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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Широке використання знімних пластинкових протезів 

(ЗПП) у нашій країні мотивовано щорічним збільшенням кількості пацієнтів із 

дефектами зубних рядів та повною відсутністю зубів, які потребують ортопедичного 

лікування. Із загальної кількості пацієнтів, які звертаються за стоматологічною 

ортопедичною допомогою, біля 60% потребують виготовлення ЗПП (В.А. Лабунець, 

2002). При цьому, у 98% базиси ЗПП виготовляють з акрилових пластмас (Т.А. 

Палков, 2000). 

Унаслідок недостатньої біологічної індиферентності акрилових ЗПП та через 

широке їхнє використання спостерігається значна кількість ускладнень з боку 

слизової оболонки протезного ложа (СОПЛ). Так, за даними І.А. Паненко (2007), 

кількість ускладнень при використанні знімних конструкцій зубних протезів (ЗКЗП) 

становила 81,0%, за даними І.В. Палійчука (2015) – 84,26%. Значну етіологічну роль 

у виникненні протезних стоматитів відіграє токсична дія залишкового мономера 

(ЗМ), який призводить до сенсибілізації організму людини (Л.Д. Гожая, 2000, О.В. 

Павленко, 2001, М.М. Рожко, 2013). 

У клініці ортопедичної стоматології часто допускаються помилки в 

технології виготовлення акрилових знімних протезів, а тому отримують протези з 

різною кількістю ЗМ (М.М. Рожко, 2013). Для зниження ЗМ, нейтралізації 

негативної дії його та підвищення біологічної індиферентності акрилових знімних 

протезів запропоновано багато способів: полімеризацію акрилових пластмас 

мікрохвильовою енергією (И.Я. Поюровская, 2002, О.В. Шишова, 2007), 

ультразвуком (М.Я. Нідзельський, 2009), обробку поверхні протезів і апаратів у 

плазмі тліючого розряду (В.В. Вальда, 2003), покриття протезів біологічно 

активними плівками (Н.В. Примачёва, 2010) та ін. Однак такі засоби не дають 

бажаного результату, після їхнього проведення кількість ЗМ у ЗПП знижується 

незначно, і часто призводять до погіршення фізико-механічних властивостей. 

У зв’язку з цим, актуальним завданням сучасної ортопедичної стоматології є 

пошук та використання альтернативних базисних матеріалів для ЗКЗП із 

мінімальною кількістю ЗМ, щоб забезпечити ефективне лікування пацієнтів із 

частковою та повною відсутністю зубів. 
У результаті проведеного аналізу літератури встановлено широке використання нових базисних 

матеріалів ЗКЗП, як за кордоном (країни Європи, США, Росія), так і в Україні. Однак недостатньо 

відома їхня токсична, алергологічна дії, вивчення яких є актуальним для запобігання виникненню 

різних ускладнень з боку протезного ложа й організму в цілому. 

Застосування в клініці ортопедичної стоматології вдосконалених технологій 

виготовлення ЗПП із використанням нових конструкційних матеріалів вимагає 

вивчення їхніх медико-біологічних властивостей і є необхідним для оцінки 

індиферентності цих матеріалів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 

фрагментом комплексних науково-дослідних робіт кафедри стоматології 

післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України: «Розробка методів діагностики, лікування та 

профілактики стоматологічних захворювань у населення, що проживає в екологічно 

несприятливих умовах», № ДР 0111U003681; «Комплексна оцінка та оптимізація 
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методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у 

населення різних вікових груп», № ДР 0114U001788. Здобувач є співвиконавцем 

зазначених робіт.  

Мета дослідження: Підвищити ефективність ортопедичного лікування 

пацієнтів знімними пластинковими протезами з безмономерних пластмас на основі 

вивчення фізико-механічних, медико-біологічних властивостей та вдосконаленої 

методики їхнього виготовлення. 

Завдання дослідження: 
1. Провести технологічне вивчення фізико-механічних властивостей базисних 

пластмас «Biocril-C» та «Фторакс». 

2. В експериментальних умовах вивчити морфо-функціональні зміни тканин 

та біохімічні показники крові в тварин на імплантовані взірці базисних 

пластмас «Biocril-C» та «Фторакс». 

3. Вивчити адгезивну активність бактеріальної та грибкової флори ротової 

порожнини до базисних пластмас «Biocril-C» та «Фторакс». 

4. Удосконалити та впровадити в клініку ортопедичної стоматології методику 

виготовлення ЗПП із пластмаси «Biocril-C». 

5. Оцінити ефективність запропонованих удосконалень ортопедичного 

лікування пацієнтів ЗПП із безмономерних базисних пластмас. 

Об’єкт дослідження: властивості базисних пластмас, адгезивні властивості 

мікрофлори ротової порожнини (РП) та її штамів, метаболічні зміни крові, 

литкового м’яза щурів, венозної крові пацієнтів та особливості стану СОПЛ, ЗПП. 

Предмет дослідження: фізико-механічні показники мікротвердості, ударної 

в’язкості, фрактограми злому, шорсткості поверхні, розтягу та статичної 

тріщиностійкості пластмас; адгезивні властивості мікрофлори РП та їхніх штамів до 

базисних пластмас; біохімічні показники, які характеризують ступінь пошкодження 

білків і ліпідів, ступінь ендогенної інтоксикації, активність антиоксидантної 

системи; гістологічні та ультраструктурні зміни литкового м’яза щурів при 

імплантації взірців із пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс»; удосконалення технології 

виготовлення ЗПП, ефективність лікування ЗПП. 

Методи дослідження: клінічні, лабораторні, рентгенологічні, фізико-

механічні, математичні, експериментальні (гістологічні, морфометричні, 

мікробіологічні, біохімічні), технологічні, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено поглиблене вивчення і 

одержано нові дані фізико-механічних влаcтивостей пластмаси «Biocril-C» на 

мікротвердість, ударну в’язкість, фрактограми злому, шорсткості поверхні, 

дослідження на розтяг та випробування на статичну тріщиностійкість. 

Уперше вивчено та визначено адгезивні властивості штамів умовно-

патогенних мікроорганізмів Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans, 

та α-гемолітичних стрептококів Streptococcus salivarius до поверхні пластмаси 

«Biocril-C», які репрезентують факультативно-анаеробну транзиторну й резидентну 

мікрофлори РП. 

На підставі проведених експериментальних досліджень на тваринах уперше 

вивчено та проаналізовано гістологічні й ультраструктурні зміни литкового м’яза 

щурів при імплантації взірців із пластмас «Biocril-C» та «Фторакс» на 5-у, 15-у, 30-у 
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доби.  

В експерименті на тваринах уперше вивчено біохімічні зміни в крові на 

імплантовані взірці пластмас «Biocril-C» та «Фторакс» у динаміці на 5-у, 15-у, 30-у 

добу, які характеризують ступінь пошкодження білків і ліпідів [окиснювальної 

модифікації білків (ОМБ) та активних продуктів тіобарбітурової кислоти (ТБК-

АП)], ступінь ендогенної інтоксикації [молекули середньої маси (МСМ)], активність 

антиоксидантної системи (каталази та церулоплазміну) та вмісту макроелементів 

кальцію (Ca) та неорганічних фосфатів (РО4
3–).  

Уперше встановлено, що пластмаса «Biocril-C» має кращі медико-біологічні 

властивості, порівняно з пластмасою «Фторакс», на основі даних фізико-механічних 

властивостей пластмас, адгезивних властивостей штамів умовно-патогенних 

мікроорганізмів і представників резидентної мікрофлори РП до поверхні пластмас, 

гістологічних й ультраструктурних змін литкового м’яза щурів при імплантації 

взірців та їхніх біохімічних показників крові, що дозволяє рекомендувати пластмасу 

«Biocril-C» в якості базисів ЗПП для використання її в клінічних умовах.  

Розроблено та впроваджено в клінічну практику вдосконалену технологію 

виготовлення ЗПП методом штампування базиса з пластмаси «Biocril-C», яка 

покращує медико-біологічні властивості ЗПП.  

Клініко-лабораторними дослідженнями доведено високу ефективність 

використання ЗПП із пластмаси «Biocril-C», виготовлених розробленим 

удосконаленим методом штампування базиса, при лікуванні пацієнтів із повною 

відсутністю зубів, яка підтверджена позитивною динамікою клінічних, 

мікробіологічних, біохімічних показників у безпосередні та віддалені терміни 

лікування, що дозволяє вирішувати проблему запобігання виникненню токсичного, 

кандидозного та комбінованого протезних стоматитів. 

Практичне значення одержаних результатів. Вивчені в експериментальних 

умовах й оцінені фізико-механічні та медико-біологічні властивості пластмаси 

«Biocril-C» дозволяють рекомендувати її для використання в якості базисів ЗПП у 

клінічних умовах, для зменшення ризику виникнення протезних стоматитів. 

Розроблено, клінічно та лабораторно обґрунтовано застосування 

вдосконаленої методики виготовлення ЗПП методом штампування з пластмаси 

«Biocril-C». 

Використання в клінічних умовах індиферентного ЗПП, отриманого методом 

штампування його базиса з пластмаси «Biocril-C» дозволить прискорити та 

покращити адаптацію до ЗПП, запобігти виникненню протезних стоматитів. 

Визначення чутливих маркерів метаболічних змін і ендогенної інтоксикації 

організму – рівень продуктів ОМБ, ТБК-активних продуктів, активність 

антиоксидантних ферментів (каталази і церулоплазміну) та МСМ сироватки крові 

дозволить оцінити індиферентність базисних пластмас у пацієнтів із ЗПП у 

клінічних умовах. 

Впровадження результатів дослідження. Основні положення дисертації 

впроваджені в лікувальний і навчальний процес кафедр ортопедичної стоматології 

та стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика, післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів ВДНЗУ 

«Українська медична стоматологічна академія», ортопедичної стоматології та 
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зуботехнічного відділення ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», стоматології післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», стоматології післядипломної освіти ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет».  

Результати досліджень упроваджені в лікувальну роботу відділень 

ортопедичної стоматології: Інституту стоматології НАМН України, Тернопільської 

міської комунальної стоматологічної поліклініки, Закарпатської обласної клінічної 

стоматологічної поліклініки м. Ужгорода, міської та обласної стоматологічної 

поліклініки м. Івано-Франківська, центру стоматології університетської клініки 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею 

здобувача. Автором особисто проведено інформаційний та патентний пошук, аналіз 

джерел науково-медичної літератури за цією проблемою. Спільно з науковим 

керівником сформульовано тему, мету, основні завдання дослідження, визначено 

формування дослідних та контрольної груп, підходи до вибору напрямку, обсягу й 

методів дослідження. Особисто здобувач провів виготовлення різних видів взірців із 

пластмас для експериментальних досліджень та вдосконалив способи виготовлення 

ЗПП методом штампування з пластмаси «Biocril-C». Визначальною є участь у 

виконанні фізико-механічних, мікробіологічних, біохімічних, гістологічних, 

статистичних досліджень, методиками яких дисертант оволодів. Автором 

самостійно проведені експериментальні дослідження на тваринах, здійснено відбір 

тематичних пацієнтів, вивчено їхній стоматологічний статус, проведено клінічне 

обстеження й лікування пацієнтів, сформовано базу даних результатів дослідження, 

проведено статистичну обробку, аналіз й узагальнення результатів роботи, 

сформульовані висновки, практичні рекомендації, написано й оформлено всі розділи 

дисертаційної роботи та підготовлено до публікацій матеріали за темою. У наукових 

розробках, що висвітлені в статтях, патентах України на корисну модель, 

інформаційних листах, у співавторстві участь дисертанта є визначальною і 

провідною. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи оприлюднені на міжнародній науково-практичній конференції 

стоматологів «Застосування сучасних методів діагностики, лікування та 

профілактики в стоматології» (Ужгород, 2011), науково-практичній конференції 

«Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2011, 2012), звітній науково-

практичній конференції лікарів-інтернів 2011-2012 р. (Івано-Франківськ, 2012), 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасна реконструктивна 

стоматологія. Міждисциплінарний підхід» (Одеса, 2012), XVI міжнародному 

медичному конгресі студентів і молодих вчених, присвяченому 55-річчю 

Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 

(Тернопіль, 2012), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Бабенківські читання», присвяченій пам’яті академіка Г.О. Бабенка (Івано-

Франківськ, 2013) та на ІІІ міжнародній стоматологічній конференції студентів і 

молодих вчених «Актуальні питання сучасної стоматології» (Ужгород, 2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць, з яких 5 

статей у наукових фахових виданнях України (із них 1 стаття в науковому виданні, 
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включеному до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS), 8 

публікацій – у наукових конференціях та одному конгресі, 2 патенти України на 

корисну модель та 2 інформаційні листи. 

Обсяг і структура дисертації. Загальний обсяг роботи викладений на 126 

сторінках основного тексту. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, 

об’єктів і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу й 

узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (295 джерел, із них 251 – вітчизняних, 44 – зарубіжних) та 

додатків. Дисертація ілюстрована 15 таблицями та 53 рисунками в основному тексті. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали й методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та 

вирішення завдань було проведено комплекс експериментальних та клініко-

лабораторних досліджень. 

Експериментальні дослідження включали виготовлення 3 видів взірців 

акрилових пластмас відповідної форми: «Biocril-C» – виготовлених заводським 

способом; «Фторакс» – виготовлених литтєвим і компресійним способом для 

вивчення їхніх фізико-механічних, мікробіологічних властивостей та проведення 

імплантації цих взірців тваринам із наступним вивченням гістологічних, 

морфометричних змін у навколишніх тканинах і біохімічних змін крові.   

Для оцінки фізико-механічних властивостей нами було виготовлено по 28 

взірців кожного виду, розміром 70×20×2 мм. Визначення мікротвердості проводили 

на модифікованому приладі – мікротвердометр ПМТ-3 із персональним 

комп’ютером із точністю вимірів 0,15 мкм. Ударну в’язкість визначали за методом 

Шарпі (згідно з ГОСТом 9454-60) із використанням приладу – маятниковий копер 

КМ-2. Випробування на розтяг проводили на розривній машині  FP 100 та 

випробування на статичну тріщиностійкість на приладі  FP 100/1 (згідно з ГОСТом 

1497-61) із швидкістю 2 мм/хв за допомогою електронного датчика. Електронно-

фрактографічне дослідження проводили на мікроскопі УЭМ-100 із застосуванням 

двоступеневого методу приготування  репліки (целулоїд + вуглець) без відтінення. 

Шорсткість поверхні досліджували (згідно з ГОСТом 2789-73) на профілограф-

профілометрі 201 серії з записом мікронерівностей алмазною голкою.  

Мікробіологічні дослідження включали вивчення та порівняння адгезивної 

здатності оральних мікроорганізмів. Мікробні культури були виділені з СОРП 

протезного ложа пацієнтів із протезним стоматитом та ідентифіковані на основі 

морфологічних, культуральних властивостей та біохімічних мікротестів за 

допомогою наборів «STAPHYtest 16», «STREPTOtest 16», «ENTEROtest 24» 

(Lachema, Чехія). Використано 3 види виготовлених взірців із пластмас – товщиною 

2 мм і площею 3 см2. В якості контролю використовували аналогічні за розмірами 

скляні пластинки. Взірці поміщали в герметичну целофанову упаковку й 

стерилізували рентгенівським (0,44 мГр впродовж 1,540 сек) та кварцовим 

опроміненням. Усього було виготовлено по 12 взірців із кожного виду матеріалів. 

Адгезивну здатність мікроорганізмів оцінювали за методикою, розробленою 

В. Н. Царьовим (2005 р.). Культивування стафілококів і стрептококів здійснювали 

на кров’яному агарі, кишкової палички – на середовищі Ендо, кандід – на 
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середовищі Сабуро. Підраховували кількість ізольованих колоній, що виросли з 

мікробних клітин і адгезували до взірця матеріалу. Далі виконували перерахунок на 

1 см2 взірця та визначали значення десяткового логарифму числа життєздатних 

мікробних клітин за відповідною формулою.  

Вивчення та порівняння медико-біологічних властивостей базисних пластмас 

проводили на 90 білих щурах-самцях лінії Wistar масою 180-200 гр, у термін на 5-у, 

15-у, 30-у добу, шляхом виготовлення та введення взірців-імплантантів, 

циліндричної форми з пластмаси «Biocril-C» і «Фторакс» литтєвого пресування в 

задню ліву ніжку щура, у литковий м’яз, а саме триголовий м’яз литки, за 

допомогою товстої пункційної голки. Утримання, догляд за тваринами та всі 

маніпуляції на них проводилися згідно з біоетичними вимогами.  

Усі тварини поділялися на 3 групи по 30 щурів-самців у кожній: 1-ша – 

контрольна, яким робили прокол шкіри, підшкірної жирової клітковини та 

литкового м’яза пункційною голкою. Тваринам 2-ої та 3-ої груп імплантували взірці 

з пластмас «Фторакс» та «Biocril-C» відповідно.  

Використали такі морфологічні методи дослідження: гістологічний 

(забарвлювали за Хартом, гематоксиліном та еозином), електронномікроскопічний. 

Для морфометричних досліджень поле зору світлового мікроскопа МС 300 (ТХР)  

фотографували за допомогою Digital camera for microscope DCM 900, установленої в 

його тубусі з розширенням 1200х1600 і збереженням у форматі tif та використання 

програми «Bio Vision 4». 

Клінічні дослідження включали вдосконалення способу виготовлення ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C» за розробленою нами методикою (Пат. 67018 від 25.01.12) та 

вивчення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів із повною відсутністю 

зубів ЗПП виготовленими запропонованим способом у динаміці до лікування, через 

1, 6, 12 міс на основі клінічного обстеження, мікробіоценозів СОПЛ, мазків із 

поверхні ЗПП, біохімічних показників крові та порівняння їх із такими при 

лікуванні загальновідомим способом – ЗПП із пластмаси «Фторакс». 

За єдиною схемою обстежено 224 пацієнти м. Івано-Франківська та області. 

Обстеження включало збір анамнезу, визначення стоматологічного статусу за 

загальноприйнятою методикою, використання основних і допоміжних клінічних 

проб для визначення стану СОРП і гігієни РП (Н. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, 

2000). Стан кісткової тканини оцінювали за результатами ортопантомограм. 

Під клінічним спостереженням та лікуванням перебувало 90 пацієнтів віком 

45-59 років, які були відібрані після проведеного аналізу результатів – без вираженої 

соматичної патології. Пацієнти були розподілені по 30 осіб на 3 групи, у кожній з 

яких співвідношення числа чоловіків і жінок було приблизно однаковим: 1-а 

(контрольна) група, клінічно здорові пацієнти з інтактними зубними рядами й 

пародонтом; 2-а й 3-я дослідні групи з повною відсутністю зубів, яким проведено 

лікування ПЗПП із  пластмаси «Biocril-C» і «Фторакс» Пацієнти сформованих двох 

клінічних груп до ортопедичного лікування істотно не відрізнилися між собою як за 

стоматологічним статусом, так і за оральним мікробіоценозом. 

Матеріал для бактеріологічного дослідження в пацієнтів із ЗПП відбирали з 

поверхні протеза, яка прилягала до протезного ложа та СОПЛ із використанням 

попередньо простерилізованих спеціальних трафаретів із поліметилметакрилату та 
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вирізаним вікном площею 1 см2. Слиз і мікробний наліт відбирали в стерильні 

пробірки ватяним тампоном із наступним ресуспендуванням у фізіологічному 

розчині. Посіви виконували за методом Голда. Визначали індекс постійності – 

частоту виявлення (висівання) цього мікроорганізму у відсотках (%) та 

популяційний рівень – масивність колонізації цього біотопу (який виражали у lg 

КУО/мл). Індекс колонізаційної здатності протезів (ІКЗП) вираховували за 

формулою: ІКЗП (%) = 100-[(КУО слизової – КУО протеза) / КУО слизової]*100. 

Біохімічні дослідження включали: визначення активності каталази в крові за 

А. Н. Бахом та С.А. Зубковою (1997), активності церулоплазміну в сироватці крові 

за модифікованим методом Г. О. Бабенка (1999), ОМБ сироватки крові – оптичну 

щільність динітрофенілгідрозонів реєстрували за допомогою методу О. Є. Дубініної 

(1995) при довжинах хвиль: 356 нм, 370 нм, 430 нм і 530 нм, оцінку стану 

перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) за тестом із ТБК і модифікацією Е. М. 

Коробейникова (1989), вмісту Ca проводили за допомогою стандартного набору 

реактивів фірми «Simko LTD» (Україна) відповідно до інструкції, концентрації 

неорганічного фосфору (РО4
3–) за допомогою стандартного набору реактивів фірми 

«Simko LTD» (Україна) відповідно до інструкції та ендогенної інтоксикації за 

рівнем молекул середньої маси (МСМ) у сироватці крові – скринінговим методом за 

Н.І. Габрієляном та співавт. (1985) при довжині хвилі 254 нм.  

Розроблений спосіб удосконалення виготовлення ЗПП із пластмаси «Biocril-

C» здійснювали так: знімали повний анатомічний відбиток, виготовляли гіпсову 

модель, яку поміщали в апарат «MiniSTAR» (Свідоцтво ДР №13141/2013). 

Стандартну круглу пластину (D=125мм) «Biocril-C» (свідоцтво ДР №7975/2008), 

заводського виробництва фірми SHEU-DENTAL (Німеччина) розігрівають в 

апараті «MiniSTAR» згідно з заданою програмою та проводили штампування 

базиса ЗПП. На відштампованому базисі виготовляли воскові оклюзійні валики, які 

приміряли в РП та фіксували нижню щелепу в центральній оклюзії 

загальноприйнятим способом. Конструювали штучні зуби на віск, виготовляли 

шаблони з прозорої однокомпонентної фотополімерної маси («Versyo®.putty») й 

полімеризували їх в апараті «Heralight». Після витравлювання воску, штучні зуби й 

базис протеза ретельно висушували, наносили адгезив («Versyo®.bond») і 

проводили світлову полімеризацію. На гіпсову модель встановлювали базис протеза, 

шаблон із фотополімерної маси та штучні зуби. Готували картридж із пластмасою 

(«Versyo®») і запускали її в отвори вільні від маси, створювали необхідний рельєф 

періодично полімеризуючи нанесений матеріал в апараті «Heralight». Після 

остаточної полімеризації проводили видалення відбитку і його обробку, шліфування 

та полірування.  

Іншою модифікацією є вдосконалений спосіб виготовлення ЗПП методом 

штампування з пластмаси «Biocril-C», який може бути використаний у разі 

неможливості виготовлення ЗПП вищеописаним способом (Пат. 67006 від 25.01.12).  

Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали за допомогою 

персонального комп’ютера та ліцензованих прикладних програм для роботи з 

електронними таблицями Microsoft Excel і пакету «STATISTIKA 7,0». Для 

проведення кореляційного аналізу отриманих кількісних характеристик використано 

метод С.Н. Лапач і співавт. (2000). 
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Результати дослідження та їхнє обговорення. Встановлено мікротвердість 

пластмаси «Biocril-C» [(444,379±6,69) МПа], що займає проміжне місце, у 

порівнянні з показниками пластмаси «Фторакс», виготовленої компресійним 

[(426,410±6,96) МПа] та литтєвим [(474,015±11,12) МПа] способами. Показники 

ударної в’язкості виявилися більшими в пластмаси «Biocril-C» [(11,3±0,0076) 

кДж/м2], у порівнянні з показниками пластмаси «Фторакс», виготовленої 

компресійним [(11,0±0,0082) кДж/м2] та литтєвим [(11,1±0,0076) кДж/м2] способами. 

Важливим показником із точки зору обсіменіння полімерних матеріалів, 

здатності адсорбувати на своїй поверхні різноманітних представників мікрофлори 

РП є шорсткість поверхні. Як виявилося, найнижчою й однаковою з двох сторін 

шорсткість встановлена в пластмаси «Biocril-C» [(0,1±0,0076) мкм], у порівнянні з 

пластмасою «Фторакс», з однієї – полірованої [(0,8±0,0076) мкм] та іншої – 

неполірованої [(1,1±0,0076) мкм] поверхні.  

Про відсутність залишкової пластичної деформації та крихкість всіх 

пластмас указували проведені дослідження на розтяг, випробування на статичну 

тріщиностійкість і дані електронно-фрактографічних досліджень. 

Встановлено, що сила для руйнування взірців із пластмаси «Фторакс», 

виготовлених литтєвим методом, була більшою [(59,9±0,089) МПа] по відношенню 

до «Фторакс», виготовлених компресійним методом [(59±0,076) МПа]. Показники 

розтягу пластмаси «Biocril-C» виявилися дещо нижчими [(51±0,076) МПа] за два 

попередні. Однак одержані дані не вказують на суттєву різницю в міцності 

матеріалів. 

Про відсутність принципової різниці міцності цих матеріалів указують 

одержані обернено-пропорційні параметри випробувань на статичну 

тріщиностійкість. Так, пластмаса «Biocril-C» володіє дещо кращими пластичними 

властивостями за показниками прогину, [(L=3,691±0,087) mm, р<0,01], ніж 

пластмаса «Фторакс», виготовлена литтєвим [(L=2,939±0,073) mm] та компресійним 

[(L=2,845±0,071) mm] методами. Однак для її руйнування необхідна менша 

затрачена сила [(Р=2,864±0,073) kg], у порівнянні зі взірцями пластмаси «Фторакс», 

виготовленої литтєвим [(Р=4,247±0,044) kg] та компресійним [(Р=6,173±0,075) kg] 

методами.  

Актуальним було вивчення й порівняння медико-біологічних властивостей 

пластмаси «Biocril-C» і «Фторакс» в експериментальних умовах.  

Індекс адгезії Str. salivarius до пластмаси «Biocril-C» та до «Фторакс», 

компресійного пресування, був достовірно нижчим, ніж у контролі (p<0,05) і 

відповідно складав (6,3±1,6) % і (8,6±1,9) % мікробних клітин. Водночас, до 

пластмаси «Фторакс» литтєвого пресування, індекс адгезії істотно не відрізнялася 

від контрольних значень [(15,6±1,8) %, р>0,05] і становив (11,8±2,1) % адгезованих 

клітин. 

Одержані важливі результати адгезивної здатності до пластмас транзиторної 

мікрофлори РП із підвищеним патогенним потенціалом. Встановлено найнижчий 

індекс адгезії як у S. aureus (0,85±0,01) і в грибів роду Candida (0,62±0,02) до 

пластмаси «Biocril-C», ніж до пластмаси «Фторакс» литтєвого [(0,93±0,02) і 

відповідно (0,73±0,02), p<0,05] та компресійного пресування [(0,86±0,02) і 

відповідно (0,92±0,03)]. 
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Одержані результати є важливими для критичної оцінки порівняння пластмас 

з точки зору обсіменіння їхньої поверхні патогенними мікроорганізмами і вказують 

на те, що базисна пластмаса «Biocril-C» є більш перспективною для клінічного 

застосування з точки зору збереження нормального мікробіоценозу РП і 

профілактики протезних стоматитів. 

 Вивчення біохімічних показників в організмі експериментальних щурів 

показав, що починаючи з 5-ї доби експерименту спостерігалося статистично 

незначне підвищення в крові ОМБ, при цьому рівень МСМ, ТБК-АП та системи 

антиоксидантного захисту незначно відрізнялися від контролю.  

На тлі таких незначних біохімічних змін на 5-у добу спостерігали виражену 

токсико-запальну реакцію навколо імплантатів у литковому м’язі, яка проявлялася 

гістологічно: крововиливами, венозною гіперемією, макрофагально-лімфоцитарною 

інфільтрацією, частковим цитолізом м’язових волокон і була більш вираженою 

навколо імплантату «Фторакс». На ультраструктурному рівні спостерігали 

порушення мікроциркуляції та периваскулярний набряк, які призводили до 

гіпоксичних явищ у посмугованих скелетних м’язових волокнах і перебігали важче 

в групі тварин з імплантатами «Фторакс». Відмічали каріопікноз та каріолізис ядер 

м’язових волокон, розширення цистерн комплексу Гольджі. У саркоплазмі 

визначали гігантські мітохондрії зі зруйнованими зовнішньою та внутрішньою 

мембранами. У саркомерах спостерігали потовщення Z-ліній, розволокнення 

міофібрил, а місцями ідентифікували їхнє руйнування – міоліз. Натомість навколо 

імплантатів із пластмаси «Biocril-C» у м’язових волокнах відмічалися зміни, 

переважно тільки в мітохондріях, що можна віднести до вакуольних дистрофій, які є  

зворотними. 

Аналіз біохімічних показників на 30-у добу показав підвищення рівня 

ОМБ370 сироватки крові в тварин на пластмасу «Фторакс» в 1,55 раза, у порівнянні з 

пластмасою «Biocril-C» та в 1,6 раза до показників контрольної групи. Вміст ТБК-

АП сироватки крові в усіх щурів мав тенденцію до зниження впродовж усього 

періоду експерименту і на 30-у добу був нижчим щодо показників контрольної 

групи [(3,45±0,14) мкмоль/л], як у тварин з імплантатом  «Biocril-C» [(2,95±0,09) 

мкмоль/л, р=0,05] так і «Фторакс» [(2,78±0,17) мкмоль/л, р˃0,05]. Натомість 

активність каталази й церулоплазміну крові наближалась до контрольних показників 

[(6,78±0,02) мг Н2О2/1 мл•год і (39,66±0,44) у.о відповідно], як у тварин з 

імплантованими взірцями «Biocril-C» [(5,90±0,11)мг Н2О2/1 мл•год і (42,71±0,57) 

у.о., при р<0,05 відповідно] так і «Фторакс» [(6,36±0,10) мг Н2О2/1 мл•год і 

(43,37±1,13) у.о. при р˃0,05 відповідно]. Вміст МСМ сироватки крові вірогідно не 

відрізнявся впродовж усього адаптаційного терміну щодо показників контрольної 

групи, що підтверджують індиферентність пластмас практично на однаковому рівні. 

Одержані дані біохімічного дослідження свідчать про незначне пошкодження 

білкових молекул та активацію процесів ферментативного антиоксидантного 

захисту, які менш виражені в групі тварин з імплантатами «Biocril-C».  

На 30-у добу дослідження навколо імплантату «Фторакс» відмічали гістіо-

лімфоцитарну інфільтрацію з клітинами сторонніх тіл. У прилеглих м’язових пучках 

спостерігали розростання сполучної тканини в ендо- і перимізії. Діаметр 

посмугованих м’язових волокон і площа їхніх ядер зменшувалися [(21,73±3,47) та 
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(23,31±2,86) мкм2, р<0,01], проте перевищували контрольні показники (р<0,01). У 

дослідній групі з імплантатами «Biocril-C» гісто-, ультраструктура литкового м'яза 

не відрізнялося від контролю, що підтверджується і даними морфометрії 

[(D=14,61±0,96) мкм (р˃0,05), (S=15,61±2,07) мкм2 (р˃0,05)].  

На ультраструктурному рівні в більшості прилеглих до імплантату 

«Фторакс» ділянках м’яза спостерігали розростання сполучної тканини, яка утворює 

широкі тяжі. Такі тяжі вростали поміж м’язові волокна, які підлягали деструкції. 

Натомість, навколо імплантату з пластмаси «Biocril-C» спостерігали відновлення 

ультраструктурної організації м’язових волокон.  

Таким чином, одержані результати фізико-механічних, мікробіологічних, 

біохімічних, морфофункціональних досліджень доводять, що пластмаса «Biocril-C» 

має вищу біологічну індиферентність у порівнянні з пластмасою «Фторакс», є 

перспективним конструкційним матеріалом у плані апробації її в якості базисної 

пластмаси ЗПП у клініці ортопедичної стоматології. 

У динаміці лікування пацієнтів ЗПП, виготовленими з пластмаси «Фторакс», 

встановлено, що популяційний рівень α-гемолітичних стрептококів на СОПЛ 

підвищувався через 1 та 6 міс спостереження відповідно на 13,9 і 12,8 % відносно 

початкового значення (р<0,05) та нормалізовувався лише після 12 міс використання цих 

протезів. У пацієнтів, яким ЗПП виготовлялися з пластмаси «Biocril-C», незначне його 

збільшення (до 3,0 %, р>0,05) спостерігали лише через 1 міс після лікування, а в 

більш віддалені терміни він нормалізувався. 

Масивність колонізацій СОПЛ стоматококом у пацієнтів обох спостережуваних 

клінічних груп у різні періоди після лікування ЗПП змінювалася мінімальним чином. 

Найбільш суттєві зміни відмічали в представників транзиторної мікрофлори 

РП із високим потенціалом патогенності. У пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси 

«Фторакс» у динаміці спостерігали більш виражені дизбіотичні порушення СОПЛ та 

зростанням ризику колонізації мікрофлорою (р<0,05): через 6 міс – золотистих 

стафілококів до (4,18±0,29) lg КУО/мл; через 12 міс – β-гемолітичних стрептококів 

[(4,60±0,29) lg КУО/мл]; дріжджоподібних грибів роду Candida [(3,50±0,23) lg КУО/мл] і 

умовно-патогенної мікрофлори [Escherichia coli (2,85±0,13) lg КУО/мл], у порівнянні 

при використанні ЗПП із пластмаси «Biocril-C» – стійкою нормалізацією якісного та 

видового складу мікробіоценозів протезного ложа (р<0,05): через 1 міс відсутністю 

дріжджоподібних грибів роду Candida, через 6 міс – золотистого стафілококу і 

Escherichia coli, через 12 міс зниження масивності колонізації – β-гемолітичних 

стрептококів до (2,80±0,03) lg КУО/мл. 

У жодного з обстежених контрольної та дослідних груп ентеробактерій і 

псевдомонад на СОРП не виявлено. Синьогнійної палички або інших псевдомонад не 

було встановлено і в жодного з пацієнтів обох клінічних груп ні на СОПЛ, ні на поверхні 

ЗПП у всі терміни спостереження. 

При вивченні якісного й кількісного складу мікрофлори поверхні ЗПП 

встановлено, що загальний ІКЗП до пластмаси «Фторакс» становив >100% у всі 

терміни спостереження, що свідчить про легку піддатливість цієї пластмаси до 

колонізації оральними мікроорганізмами. У пацієнтів упродовж всього терміну 

лікування ЗПП із пластмаси «Biocril-C», середнє значення ІКЗП<100% указує на 

істотно менший рівень масивності мікробної колонізації поверхні його базиса, 
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порівняно з СОПЛ. 

Популяційний рівень α-гемолітичних стрептококів на базисах ЗПП із 

пластмаси «Фторакс» зростав упродовж 1 і 6 міс лікування, був достовірно вищим, 

ніж на СОПЛ, і через 12 міс ІКЗП досягав (158,2±3,65) %. На базисах ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C» – ІКЗП через 1 міс після лікування перебував на 

контрольному рівні [59,6±1,19) %], через 12 міс – (75,4±2,46) %.  

Представники транзиторної мікрофлори РП із високим потенціалом 

патогенності на базисах ЗПП із пластмаси «Biocril-C» у всі досліджені терміни 

користування виявлялися достовірно рідше (p<0,01) і в меншій кількості (p<0,05), 

ніж на базисах знімних протезів із пластмаси «Фторакс». 

Масивність обсіменіння мікроорганізмами базисів ЗПП, виготовлених із 

пластмаси «Biocril-C» і «Фторакс» у пізні терміни (12 міс) лікування відповідно 

складали (р<0,05): β-гемолітичні стрептококи – (2,85±0,12) і (4,01±0,23) lg КУО/мл, 

золотисті стафілококи – їх відсутністю і (3,42±0,21) lg КУО/мл; дріжджоподібні 

гриби роду Candida – їх відсутністю і (2,85±0,13) lg КУО/мл та кишкової палички – їх 

відсутністю і (2,70±0,05) lg КУО/мл. 

Аналіз біохімічних показників крові пацієнтів при лікуванні ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C» показав: підвищення через 1 міс вмісту ОМБ356 (р<0,05), через 

6 міс ОМБ530 (р=0,001) і зниження через 12 міс: ОМБ356 [(1,999±0,042) у.о., р<0,05], 

ОМБ370 [(2,010±0,035) у.о., р˃0,05] і ОМБ530 [(0,250±0,004) у.о., р˃0,05]. При 

лікуванні пацієнтів ЗПП із пластмаси «Фторакс» спостерігали більш виражені зміни 

(р<0,05) – накопичення продуктів ОМБ, як у ранні терміни (ОМБ356  і ОМБ370), так і 

у віддалені, через 12 міс [ОМБ356 (3,979±0,036) у.о., ОМБ370 (3,201±0,039) у.о., 

ОМБ430 (1,299±0,028) у.о. та ОМБ530 (0,34±0,003) у.о.], які достовірно відрізнялися 

(р<0,05) у всі терміни та від усіх відповідних показників попередньої дослідної 

групи. При лікуванні ЗПП із пластмаси «Biocril-C” ТБК-АП сироватки крові 

перебували на одному рівні та в усі терміни [(3,703±0,037) мкмоль/л], зниження 

концентрації впродовж усього терміну лікування (р<0,05): активності каталази до 

(14,01±0,06) мг Н2О2 /1 мл•год, церулоплазміну до (32,12±0,15) у.о та МСМ до 

(0,351±0,006) у.о, і наближення їх до показників контрольної групи. На відміну, у 

пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси «Фторакс» ці зміни суттєво відрізнялися – 

показники ТБК-АП сироватки крові різко зростали через 1 міс (р=0,001) і 

залишалися на цьому рівні впродовж до 12 міс [(4,747±0,038) мкмоль/л, р˃0,05]. 

Відмічали (при р<0,05): зростання активності ферментів на початку лікування, 

зниження через 12 міс – каталази до (15,01±0,07) мг Н2О2 /1 мл•год і церулоплазміну 

до (35,03±0,28) у.о. та збільшення концентрації МСМ до (0,383±0,005) у.о.. 

Причому, упродовж усього періоду лікування всі показники відрізнялися  від таких 

контрольної та дослідної груп (р<0,05). 

Таким чином, на основі вивчення та порівняння в експериментальних умовах 

фізико-механічних та медико-біологічних властивостей базисної пластмаси «Biocril-

C» та загальновідомої пластмаси «Фторакс», вивчення та порівняння ЗПП із цих 

пластмас у клінічних умовах дозволяють зробити висновок, що пластмаса «Biocril-

C» має цілу низку переваг при використанні її в якості базисів ЗПП при лікуванні 

пацієнтів із повною відсутністю зубів. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Потреба у виготовленні ЗПП становить 60%, при цьому, у 98 % їх базиси 

виготовляють з акрилових пластмас. Унаслідок недостатньої біологічної 

індиферентності акрилових ЗПП спостерігається значна кількість ускладнень з боку 

СОПЛ (81,0 % – 84,26 %), де основну етіологічну роль відіграє токсична дія 

залишкового мономера. Для зниження рівня залишкового мономера, нейтралізації 

негативної дії його та підвищення біологічної індиферентності акрилових ЗПП 

запропоновано багато способів, однак не завжди вони дають бажаний результат. У 

зв’язку з цим, актуальним завданням сучасної ортопедичної стоматології є пошук та 

використання альтернативних, більш індиферентних базисних матеріалів для ЗПП із 

мінімальною кількістю залишкового мономера. Встановлено й широке 

використання нових базисних матеріалів ЗПП. Однак, недостатньо відома їхня 

фізико-механічна, медико-біологічна оцінка, оцінка їхньої індиферентності, 

вивчення яких є актуальним у запобіганні виникненню різних ускладнень зі сторони 

СОПЛ.  

2. Порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей пластмас показав, 

що пластмаса «Biocril-C» має кращі показники ударної в’язкості [(11,3±0,0076) 

кДж/м2; р<0,05], найнижчу й однакову з двох боків шорсткість [(0,1±0,0076) мкм; 

р<0,05], володіє кращими пластичними властивостями за показниками прогину 

[(L=3,691±0,087) mm; р<0,01), займає проміжне місце за мікротвердістю 

[(444,379±6,69) МПа; р>0,05], порівняно з показниками  пластмаси «Фторакс», 

виготовленої компресійним і литтєвим способами, володіє меншою стійкістю до 

руйнування [(Р=2,864±0,073) kg; р<0,01] та нижчим показником руйнування при 

розтягу [(51±0,076) МПа; р<0,05), ніж пластмаса «Фторакс», що дозволяє 

рекомендувати її в якості базисного матеріалу для ЗПП. 

3. Встановлено, що в тварин на 30-у добу експерименту навколо 

імплантатів із пластмаси «Фторакс» виникає руйнування м’язових волокон та 

склероз, а їхній діаметр (D=21,73±3,47) мкм та площа ядер (S=23,31±2,86) мкм² 

перевищують контрольні показники (р<0,05). При цьому навколо імплантатів із 

пластмаси «Biocril-C» морфологічна картина литкового м’яза як на гістологічному, 

так і на ультраструктурному рівнях наближається до контролю [(D=14,61±0,96) мкм 

та (S=15,61±2,07) мкм²; р>0,05]. У крові тварин при імплантації пластмаси «Biocril-

C» і «Фторакс», порівняно з показниками контрольної групи спостерігається 

накопичення альдегідо- і кетонопохідних продуктів – ОМБ356 [(1,305±0,074); 

(1,394±0,039) і (1,017±0,005) у.о., при р<0,05 відповідно], ОМБ370 [(1,082±0,048) у.о., 

р>0,05; (1,251±0,026) у.о., р<0,05 і (0,94±0,012) у.о. відповідно], ОМБ430 

[(0,358±0,023); (0,394±0,017) і (0,254±0,015) у.о. при р<0,05 відповідно], зниження 

вмісту ТБК-АП [(2,95±0,09) мкмоль/л, р<0,05 і (2,78±0,17) мкмоль/л, р>0,05 і 

(3,45±0,14) мкмоль/л відповідно], зниження активності каталази [(5,90±0,11); 

(6,36±0,10) і (6,78±0,02) мг Н2О2 /1 мл•год, при р<0,05 і р>0,05 відповідно], 

зростання активності церулоплазміну [(42,71±0,57) у.о., р<0,05 і (43,37±1,13) у.о., 

р>0,05 і (39,66±0,44) у.о. відповідно], які характеризують ступінь ушкодження 

білкових молекул та активацію процесів ферментативного антиоксидантного 

захисту. 
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4. Експериментальним вивченням індексу адгезії мікроорганізмів до 

базисних пластмас встановлено найнижчу сорбцію поверхні пластмаси «Biocril-C» 

до представників: α-гемолітичного стрептококу – Streptococcus salivarius [(0,80±0,02) 

lg КУО/см2], золотистого стафілококу – Staphylococcus aureus [(0,85±0,01) lg 

КУО/см2], дріжджеподібних грибів роду Candida [(0,62±0,02) lg КУО/см2] і незначно 

більшу до кишкової палички – Escherichia coli [(0,78±0,02) lg КУО/см2], порівняно з 

пластмасою «Фторакс» литтєвого пресування [(0,85±0,02); (0,93±0,02); (0,73±0,02) і 

(0,75±0,02) lg КУО/см2 відповідно] та контрольними значеннями скла [(0,87±0,01); 

(0,88±0,02); (0,63±0,02) і (0,92±0,04) lg КУО/см2 відповідно], при  p<0,05. Це 

свідчить про те, що клінічне застосування пластмаси «Biocril-C» є більш 

перспективним із точки зору збереження нормального мікробіоценозу РП і 

профілактики протезних стоматитів.  

5. Удосконалено виготовлення ЗПП методом штампування з пластмаси 

«Biocril-C» із покращеними медико-біологічними властивостями, який забезпечує 

95,56% його успішного використання. 

6. При лікуванні пацієнтів ЗПП із пластмаси «Biocril-C» спостерігається 

стійка нормалізація якісного й видового складу мікробіоценозів протезного ложа 

(р<0,05), що проявляється відсутністю дріжджоподібних грибів роду Candida через 1 

міс, золотистого стафілококу і кишкової палички через 6 міс, зниження масивності 

колонізації – β-гемолітичних стрептококів [(2,80±0,03) lg КУО/мл] через 12 міс та 

малою колонізаційною здатністю їхньої поверхні базисів адсорбувати оральні 

мікроорганізмами в динаміці через 12 міс (р<0,05): β-гемолітичні стрептококи 

[(2,85±0,12) lg КУО/мл], епідермальні стафілококи [(2,90±0,11) lg КУО/мл], 

коринебактерії [(2,85±0,11) lg КУО/мл], відсутністю золотистих стафілококів, 

кишкової палички та дріжджоподібних грибів роду Candida. Відмічається 

нормалізація концентрації біохімічних показників крові в динаміці через 12 міс 

лікування: продуктів ОМБ при довжині хвилі 356 нм [(1,999±0,042) у.о., р<0,05], 370 

нм [(2,010±0,035) у.о., р>0,05], 530 нм [(0,250±0,004) у.о., р>0,05], кінцевих ТБК-АП 

[(3,703±0,037) мкмоль/л], активності каталази [(14,01±0,06) мг Н2О2 /1 мл•год], 

церулоплазміну [(32,12±0,15) у.о] та МСМ [(0,351±0,006) у.о]. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При вивченні індиферентності базисних пластмас у клінічних умовах 

рекомендуємо використовувати чутливі маркери метаболічних змін і ендогенної 

інтоксикації організму – рівень продуктів ОМБ, ТБК-активних продуктів, активність 

антиоксидантних ферментів (каталази та церулоплазміну) і МСМ сироватки крові. 

2. При диференційованому підході до вибору конструкційного базисного 

матеріалу для ЗПП слід враховувати фізико-механічні, мікробіологічні, 

морфологічні та біохімічні показники експериментальних досліджень щодо 

переваги пластмаси «Biocril-C», у порівнянні з пластмасою «Фторакс». 

3. Для профілактики токсичного, кандидозного та комбінованого протезних 

стоматитів використовувати ЗПП із індиферентного базисного конструкційного 

матеріалу «Biocril-C». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Палійчук В. І. Клініко-експериментальне обґрунтування використання 

безмономерних базисних пластмас для виготовлення знімних пластинкових 

протезів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2015.  

Експериментально встановлено, що пластмаса “Biocril-C” має кращі 
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показники ударної в’язкості, найнижчу й однакову з двох боків шорсткість, кращі 

пластичні властивості, найнижчу сорбцію поверхні до оральних мікроорганізмів, у 

тварин при імплантації взірців не викликає склероз і руйнування м’язових волокон, 

у порівнянні з “Фторакс” (р<0,05). 

Клініко-лабораторними дослідженнями в 224 пацієнтів при використанні ЗПП 

із пластмаси “Biocril-C” спостерігали стійку нормалізацію якісного та видового 

складу мікробіоценозів протезного ложа (р<0,05) [відсутність грибів роду Candida 

через 1 міс, золотистого стафілококу і кишкової палички через 6 міс, зниження 

колонізації β-гемолітичних стрептококів через 12 міс], малу колонізаційну здатність 

поверхні базисів ЗПП адсорбувати через 12 міс: β-гемолітичні стрептококи, 

епідермальні стафілококи, коринебактерії, відсутністю золотистих стафілококів, 

кишкової палички, грибів роду Candida та нормалізація біохімічних показників 

крові, у порівнянні з пластмасою “Фторакс”(р<0,05). 

Ключові слова: знімний протез, пластмаса “Biocril-C”, мікробіоциноз. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Палийчук В. И. Клинико-экспериментальное обоснование использования 

безмономерных базисных пластмасс для изготовления съемных пластиночных 

протезов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 – стоматология. ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет» МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2015. 

Диссертация посвящена повышению эффективности ортопедического лечения 

больных с полным отсутствием зубов путем использования съемных пластиночных 

протезов методом штамповки из пластмассы «Biocril-C». 

Проведенные экспериментальные исследования включают изготовление 3 

видов образцов акриловых пластмасс соответствующей формы: «Biocril-C» – 

изготовленных заводским способом; «Фторакс» – изготовленных методом литьевого 

и компрессионного прессования и изучение их физико-механических, 

микробиологических свойств, проведение имплантации данных образцов животным 

с последующим изучением гистологических, морфометрических изменений в 

окружающих тканях и биохимических изменений крови. 

Сравнительный анализ физико-механических свойств пластмасс показал, что 

пластмасса «Biocril-C» имеет лучшие показатели ударной вязкости [(11,3±0,0076) 

кДж/м2; р<0,05], самую низкую и одинаковую с двух сторон шероховатость 

[(0,1±0,0076) мкм, р<0,05], обладает лучшими пластическими свойствами по 

показателям прогиба [(L=3,691±0,087) mm; р<0,01], занимает промежуточное место 

по микротвердости [(444,379±6,69) МПа; р>0,05] в сравнении с показателями 

пластмассы «Фторакс», изготовленной компрессионным и литьевым способами, 

обладает меньшей устойчивостью к разрушению [(Р = 2,864±0,073) kg; р<0,01] и 

ниже показателем разрушения при растяжении [(51±0,076) МПа; р<0,05] чем 

пластмасса «Фторакс», что позволяет рекомендовать ее в качестве базисного 

материала для съемных пластиночных протезов.  

При изучении индекса адгезии микроорганизмов к базисным пластмассам 
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установлено низкую сорбцию поверхности пластмассы «Biocril-C» к 

представителям: Streptococcus salivarius [(0,80±0,02) lg КУО/см2], Staphylococcus 

aureus [(0,85±0,01) lg КУО/см2], дрожжеподобных грибов рода Candida [(0,62 ± 0,02) 

lg КУЕ / см2] и незначительно большую в Escherichia coli [(0,78 ± 0,02) lg КУЕ / см2], 

по сравнению с пластмассой «Фторакс» литьевого прессования [(0,85±0,02); 

(0,93±0,02); (0,73±0,02) и (0,75±0,02) lg КУЕ/см2 соответственно) и контрольными 

значениями стекла [(0,87±0,01); (0,88±0,02); (0,63±0,02) и (0,92±0,04) lg КУЕ/см2 

соответственно], при p<0,05. Это свидетельствует о том, что клиническое 

применение пластмассы «Biocril-C» является более перспективным с точки зрения 

сохранения нормального микробиоценоза ротовой полости и профилактики 

протезных стоматитов. 

Установлено, что у животных на 30 сутки эксперимента вокруг имплантатов 

из пластмассы «Фторакс» возникает склероз, разрушение мышечных волокон с 

диаметром и площадью ядер, превышающих контрольные показатели (р<0,05). При 

этом вокруг имплантатов из пластмассы «Biocril-C» морфологическая картина 

икроножной мышцы как на гистологическом, так и на ультраструктурном уровнях 

приближается к контролю (р>0,05). В крови животных при имплантации пластмассы 

«Biocril-C» и «Фторакс» по сравнению с показателями контрольной группы 

наблюдается накопление альдегидо- и кетонопроизодних продуктов – ОМБ356, 

ОМБ370, ОМБ430, снижение содержания ТБК-активных продуктов, снижение 

активности каталазы, повышение активности церулоплазмина, которые меньше 

выражены у животных с «Biocril-C» и характеризует степень повреждения белковых 

молекул и активации процессов ферментативной антиоксидантной защиты. 

Разработано и внедрено в клиническую практику усовершенствованную 

технологию изготовления съемных пластиночных протезов методом штамповки 

базиса из пластмассы «Biocril-C» с улучшенными медико-биологическими 

свойствами. 

Клинико-лабораторными исследованиями доказана высокая эффективность 

использования съемных пластиночных протезов из пластмассы «Biocril-C» 

изготовленных усовершенствованным методом штамповки базиса при лечении 

пациентов с полным отсутствием зубов, которая подтверждена положительной 

динамикой микробиологических (стойкой нормализацией качественного и видового 

состава микробиоценозов протезного ложа (р<0,05), что проявляется отсутствием 

дрожжеподобных грибов рода Candida через 1 мес, золотистого стафилококка и 

кишечной палочки через 6 мес, снижение массивности колонизации – β-

гемолитических стрептококков через 12 мес и малой колонизационной 

способностью их поверхности базисов адсорбировать оральные микроорганизмы в 

динамике через 12 мес (р<0,05): β-гемолитические стрептококки, эпидермальные 

стафилококки, коринебактерии, отсутствием золотистых стафилококков, кишечной 

палочки и дрожжеподобных грибов рода Candida), нормализации концентрации 

биохимических показателей крови (продуктов ОМБ при длине волны 356 нм, 370 

нм, 530 нм, конечных ТБК-АП, активности каталазы, церулоплазмина и МСМ в 

непосредственные и отдаленные сроки лечения, что позволяет решать проблему 

предотвращения возникновения токсического, кандидозного и комбинированного 

протезных стоматитов.  
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Ключевые слова: съемный протез, пластмасса «Biocril-C», микробиоценоз. 

 

SUMMARY 

 

Paliichuk V.I. Clinical and experimental grounding of using amonomeric basic 

plastics for making removable laminar dentures. - Manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences. Speciality 14.01.22 – 

stomatology. Ivano-Frankivsk National Medical University MPH of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2015. 

It has been established experimentally that plastic “Biocril-C” has better indexes of 

resilience, the lowest and equal on both sides roughness, better plastic properties, the 

lowest sorption of surface to oral microorganisms, in animals implantation of  models does 

not cause muscular sclerosis and destruction of fibers, compared with “Ftoraks” (p <0.05). 

Clinical and laboratory studies in 224 patients using removable laminar dentures 

from plastics “Biocril-C” proved steady normalization of quality and species composition 

of prosthetic bed microbiocenosis (p <0.05) [no fungi of the genus Candida after 1 month, 

Staphylococcus aureus and Escherichia coli in 6 months, reducing of colonization of β-

hemolytic streptococci in 12 months], low colonization ability of surface bases of 

removable laminar dentures to adsorb in 12 months: β-hemolytic streptococci, epidermal 

staphylococcus, Corynebacteria, abcense of staphylococcus aureus, Escherichia coli, fungi 

of the genus Candida and normalization of blood biochemical parameters, compared with 

plastic “Ftoraks” (p <0.05). 

Key words:removable denture, plastic “Biocril-C”, microbiocenosis. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АП          – активні продукти; 

ЗКЗП      – знімні конструкції зубних протезів; 

ЗМ          – залишковий мономер; 

ЗПП        – знімні пластинкові протези; 

ІКЗП       – індекс колонізаційної здатності протезів; 

ММА      – метилметакрилат; 

МСМ      – молекули середньої маси; 

ОМБ       – окислювальна модифікація білків; 

ПММА   – поліметилметакрилат;  

ПОЛ       – перекисне окислення ліпідів; 

РО4
3–       – неорганічний фосфор (фосфати); 

РП           – ротова порожнина; 

СО           – слизова оболонка; 

СОРП      – слизова оболонка ротової порожнини; 

СОПЛ      – слизова оболонка протезного ложа; 

ТБК         – тіобарбітурова кислота; 

Ca             – кальцій;  

D             – діаметр м’язового волокна; 

rs                        – кореляційний зв’язок; 

Sя            – площа ядра. 
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