельсину, лайму, 

чайного дерева, меліси, чебрецю, мускатного горіха) - 5-7 кр. на склянку теплої 

води 2-3 рази на добу протягом місяця. Полоскання ротової порожнини чергувати 

через місяць.  
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7. У курсі заходів професійної гігієни рекомендовано призначення пробіотика, 

що містить Lactobacillus fermentum для пацієнтів зі значеннями ІПГРП 

«хороший», «задовільний» та що містить Lactobacillus reuteri - зі значеннями 

«поганий», «дуже поганий» для загального та місцевого використання: 

розведення згідно інструкції, у вигляді ротових ванночок із наступним ковтанням 

препарату, протягом 14 днів один раз на добу; пацієнтам, які використовують 

адгезивні засоби рекомендовано після проведення ротової ванночки додатково 1 

дозу розведеного препарату (1 ч. ложка для L. fermentum та 2 ч. ложки для L. 

reuteri) уводити в порцію адгезиву, який не володіє сильними антибактеріальними 

властивостями та фіксувати ЗПП на 3 год.  

8. При складанні схеми ГРП для пацієнтів, які користуються ЗПП, доцільно 

використовувати додаток до медичної карти стоматологічного хворого (одну 

частину видавати пацієнту, іншу – фіксувати в медичній карті), де лікар вказує 

назви зубних паст, ополіскувачів, режими їхнього використання, поради щодо 

флосингу та проведення гігієнічного догляду за язиком, умови очищення, 

зберігання ЗПП, режим курсів гігієни та результати клініко-лабораторного 

обстеження.  

9. Із метою профілактики погіршення ГРП у пацієнтів, які користуються 

ЗКПП, відразу після виготовлення знімних протезів проводити їхнє ультразвукове 

очищення та дезінфекцію за запропонованим способом упродовж 10 хв. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



315 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Лабунец В. А. Основы научного планирования и организации 

ортопедической стоматологической помощи на современном этапе ее развития / 

В. А. Лабунец. – Одесса, 2006. – 427 с.  

2. Вороненко Ю. В. Стоматологічна допомога в Україні : [довідник] / Ю. В. 

Вороненко. – Київ : «Поліум», 2014. – 84 с. 

3. Нідзельський М. Я. Механізми адаптації до повних знімних пластинкових 

зубних протезів і методи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

докт. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / М. Я. Нідзельский – Полтава, 

1996. – 34 с. 

4. Оптимізація ортопедичного лікування хворих із повною адентією / В. І. 

Гризодуб, Н. В. Кричка, Д. В. Гризодуб [та ін.] // Проблеми безперервної медичної 

освіти та науки. – 2011. – № 3. – С. 86-90. 

5. Рожко М. М. Профілактика і лікування ускладнень при протезуванні 

знімними конструкціями зубних протезів / М. М. Рожко. – Івано-Франківськ : 

«ІФНМУ», 2012. – 132 с. 

6. Копейкин В. Н. Ортопедическая стоматология / В. Н. Копейкин, М. З. 

Миргазизов. – Москва : Медицина, 2001. – 624 с. 

7. Ортопедическая стоматология : [учебник] / Н. Г. Аболмасов, Н. Н. 

Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль-Хаким. – М. : МЕДпресс-информ, 2003. – 575 с. 

8. Рожко М. М. Ортопедична стоматологія : [підручник] / М. М. Рожко, В. П. 

Неспрядько. – К. : Книга плюс, 2003. – 486 с. 

9. Улитовский С. Б. Гигиена полости рта в ортодонтии и ортопедической 

стоматологи / С. Б. Улитовский – М. : Медицинская книга, 2003. – 221 с. 

10. Улитовский С. Б. Гигиена при зубном протезировании : [учебное пособие] /  

С. Б. Улитовский – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 112 с. 

11. Пат. № 25075 України на корисну модель, МПК А61К6/00. Спосіб 

очищення знімних зубних протезів із полімерних матеріалів / М. Я. Нідзельський, 

О. І. Девдера – № u 200702854 ; заявл. 19.03.07 ; опубл. 25.07.07 ; Бюл. № 11. 



316 
12. Клинические аспекты гигиены полости рта у пациентов со съемными 

зубными протезами / Л. Р. Сарап, Л. Ю. Бутакова, Ю. А. Зенкова [и др.] // 

Современная стоматология. – 2007. – № 2. – С. 113-115.  

13. Эффективность использования гигиенических таблеток Corega Tabs для 

очистки съемных конструкций зубных протезов у пациентов с пародонтитами /  

С. Е. Жолудев, И. Ю. Гринькова, Е. Л. Шустов [и др.] // Стоматологический 

журнал. – 2008. – Т. 9, № 2. – С. 174-176. 

14. Девдера О. І. Роль гігієнічного очищення знімних протезів у регуляції 

мікробного балансу порожнини рота / О. І. Девдера // Український медичний 

альманах. – 2010. – Т. 13, № 2. – С. 35-36. 

15. Казанский М. Р. Состояние гигиены полости рта и протезов у пациентов с 

наличием частично-съемных ортопедических конструкций / М. Р. Казанский,      

Г. Д. Ахмедов // Здоровый образ жизни с раннего возраста : 8-я Всеросс. научно-

практ. конф. / Под ред. О. О. Янушевича, И. Ю. Лебеденко. – СПб. : Человек, 

2011. – С. 65-66. 

16. Климова Т. Н. Микрофлора съемных зубных протезов как показатель их 

гигиенического состояния / Т. Н. Климова, В. С. Крамарь // Актуальные вопросы 

экспериментальной, клинической и профилактической стоматологии. – 2005. –     

С. 211-213. 

17. Маренкова М. А. Дисбиотические изменения в полости рта у лиц, 

пользующихся зубными протезами / М. А. Маренкова, С. Е. Жолудев С. Е. // 

Панорама ортопедической стоматологии. – 2007. – № 3. – С. 22-26. 

18. Сафаров А. М. Микробная обсемененность полости рта при ношении 

съемных зубных протезов на основе различных материалов / А. М. Сафаров // 

Современная стоматология. – 2010. – № 2. – С. 103-105. 

19. Палійчук І. В. Обґрунтування комплексних методів прогнозування, 

діагностики, профілактики та лікування протезних стоматитів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : 14.01.22 «Стоматологія» / І. В. Палійчук - 

Івано-Франківськ, 2013. – 38 с. 



317 
20. Биохимия ротовой и десневой жидкости : [учебное пособие] / И. М. Быков, 

A. A. Ладутько, Е. Е Есауленко, И. В. Еричев. – Краснодар, 2008. – 100 с. 

21. Бельская Л. В. Исследование химического состава слюнной жидкости с 

целью диагностики заболеваний полости рта / Л. В. Бельская, О. А. Голованова // 

Химия в интересах устойчивого развития. – 2008. – № 16. – С. 269-274. 

22. Бельская Л. В. Моделирование процессов образования зубных и слюнных 

камней в ротовой полости человека / Л. В. Бельская, О. А. Голованова // Известия 

ВУЗов. Химия и химическая технология. – 2008. – Т. 51, № 10. – С. 105-108. 

23. Мищенко М. Н. Диагностика интраорального галитоза и его взаимосвязь с 

показателями стоматологического здоровья / М. Н. Мищенко, E. H. Иванова // 

Сибирский мед. журн. – Иркутск. – 2008. – С. 64-66. 

24. Романова Ю. Г. Влияние зубного элексира «Биодент - 4» на состояние 

полости рта у пациентов со съемным протезированием / Ю. Г Романова, Н. В. 

Рожкова, Л. Н. Россаханова // Вісник стоматології. – 2010. – № 1. – С. 46-48. 

25. Особенности изменения ионного спектра ротовой жидкости при различных 

степенях вторичной адентии / А. А. Ладутько, Н. И. Быкова, А. В. Митина [и др.] 

// Казанская наука. – 2010. – № 10. – С. 359-361.  

26. Гильмиярова Ф. Н. Биохимическая оценка протезирования зубов полными 

съемными акриловыми протезами / Ф. Н. Гильмиярова, М. И. Садыков, А. Г. 

Нугуманов // Казанский медицинский журнал. – 2011. – Т. 92, № 6. – С. 857-862. 

27. Гизей Е. В. Изменение физико-химических показателей ротовой жидкости 

при частичной и полной адентии / Е. В. Гизей, С. П. Корочанская // Актуальные 

вопросы в теории и практике стоматологии : сб. научн. тр. – Москва ; Краснодар, 

2013. – С. 151-155.  

28. Burton J. The rationale and potential for the reduction of oral malodour using 

Streptococcus salivarius probiotics / J. Burton, C. Chilcott, J. Tagg // Oral Dis. – 2005. 

– Vol. 11, Suppl. 1. – C. 29-31. 

29. Burton J. A preliminary study of the effect of probiotic Streptococcus salivarius 

K12 on oral malodour parameters / J. Burton, C. Chilcott, C. Moore // J. Appl. 

Microbiol. – 2006. – Vol. 100 (4). – C. 754-764. 



318 
30. Микрофлора полости рта, дисбактериоз и пути его коррекции пробиотиками 

/ И. И. Соколова, К. С. Скидан, Л. В. Воропаева [и др.] // Експерименальна і 

клінічна медицина. – 2010. – № 2. – С. 64-69. 

31. Шаковец Н. В. Значение пробиотиков для здоровья организма и 

микробиоценоза полости рта / Н. В. Шаковец, Т. Н. Терехова // Военная 

медицина. – 2011. – № 2. – С. 134-139. 

32. Косенко К. Н. Влияние зубных паст, включающих антисептические 

средства, на уровень микробной обсемененности ротовой полости / К. Н. Косенко, 

Т. П. Терешина, О. В. Гончаренко // Дентальные технологии. – 2007. – № 2. –      

С. 9-11. 

33. Косенко К. Н. Влияние зубных паст, включающих хлоргексидин и 

триклозан, на микрофлору зубной бляшки и микробиоценоз ротовой полости /    

К. Н. Косенко, Т. П. Терешина, О. В. Гончаренко // Современная стоматология. – 

2008. – № 3. – С. 58-60. 

34. Гончаренко О. В. Вплив зубних паст із вмістом антисептичних речовин на 

рівень мікрофлори ротової порожнини / О. В. Гончаренко // Молодь – медицині 

майбутнього : міжнар. наук.- конф. студ. та молодих вчених. – Одеса, 2008. – С. 

362-363. 

35. Елисеева Н. Актуальные вопросы гигиены полости рта / Н. Елисеева, Н. 

Полевая, А. Агеенко // Клиническая стоматология. – 2002. – № 2. – С. 25-34.  

36. Улитовский С. Б. Ошибки, наиболее часто допускаемые при чистке зубов / 

С. Б. Улитовский // Новое в стоматологии. – 1999. – № 7. – С. 34-37  

37. Беньковский В. В. Клиническая оценка гигиены полости рта пациентов, 

пользующихся ортодонтическими аппаратами : автореф. дис. на соискание ученой 

степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / В. В. Беньковский. – 

Санкт-Петербург, 2011. – 15 с. 

38. Данилевский Н. Ф. Мониторинг состояния гигиены полости рта взрослого 

населения Украины как медицинское обоснование планирования региональных 

программ профилактики / Н. Ф. Данилевский, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. 

Сидельникова // Современная стоматология. – 2005. – № 2. – С. 164-168. 



319 
39. Кананович Т. Н. Эффективность индивидуальной гигиены полости рта в 

профилактике заболиваний пародонта у пожилых людей / Т. Н. Кананович // 

Український медичний альманах. – 2010. – № 2. – С. 89-90.  

40. Жолудев С. Е. Гигиена полости рта у лиц со съемными зубными протезами 

и некоторые способы ее улучшения / С. Е. Жолудев, М. Л. Маренкова // Панорама 

ортопедической стоматологии. – 2005. − № 3. – С. 36-38.  

41. Капустин С. Ю. Состояние тканей протезного ложа у пациентов с частичной 

потерей зубов в период адаптации к съемным протезам различных конструкций : 

дис. ... канд. мед. наук. 14.01.22. С. Ю. Капустін. – Москва, 2010. – 154 с. 

42. Кузь Г. М. Вплив знімних протезів на тканини протезного ложа / Г. М. Кузь, 

В. М. Дворник, В. С. Кузь // Матеріали 3-го (10-го) з’їзду асоціації стоматологів 

України. – 2008. – С. 398-399. 

43. Штурмінський В. Г. Проблема біологічних ризиків протезування знімними 

зубними протезами / В. Г. Штурмінський, Ю. Л. Чулак // Современная 

стоматология. – 2007. – № 2. – С. 160-164. 

44. Чижов Ю. В. Клинико-статистический анализ заболеваний зубов и тканей 

полости рта и обоснование системы стоматологической помощи лицам пожилого 

и старческого возраста : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. 

наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / Ю. В. Чижов. – СПб., 2005. – 37 с. 

45. Иорданишвили А. К. Клиническая ортопедическая стоматология / 

Иорданишвили А. К. - Москва : МЕДпресс-информ, 2007. – 248 с. 

46. Гаврилов Е. И. Протезирование частичной потери зубов съемными 

протезами : [учебник] / Е. И. Гаврилов, А. С. Щербаков. – М. : Медицина, 1984. – 

280 с.  

47. Повна втрата зубів. Поширеність. Потреба в ортопедичному лікуванні /     

М. М. Ватаманюк, О. Б. Бєліков, О. О. Максимів [та інші] // Буковинський 

медичний вісник. – 2012. – Т. 16, № 4. – С. 191-195. 

48. Hubalkova H. New Trends in Prosthetic Dentistry / H. Hubalkova, I. Linetskiy // 

Prague Med. Rep. – 2006. – Vol. 107, № 2. – Р. 149-164. 



320 
49. Catović A. Tooth loss and the condition of the prosthodontic appliances in a 

group of elderly home residents / A. Catović, V. Jerolimov, A. Catić // J. Oral Rehabil. 

– 2006. – № 27. – Р. 199-204. 

50. Papadaki E. Elderly Complete Denture Wearers: A Social Ap‐ proach to Tooth 

Loss / E. Papadaki, V. Anastassiadou // Gerodontology. – 2012. – № 29. – Р. 721-728.  

51. Методы подготовки тканей протезного ложа к протезированию съемными 

пластиночными протезами / В. А. Лабунец, И. Е. Морозов, В. Б. Новицкий [и др.] 

// Вісник стоматології. – 2000. – № 1. – С. 62-64. 

52. Al-Zubeidi M. Mandibular Overdentures: A Review of Treatment Philosophy and 

Prosthodontic Maintenance / M. Al-Zubeidi, A. Payne // New Zealand Den. J. – 2007. – 

№ 103. – Р. 88-97. 

53.  Ribeiro D. Effect of oral hygiene education and motivation on removable partial 

denture wearers: longitudinal study / D. Ribeiro, A. Pavarina, E. Giampaolo // 

Gerodontology. – 2009. – Vol. 26, № 2. – Р. 150-156. 

54. Давыдова С. В. Анализ состояния полости рта и факторов влияющих на 

состояние стоматологического здоровья, у лиц пожилого и старческого возраста / 

С. В. Давыдова, Р. М. Давлетнина, Е. В. Ивлева // Мат. VI Российского научн. 

форума «Стоматология 2004» : Москва, 2004. – С. 51-52. 

55. Характеристика соматической патологии у людей пожилого и старческого 

возраста / Н. В. Советкина, Г. Т. Арьев, Н. А. Овсянникова [и др.] // Успехи 

геронтологии. – 2011. – № 3. – С. 438-442.  

56. Pinelli L. A. Maintenance of prosthetic treatment in a geriatric patient - case 

report / L. A. Pinelli , O. L Bezzon, R. F. Ribeiro // Braz Dent. J. – 2007. – № 9. –       

Р. 109-116.  

57. Пискур В. В. Повторное протезирование при полной потери зубов / В. В. 

Пискур // Современная стоматология. – 2005. – № 1. – С. 144-146. 

58. Mylonas P. A clinical audit of denture cleanliness in general dental practice 

undertaken in the West / P. Milоnаs, Z Afzal,  D. C. Attrill // British Dent. J. – 2014. 

Vol. 217. - Р. 231 - 234. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ger.2009.26.issue-2/issuetoc


321 
59. Parvinen T. Age dependency of stimulated flow rate, pH, and lactobacillus and 

yeast concentrations / T. Parvinen, M. Larmas // J. Dent. Res. – 2002. - Vol. 61. –         

Р. 1051-1055.  

60. Influence of dental status on nutritional status of geriatric patients in a 

convalescent and rehabilitation hospital / J. Chai, F. Chu, T. Chow [et al.] // Intern. J. 

Prosthodont. – 2006. – № 19. – Р. 244-249. 

61. Сидельникова Л. Ф. Эффективность гигиенических программ по данным 

мониторинга гигиены полости рта взрослого населения в крупных 

промышленных городах Украины / Л. Ф. Сидельникова, М. Ю. Антоненко // 

Современная стоматология. – 2005. – № 3. – С. 11-13. 

62. Чижикова Т. В. Микробная экология полости рта людей пожилого и 

старческого возраста, проживающих в условиях техногенного воздействия 

крупного промышленного города : дисс. … канд. мед. наук: спец. 14.00.21 – 

«Стоматология», спец. 03.00.07 «Микробиология» / Т. В. Чижикова. – Волоград, 

2007. – 197 с. 

63. Лебеденко Л. Ю. Особенности ортопедического лечения больных 

старческого возраста при полном отсутствии зубов / Л. Ю. Лебеденко, Н. К. 

Вураки, А. П. Воронов // Организация, профилактика и новые технологии в 

стоматологии : V съезд стомат. Белорусии : матер. конф. − Брест, 2004. − С. 322-

323.  

64. Removable partial denture design: a need to focus on hygienic principles /          

B. Owall, E. Budtz-Jörgensen, J. Davenport [et al.] // Int. J. Prosthodont. – 2002. –         

№ 15(4). – Р. 371-378.  

65. Packer M. E. The long-term management of patients with tooth surface loss 

treated using removable appliances / M. E. Packer, D. M Davis // Dent. Update. – 2005. 

– № 27(9). – Р. 454.  

66. Боричевская Т. B. Особенности оказания стоматологической помощи 

пожилым пациентам по данным зарубежной печати / T. B. Боричевская // Дентал 

Ревю. – 2006. – № 2. – С. 33-34. 

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Chai+J%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Chu+FC%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Chow+TW%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=JOURNAL:%22Int+J+Prosthodont%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=JOURNAL:%22Int+J+Prosthodont%22


322 
67. Рахимов Р. М. Исследование стоматологического статуса пожилого 

населения г. Самары / Р. М. Рахимов, С. В. Блинов, Ю. Л. Минаев // Известия, 

Самар. НЦ РАН. – 2010. – Т. 12, № 1 (6). – С. 1625-1628. 

68. Особенности стоматологического и соматического статуса пациентов 

пожилого и старческого возраста / А. В. Цимбалистов, Е. С. Михайлова, О. Л. 

Пихур [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2006. – Сер. 11, 

Вып. 4. – С. 113-123 

69. Адилова Ш. Т. Влияние социально - гигиенических и других факторов на 

частоту полной утраты зубов у пожилых и старых жителей Узбекистана / Ш. Т. 

Адилова, З. К. Адилов, Т. А. Акилов // Российский стоматологический журнал – 

2005. − № 6. – С. 38-39. 

70. Косоруков Н. В. Заболевания слизистой оболочки протезного ложа у лиц, 

пользующихся съемными зубными конструкциями / Н. В. Косоруков, И. В. 

Струев, А. В. Захаров // Проблемы стоматологии. – 2007. – № 6. – С. 22-23.  

71. Обоснование применения средств, повышающих эффективность 

стоматологической реабилитации пациентов с полным отсутствием зубов / В. И. 

Шемонаев, Т. В. Моторкина, Т. Б. Тимачева [и др.] // Научно-информационный 

журнал. – 2010. – №5 (37). – С. 32-37.  

72. Сидельникова Л. Ф. Методические рекомендации по использованию 

индивидуальных средств гигиены по уходу за полостью рта в разных клинических 

ситуациях : методические рекомендации / Л. Ф. Сидельникова, М. Ю. Антоненко, 

Е. А. Скибицкая. – Киев - Тернополь : ООО Натурпродукт – Вега, 2006. – 29 с. 

73. Поиск оптимального метода гигиенического ухода за съемными зубными 

протезами / О. И. Филимонова, Ю. С. Шишкова, А. Д. Липска [и др.] // Уральский 

медицинский журнал. – 2013. – № 5. – С. 81-83. 

74. Кананович Т. Н. Дифференцированный подход к выбору средств и методов 

индивидуальной гигиены полости рта у лиц пожилого возраста/ Т. Н. Кананович // 

Современная стоматология. - 2013. - № 2. - С. 9-11.  



323 
75. Клиническое изучение эффективности очищения и дезинфекции съемных 

протезов / А. С. Щербаков, С. Б. Иванова, А. Н. Кедрин [и др.] // Стоматология. – 

2001. – № 4. – С. 55-58.  

76. Средства и методы гигиены полости рта / [Е. А. Демьяненко, З. Р. Валеева, 

Г. В. Бинцаровская ,О. В. Шутова]. – Минск : БелМАПО, 2006. – 28 с. 

77. Куцевляк В. Ф. Структура патологічних ознак в секстантах за індексом 

CPITN у населення територій з надлишковим вмістом солей важких металів у 

довкіллі / В. Ф. Куцевляк, Ю. В. Лахтін // Вісник стоматології. - 2010. - № 2. -       

С. 62-66. 

78. Кананович Т. Н. Комплексное лечение генерализованного пародонтита у 

лиц пожилого и старческого возраста / Т. Н. Кананович // Современная 

стоматология. – 2012. – № 3. – С. 58-60. 

79. Казанский М. Р. Зависимость гигиенического состояния полости рта и 

ортопедических конструкций от возраста пациентов / М. Р. Казанский, Г. Д. 

Ахмедов, Ф. Н. Гаджиев // Актуальные вопросы клинической медицины : 

инфекционных и неинфекционных болезней в клинике и эксперименте : сб. 

материалов научно-практ. конф. – Махачкала, 2009. – С. 135-137. 

80. Бестинг Г. Х. Профессиональная гигиена полости рта / Г. Х. Бестинг,           

Р. Хильгер, С. Фас // Стоматолог. – 2006. – № 10. – С. 23-27. 

81. Oral hygiene and associated factors among frail older assisted living residents / R. 

Saarela, H. Soini, S. Muurinen [et al.] // Spec. Care Dent. – 2013. – № 33 (2). – P. 56-

61. 

82. Чижов Ю. В. Универсальный гигиенический индекс полости рта у лиц 

пожилого и старческого возраста / Ю. В. Чижов, О. М. Новиков. // Институт 

стоматологии. – 2004. - № 2. – С. 56-59. 

83. Baran I. Self-reported denture hygiene habits and oral tissue conditions of 

complete denture wearers / I. Baran, N. Rana // Arch. Gerontol. Geriatr. – 2009. – Vol. 

49, № 2. – P. 237-241. 

84. Копейкин В. Н. Частичная вторичная адентия: [руководство по ортопед. 

стоматологии] / В. Н. Копейкин – М. : Медицина, 1993. – 230 с.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614683
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167494308001738
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167494308001738
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167494308001738
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01674943
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01674943/49/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01674943/49/2


324 
85. Галонский В. Г. Реакция слизистой оболочки опорных тканей протезного 

ложа на воздействие съемных зубных протезов / В. Г. Галонский, А. А. Радкевич 

// Сибирский медицинский журнал. – 2009. – № 2. – С. 18-22. 

86. Копейкин В. Н. Заболевания, обусловленные материалами зубных протезов: 

[ортопедическая стоматология] / В. Н. Копейкин, М. З. Миргазизов. – М. : 

Медицина, 2001. – 447 с.  

87. Воронов А. П. Ортопедическое лечение пациентов с полным отсутствием 

зубов / А. П. Воронов, И. Ю. Лебеденко, И. А. Воронов. – М. : МЕДпресс-информ, 

2006. – 350 с. 

88. Jones J. A. Tooth loss and dentures: patients' perspectives / J. A. Jones // Intern. 

Dent. J. – 2003. – № 53. – Р. 327-334. 

89. Улитовский С. Б. Определение уровня гигиенических знаний / С. Б. 

Улитовский // Новое в стоматологии. – 2003. – № 6. – С. 78-79. 

90. Улитовский С.Б. Гигиена полости рта в пародонтологии / Улитовский С. Б. 

– Москва, 2006. – 267 с.  

91. Возная И. В. Роль гигиенического воспитания и санитарного просвещения в 

профилактике заболеваний пародонта у взрослого населения при наличии 

ортопедических конструкций / И. В. Возная // Україна. Здоров’я нації. – 2015. –  

№ 1. – С. 45-48. 

92. Косоруков Н. В. Мнение пациентов об организации, качестве зубных 

протезов и ранее проведенном ортопедическом лечении в государственных и 

негосударственных учреждениях здравоохранения / Н. В. Косоруков, И. В. 

Струев, А. В. Захаров // Естествознание и гуманизм. – 2006. – № 3. – С. 70-71. 

93. Прахт Н. Ю. Психологические аспекты адаптации к съёмным зубным 

протезам / Н. Ю. Прахт, Ю. И. Климашин // Стоматология для всех. – 2004. – № 2. 

– С. 15-19. 

94. Дорошенко О. М. Вплив комплексу лікувально-профілактичних заходів на 

прискорення процесів адаптації до знімних протезів / О. М. Дорошенко // Збірник 

наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2008. – Вип. 

17, кн. 2. – С. 310-316. 



325 
95. Дорошенко О. М. Фармокорекція патологічних змін слизової оболонки 

протезного ложа в період адаптації до знімних протезів / О. М. Дорошенко // 

Матер. ІІІ (Х) з’їзду Асоціації стоматологів України, 2008 – Полтава : «Дивосвіт», 

2008. – С. 374-375. 

96. Адаптационные реакции зубочелюстной системы пациентов при 

протезировании / А. И. Воложин, А. Б. Денисов, И. Ю. Лебеденко [и др.] // 

Российский стоматологический журнал – 2004. – № 1. – С. 4-9. 

97. Истомина Е. В. Значение характерологических особенностей пациентов в 

адаптации к съемным ортопедическим конструкциям / Е. В. Истомина, С. И. 

Абакаров // Российский стоматологический журнал. – 2007. – № 4. – С. 44-46. 

98. Кусевицкий Л. Я. Сравнительная характеристика побочного действия 

различных конструкций зубных протезов : автореф. дис. на соискание ученой 

степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / Л. Я. Кусевицкий. – 

Санкт-Петербург, 2007. – 13 с.  

99. Миронова М. Л. Съемные протезы : [учебник] / Миронова М. Л. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 280 с. 

100. Нідзельский М. Я. Роль гігієнічної обробки в користуванні знімними 

протезами / М. Я. Нідзельский, О. І. Девдера // Матер. ІІІ (Х) з’їзду Асоціації 

стоматологів України. – Полтава : «Дивосвіт», 2008. – С. 105-106. 

101. Манак Т. Н. Триацид как средство дезинфекции съемных зубных протезов / 

Т. Н. Манак, Е. И. Гудкова // Стоматологический журнал. – 2003. − № 3. –            

С. 34-35.  

102. Максимовская JI. H. Клинический опыт применения лечебно-

профилактических зубных паст на основе растительных компонентов с целью 

профилактики воспалительных заболеваний / JI. H. Максимовская // Дентал-Ревю. 

– 2006. – № 2. – С. 96-97.  

103.  Oral hygiene of elderly people in long-term care institutions – a cross-sectional 

study / L. Visschere, L. Grooten, G. Theuniers [et al.] // Gerodontology. – 2006. – № 

23. – Р. 195-204. 



326 
104. Sadig W. The denture hygiene, denture stomatitis and role of dental hygienist / 

W. Sadig // Int. J. Dent. Hyg. – 2010. – Vol. 8, № 3. – P. 227-231. 

105. Dikbas I. Investigation of the cleanliness of dentures in a university hospital / I. 

Dikbas, T. Koksal, S. Calikkocaoglu // Int. J. Prosthodont. – 2006. – № 19 (3). –           

Р. 294-298. 

106. Girard B. Denture stomatitis: etiology and clinical considerations / В. Girard, R. 

Landry, L. Giasson // J. Canad. Dent. Assoc. – 2006. – № 62(10). – Р. 808-812. 

107. Жолудев С. Е. Применение антисептических растворимых таблеток для 

ухода за полными съемными пластиночными протезами / С. Е. Жолудев, М. Л. 

Маренкова // Пародонтология. – 2004. – № 2. – С. 31-35.  

108. Манак Т. Н. Сравнительная характеристика эффективности средств гигиены 

в профилактике протезного стоматита : автореф. дис. на соискание ученой 

степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / Т. Н. Манак. – Минск, 

2004. – 20 с. 

109. Чулак Л. Д. Застосування мазі з тіотріазоліном при протезних стоматитах у 

хворих з метаболічним синдромом / Л. Д. Чулак, Д. Д. Якименко // Ортопедична 

стоматологія. – 2008. – № 1 (54). – С. 64-67. 

110. Пат. 1115099 Україна, А 61 С 12/23. Адгезивний засіб для фіксації повних 

знімних пластинкових зубних протезів і профілактики травматичних протезних 

стоматитів / Терешина Т.П., Мозгова Н. В., Мержиєвська Н. М., Лабунець В. А., 

Дієва Т. В.– № а2003010292; заявл. 14.01.2003; опубл. 15.01.2004 Бюл. № 1.  

111. Клинико-организационные особенности стоматологического приема в 

лечебных учреждениях государственного и частного сектора / В. Н. Трезубов,      

С. И. Абакаров, Г. С. Тумасян [и др.] // Институт стоматологии. – 2010. – № 1. –    

С. 4-5. 

112. Гризодуб Д. В. Оцінка догляду за акриловими знімними протезами, 

виготовленими з різних пластмас залежно від типу раціону / Д. В. Гризодуб // 

Новини стоматології. – 2013. – № 4. – С. 69-71. 

113. Илюхина М. О. Гигиенический статус пациентов, пользующихся зубными 

протезами с акриловыми и титановыми базисами / М. О. Илюхина, А. А. Бизяев, 

http://europepmc.org/search;jsessionid=WPnaDlF8tpRWSra4Bm2Q.0?page=1&query=AUTH:%22Girard+B+Jr%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=WPnaDlF8tpRWSra4Bm2Q.0?page=1&query=AUTH:%22Girard+B+Jr%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=WPnaDlF8tpRWSra4Bm2Q.0?page=1&query=AUTH:%22Landry+RG%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=WPnaDlF8tpRWSra4Bm2Q.0?page=1&query=AUTH:%22Giasson+L%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=WPnaDlF8tpRWSra4Bm2Q.0?page=1&query=JOURNAL:%22J+Can+Dent+Assoc%22
http://tests.ifnmu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=88907


327 
В. В. Коннов // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2012. – № 11.    

Т. 2. – С. 932-933. 

114. Казанский М. Р. Влияние гигиенического состояния полости рта и зубных 

протезов на продолжительность пользования ортопедическими 

стоматологическими конструкціями : автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / М. Р. Казанский. – Москва, 

2013. – 24 с. 

115. Milward P. Knowledge of removable partial denture wearers on denture hygiene / 

P. Milward, D. Katechia, M. Z. Morgan // Brit. Dent. J. – 2013. – Р. 47-54. 

116. Al-Sinaidi А. The effect of fixed partial dentures on periodontal status of 

abutment teeth / A. Al-Sinaidi, S. Preethanat // J. Dent. Res. – 2014. – Vol 5, № 2. – P. 

104-108.  

117. Трезубов В. Н. Влияние различных конструкций зубных протезов на 

краевой пародонт сохранившихся зубов / В. Н Трезубов, О. Н. Сапронова, Л. Я. 

Кусевицкий // Материалы V Межрегиональной научно-практ. конференции с 

международным участием, посвященной 15-летию стоматологического 

факультета РГМУ им. акад. И. П. Павлова. – Рязань, 2006. – С. 292-296.  

118. Пономарева Н. А. Улучшение гигиенического состояния полости рта, 

частичных съемных протезов и тканей пародонта у лиц пожилого и старческого 

возраста с помощью фитосодержащих средств методические рекомендации для 

студентов стоматологического факультета / Н. А. Пономарева, Н. В. Курякина. – 

Рязань, 2007. – 23 с. 

119. Каливраджиян Э. С. Комплексный подход к гигиене полости рта у больных, 

пользующихся съемными протезами / Э. С. Каливраджиян // Современная 

ортопедическая стоматология. – 2012. – № 18. – С. 48-50. 

120. Хитров В. Ю. Галитоз — медицинская и социальная проблема / В. Ю. 

Хитров, А. И. Заболотный // Стоматология. – 2009. – №1 (33). – С. 12-17. 

121. Галонский В. Г. Галитоз : современные представления об этиологии и 

патогенезе / В. Г. Галонский // Сибирское медицинское обозрение : 

ежеквартальный медицинский журнал. - Красноярск, 2011. – № 4. – С. 7-11. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/byulleten-meditsinskih-internet-konferentsiy


328 
122. Галонский В. Г. Галитоз : современные аспекты диагностики, профилактики 

и лечения / В. Г. Галонский // Сибирское медицинское обозрение : 

ежеквартальный медицинский журнал. - Красноярск, 2011. – № 5. – С. 9-13.  

123. Виноградова Т. Г. Неприятный запах изо рта галитоз, причины и возможности 

лечения / Т. Г. Виноградова // Вестник ВГМУ. – 2014. – № 2. –         С. 129-131. 

124. Соловьев А. А. Диагностика, клинические признаки галитоза и методы его 

устранения : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 

14.00.21 «Стоматология» / А. А. Соловьев. – Москва, 2007. – 16 с.  

125. Белакон Е. А. Оценка влияния методов гигиенической обработки съемных 

пластиночных конструкций на формирование галитоза / Е. А. Белакон, Л. Н. 

Тупикова // Клиническая стоматология. – 2013. – № 1. – С. 56-58. 

126.  Garrett N. R. Poor oral hygiene, wearing dentures at night, perceptions of mouth 

dryness and burning, and lower educational level may be related to oral malodor in 

denture wearers / N. R. Garrett // Evid. Based Dent. Pract. – 2010. – Vol. 10, № 1. –     

P. 67-69. 

127. Янішен І. В. Галітоз як проблема клінічної стоматології: частота і тяжкість у 

пацієнтів на етапах ортопедичного лікування / І. В. Янішен, О. С. Масловський // 

Медицина сьогодні і завтра. – 2015. – №1 (66). – С. 126-130. 

128. Алимский А. В. Динамика стоматологической заболеваемости у лиц 

пожилого и старческого возраста: усовершенствованная медицинская технология 

: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 

«Стоматология» / А. В. Алимский. – Москва, 2008. – 11 с. 

129. Алимский А. В. Медико-социальные и организационные аспекты 

современной геронтостоматологии / А. В. Алимский, В. Вусатый // Российский 

стоматологический журнал. – 2004. – № 2. – С. 38-40.  

130. Анисимов В. Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения /   

В. Н. Анисимов. – СПб. : Наука, 2008. – 480 с. 

131. Белоклицкая Г. Ф. Пародонтологичесий статус людей пожилого и 

старческого возраста / Г. Ф. Белоклицкая, Э. М. Павленко // Современная 

стоматология. – 2013. – № 2. – С. 117-119. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-vitebskogo-gosudarstvennogo-meditsinskogo-universiteta


329 
132. Бандрівський Ю. Л. Взаємозв’язок захворювань пародонту із соматичною 

патологією / Ю. Л. Бандрівський, Н. Н. Бандрівський, О. В. Авдеєв // Галицький 

лікарський вісник. – 2008. – Т. 15. № 4. – С. 95-97. 

133. Саливончик М. С. Экспериментально-клиническое обоснование 

эффективности окончательной обработки съемных конструкций зубных протезов 

из термопластических полимеров : автореф. дис. на соискание ученой степени 

канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / М. С. Саливончик. – Волгоград, 

2015. – 19 с.  

134. Пинелис Ю. И. Факторы защиты ротовой полости у людей пожилого и 

старческого возраста при стоматологических заболеваниях / Ю. И. Пинелис, Б. И. 

Кузник // Забайкальский медицинский вестник. – 2013. – № 2. – С. 154-162. 

135. Борисенко Л. Г. Особенности стоматологического статуса и методы 

лечебно-профилактической помощи населению пожилого возраста : учебно-

методическое пособие / Л. Г. Борисенко. – Мн. : БГМУ, 2005. – 56 с.  

136. Современные предметы и средства экзогенной профилактики заболеваний 

полости рта: Метод. указ. для врачей-интернов / Сост. И.И. Соколова, Е.Г. 

Ярошенко. – Харьков : ХНМУ, 2010. – 64 с. 

137. Куцевляк В.Ф. Індексна оцінка пародонтального статусу / В.Ф. Куцевляк, 

Ю.В. Лахтін : навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : 

видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 104 с.  

138. Клиническая стоматология: учебник / В.Н. Трезубов, С.Д. Арутюнов [и др.] 

/ под. ред. В.Н. Трезубова, С.Д. Арутюнова. – М. : Практическая медицина,          

2015. – 788 с. 

139. Оцінка стану гігієни ротової порожнини за наявності в ній ортопедичних 

конструкцій при застосуванні різних гігієнічних засобів / Макеєв В. Ф., Пришляк 

В. Є., Брицька В. С. [та ін.] // Матер. ІІІ (Х) з’їзду Асоціації стоматологів України. 

– Полтава : «Дивосвіт», 2008. – С. 405-406. 

140. Janet G. The Index of ADOH: concept of measuring oral self-care functioning in 

the elderly / G. Janet, D. Bauer // Spec. Care in Dent. – 2007. – Vol. 21, № 3. –                 

Р. 63-67. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scd.2001.21.issue-2/issuetoc


330 
141. Felto D. Evidence-Based Guidelines for the Care and Maintenance of Complete 

Dentures : A Publication of the American College of Prosthodontists / D. Felto, L. 

Cooper, I. Duqum [et al.] // J. Prosthodont. – 2011. – Vol. 20, № 2. - Р. 1-12.  

142. Сивовол С. И. Неприятный запах изо рта / С. И. Сивовол // Стоматолог. – 

2005. – № 9. – С. 52-53. 

143. Vissink A. Oral medicine: Treatment of dry mouth / A. Vissink, A. Visser, F. 

Spijkervet // Ned. Tandheelkd. – 2012. - № 119 (11). – P. 555-560. 

144. Verran J. Malodour in denture wearers / J. Verran // Oral Dis. – 2005. – Vol. 11, 

№ 3. – Р. 104-105. 

145. Болдин А. Приборы для измерения запаха изо рта. Достоинства и 

недостатки / А. Болдин, В. Казаков, Е. Котова // Стоматолог. - 2005. - № 3. -          

С. 29-31. 

146. Попруженко Т. В. Галитоз. Вопросы диагностики, лечения и профилактики 

устойчивого неприятного запаха изо рта / Т. В. Попруженко, Н. В. Шаковец. – М. 

: МЕДпресс. - информ, 2006. – 48 с. 

147. Павлюк Т. Д. Прояви інтраорального галітозу у пацієнтів, що звернулися за 

стоматологічною допомогою / Т. Д. Павлюк, В. М. Павлюк, Р. В. Чайківський // 

Тези міжн. науково-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 48-49. 

148. Авраамова О. Г. Изучение галитоза у лиц с заболеваниями ЖКТ и полости 

рта / О. Г. Авраамова, Д. Н. Бахмутов // Институт стоматологии. – 2004. – № 4 

(25). – С. 86-87. 

149. Неприятный запах изо рта: причины возникновения, диагностическая и 

лечебная тактика / А. М. Заверная, С. П. Коломиец, А. С. Андрусенко [и др.] // 

Современная стоматология. – 2008. – № 2. – С. 20-22. 

150. Antimicrobial efficacy of denture adhesives on some oral malodor-related 

microbes / G. Polyzois, T. Stefaniotis, J. Papaparaskevas [et al.] // Odontol. – 2013. – 

Vol. 101. № 1. – Р. 103-107. 

151. Гильманова Н. С. Адаптация к полным съемным протезам лиц среднего 

возраста в зависимости от их психоэмоционального статуса / Н. С. Гильманова,   

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jopr.2011.20.issue-s1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/odi.2005.11.issue-s1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/odi.2005.11.issue-s1/issuetoc
http://link.springer.com/journal/10266
http://link.springer.com/journal/10266/101/1/page/1


331 
И. А. Воронов, Е. В. Орестова // Российский стоматологический журнал. – 2007. – 

№ 3. – С. 26-29. 

152. Наумович С. А. Совершенствование методики обследования пациентов при 

повторном протезировании / С. А. Наумович, В. В. Пискур, К. В. Мойсюк // 

Современная стоматология. – 2006. – № 4. – С. 66-69. 

153. Жолудев С. Е. Маренкова М. Л. Тарико О. С. Влияние гигиенического 

ухода на микробный пейзаж полости рта у пациентов с пародонтитом средней 

тяжести, пользующихся комбинированными шинирующими конструкціями // 

Проблемы стоматологии. – 2010. – № 5. – С. 22-24. 

154. Пат. RU №2 529 403 C2 Российская федерация МПК A61C 13/00 A61B 5/00 

Способ определения гигиенического состояния съемных зубных протезов при 

частичном отсутствии зубов / Т. И. Ибрагимов, И.К. Батрак, М.Р. Казанский, И. Н. 

Кузьмина, Э.М. Кузьмина; заявл. №2012128326 14. 06.07.2012; опубл. 27.09.2014, 

Бюл. № 27.  

155. Штурмінський В. Г. Визначення рівня гігієни часткових знімних 

пластинкових протезів, виготовлених за різними технологіями / В. Г. 

Штурмінський, Н. О. Бас. // Вісник стоматологіїї. – 2009. – № 3. – С. 85-89. 

156. Glass R. T. Evaluation of the sanitization effectiveness of a denture-cleaning 

product on dentures contaminated with known microbial flora / R. T. Glass, J. W. 

Bullard, R. S. Conrad // Quinessence Int. – 2004. – Vol. 35, № 1. – P. 194 -209. 

157. Cruz P. The effectiveness of chemical denture cleansers and ultrasonic device in 

biofilm removal from complete dentures / P. Cruz, I. Andrade, A. Peracini // J. Appl. 

Oral Sci. – 2011. – Vol. 19. № 11. – Р. 1-6. 

158. Борисенко A. В. Комбінований індекс оцінки гігієни порожнини рота у 

пацієнтів літнього віку з імплантатами / A. В. Борисенко, В. Г. Столяр // 

«Проблемы старения и долголетия». – 2014. – № 2. – С. 192-198. 

159. Маслов О. В. Клініко-экспериментальне обґрунтування способу 

профілактики та лікування протезних стоматитів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / О. В. Маслов. – Одеса, 

2005. – 19 с. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-7757&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-7757&lng=en&nrm=iso


332 
160. Палков Т. А. Особливості ортопедичного лікування хворих на протезний 

стоматит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 

«Стоматологія» / Т. А. Палков. – Львів, 2000. – 15 с.  

161. Садиков М. И. Модернизированный базисный материал для изготовления 

съемных зубных протезов М. И. Садыков, А. М. Нестеров // Український 

стоматологічний альманах. – 2012. – № 1. – С. 75-77. 

162.  Дівнич Т. Я. Вплив знімних конструкцій зубних протезів на зміну 

мікрофлори ротової порожнини / Т. Я. Дівнич, М. М. Рожко, Р. В. Куцик // 

Галицький лікарський вісник. – 2009. – Т. 16, № 4. – С. 132-135.  

163. Зайченко О. В. Оценка колонизации акриловых пластмасс, используемых 

при зубном протезировании, условно-патогенными микроорганизмами в 

эксперименте IN VITRO / О. В. Зайченко, Н. Д. Новикова, В. К. Ильин // 

Российский стоматологический журнал : Научно-практический журнал. – 2005. – 

№ 3. – С. 19-21. 

164. Манак Т. Н. Эффективность деконтаминаци съемных зубных протезов 

различными дезинфицирующими средствами / Т. Н. Манак // Стоматологический 

журнал. – 2004. − № 1. – С. 36-38. 

165. Выбор конструкционного материала для изготовления временных зубных 

протезов лицам с болезнями пародонта на основании данных клинических и 

лабораторных исследований бактериальной адгезии / Т. И. Ибрагимов, С. Д. 

Арутюнов, В.Н. Царев [и др.] // Стоматология. – 2002. – № 2. – С. 40-44.  

166. Сулемова Р. Х. Клинико-микробиологическая характеристика динамики 

микробной колонизации съемных зубных протезов с базисами из полиуретана и 

акриловых пластмасс // Российский стоматологический журнал. – 2007. - № 6. –  

С. 20-22. 

167. Царев В. Н. Адгезивная активность бактериальной и грибковой флоры 

полости рта к новым базисным пластмассам на основе нейлона / В. Н. Царев, Б. П. 

Марков, А. Л. Серновец // Российский стоматологический журнал. – 2005. – № 2. 

– С. 7-10. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/ukrayinskiy-stomatologichniy-almanah
http://cyberleninka.ru/journal/n/ukrayinskiy-stomatologichniy-almanah


333 
168. Пинчукова А. А. Изменения микрофлоры полости рта, связанные с 

ношением полных съемных пластиночных протезов / А. А. Пинчукова, О. В. 

Руденко // Молодий вчений. – 2014. – № 3. – С. 146-149.  

169. Kulak-Ozkan Y. Oral hygiene habits, denture cleanliness, presence of yeasts and 

stomatitis in elderly people / Y. Kulak-Ozkan, E. Kazazoglu, A. Arikan // J. Oral 

Rehabilit. – 2005. - Vol. 29. № 3. – Р. 300-304. 

170. Дівнич Т. Я. Медикаментозна корекція мікробіоценозу ротової порожнини 

при користуванні знімними конструкціями зубних протезів / Т. Я. Дівнич, М. М. 

Рожко, Р. В. Куцик // Галицький лікарський вісник. – 2008. – № 3 – С. 22-25. 

171. Пономарева Н. А. Антибактериальные свойства фитоополаскивателей для 

ухода за полостью рта у протезоносителей пожилого и старческого возраста /       

Н. А. Пономарева // Российский медико-биологический вестник. – 2007. – № 4. –         

С. 111-116. 

172. Шашмурина В. Р. Динамика микробной флоры полных съемных протезов в 

течение адаптационного периода / В. Р. Шашмурина, В. Н. Царев // Вестник 

смоленской медицинской академии. – 2007. – № 2. – С. 97-101.  

173. Colonisation of dental plaque by respiratory pathogens in dependent elderly / Y. 

Sumi, H. Miura, Y. Michiwaki [et al.] // Arch. Gerontol. Geriatr. – 2007. – № 44. –      

Р. 24-119. 

174. Автандилов Г. А. Биодеструкция зубных протезов из полимерных 

материалов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 

14.01.14 «Стоматология» / Г. А. Автандилов. – Москва, 2013. – 24 с. 

175. Кузнєцов В. В. Залежність стану мікрофлори порожнини рота при 

користуванні знімними пластинковими протезами від технології їх виготовлення / 

В. В. Кузнєцов // Вісник проблем біології і медицини. – 2002. – № 3. – С. 98-103.  

176. Bertolini M. M. Candida albicans biofilms and MMA surface treatment influence 

the adhesion of soft denture liners to PMMA resin / M. M. Bertolini, Y. W. Cavalcanti, 

Т. D. Bordin, // Braz. Oral Res. – 2014. - № 28. – С. 11-16. 

177. Зайченко О. В. Влияние биодеструкции съемных пластиночных зубных 

протезов из различных акриловых пластмасс на ткани ротовой полости : автореф. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jor.2002.29.issue-3/issuetoc
http://nb.nsmu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=AVDIS&P21DBN=AVDIS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


334 
дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / 

О. В. Зайченко. – Москва, 2005. – 34 с. 

178. Нідзельський М. Я. Аналітичний огляд реакцій тканин ротової порожнини 

на знімні зубні акрилові протези при їх користуванні / М. Я. Нідзельський, Л. Р. 

Криничко // Проблеми екології та медицини. – 2010. – № 3. – С. 8-11. 

179. Иванова Л. А. Диагностика дисбиоза и пути коррекции микробного состава 

полости рта : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 

14.00.16 «Патологическая физиология» / Иванова Л. А. – Пермь, 2010. – 12 с. 

180. Царев В. Н. Микробиология, вирусология и иммунология полости рта : 

учебник для стомат. факультетов мед. вузов / Царев В. Н. – Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 576 с. 

181. Zomorodian K. Assessment of Candida species colonization and denture-related 

stomatitis in complete denture wearers / K. Zomorodian, N. Haghighi, N. Rajaee // Med. 

Mycol. - 2011. - № 2. – Р. 208-211. 

182.  Почтарь В. Н. Кандидоз слизистой оболочки полости рта / В. Н. Почтарь,   

В. Я. Скиба // Вісник стоматології. – 2002. – № 4. – С. 101-105.  

183. Salivary Microflora of Geriatric Edentulous Persons Wearing Dentures / M. Sato, 

E. Hoshino, S. Nomura [et al.] // Microb. Ecol. Health Dis. – 2012. - № 6. – Р. 14-20. 

184. Чижикова Т. В. Микрофлора полости рта у лиц старческого возраста / Т. В. 

Чижикова, Т. Н. Климова // Х регион. конференция молодых исследователей 

Волоградской области. – Волоград, 2006. – С. 49-50. 

185. Baena-Monroy T. Candida albicans, Staphylococcus aureus and Streptococcus 

mutans colonization in patients wearing dental prosthesis / T. Baena-Monroy, V. 

Moreno-Maldonado, F. Franco-Martínez // Med. Oral. Pathol. Oral Cir. Bucal. – 2005. 

– № 10. – Р. 27-39. 

186. Coulthwaite L. Candida in denture stomatitis / L. Coulthwaite, I. Pretty, P. Smith 

// Microb. Ecol. Health Dis. – 2007. – № 9. - Р. 63-67. 

187. Лебедева Т. Н. Патогенез аллергии к Candida species / Т. Н. Лебедева // 

Проблемы медицинской микологии. – 2004. – Т. 6. № 1. - С. 3-8. 

http://www.tandfonline.com/author/Zomorodian%2C+Kamiar
http://www.tandfonline.com/author/Zomorodian%2C+Kamiar
http://www.tandfonline.com/author/Haghighi%2C+Neda+Nejabat
http://www.tandfonline.com/author/Rajaee%2C+Naeem
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://www.tandfonline.com/author/Sato%2C+M
http://www.tandfonline.com/author/Hoshino%2C+E
http://www.tandfonline.com/author/Nomura%2C+S
http://www.tandfonline.com/loi/imdi20?open=6#vol_6
http://www.tandfonline.com/toc/imdi20/6/6


335 
188. Prakash B. Prevalence of Candida spp. among healthy denture and nondenture 

wearers with respect to hygiene and age / B. Prakash, M. Shekar, B. Maiti // J. Indian 

Prosth. Soc. – 2015. - №15. - Р. 29-32.  

189. Daniluk T. Occurrence rate of oral Candida albicans in denture wearer patients / 

T. Daniluk, G. Tokajuk, W. Stokowska // Adv. Med. Sci. - 2006, - Vol. 51, № 1. –        

Р. 77-80.  

190. Паненко І. А. Частота розповсюдження грибкових уражень слизової 

оболонки порожнини рота у пацієнтів зі знімними зубними протезами / І. А. 

Паненко, Ю. Г. Романова // Одеський медичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 84-86. 

191. Причины обострения хронического кандидоза ротовой полости / К. Н. 

Косенко, Т. П. Терёмшина, Е. Л. Заградская [и др.] // Матер. ІІІ (Х) з’їзду 

Асоціації стоматологів України . - Полтава : «Дивосвіт», 2008. - С. 183-184. 

192. Палков Т. А. IN VIVO дослідження грибкової заселеності внутрішньої 

поверхні знімних протезів / Т. А. Палков // Сб. научн. труд. «Вопросы 

экспериментальной и клинической стоматологии». – Харьков, 2009. - № 3. -         

С. 51-52. 

193. Современные аспекты этиологии и патогенеза кандидоза слизистой 

оболочки полости рта / Г. С. Межевикина, В. Н. Дармограй, С. И. Морозова [и 

др.] // Российский медико-биологический вестник имени академика И. П. 

Павлова. - 2012. - №3. - С. 154-159.  

194. Ножицкая Я. М. Клиническая картина кандидоза полости рта, 

обусловленного ортопедическими конструкциями / Я. М. Ножицкая, Т. Г. Исакова 

// Дентал-Ревю. – 2006. – № 2. – С. 189-193. 

195. Микробиологическое исследование съемных пластиночных протезов / 

Манак Т. Н., Бойко Г. И., Палий Л. И. [и др.] // Достижения медицинской науки 

Беларуси. – Минск, 2003. – С. 101-102.  

196. Zhu X. Possible variation of the human oral bacterial community after wearing 

removable partial dentures by DGGE / X. Zhu, S. Wang, Y. Gu // World J. Microbiol. 

Biotechnol. – 2012. - Vol. 28, № 5. - Р. 2229-2236. 

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Daniluk+T%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Daniluk+T%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Tokajuk+G%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Stokowska+W%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=JOURNAL:%22Adv+Med+Sci%22
http://link.springer.com/journal/11274
http://link.springer.com/journal/11274
http://link.springer.com/journal/11274/28/5/page/1


336 
197. Yasui M.  Colonisation of the oral cavity by periodontopathic bacteria in 

complete denture wearers / M. Yasui , M. Ryu, K. Sakurai // Gerodontology. - 2012. –

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ger.2012.29.issue-2/issuetoc Р. 494-502.  

198. Ростока Д. Адгезия Candida albicans к коррегирующим пластмассам / Д. 

Ростока, Ю. Кройча, В. Кузнецова // Стоматология. – 2004. – № 5. – С. 14-16. 

199. Микрофлора полости рта : норма и патология : [научн. пособие для студ. 

высш. уч. зав.] / [Е. Г. Зеленова, М. И. Заславская, Е. В. Салина, С. П. Рассанов.]. – 

Нижний Новгород : изд. НГМА, 2004. – 155 с. 

200. Мкртчян З.Г. Дисбактериоз полости рта / З.Г Мкртчян, Л.А. Шариманян, 

А.А. Арутюнян // Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – 2012. – 

Т. 9, № 2-3. – С. 31-36.  

201. Микробиологические и клинические характеристики дисбиотического 

состояния в полости рта / Т. Л. Рединова, Л. А. Иванова, О. В. Мартюшева [и др.] 

// Стоматология. – 2009. - Т. 88, № 6. – С. 12-18.  

202. Дисбиотические факторы в патогенезе стоматологических заболеваний /    

А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, Л. Н. Россаханова [и др.] // Матер. III (X) з′їзду 

Асоціації стоматологів України «Інноваційні технології в стоматологічну 

практику». – Полтава : «Дивосвіт», 2008. − С. 197-198. 

203. Левицкий А. П. Физиологическая микробная система полости рта / А. П. 

Левицкий // Вісник стоматології. – 2007. – № 1. – С. 6-11. 

204. Царёв В. Н. Микробиология полости рта : [учебник] / В. Н. Царёв, М. М. 

Давыдова. – Москва : Издательство УМО МЗ РФ, 2008. – 158 с. 

205. Marsh P. The Influence of Denture-wearing and Age on the Oral Microflora /     

P. Marsh, R. Percival, S. Challacombe // J. Dent. Res. – 2006. - Vol. 92, № 7. –             

Р. 1374-1381. 

206.  Aas J. Defining the Normal Bacterial Flora of the Oral Cavity / J. Aas, J. Bruce,, 

L. Stokes [et al.] // J. Clin.Microbiol. - 2005. -Vol. 43, № 11. – Р. 5721-5732. 

207. Саливончик М. С. Состояние микрофлоры полости рта под влиянием 

съемных конструкций зубных протезов / И. П. Рыжова, А. А. Присный, Н. Н. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ger.2012.29.issue-2/issuetoc
http://jdr.sagepub.com/search?author1=S.J.+Challacombe&sortspec=date&submit=Submit
http://jcm.asm.org/search?author1=J%C3%B8rn+A.+Aas&sortspec=date&submit=Submit
http://jcm.asm.org/search?author1=J%C3%B8rn+A.+Aas&sortspec=date&submit=Submit
http://jcm.asm.org/search?author1=J%C3%B8rn+A.+Aas&sortspec=date&submit=Submit
http://jcm.asm.org/search?author1=Bruce+J.+Paster&sortspec=date&submit=Submit
http://jcm.asm.org/search?author1=Lauren+N.+Stokes&sortspec=date&submit=Submit


337 
Шинкаренко, М. С. Саливончик // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2014. – № 2. – С 151-153.  

208. Иванова Л. А. Стоматологические проявления дисбиоза полости рта / Л. А. 

Иванова // Практическая медицина. – 2009. – № 1. – С. 68-69. 

209. Иванова Л. А. Стоматологическое здоровье и микробиологическое 

состояние полости рта у лиц, использующих зубные пасты с антибактериальными 

добавками / Л. А. Иванова, Т. Л. Рединова, А. Б. Чередникова // Стоматология 

Большого Урала. Профилактика стоматологических заболеваний : матер. Всеросс. 

конгресса. – Пермь, 2009. – С. 70-72.  

210. Гончаренко О. В. Порівняльна характеристика мікробного балансу ротової 

порожнини рота в нормі і при стоматологічній патології / О. В. Гончаренко // 

Одеський медичний журнал. – 2008. - № 6. – С. 36-37.   

211. Климова Т. Н. Колонизация условно-патогенными бактериями различных 

биотопов полости рта пациентов, пользующихся съемными пластиночными 

протезами из акриловых пластмасс : автореф. дис. на соискание учен. степени 

канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / Т. Н. Климова. – Волгоград, 

2005. – 17 с. 

212. Дорошенко О. М. Стан дисбіозу ротової порожнини в період адаптації до 

знімних пластинкових протезів, базис яких виготовлений із акрилових пластмас / 

О. М. Дорошенко // Зб. наук. пр. співроб. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2008. 

– № 17. – С. 227-281.  

213. Дорошенко М. В. Ступінь дисбіозу ротової порожнини при травматичних 

ураженнях крайового пародонту, що виникають у результаті протезування 

незнімними конструкціями зубних протезів / М. В. Дорошенко // Современная 

стоматология. – 2011. - № 3 (57). - С.153-154. 

214. Маренкова М. Л. Особенности ортопедического лечения пациентов с 

явлениями непереносимости зубных протезов на фоне микробного дисбаланса 

полости рта : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 

14.00.21 «Стоматология» / М. Л. Маренкова. – Екатеринбург, 2007. – 18 с. 



338 
215. Голік В. П. Оцінка бактеріальної забрудненості м'яких підкладок в період 

лікування знімними зубними протезами / В. П. Голік, Н. В. Без'язична // Вісник 

Української медичної стоматологічної академії. - 2009. – Т. 9, № 4. - С. 164-167. 

216. Неделко С. В. Микробиологическая оценка состояния протезного ложа у 

ортопедических больных при использовании акриловых протезов с покрытием / 

С. В. Неделко // Таврический медико-биологический вестник. – 2012.- Т. 15, № 4 

(60). – С. 275-278. 

217. Pereira C. A. Opportunistic microorganisms in individuals with lesions of denture 

stomatitis / C. A. Pereira, B. C. Toledo, C.T. Santos // Diagn. Microbiol. Infect. Dis. – 

2013. – № 76. – Р. 419-424. 

218. Царев В. Н. Исследование микробной колонизации съемных зубных 

протезов с базисами из полиуретана и акриловых пластмасс / В. Н. Царев // 

Дентал-Ревю. – 2006. – № 2. – С. 163-164. 

219. Микрофлора слизистой оболочки полости рта у пожилых лиц при 

общесоматической патологии / С. И. Токмакова, Л. Ю. Бутанова, Г. Г. 

Ефремушкин [и др.] // Стоматология. – 2001. – Т. 80, № 4. – С. 24-27. 

220. Defining the Normal Bacterial Flora of the Oral Cavity / J. Aas, J. Bruce, L. 

Stokes [et al.] // J. Clin.Microbiol. - 2005. - Vol. 43, № 11. – Р. 5721-5732.  

221.  Результаты сравнительного анализа степени колонизации микробной 

флорой полости рта материалов, используемых для зубного протезирования / М. 

А. Джервалидзе, В. В. Маргвелашвили, Д. П. Чиквиладзе [и др. ] // Georg. Med. 

news. – 2006. – № 6. – С. 44-48.  

222.  Пинчукова А. А. Изменения микрофлоры полости рта, связанные с 

ношением полных съемных пластиночных протезов / А. А. Пинчукова, О. В. 

Руденко // Молодий вчений. – 2014. – № 3. – С. 146-149.  

223.  Деклараційний патент на корисну модель № 43140, МПК (2009) G01N 

33/48 Спосіб оцінки ступеня дисбіозу (дисбактеріозу) органів і тканин / А. П. 

Левицький, О. В. Дєньга, І. О. Селіванська [та ін.] - № и200815092 ; заявл. 26. 12. 

2008 ; опубл. 10. 08. 2009. Бюл. № 15.  

http://jcm.asm.org/search?author1=J%C3%B8rn+A.+Aas&sortspec=date&submit=Submit
http://jcm.asm.org/search?author1=J%C3%B8rn+A.+Aas&sortspec=date&submit=Submit
http://jcm.asm.org/search?author1=Bruce+J.+Paster&sortspec=date&submit=Submit
http://jcm.asm.org/search?author1=Lauren+N.+Stokes&sortspec=date&submit=Submit
http://jcm.asm.org/search?author1=Lauren+N.+Stokes&sortspec=date&submit=Submit


339 
224. Способ диагностики и лечения заболеваний полости рта, 

сопровождающихся нарушениями микрофлоры : [научн. пособие для студ. высш. 

уч. зав.] / В. В. Свирин, Э. К. Семенов, М. Д. Ардатская [и др.] // Стоматология. – 

Москва, 2005. – 25 с. 

225. Ферментативный метод определения дисбиоза полости рта для скрининга 

про- и пребиотиков : метод. рекомендации / А. П. Левицкий., Макаренко О. А., 

Селиванская И. А. [и др.]. – Киев : ГФЦ, 2007. – 22 с. 

226. А. с. GO1N33/48. Способ экспресс-диагностики дисбактериоза полости рта / 

Ю. В Кистенев., Е. П. Красноженов., Е. С. Никотин / заяв. 13.08.2009 ; опубл. 

20.02.2011. 

227. Изучение микробиоценоза при хронических заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта / В. В. Хазанова, И. М. Рабинович, Е. А. Земская [и др.] // 

Стоматология. – 1996. – Т. 75, № 2. – С. 26-28. 

228. Романова Ю. Г. Нормалізація мікробіоценозу порожнини рота у 

протезоносіїв за допомогою «Лізомукоїду» / Ю. Г. Романова // Вісник 

стоматології. – 2007. - № 5. – С. 50-53. 

229. Левицкий А. П. Кризис антимикробной терапии и профилактики в 

стоматологии / Левицкий А. П. // Вісник стоматології. - 2005. - № 3. - С. 66-69. 

230.  Савичук Н. О. Колонізаційна резистентність порожнини рота / Н. О. 

Савичук // Український медичний часопис. – 2012. - № 4 (90) – VII/VIII. - С. 57-61. 

231. Лобань Г. А. Роль резидентної мікрофлори в розвитку патологічних 

процесів порожнини рота / Г. А. Лобань // Український стоматологічний 

альманах. - 2009. - № 3. - С. 3-5.  

232. Клименко А. О. Навчально-методичний посібник з фізичної та фізколоїдної 

хімії для студентів вищих навчальних закладів : [навч. посібн. для студ.] / А. О.  

Клименко, М. В. Мельник, В. М. Павлюк . – Івано-Франківськ, 2004. – 172 с.  

233. Грицук А. И. Биохимия ротовой жидкости : учеб.-метод. пособие для студ. 2 

курса мед. вузов медико-диагностического и лечебного факультетов / А. И. 

Грицук, В. Т. Свергун, А. Н. Коваль. – Гомель : учр. образ. «Гомельский 

государственный медицинский университет», 2011. – 40 с. 



340 
234. Румянцев В. А. Сравнительная оценка с помощью рН-тестов эффективности 

применения противомикробных средств в полости рта / В. А . Румянцев, М. В. 

Юсуфова, Н. В. Хютти, И. В. Москалева // Стоматология. – 2005. – № 84. – С. 4-7. 

235. Тарасенко Л. М. Биохимия органов полости рта : учебное пособие [для студ. 

иностр. факульт.] / Л. М. Тарасенко, К. С. Непорада. – Полтава : «Полтава», 2008. 

– 70 с. 

236. Білоконь С. О. Ефективність лікування гнійно-запальних процесів щелепно-

лицевої ділянки у дітей за даними рН-метрії раньового вмісту / С. О. Білоконь  // 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології 

щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології». - Івано-Франківськ, 2005. – 

С. 3-5. 

237.  Денисов А. Б. Слюнные железы. Слюна. / А. Б. Денисов. - М. : Изд-во 

РАМН, 2003. - 136 с. 

238. Романова Ю. Г. Гомеостаз полости рта и зубное протезирование / Ю. Г. 

Романова // Одеський медичний журнал. – 2011. – № 3. – С. 69-75.  

239. Малолеткова А. А. Изучение ротовой жидкости как хронобиологического 

объекта по показателю рН её среды / А. А.Малолеткова // Сборник 67-ой научно-

практической конференции молодых ученых и студентов с международным 

участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины». 

– Волгоград, 2009. – С. 104-106. 

240. Супиева Э. Т. Роль слюны в гомеостазе минеральных компонентов полости 

рта / Э. Т. Супиева // Проблемы стоматологии. – 2002. – № 3. – С.36-39. 

241. Mandel I. The role of saliva in maintaining oral homeostasis / I. Mandel // J. Am. 

Den. Ass. – 2005. – Vol. 119, № 8. – P. 298-304. 

242. Быков И. М. Биохимические показатели гомеостаза и биоциноза полости 

рта у пациентов с протезным стоматитом / И. М. Быков, Л. В.Акопова, Л. В. 

Скорикова // Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2015. – № 3 – С. 517-523.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002817789920175
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002817789920175
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00028177
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00028177
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00028177/119/2


341 
243. Шумихина Л. А. Комплексное лечение острого сиалоаденита : автореф. дис. 

на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» /    Л. 

А. Шумихина. – Пермь, 2007. – 13 с.  

244. Скрипнікова Т. П. Гальваноз, його прояви в порожнині рота, особливості 

обстеження хворих, принципи лікування та профілактики / Т. П. Скрипнікова, Л. 

М. Хавалкіна, Н. М. Іленко // Світ медицини та біології. – 2014. – № 2. – С. 77-80. 

245. Леоненко П. В. Діагностика ускладнень і прогнозування непереносимості 

сплавів металів зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматологія» / П. В. Леоненко. – Київ, 2005. – 20 с. 

246. Слюнные железы (биохимия, физиология, клинические аспекты) / Л. М. 

Тарасенко, Г. А. Суханова, В. П. Мищенко, К .С. Непорода. – Томск : Изд-во 

НТЛ, 2002. – 124 с. 

247. Ryu M. Oral environmental factors affecting number of microbes in saliva of 

complete denture wearers / M. Ryu,T. Ueda,T. Saito // J. Oral Rehabil.. – 2010. – Vol. 

37, № 3. – Р. 194-210. 

248. Дмитриева Л. А. Терапевтическая стоматология: аспекты биологии, 

физиологии и патологии. Методы исследования в терапевтической стоматологии : 

[учебник] / Л. А. Дмитриева. – Москва : Медицина пресс-информ, 2003. – 356 с.  

249. Шемонаев В. И. Хронофизиологические основы адаптации пациентов к 

съемным зубным протезам / Малолеткова A. A., Шемонаев В. И. // Современные 

наукоемкие технологии. - 2012. - № 7. - С. 9-11.  

250. Роль микробиологических исследований в профилактике и лечении 

стоматологических заболеваний / И. В. Яковец, Н. Н. Пидченко, Д. В. Яковец [и 

др.] // Вісник стоматології. – 2002. – № 4. – С. 135-138. 

251. Гамзаев Б. М. О роли зубного ликвора в кариозном процессе / Б. М. Гамзаев 

// Стоматолог. – 2004. – № 5. – С. 4-5. 

252. Тарасенко Л. М. Функціональна біохімія : підруч. для студ. / Л. М. 

Тарасенко В. К. Григоренко, К. С. Непорада. - Вінниця : Нова Книга, 2007. –379 c. 

253. Суржанський С. К. Результаты исследований биохимических показателей 

ротовой жидкости у пациентов, нуждающихся в ортопедическом лечении / С. К. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jor.2010.37.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jor.2010.37.issue-3/issuetoc
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B$


342 
Суржанський, Р. Е. Хоружає, И. В. Штань // Вопросы экспериментальной и 

клинической стоматологии. – Харьков, 1998. – С. 150-152. 

254. Біда В. І. Вплив рН ротової рідини на адаптацію пацієнтів до різних видів 

знімних протезів / В. І. Біда, П. О. Гурин, В. І. В'юницький // Современная 

стоматология. – 2012. – № 4. – С. 122-125. 

255. Нідзельський М. Я. Механізми адаптації до стоматологічних протезів / 

Нідзельський М. Я. – Полтава, 2003. – 115 с. 

256. Волков Е. А. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов / Е. А. Волков, 

О. О. Янушевич. – Москва: «ГЭОТАР-Медиа», 2012. Ч. 1. – 168 с.  

257. Сравнительная оценка с помощью рН-тестов эффективности применения 

противомикробных средств в полости рта / В. А. Румянцев, М. В. Юсуфова, Н. В. 

Хютти [и др.] // Стоматология. – 2005. - № 4. – С. 4-7. 

258. Янішен І.В. Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості лікування 

пацієнтів пластмасовими мостоподібними протезами / І. В. Янишен // Вісник 

проблем біології і медицини. – 2015. - Т. 2, № 3(123). - С. 381-386.  

259. Майер Ю. Г. Влияние различных видов протезов на саливацию у лиц с 

гипосаливацией / Ю. Г. Майер, Л. Д. Чулак, А. П. Левицкий // Вісник 

стоматології. – 2006. – № 3. – С. 66-69. 

260. Гаспарян А. Ф. Секреция слюнных желез в условиях несъемного зубного 

протезирования / А. Ф. Гаспарян, Т. С. Кочконян, И. М. Быков // Научные труды 

II съезда физиологов СНГ. – Кишинев, 2008. – С. 191-192. 

261. Косенко К. Н. Уровень слюновыделения при разных степенях тяжести 

хронического кандидоза слизистой оболочки полости рта / К. Н. Косенко, Г. П. 

Терешина, Е. Л. Заградская // Вісник стоматології. – 2010. – № 2. – С. 16-17. 

262. Dar-Odeh N. S. Oral Candidosis in patients with removable dentures / N. S. Dar-

Odeh, A. A. Shehabi. // Mycoses. – 2003. – Vol. 46, № 5-6. – Р. 187-191. 

263. Improved oral hygiene and Candida species colonization level in geriatric patients 

/ A. Grimoud, J. Lodter, N. Marty [et al.] // Oral Dis. – 2005. – Vol. 11, № 3.-             Р. 

163-169. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC.%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC.%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.2003.46.issue-5-6/issuetoc


343 
264. Чулак Л. Д. Роль функціональної активності слинних залоз в порушенні 

адаптації до знімних зубних протезів / Л. Д. Чулак, Ю. Г. Майер, Р. І. Бабій // 

Галицький лікарський вісник. – 2005. – № 1. – С. 98-100. 

265.  Шемонаев В. И. Динамика параметров ротовой жидкости человека при 

моделировании адаптации к съёмным зубным протезам / Шемонаев В. И. // 

Фундаментальние исследования. – 2011. – № 10. – С. 403-405. 

266. Aps J. K. Review: The physiology of saliva and transfer of drugs into saliva /J. K. 

Aps, L. C. Martens // Forensic Science Int. – 2005. – Vol. 150, № 2-3. – P. 119-131.  

267.  Stokes J. Food oral processing: fundamentals of eating and sensory perception, 

Wiley Blackwell / J. Stokes, J. Chen, L. Engelen // Oral’rheology. – 2012. – Р. 227-263. 

268. Carpenter G. Role of saliva in the oral processing of food / G. Carpenter // Food 

oral processing. – 2012. – Р. 45-60. 

269. Bilt A. Oral physiology and mastication / A. Bilt, L. Engelen, L. Pereira // 

Physiol. Behav. – 2006. – № 89. – Р. 22-27. 

270. Коротько Г. Ф. Секреция слюнных желез и элементы саливодиагностики. – 

М. : Изд. Дом «Академия Естествознания», 2006. – 192 с.  

271. Алексеева О. В. Клинико-физиологические аспекты формирования 

стоматологического статуса работников металлургического производства : 

автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 

«Стоматология» / О. В. Алексеева. – Архангельск, 2006. – 13 с. 

272. Денисов А. В. Роль белков слюны в формировании зубного налета (обзор 

литер.) / А. В. Денисов, Т. М. Стурова // Dent. Forum. – 2009. – № 3. – С. 45-53. 

273. Денисов. А. Б. Муцины слюны / А. Б. Денисов // Стоматология. – 2006. –   

№ 7. – С. 15-20. 

274. Коробейникова Э. Н. Количественное определение содержания белка и 

муцина (гликопротеинов) в слюне / Э. Н. Коробейникова, Е. И. Ильиных // 

Клиническая лабораторная диагностика. – 2001. – № 8. – С. 34-35. 

275. Кравченко Л. С. Зміни біохімічних та імунологічних показників факторів 

захисту ротової рідини при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота / 



344 
Л. С. Кравченко, Н. О. Бас // Український стоматологічний альманах. – 2011. –    

№ 6. – С. 45-52. 

276. Гуща Д. К. Вплив мікроелементного складу ротової рідини на її 

електропровідність при користуванні металевими зубними протезами / Д. К. Гуща 

// Современная стоматология. – 2009. – № 2. – С. 135-138. 

277. Лепилин А. В. Влияние съемных пластиночных протезов, изготовленных из 

акриловых пластмасс, на структурно-функциональные свойства клеточных 

мембран слизистой оболочки полости рта / А. В. Лепилин, В. И. Рубин, А. Г. 

Прошин // Стоматология. – 2003. – № 2. – С. 51-54. 

278. Состояние компонентов антибактериальной и антирадикальной защиты 

ротовой жидкости при вторичной адентии / С. П. Корочанская, А. Р. Гокунова, М. 

М. Совмиз [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2014. – № 2. – С. 93-97.  

279. Старокадомский П. Л. Проницаемость слизистой оболочки полости рта для 

некоторых неорганических и органических молекул / П. Л. Старокадомский, О. И. 

Скиба // Вісник стоматології. – 2003. – № 3. – С. 2-9.  

280. Маслов А. В. Эффективность использования прокладочных гелей в 

комплексе мероприятий для ускорения реабилитации пациентов с протезными 

стоматитами / А. В. Маслов, Т. П. Терешина, Л. Д. Чулак // Вісник стоматології. – 

2003. – № 1. – С. 56-60. 

281. Аналитические подходы к изучению показателей метаболизма в ротовой 

жидкости / Ф. Н. Гильмиярова, В. М. Радомская, Е. А Рыскина. [и др.]. – Москва : 

Книга, 2006. – 312с. 

282. Сотникова М. В. Особенности антиоксидантного потенциала ротовой 

жидкости в ортопедических пациентов с полными съемными протезами / М. В. 

Сотникова, А. Р. Антонов, В. Т. Кирсанов // Успехи современного естествознания. 

– 2005. – № 8. – С. 90-92. 

283. Леонтьев В. К. Профилактика стоматологических заболеваний / В. К. 

Леонтьев, Г. Н. Пахомов. – Москва, 2006. – 416 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97


345 
284. Храмов В. А. Простой метод определения активности 

орнитиндекарбоксилазы в смешанной слюне человека / В. А. Храмов // 

Клиническая лабораторная диагностика. – 1997. – № 4. – С. 14-15. 

285. Простой и высокочувствительный анализ путресцина и кадаверина в слюне 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии / А. А. Дутов, Д. А. 

Никитин, М. Н. Мищенко [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. – 

2009. – № 10. – С. 27-29. 

286. Дутов А. А. Настоящее и будущее биомедицинской высокоэффективной 

жидкостной хроматографии [Электронный ресурс] / А. А. Дутов // Забайкальский 

медицинский вестник. – 2008. – № 2. – С. 50-58. – Режим доступа к ресурсу : 

http://medacadem.chita.ru/zmv.  

287. Островский О. В. Биохимия полости рта : [учебное пособие] /                      

О. В. Островский, В. А. Храмов, Т. А. Попова. – Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 

2010. – 184 с. 

288. Бельская Л. В. Оптимизация методики синтеза гідроксилапатита для 

биомедицинских целей / Л. В. Бельская, О. А. Голованова, А. П. Солоненко // 

Ученые записки Таврического національного університета им. В. И. Вернадского. 

Серия : «Физика». – 2009. – Т. 22(61), № 1. – С. 170-181. 

289. Комарова В. И. Метаболизм нитратов ротовой жидкости человека : автореф. 

дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / 

В. И. Комарова. – Санкт-Петербург, 2001. – 17 с. 

290. Пат. 13666 України на корисну модель, МПК (2006) А61К8/00. Гель для 

порожнини рота / К. М. Косенко, О. В. Скиба, Т. П. Терешина, О. І. Скиба– № u 

200509394 ; заявл. 06.10.2005 ; опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4. 

291. Алимский А. В. Особенности распространения заболеваний пародонта 

среди лиц пожилого и преклонного возраста / А. В. Алимский // Стоматология для 

всех. – 2000. – № 2. – С. 46-49. 

292. Філатов І. В. Гігієнічна оцінка безпеки конструкцій в ортопедичній 

стоматології / І. В. Філатов // Матеріали ІІІ(Х) З’їзду Асоціації стоматологів 

України. - Полтава : «Дивосвіт», 2008. – С. 447. 



346 
293. Quantification of dental plaque in the research environment / I. Pretty, W. Edgar, 

P. Smith [et al.] // SM. J. Dent. – 2005. – № 33. – Р. 193-207. 

294. Real-time detection of dental calculus by blue LED-induced fluorescence 

spectroscopy / X. Qin, X. Luan, L. Bi [et al.] // J. Photochem. Photobiol. B. Biol. – 

2007. – № 87. – Р. 88-94. 

295. Coulthwaite L. The Microbiological Origin of Fluorescence Observed in Plaque 

on Dentures during QLF Analysis / L. Coulthwaite, I. Pretty, P. Smith [et al.] // Karger 

J. – 2006. – Vol. 40, № 2. – Р. 24-32. 

296. Грохольский А. П. Назубные отложения : их влияние на зубы, околозубные 

ткани и организм : [учебн. пособие] / А. П. Грохольский, Н. А. Кодола, Т. Д. 

Центило. – Киев : «Здоров’я», 2000. – 159 с.  

297. Утянская Е. В. Влияние местных факторов на развитие воспалительных 

заболеваний тканей пародонта / Е. В. Утянская, С. Н. Ларионова, Л. Н. Горбатова 

// Стоматолог. – 2005. – № 3. – С. 19-21. 

298. Рыжова И. П. Новые возможности в протезировании съемными 

конструкциями зубных протезов / И. П. Рыжова, Б. В. Трифанов, Ю. В. Мисник // 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы стоматологии». – СПб. : «Человек и 

его здоровье». – 2009. – С. 203-204. 

299. Tesal M. Supragingival plaque may modify the effects of subgingival bacteria on 

attachment loss / M. Tesal, F. Scannapieco // Periodontolog. – 2006. – Vol. 77, № 5. – 

P. 808-813. 

300. Стоматологія : підручник : У 2 кн. – Кн1 / М. М. Рожко, З. Б. Попович, В. Д. 

Куроєдова [та ін.]; за ред. проф. М. М. Рожка. Київ : ВСВ «Медицина», 2013. – 

872 с. 

301. Особенности фазового состава и кристаллической структуры зубных и 

слюнных камней / Л. В. Бельская, О. А. Голованова, В. И. Блинов [и др.] // 

Вестник Омского университета. – 2006. – № 2. – С. 56-58.  

302. Исследование элементного состава различных видов биоминеральных 

образований в организме человека / В. В. Поляков, А. И. Неймарк, Г. Г. Устинов 



347 
[и др.] // Известия Алтайского Государственного Университета. – 2010. – № 1. – 

С. 151-157.  

303. Маланьин И. В. Оценка заболеваемости воспаления тканей пародонта в 

Пензенском регионе / И. В. Маланьин, Г. В. Емелина, П. В. Иванов // 

Фундаментальные исследования. – 2010. – № 2. – С. 80-86. 

304. Бельская Л. В. Микроэлементный состав слюнных камней / Л. В. Бельская, 

О. А. Голованова, Н. А. Пальчик // Химия в интересах устойчивого развития. – 

2009. – Т. 17, № 1. – С. 1-6. 

305. Вавилова Т. П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта : учебное пособие 

/ Вавилова Т. П. – Москва : ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 208 с.  

306. Волжин О. О. Биохимические изменения в смешанной слюне при адентиях: 

дисс. ... канд. мед. наук : спец. 03.00.04 «Биохимия», 14.00.21 «Стоматология» /  

О. О. Волжин. – Ростов-на-Дону, 2005. – 132 с. 

307. Felix D. Oral medicine: Dry mouth and disorders of salivation / D. Felix,              

J. Luker, C. Scully // Dent. Update. – 2012. – № 39. – P. 734-738.  

308. Tolentino E. Saliva and tongue coating pH before and after use of mouthwashes 

and relationship with parameters of halitosis / E. Tolentino, L. Chinellato, O. Tarzia //   

J. Appl. Oral Sci. – 2011. – Vol. 19, № 4. Р. 1234-1244. 

309. Мищенко М. Н. Сравнительная характеристика показателей диагностики 

галитоза / М. Н. Мищенко // ХХХ юбилейная итоговая конф. Молодых учёных 

Московский госуд. Медико-стомат. Университет. – Москва, 2008. – С. 218-220. 

310. Kozlovsky D. Correlation between the BANA Test and Oral Malodor Parameters 

/ D. Kozlovsky Gordon I. // Gelernter. – 2005. – Vol. 73, № 5. – Р. 1036-1042. 

311. Sherby L. M. Saliva in health and desease: an appraisal and appraisal and aplate / 

L. M. Sherby // Int. Dent. J. – 2000. – Vol. 50, № 3. – P. 40-61. 

312. Леус П. А. Отложения на зубах. Роль зубного налета в физиологии и 

патологии полости рта : учебн.-метод. пособие / П. А. Леус. – Минск : БГМУ 

2007. – 31 с. 

http://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PERIOD_PRINT&P21DBN=PERIOD&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9B.%20%D0%92.
javascript:%20st('I=%D0%A5102057/2009/17/1')
javascript:%20st('I=%D0%A5102057/2009/17/1')
http://jdr.sagepub.com/search?author1=A.+Kozlovsky&sortspec=date&submit=Submit
http://jdr.sagepub.com/search?author1=D.+Gordon&sortspec=date&submit=Submit
http://jdr.sagepub.com/search?author1=A.+Kozlovsky&sortspec=date&submit=Submit
http://jdr.sagepub.com/search?author1=A.+Kozlovsky&sortspec=date&submit=Submit
http://jdr.sagepub.com/search?author1=I.+Gelernter&sortspec=date&submit=Submit


348 
313. Голованова О. А. Спектральный количественный анализ эссенциальных 

микроэлементов в патогенных биоминералах жителей Омского региона / 

Голованова О. А. // Прикладная спектроскопия. –2006. – Т. 73, № 6. – С. 792-796. 

314. Рыжова И. П. Исследования микробной адгезии и колонизации к 

традиционным и новым стоматологическим базисным материалам в эксперименте 

и клинике (часть 1) / И. П. Рыжова, П. В. Калуцкий, О. В. Рудева // Институт 

стоматологии. – 2007. – № 4. – С. 4-6. 

315. Рыжова И. П. Исследования микробной адгезии и колонизации к 

традиционным и новым стоматологическим базисным материалам в эксперименте 

и 148 клинике (часть 2) / И. П. Рыжова, П. В. Калуцкий, О. В. Рудева // Институт 

стоматологии. – 2008. – № 1. – С. 108-109. 

316. Бельская Л. В. Термодинамическое моделирование процесса образования 

зубного камня / Бельская Л. В. Голованова О. А. // Вестник Омского университета. – 

2008. – № 4. – С. 49-53. 

317. Изменение состава слюны как фактор образования зубных камней / О. А. 

Голованова, Л. В. Воронкова, Е. А. Немчинова [и др.] // Биокосные 

взаимодействия : жизнь и камень : материалы II межд. симп. – СПб., 2004. – С. 

164-167. 

318. Разумова С. Н. Диагностические и прогностические критерии 

стоматологической патологии по морфологической картине ротовой жидкости у 

пациентов различных возрастных групп : автореф. дис. на соискание учен. 

степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» / С. Н. Разумова. – 

Москва, 2007. – 26 с. 

319. Щерба П. В. Гігієнічні аспекти та профілактичні заходи щодо догляду за 

покривними протезами та опорними зубами із залишковою фіксацією / П. В. 

Щерба, К. Р. Ключковська, М. І. Погойда // Сучасні технології профілактики та 

лікування в стоматології. Матеріали ІІ (ІХ) з’їзду Асоціації стоматологів України. 

– Київ : «Книга плюс», 2004. – С. 452-462. 

320. Комплексная оценка влияния зубных паст на слизистую оболочку полости 

рта и красную кайму губ (клинико-социологическое исследование). Часть 2 / О. С. 



349 
Гилёва, Т. В. Либик, Н. Б. Кобус [и др.] // Институт стоматологии. – 2008. – № 3. – 

С. 56-59. 

321. Константинова В. Е. Влияние зубной пасты, содержащей 0,3 % триклозана 

на микробный состав наддесневых зубных отложений / В. Е. Константинова // 

Стоматологическое обозрение. – 2005. – № 1. – С. 8-11. 

322. Влияние зубных паст на биохимические параметры смешанной слюны /      

Л. П. Кисельникова, И. Г. Данилова, И. Ф. Гетте [и др.] // Институт стоматологии. 

– 2008. – № 4. – С. 88-91. 

323. Губа Е. Н. Оценка антибактериальных свойств зубных паст / Е. Н. Губа, Л. 

И. Амбарцумян, М. В. Гусева // Научно-практический журнал «Сфера услуг : 

инновации и качество». – 2011. – № 2. – С. 116-121. 

324. Гуржий Е. Г. Микробиологические аспекты применения антибактериальных 

препаратов в составе зубных паст в профилактике и лечении начального кариеса / 

Е. Г. Гуржий, М. Б. Лукашевич // Современная стоматология. – 2003. – № 2. – С. 

133-135.  

325. Comparison of two cleansing pastes for the removal of biofilm from dentures and 

palatal lesions in patients with atrophic chronic candidiasis / М. Andrucioli, L. Macedo, 

H. Panzeri [et al.] // Braz. Dent. J. – 2006. – Vol. 15, № 3. – Р. 38-45. 

326. Кунин В. А. Состояние гигиены полости рта и базиса съемного протеза 

при использовании различных гигиенических средств / В. А. Кунин, Р. М. 

Дуев, Я. Ю. Сидоров // Вестник новых медицинских технологий. – 2015. – № 2. 

– С. 77-82. 

327. Пономарева Н. А. Характеристика клинической эффективности применения 

фитосредства для очищения и дезинфекции съемных протезов у лиц пожилого и 

старческого возраста / Н. А. Пономарева, Н. В. Курякина // Современные 

проблемы науки и образования. – 2007. – № 4. – С. 24-29. 

328.  Sheen S. Assessment of plaque prevention on dentures using an experimental 

cleanser / S. Sheen, A. Harrison // J. Prosthet. Dent. – 2006. – Vol. 84, № 12. – P. 594-

601.  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-novyh-meditsinskih-tehnologiy
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391300179909
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391300179909
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391300179909
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391300179909
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391300179909
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391300179909
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391300179909
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223913
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223913/84/6


350 
329. Cabe J. A method for scoring denture plaque / J. Cabe , I. Murray , J. Laurie // 

Eur. J. Prosthodont. Restorat. Dent. – 2006. – № 4. – Р. 59-64. 

330. Paranhos H. F. Effects of mechanical and chemical methods on denture biofilm 

accumulation / H. F. Paranhos, C. H. Silva-Lovato, R. F. Souza // J. Oral Rehabil. – 

2007. – № 8. – Р. 606-612. 

331. Голубева Л. Н. Применения нового дезинфицирующего раствора для 

профилактики осложнений, вызванных съемными протезами / Л. Н Голубева // 

Сборник материалов всероссийской молодежной конференции в рамках 

фестиваля науки. – Санкт-Петербург. – 2012. – С. 30-31. 

332.  Нідзельський, М. Я. Вплив детергентів на водопоглинання базисної 

пластмаси «Фторакс» / М. Я. Нідзельський, В. Д. Яценко. // Український 

стоматологічний альманах. – 2002. – № 6. – С. 34-36. 

333. Пат. № 16078 України на корисну модель, МПК (2006) А61С17/00. Спосіб 

гігієнічного очищення зубних протезів, виготовлених з акрилових пластмас / 

Нідзельський М. Я. – № u200601768 ; заявл. 20.02.2006 ; опубл. 17.07.2006, Бюл. 

№ 7. 

334.  Деклараційний патент №7766 U, МПК А61К7/16 Зубна паста / К. М. 

Косенко, Т.П. Терешина, О. І. Аншукова, В.Б. Новицький, Л.А. Іванченко; заявл. 

21.10.2004 ; опубл.15.07.2005; Бюл. № 7. 

335. Дієва Т. В. Розробка адгезивних засобів для поліпшення якості фіксації 

повних знімних протезів та профілактика травматичних протезних стоматитів 

(клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматологія» / Т. В. Дієва. – Одеса, 2003. – 20 с. 

336. Паненко И.А. Эффективность применения «Лактогеля» в комплексе 

реабилитационных мероприятий у протезоносителей с грибковым стоматитом // 

Вісник стоматології. - 2005. - № 2. - С.19-21. 

337. Левицкий А. П. Применение зубного эликсира "Лизомукоид" в 

ортопедической стоматологии : метод. рекомендации / А. П. Левицкий, Ю. Г. 

Романова. – Киев : ГФЦ, 2007. – 12 с. 

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22McCabe+JF%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22McCabe+JF%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Murray+ID%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Laurie+J%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=JOURNAL:%22Eur+J+Prosthodont+Restor+Dent%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paranhos%20HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17650171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paranhos%20HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17650171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silva-Lovato%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17650171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17650171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17650171


351 
338. Patent № US 8464388 B2, US 13/050,208. Multi-function brush for overdenture / 

Ming Sheh Chen ; Filing 17.03.2011; Publication 18.06.2013. 

339. Мазур И. П. Роль интердентальной гигиены в поддержании здоровья 

полости рта / И. П. Мазур, С. Б. Улитовский // Современная стоматология. – 2006. 

– № 4. – С. 42-48. 

340. Любенко Д. Л. Применение ультразвука в медицине / Д. Л. Любенко // 

Лікарська справа. – 2004. – № 3. – С. 25-28. 

341. Susceptibility of in vitro model denture plaque biofilms to denture cleansers 

[Електронний ресурс] / Coulthwaite L, Sultula J, Smith R [et al.] // J. Dent Res. – 

2007. – № 86 (Spec Issue B). - Режим доступу до ресурсу : www.dentalresearch.org 

342. Нідзельський М. Я. Полірування як критерій оцінки якості зубних протезів : 

стан проблеми / М. Я. Нідзельський, Т О. Чикор // Сучасні технології 

профілактики та лікування в стоматології. Матеріали ІІ (ІХ) з’їзду Асоціації 

стоматологів України. – Київ : «Книга плюс», 2004. – С. 433-434. 

343.  Кораев Ч. Б. Сравнительный анализ эффективности комбинированного 

метода дезинфекции съемных зубных протезов : автореф. дис. на соискание учен. 

степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология» 03.02.03 

«Микробиология» / Ч. Б. Кораев. – Москва, 2013. – 21 с. 

344. Макеева М. К. Применение озона в комплексном лечении 

стоматологических заболеваний / Макеева М. К. // Дентал таймс. –2012. – № 8. – 

С. 14-16. 

345. Microbicidal efficacy of ozonated water against Candida albicans adhering to 

acrylic denture plates / M. Arita, М. Nagayoshi, T. Fukuizumi [et al.] // Oral Microb. 

Immunol. – 2005. – № 20. – Р. 206-210.  

346. Gaines S.The new frontier: Minimally invasive dentistry and ozone aerotheraphy 

/ S. Gaines, K. Serota // Oral Health. – 2005. – № 11. – Р. 47-78. 

347. Безрукова И. В. Озонотерапия в пародонтологической практике / И. В. 

Безрукова, Н. Б. Петрухина. – Москва : Медицинское информационное агентство, 

2008. – 88 c.  

http://www.google.com.py/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Ming+Sheh+Chen%22
http://www.dentalresearch.org/


352 
348. Nagayoshi M. Efficacy of ozone on survival and permeability of oral 

microorganisms / M. Nagayoshi, T. Fukuizumi, C. Kitamura // Oral Microbiol 

Immunol. – 2004. – № 19. – Р. 240-246.  

349. Hems R. An in vitro evaluation of the ability of ozone to kill a strain of  

Enterococcus faecalis./ R. Hems, K. Gulabivala, D. Ready // Int. Endod. J. – 2005. – № 

1. Р. 22-29.  

350. Oxidation of human plaque biomolecules by antibacterial ozonegenerating device 

[Електронний ресурс] / B. Mills, E. Lynch, A. Baysaneld [et al.]. – 2011. Режим 

доступу до ресурсу: http://www.theozone.com. 

351. Эффективность локальной озонотерапии у лиц пожилого возраста, 

пользующихся съемными пластиночными протезами / И. О. Грохтов, О. В. 

Орешака, Т. А. Пельганчук [и др.] // Современные проблемы науки и образования. 

– 2013. – № 2. – С. 108-111. 

352. Baysan A. The use of ozone in dentistry and medicine / A. Baysan, E. Lynch // 

Prim. Dent. Care. – 2005. – Vol. 12, № 2. – Р. 47-52. 

353. Nogales C. Ozone therapy in medicine and dentistry / C. Nogales, P. Ferrari,       

E. Kantorovich // J. Contemp. Dent. Pract. – 2008. – Vol. 9, № 4. – Р. 75-84.  

354. Baysan A. The use of ozone in dentistry and medicine / A. Baysan, E. Lynch // 

Prim. Dent. Care. – 2007. – Vol. 17, № 5. – Р. 67-72. 

355. Лысенко Е. А. Оценка эффективности различных методов лечения 

хронических воспалительных заболеваний тканей пародонта / Е. А. Лысенко // 

Современная стоматология. – 2012. – № 4. – С. 34-36. 

356. Косенко К. М. Эффективность использования озонотерапии у пациентов с 

заболеваниями пародонта и сопутствующей мочекаменной болезнью / К. Н. 

Косенко, Л. В. Гончарук // Вісник стоматології. – 2006. – № 4. – С. 28-32. 

357. Мащенко И. С. Применение пробиотиков в терапии заболеваний пародонта 

и слизистой оболочки полости рта / И. С. Мащенко, К. В. Скидан, Е. П. Ступак // 

Вісник стоматології. – 2008. – № 1. – С. 14-15. 

358. Meurman J. Probiotics: do they have a role in oral medicine and dentistry? / J. 

Meurman // Eur J. Oral Sci. – 2005. – Vol. 113, № 3. – Р. 188-196. 



353 
359. Meurman J. Probiotics: contributions to oral health / J. Meurman, I. Stamatova // 

Oral Dis. – 2007. – Vol. 13, № 5. Р. 443-451. 

360. Probiotics reduce the prevalence of oral Candida in the elderly – a randomized 

controlled trial / K. Hatakka, A. Ahola, H. Yli-Knuuttila [et al.] // J. Dent. Res. – 2007. 

– Vol. 86, № 2. – Р. 125-130. 

361. Регуляция микробиоценоза полости рта с помощью про- и пребиотиков /    

А. П. Левицкий, О. В. Деньга, Л. Н. Россаханова [и др.] // Вісник стоматологї. – 

2008. – № 1. – С. 12-13. 

362. Вивчення антагоністичної активності лактобацил, введених у пробіотичний 

препарат лактобактерин, щодо етіологічних чинників дисбактеріозу кишечника, 

гнійно-запальних процесів та пробіотичних штамів мікроорганізмів / С. К. Борщ, 

Н. М. Середюк, Р. В. Куцик [та ін] // Галицький лікарський вісник. – 2004. – Т. 11, 

№ 3. – С. 16-19. 

363. Oral adhesion and survival of probiotic and other lactobacilli and bifidobacteria 

in vitro / A. Haukioja, H. Yli-Knuuttila, V. Loimaranta [et al.] // Oral Microbiol. 

Immunol. – 2006. – Vol. 21, № 5. – Р. 326-332. 

364. Knuuttila Y. Colonization of Lactobacillus rhamnosus GG in the oral cavity /    

Y. Knuuttila, J. Sna, K. Kari // Oral Microbiol. Immunol. – 2006. – Vol. 21, № 2. –       

Р. 129-131. 

365. Sutton A. Oral adhesion and survival of probiotic and other lactobacilli and 

bifidobacteria / A. Sutton, A. Glenny, J. McCord // Eur. J. Oral Sci. – 2006. – Vol. 115, 

№ 3. – Р. 178-186. 

366. Кайдашев И. П. Очерки иммунобиологии слизистой оболочки полости рта / 

И. П. Кайдашева. – Полтава : «Полимет», 2008. – 303 с.  

367. Коваленко Н. К. Адгезия молочно-кислых бактерий к эпителию различных 

полостей организма человека / Н. К. Коваленко, B. C. Подгорский, С. А. Касумова 

// Микробиол. журн. - 2004. – Т. 66, № 4. – С. 62-67. 

368. Грудянов А. И. Применение пробиотиков в комплексном лечении 

воспалительных заболеваний пародонта / А. И. Грудянов, Н. А. Дмитриева,         

Е. В.Фоменко. – Москва : ООО «Медиц. информ. агенство», 2006. – 112 с. 



354 
369. Ліснічук М. В. Обґрунтування поєднаного застосування про- та пребіотиків 

для лікування експериментального гінгівіту / М. В. Ліснічук, В. М. Зубчик, О. А. 

Макаренко // Вісник стоматології. – 2008. – № 1. – С. 14-18. 

370. Применение ксидифона в комплексе мер профилактики воспалительных 

заболеваний пародонта / Л. Н. Колобкова, И. В. Николаев, Е. В. Степанова [и др.] 

// Стоматология. – 2007. – № 2. – С. 24-29. 

371. Особенности микробиоценозов ротовой полости / А. Я. Циганенко, Н. В. 

Павленко, Г. Г. Гришанин [и др.] // Экспериментальная и клиническам медицина. 

– 2003. – № 2. – С. 60-63. 

372. Состояние микрофлоры ротовой полости у больных с вторичной адентией в 

условиях применения А-бактерина / И. Д. Байдалка, С. И. Вальчук, Н. А. 

Виноград [та ін.] // Матеріали XV з’їзду українського науково-медичного 

товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів ім. Д. К. Заболотного 

[«Проблеми та еволюція епідемічного процесу і паразитарних систем провідних 

інфекцій сучасності»], Харків : «НТМТ». - 2011. – С. 127. 

373. Пробіотики як препарати корекції дисбактеріозів / С. І. Климнюк, Г. М. 

Кременчуцький, О. В. Покришко [та ін.] // Мат. І Міжнародної науково-

практичної конференції [«Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних 

процесів в створенні лікарських препаратів], Тернопіль : Укрмедкнига. - 2006. – 

С. 151. 

374. Verran J. Malodour in denture wearers: an ill-defined problem / J. Verran // Oral 

Dis. – 2005. – № 11. – Р. 8-24. 

375. Ростока Д. Лечение галитоза средствами, содержащими эфирные масла /    

Д. Ростока, Ю. Кройча, В. Иристе // Стоматология. – 2012. – № 3. – С. 27-34. 

376. Meurman J. H. Probiotic applications in the oral cavity / J. H. Meurman,              

I. Stamatova // Intern. J. Probiot. Prebiot. – 2007. – Vol. 2, № 1. - Р. 1-8.  

377.  Курякина Н. В. Лекарственные растения и продукты пчеловодства, 

применяемые в стоматологии : [учебник] / Н. В. Курякина, О. А. Алексеева, Т. А. 

Третьякова. – Новгород : НГМА, 2000. – 282 с. 



355 
378. Опрацювання алгоритму фармацевтичної опіки при відпуску зубних паст /  

І. В. Верменічева, Б. П. Громовик, С. І. Терещук [та ін.] // Провизор. - 2008. – № 6. 

– С. 17-21. 

379. С. Е. Жолудев Адгезивные средства в ортопедической стоматологи / 

Жолудев С. Е. – М. : Стоматология, – 2007. – 112 с. 

380. Вивчення протимікробних властивостей адгезивних кремів для фіксації 

повних знімних пластинкових протезів / Р. І. Вербовська, М. М. Рожко, Р. В. 

Куцик [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2013. – № 2. – С. 32-35. 

381. Вербовская Р. И. Биохимические и физико-химические показатели ротовой 

жидкости у пациентов с полными съемными пластиночными протезами, 

использующих адгезивные средства / Р. И. Вербовская // Стоматология 

(Беларусь). – 2014. – № 2. – С. 19-22. 

382. Лабунець В. А. Вплив нових розроблених адгезивних засобів на 

функціональний стан тканин порожнини рота і слиновиділення в хворих з 

повними знімними зубними протезами / В. А. Лабунець, Т. В. Дієва // Одеський 

медичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 37-39. 

383. Статистические методы контроля качества продукции / Ноулер Л., Хауэлл 

Дж., Голд Б. [и др.] // М.: Изд-во стандартов, 1989. – 96 с. 

384. Иванова Л. А. Частота встречаемости неблагоприятных факторов и 

стоматологический статус у пациентов с дисбактериозом полости рта / Л. А. 

Иванова, Т. Л. Рединова, А. Б. Чередникова // Институт стоматологии. – 2009. –  

№ 1. – С. 41-42. 

385. Красильников А. П. Справочник по антисептике / Красильников А. П. – 

Минск : Высшая школа, 1995. – 367 с. 

386. Определитель бактерий Берджи: [в 2-х т.] / Под ред. Дж. Хоулта, Н.Крига, 

П. Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса; пер. с англ. – [9-е изд.]. – М. : Мир, 1997. – 

368 с. 

387. UTHSCSA ImageTool 2.0 [Електронний ресурс] // The University of Texas 

Health Science Center in San Antonio. - 1995-1996. – Режим доступу : 

http://ddsdx.uthscsa.edu/. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ddsdx.uthscsa.edu/


356 
388. Егоров Н. С. Микробы-антагонисты и биологические методы определения 

антибиотической активности / Н. С Егоров. – М. : Высшая школа, 1965. – 211 с. 

389. Посiбник з експериментально-клiнiчних дослiджень в бiологiї та медицинi / 

[Пiд ред. I.П. Кайдашева та ін.] – Полтава, 1996. – 271 с. 

390. Лабораторные методы исследования в клинике: справочник / [под ред. В.В. 

Меньшикова]. – Москва: Медицина, 1987. – 365 с. 

391. Бабенко Г. В. Біосфера, антропогенез і здоров’я / Г. В. Бабенко. – Івано-

Франківськ, 1999. – 198 с. 

392. Рединова Т. Л. Клинические методы исследования слюны при кариесе зубов 

: Метод. реком. для субординаторов, интернов и врачей-стомат. / Т. Л. Рединова, 

А. Р. Поздеев. – Ижевск, 1994. – 24 с. 

393. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальностями «ортопедична 

стоматологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна стоматологія», 

«ортодонтія», «дитяча терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна 

стоматологія» : нормативне виробничо-практичне видання. – К. : МНІАЦ мед. 

статистики : МВЦ, « Медінформ», 2007. – 250 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



357 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДОДАТКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



358 

Додаток А 
Карта огляду пацієнтів, які користуються знімними пластинковими 

протезами 

1.  Паспортні дані: 
1.1. Прізвище, ім’я, по батькові 
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 серцево-судинної системи 
2.4. захворювання шлунково-кишкового тракту 
2.5. хвороби обміну 
2.6. хвороби крові  
2.7. нейро-психічні розлади 
2.8. алергійні захворювання. 

3. Черговість протезування: 
3.1. первинне 
3.2. повторне. 

4. Час користування протезом 
4.1. до 0,5 року 
4.2. до року 
4.3. до 2 років 
4.4. до 3 років 
4.5. більше 3 років. 

5. Причина звернення: 
5.1. поломка, тріщина базису 
5.2. поломка, деформація кламеру 
5.3. невідповідність протезу тканинам протезного ложа 
5.4. зниження висоти прикусу 
5.5. неприємний запах з ротової порожнини (галітоз)  
5.6. інші причини. 

6. Зубна формула:  
______________________________ 

7. Прикус: 
7.1. ортогнатичний 
7.2. прямий 
7.3. перехресний 
7.4. прогенія 
7.5. інші види. 

8. Ускладнення, що є в порожнині рота від знімного протезу: 
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8.1. травма базисом СОПР 
8.2. травма кламером щоки, ясен 
8.3. розхитування опорних зубів 
8.4. Травматичні стоматити: 
8.4.1. катаральні гострі 
8.4.2. катаральні хронічні 
8.4.3. виразкові гострі  
8.4.4. виразкові хронічні  
8.5. Запальні зміни СОПР ( стоматити: ) 
8.5.1. катаральні вогнищеві гострі 
8.5.2. катаральні вогнищеві хронічні 
8.5.3. катаральні розлиті гострі 
8.5.4. катаральні розлиті хронічні 
8.5.5. виразкові вогнищеві гострі 
8.5.6. виразкові вогнищеві хронічні 
8.5.7. виразкові розлиті гострі 
8.5.8. виразкові розлиті хронічні 
8.5.9. вогнищеві з гіперплазією 
8.5.10. розлиті з гіперплазією. 

9. Гігієнічний стан ротової порожнини: 
9.1. наліт біля шийок зубів 
9.2. над та під’ясенні зубні відкладення 
9.3. неприємний запах із ротової порожнини  
9.4. інші чинники. 

10. Гігієнічний стан зубного протеза: 
10.1. наліт на базисі 
10.2 незначне потемніння базису 
10.3 значна зміна кольору базису 
10.4. наявність місць направок ( наліт) 
10.5. нормальний стан протеза. 

11. Як Ви доглядаєте за ротовою порожниною: 
11.1. чистите зуби 
11.2. чистите слизову м’якою щіткою 
11.3. прополіскуєте час від часу еліксиром, розчином антисептика 
11.4. інші заходи. 

12. Як ви доглядаєте за знімним протезом 
12.1. Чистите зубною пастою: 

1 раз у день  
2 рази в день  
3 рази в день. 

12.2. Чистите зубним порошком: 
1 раз у день  
2 рази у день  
3 рази у день. 

12.3. Чистите і зубним порошком і пастою 
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12.4. Поміщаєте на ніч у розчин антисептика 
12.5. Поміщаєте на ніч у посудину з водою 
12.6. Не знімаєте на ніч 
12.7.Знімаєте на ніч, але не поміщаєте в посудину з розчином 
12.8. Прополіскуєте після кожного вживання їжі  проточною водою 
12.9. Прополіскуєте час від часу проточною водою 
12.10. Обов’язково чистите вранці 
12.11 Не чистите-? 
12.12 Інші заходи 

13. Як чистити знімний протез: 
13.1.весь протез 
13.2.штучні зуби 
13.3.внутрішню поверхню протеза 

14. Які засоби гігієни Ви використовуєте для догляду за знімним протезом 
та ротовою порожниною: 

14.1. Зубні пасти 
14.2. Зубні порошки 
14.3. Еліксири 
14.4. Відвари трав 
14.5. Антисептики ( хлоргексидин, перманганат калію, фурацилін, перекис 

водню, та інші)  
15. Чи використовуєте Ви пасти для покращення фіксації протеза. 

15.1. так 
15.2. ні 
15.3. інколи. 

16. Чи розказував Вам лікар після фіксації знімної конструкції, як 
доглядати за протезом та ротовою порожниною: 

16.1. так 
16.2. ні. 

17. Чи перебуваєте Ви на диспансерному спостереженні в лікаря 
стоматолога-ортопеда: 

17.1. так 
17.2. ні.  

18. Індекс гігієни знімних протезів: 
18.1. хороший 
18.2 задовільний 
18.3 незадовільний 
18.4. поганий 
18.5. дуже поганий. 

19. Індекс гігієни язика (ГСЯ за Улитовским С.Б.) 
19.1. відмінний стан 
19.4. задовільний 
19.2. дуже добрий 
19.5. незадовільний 
19.3. добрий 
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19.6. дуже низький. 

20. Індекс гігієни ротової порожнини OHI-S (Грін-Вермільйона) 
20.1. добра 
20.2. задовільна 
20.3. незадовільна 
20.4. погана. 

21. Ступінь галітозу 
21.1. норма 
21.2. легкий 
21.3. середній 
21.4. важкий. 

22. Парадонтальний індекс (РІ Russel) 
22.1 початковий і І ступінь захворювання (0,1-1,5 бали) 
22.2. ІІ ступінь захворювання (1,5-4,0 бали) 
22.3. ІІІ ступінь захворювання (4,0-8,0 бали). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



362 

Додаток Б  
Поради і рекомендації щодо користування знімними пластинковими протезами 

(частина І - для пацієнта) 
1. Намагайтеся не вживати в’язкої, тягучої, липкої їжі, такої як іриски, жуйки, 
в’язка випічка.  
2. Не розкушуйте горіхи чи іншу дуже тверду їжу. 
3. Не користуйтесь протезами в разі відкривання пляшок, відкушування дроту 
або будь-якого іншого надто твердого предмету.  
4. Бережіть протези від падіння на підлогу чи будь-яку іншу тверду поверхню. 
5. У разі поломки протеза чи у випадку іншої потреби обов’язково відразу 
звертайтесь до лікаря. 
6. Знімні протези можете, як знімати, так і не знімати на ніч за 
рекомендацією лікаря: 
□ знімати            □ не знімати                    □ інше 

 
Поради і рекомендації щодо гігієнічного догляду за ротовою порожниною  

та знімним протезом 
(частина ІІ - для пацієнта) 

1. Два рази на добу чистіть протези з обох боків ретельно, спеціальною 
щіткою та рекомендованою Вам зубною пастою. Перед уведенням у ротову 
порожнину добре промийте водою. 
2. Два рази на добу чистіть власні зуби, які є в ротовій порожнині, зубною 
щіткою та тією ж пастою, якщо лікар не призначить іншу пасту. 
3. Якщо власних зубів не має, обов’язково прополощіть два рази на добу 
ротову порожнину засобом, указаним лікарем.  
4. У разі наявності природних зубів та незнімних ортопедичних конструкцій 
ретельно прочищайте міжзубні проміжки за допомогою флосів чи зубних 
йоржиків, розмір яких укаже лікар. 
5. Після кожного вживання їжі, як зможете, ополощіть протези водою, а 
ротову порожнину - засобом за рекомендацією лікаря. 
6. Якщо Ви користуєтеся пастою для покращення фіксації знімного протеза, 
щодня змінюйте її, ретельно чистість після цього протез. 
7. Щоденно очищайте язик зубною щіткою. 
8. Щовечора після ретельного очищення протеза помістіть його в скляний 
посуд, наповнений кип’яченою водою з додаванням таблеток для очищення на 
час, указаний в інструкції. 
9. Після цього, зберігайте протез у спеціальному футлярі, якщо Вам 
рекомендовано знімати на ніч. 
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Схема індивідуального гігієнічного догляду за ротовою порожниною для 

пацієнтів, які користуються знімними пластинковими протезами 
(форма, що заповнюється лікарем, видається пацієнту та вклеюється в медичну 

карту стоматологічного хворого) 
 

Гігієнічний засіб та  
режим використання 

Дата Дата Дата 

Зубна паста для протеза    
Режим користування    
Зубна паста для зубів, СОРП    
Режим користування    
Засоби для полоскання    
Режим користування    
Поради щодо флосингу    
Гігієна язика    
Умови очищення, 
зберігання протезу 

   

Примітка лікаря    

Звернутися до лікаря на огляд:  
 □ раз на три місяці; □ раз на чотири місяці; □ раз на півроку; □ інше 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Результати попереднього обстеження гігієнічного стану ротової порожнини: 
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Додаток В 

Анкета для лікаря стоматолога-ортопеда респондента 
Число, місяць, рік   
1. Стаж роботи: 

1.1. рік - два  1.2. два - п’ять  1.3. п’ять - десять  1.4. більше десяти  1.5._____  
2. Як часто Ви виготовляєте знімні конструкції зубних протезів? 

2.1. 1-2 на місяць      2.2. близько 5     2.3. близько 10     2.4. більше 10     
2.5. дуже часто           2.6. рідко             2.7. не виготовляю       

3. Які рекомендації на майбутнє Ви даєте пацієнту щодо користування знімними 
протезами: 

3.1. що і як їсти; 
3.2. знімати чи не знімати на ніч; 
3.3. поради по догляду за ротовою порожниною та знімним протезом; 
3.4. інші? 

4. Чи надаєте Ви особливі рекомендації щодо користування знімними 
конструкціями зубних протезів, залежно від віку: 

4.1. так, які саме: 
4.2. ні? 

5. Чи радите Ви своїм пацієнтам використовувати засоби для покращення фіксації 
знімних протезів? 

5.1. так, які саме: 
5.2. ні? 

6. Які гігієнічні засоби Ви пропонуєте пацієнтам із знімними пластинковими 
протезами для догляду: 
6.1. за ротовою порожниною: 

6.1.1. зубна паста, вказана Вами; 
6.1.2. зубна паста на вибір пацієнта; 
6.1.3. еліксир; 
6.1.4. відвар трав; 
6.1.5. інше 

6.2. за знімним протезом: 
6.2.1. будь-яка зубна паста; 
6.2.2. зубний порошок; 
6.2.3. відбілююча зубна паста; 
6.2.4. інше? 

7. Чи проводите Ви пацієнтам із знімними пластинковими протезами заходи 
професійної гігієни ротової порожнини: 
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7.1. так; 
7.2. ні? 

8. Чи проводите Ви пацієнтам із знімними пластинковими протезами професійне 
очищення знімних протезів: 

8.1. так; 
8.2. ні? 

9. Які методи професійного очищення знімних пластинкових протезів Ви 
використовуєте: 

9.1. дезінфекція перекисом водню та полірування на шліф-моторі; 
9.2. дезінфекція будь-яким середником та полірування на шліф-моторі; 
9.3. ультразвукове очищення; 
9.4. ультразвукове очищення та одночасне використанням дезінфікуючих 
засобів? 

10.Чи радите Ви пацієнтам у процесі користування знімними протезами, якщо їх 
навіть нічого не турбує, час від часу звертатися до лікаря: 

10.1. ні; 
10.2. якщо так, то як часто: 
10.2.1. 1 раз на рік; 
10.2.2. 1 раз на півроку; 
10.2.3. Ваш варіант ? 

11.Чи проводите Ви навчання пацієнтів правильному чищенню зубних протезів, 
зубів, догляду за слизовою оболонкою протезного ложа: 

11.1. ні; 
11.2. якщо так, то, яким чином: 
11.2.1. показуєте на фантомах; 
11.2.2. показуєте на старих протезах; 
11.2.3. показуєте на рекламних матеріалах, у журналах; 
11.2.4. іншим чином? 

12. Яким чином Ви визначаєте стан гігієни знімного протеза: 
12.1. не визначаєте; 
12.2. визначаєте візуально; 
12.3. зшкрябуєте інструментом; 
12.4. визначаєте за допомогою фарбуючих розчинів; 
12.5. визначаєте за допомогою індексів гігієни? 

13. Які фактори, на Вашу думку, визначають тривалість користування якісно 
виготовлених ЗКЗП: 
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13.1. наявність соматичної патології; 
13.2. фізіологічний стан ротової порожнини: рівень салівації, ураження тканин 
пародонта, рН ротової рідини; 
13.3. гігієнічний догляд за ротовою порожниною та знімним протезом; 
13.4. шкідливі звички; 
13.5. режим харчування; 
13.6. інші чинники? 

14. Чи вважаєте Ви для себе престижним займатися проблемами знімного 
протезування: 

14.1. так; 
14.2. ні? 

15. Що необхідно на Вашу думку лікарю для покращення якості знімних протезів: 
15.1. нові технології; 
15.2. нові матеріали; 
15.3. теоретичні знання;  
15.4. комп’ютеризація документації; 
15.5. диспансеризація осіб із ЗКЗП; 
15.6. високооб’єктивні методи обстеження; 
15.7. функціонування якісної системи гігієни ротової порожнини та знімного 
протеза як індивідуальної, так і професійної; 
15.8 Ваша думка?  
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