Конгреси. Конференції. Спеціальні школи
Congresses. Conferences. Special schools
Матеріали 6-го Національного українського стоматологічного конгресу

УДК 616.31(06)

DOI: https://doi.org/10.22141/ogh.2.3.2021.240721

Тези 6-го Національного
українського стоматологічного конгресу
«Інноваційні технології в стоматології»
(22–23 жовтня 2021 р., м. Київ, Україна)

Ваховський В.В., Шінкарук-Диковицька М.М.
Вінницький національний медичний університет
ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Кореляція телерентгенографічних показників
розташування зубів з параметрами верхньої
та нижньої щелеп в українських юнаків
і дівчат з ортогнатичним прикусом
Актуальність. У сучасній стоматології цефалометрія
займає надвагоме місце в діагностиці, служить інструментом для дослідження як єдиного зуба, так і щелепи
взагалі, при цьому даючи змогу оцінити взаємозв’язки
кісток і зубних компонентів. Після отримання телерентгенографічного знімка в боковій проєкції використовуються орієнтири (точки, лінії, кути) для отримання
розмірних характеристик і різноманітних параметрів,
які й будуть допомагати в подальшій діагностиці, складанні плану лікування та прогнозуванні результатів. Але
численні способи інтерпретації даних після проведення
цього дослідження служать поштовхом для створення авторських методик оцінки. Результати дослідження за різними методиками свідчать про те, що існує взаємозв’язок
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параметрів залежно від типу обличчя, статі, віку, етнічної
приналежності, типу будови кісток, характеристик мозкового черепа. Наявність багатьох авторських методик
створює передумови для подальших досліджень саме в
Україні, для українського населення.
Мета дослідження: встановити в українців (юнаків
і дівчат), які мали ортогнатичний прикус, особливості
кореляції телерентгенографічних параметрів розташування зубів при використанні методики Sassouni з параметрами щелеп і розташування зубів.
Матеріали та методи. У дослідженні взяли учать 125
українців юнацького віку: 49 юнаків від 17 до 21 року та
76 дівчат від 19 до 20 років, які мали ортогнатичний прикус. Усім їм було проведено телерентгенографію в боковій проєкції за допомогою дентального комп’ютерного
томографа «Veraviewepocs 3D Morita». З використанням
програмного забезпечення «OnyxCeph³™» було виконано цефалометричне дослідження за модифікацією методики V. Sassouni. Показники розділили на 2 групи. До
першої групи увійшли зубощелепні показники зі сформованим скелетом, яким можливе проведення хірургічного лікування, до другої — показники положення окремих зубів щодо один одного, профілю м’яких тканин та
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скелетних структур. Оцінка взаємозв’язків проведена за
допомогою методу Спірмена в пакеті Statistica 6.0.
Результати
та
обговорення.
При
аналізі
взаємозв’язків параметрів показників першої і другої
груп за методикою Sassouni в українців юнацького віку
встановлені вірогідні множинні кореляції в усіх випадках середньої сили (r = від 0,23 до 0,56), відстані Pos-Inc
із відстанями Max-Mand, Max-Bas, Mand-Pos та Pos-Mol
із відстанями Pos-Gon, Max-Pos, Mand-Pos. У юнаків
визначено 6 зв’язків із 14 можливих (42,8 %), у дівчат —
також 6 (42,8 %). У юнаків усі вони середньої сили, прямі, у 35,7 % дівчат — прямі, середньої сили і в 7,1 % із 42,
8 % можливих — прямі, слабкі.
Висновки. Під час дослідження встановлена кореляція телерентгенографічних параметрів верхньої
та нижньої щелеп із параметрами розташування зубів
у зубній дузі, що визначені за методом Sassouni. Це в
подальшому допоможе обґрунтовано підходити до діагностики та планування лікування. Прояви статевого
диморфізму при використанні методики Sassouni серед
українців юнацього віку не виявлені.
Горзов Л.Ф., Романов Г.О.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
м. Ужгород, Україна

Маркери запалення ротової рідини у хворих
із хронічним герпетичним стоматитом
на тлі рекурентного тонзиліту
Актуальність. Останні роки відзначені сплеском інфекційних хвороб на планеті. Особливо це стосується запальних процесів ротоглотки, що супроводжуються наявністю
вірусу простого герпесу (ВПГ). За даними ВООЗ, 95 % населення планети вражено ВПГ, що робить хронічну герпетичну інфекцію актуальною проблемою (Крючко Т.О.,
Кінаш Ю.М., 2006). Хворі на рекурентний тонзиліт (РТ)
формують велику групу ризику щодо соматичних порушень
і вимагають підвищеної уваги з боку як оториноларингологів (Щубелка Р.В., 2020), так і стоматологів. За даними
Р.В. Щубелки (2020), перебіг хронічних захворювань ротоглотки в пацієнтів із локальною реплікацією герпесвірусів
має частоту загострень до 6 і більше разів на рік. Водночас у
хворих на хронічний тонзиліт перебіг хронічного герпетичного стоматиту (ХГС) має більш часті і тривалі загострення
зі скороченням часу ремісії (Хламова О.Г., 2014). Тому визначення динаміки маркерів запалення ротової рідини (РР)
у хворих із ХГС на тлі рекурентного тонзиліту є необхідним
етапом обстеження цієї категорії пацієнтів.
Мета дослідження: вивчити біохімічні маркери запалення ротової рідини у хворих із ХГС на тлі РТ для
розробки специфічного медикаментозного лікування.
Матеріали та методи. Обстежено 90 пацієнтів віком
від 18 до 44 років, сформовано 3 групи: контрольна група
(КГ) — практично здорові особи (n = 25), 2-га, основна група (ОГ) — особи із ХГС на тлі РТ (n = 30) та група порівняння (ГП) (n = 35). Для визначення біохімічних маркерів запалення РР її збирали зранку (з 9-ї до 11-ї години) натщесерце
в градуйовані пластикові пробірки методом спльовування
протягом 6 хвилин. Кількість РР визначали в мілілітрах.
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Результати та обговорення. Виявлені зміни активності
ферментів РР та активації системи перекисного окислення
ліпідів (ПОЛ). В ОГ та ГП відзначалась знижена захисна
функція слизової оболонки порожнини рота (ПР) щодо
патогенних бактерій, що виражалось у зниженні активності лізоциму до 50,9 % на тлі активації системи ПОЛ:
кількість малонового діальдегіду зросла в 2,8 раза в ОГ і
в 2,6 раза в ГП. Дестабілізація системи ПОЛ порожнини
рота в ОГ і ГП характеризувалась зниженням антиоксидантно-прооксидантного індексу, що пов’язано з доволі
тривалим перебігом ХГС. Констатували зростання активності уреази в РР: в ОГ — в 5,3 раза, в ГП — в 5,6 раза, що,
очевидно, пов’язане з мікробною контамінацією ПР із ротоглотки. Кількість глікопротеїнів в ОГ зростала на 36,0 %,
у групі 2 — на 37,4 % порівняно з КГ. В ОГ та ГП збільшився вміст сіалових кислот — 46,2 і 47,3 % відповідно, що
свідчило про активацію системи клітинного мукоїдоза та
секреторної активності слинних залоз. Водночас рівень запального процесу у ПР характеризувало зростання активності еластази в обох групах — в 9,7 і 9,5 раза відповідно та
підвищення вмісту запальних цитокінів інтерлейкіну (ІЛ)
1 в обох групах — в 3,4 раза, ІЛ-6 в ОГ— на 44,9 %, у ГП —
на 45,6 % порівняно з КГ.
Висновки. Таким чином, зміни біохімічних маркерів запалення РР у хворих із ХГС на тлі РТ свідчать про
наявність коморбідності, яка характеризується дестабілізацією системи ПОЛ, зниженням місцевої імунної
відповіді, що вимагає розроблення специфічної медикаментозної корекції в цієї категорії хворих.
Денисова О.Г., Стоян О.Ю., Савєльєва Н.М.
Харківський національний медичний університет,
м. Харків, Україна

Покращення якості життя дітей після
стоматологічної санації в умовах седації
Актуальність. Карієс зубів — поширене стоматологічне захворювання, що на сьогодні є важливою медичною та соціальною проблемою в усьому світі. На
Всесвітньому саміті з проблем карієсу раннього віку
(Бангкок, 2016) було наголошено, що ця стоматологічна патологія залишається пандемічним захворюванням, а його поширеність серед дітей віком 3–5 років варіює між континентами і країнами. Щодо України, то
поширеність карієсу серед дітей раннього віку в деяких
регіонах наближується до 60 %, що свідчить про актуальність цієї проблеми для нашої країни (Біденко Н.В.,
2007). Несвоєчасне чи неефективне лікування карієсу
негативно впливає на якість життя дитини, сприяє
розвитку та підтримці гострих і хронічних інфекцій,
викликає біль, психологічний дискомфорт, порушення сну, зміни в поведінці, неможливість повноцінно
вживати їжу, що призводить до втрати ваги (Pakdaman
et al., 2014; Wong et al., 2016), продукції глюкостероїдів (Sheiham, 2005). Крім того, хронічні стоматологічні
інфекції можуть впливати на еритропоез, що призводить до анемії (Wong et al., 2016). Складність лікування
раннього дитячого карієсу пов’язана перш за все з психофізіологічними особливостями пацієнтів дитячого
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віку, поведінка яких дуже часто значною мірою ускладнює його проведення. Тому стоматологічна санація в
умовах седації, що дозволяє надавати безболісну і комфортну стоматологічну допомогу, є оптимальною тактикою лікування в дітей раннього віку.
Мета дослідження: вивчити показники якості життя в дітей раннього віку до і після санації порожнини
рота в умовах седації.
Матеріали та методи. Було проведене анкетування батьків 19 дітей віком від 3 до 6 років, яким
за медичними показаннями проводилась стоматологічна санація в умовах седації з використанням
препарату севоран. Для оцінки якості життя використовували метод анкетування батьків за шкалою
Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS)
(Pahel B.T. et al., 2007). Кожна відповідь в ECOHIS
оцінювалась за 5-бальною шкалою: 0 — ніколи; 1 —
майже ніколи; 2 — іноді; 3 — часто; 4 — дуже часто;
5 — не знаю. Анкетування проводили перед лікуванням і через 6 місяців після санації.
Результати. Анкетування виявило значний вплив
каріозного процесу на якість життя дитини. Так, самостійний зубний біль, дискомфорт і біль при прийомі їжі
або нічний біль спостерігалися у 31,6 % дітей (бали 3
і 4). Лише в 26,3 % дітей таких проблем ніколи не було,
інші відчували їх іноді або майже ніколи, що свідчить
про первинно хронічний та безсимптомний перебіг
стоматологічних захворювань у дитячому віці. У 63,1 %
дітей відзначалися труднощі з вимовленням слів або
жуванням. Емоційна лабільність була вираженою у
47,2 % дітей, а страх перед стоматологами відчували
всі діти. Проведене анкетування після санації в умовах
седації продемонструвало відсутність зубного болю та
можливість вільно вживати їжу незалежно від температурного режиму в усіх пролікованих дітей. 52,6 % дітей
серед тих, хто мав проблеми з вимовленням звуків, почали займатися з логопедом, 84,2 % дітей прийшли на
повторний огляд, не відчуваючи страху перед стоматологом, що надало можливість провести огляд і необхідні профілактичні заходи.
Висновки. Таким чином, лікування карієсу в умовах седації, що полегшила, а в деяких випадках навіть
зробила можливим проведення медичної процедури,
довело свою ефективність і дозволило повною мірою
поліпшити якість життя дітей та їх родин.
Копчак О.В., Береговий О.О.
ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

Експериментальне дослідження впливу
мукогінгівального гелю на рослинній основі
на систему енергетичного обміну
в тканинах пародонта
Актуальність. За даними літератури, значна частка
населення (65–95 %) страждає на захворювання пародонта, що призводить до передчасної втрати зубів, порушення працездатності та погіршення якості життя
[1, 2]. Тому розроблення та впровадження нових протоколів комплексного лікування генералізованого паТом 2, № 3, 2021

родонтиту не втрачає своєї актуальності. Значна увага
приділяється засобам, що містять рослинну сировину.
Мета дослідження: дослідити вплив мукогінгівального гелю на енергетичний обмін в тканинах пародонта при генералізованому пародонтиті в експерименті.
Матеріали та методи. Експеримент проведений
на білих безпородних щурах-самцях масою 160–180 г.
Моделювання пародонтиту в піддослідних тварин проводили за такою схемою: тваринам щоденно із питною
водою давали розчин етилендіамінтетраоцтової кислоти
(ЕДТА) (2%) і три рази на тиждень перорально вводили
препарат варфарин оріон (антагоніст вітаміну К) в дозі
5 мг/кг (у перерахунку на діючу речовину — варфарин
натрію 0,01 мг/кг) протягом 30 діб. Піддослідні тварини
були розподілені на 4 групи: І група — інтактні тварини (8 особин); ІІ група — введення препарату варфарин
оріон та 2% розчину ЕДТА (8 особин); ІІІ група — введення препарату варфарин оріон та 2% розчину ЕДТА і,
починаючи з 7-ї доби, щоденне, протягом 3 тижнів, нанесення на слизову оболонку ясен гелю плацебо (8 особин); ІV група — введення препарату варфарин оріон
та 2% розчину ЕДТА і, починаючи з 7-ї доби, щоденне,
протягом 3 тижнів, нанесення на слизову оболонку ясен
мукогінгівального гелю (8 особин). Досліджуваний гель
містить екстракт ехінацеї, що справляє антиоксидантну
й імуностимулюючу дію, екстракт шавлії, що справляє
протизапальну дію, екстракт золототисячника, що стимулює салівацію, та солкосерил (екстракт крові молочних телят). Були застосовані такі методи дослідження:
біохімічні (дослідження ферментів системи енергетичного обміну в тканинах пародонта: лактатдегідрогенази
(ЛДГ), сукцинатдегідрогенази (СДГ), цитохромоксидази (ЦХО)).
Результати та обговорення. Інформативними показниками, що дозволили дослідити зміни основних
ланок енергетичного обміну безпосередньо в тканинах
пародонта, а також ефективність застосування гелю,
стали результати дослідження низки ферментів. Активацію анаеробної ланки досліджували за показником
ферменту ЛДГ — в ІІ групі виявлене підвищення активності в 2,3 раза (p < 0,001) порівняно з І групою. При
цьому активність СДГ, ключового ферменту аеробної ланки енергетичного обміну, знизилась на 30,9 %
(p < 0,05), а кінцевого ферменту дихального ланцюжка
ЦХО — на 25,7 % (p < 0,05), що підтверджує розвиток анаеробного гіпоксичного стану. Нанесення гелю
плацебо на слизову оболонку ясен тварин ІІІ групи
викликало аналогічні зміни, але менш виражені: зниження активності ферментів аеробного обміну ЦХО на
21,4 % (p < 0,05), а СДГ — на 35,4 % (p > 0,05). При
цьому активність анаеробного ферменту ЛДГ була вищою за контрольні показники на 71,3 % (p < 0,01). Нанесення лікувального гелю на слизову оболонку ясен
тварин IV групи при моделюванні пародонтиту стабілізувало показники енергетичного обміну. За значенням
співвідношення ЛДГ/СДГ + ЦХО, що характеризує
співвідношення аеробних/анаеробних процесів, прояв гіпоксичних ефектів зменшується у тварин IV групи
при нанесенні гелю в 2,4 і 1,8 раза (p > 0,05) порівняно
з тваринами ІІ та ІІІ групи відповідно.
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Висновки. Таким чином, застосування мукогінгівального гелю на рослинній основі в щурів ІV групи
сприяло стабілізації показників активності ферментів
енергетичного обміну.
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Чинники ризику карієсу зубів у хворих
на цукровий діабет
Актуальність. Цукровий діабет (ЦД), як відомо,
підвищує ризик виникнення стоматологічних захворювань, зокрема карієсу зубів. Водночас карієсогенні
чинники у хворих на ЦД 1-го типу досліджені фрагментарно.
Мета дослідження: визначити основні чинники
ризику карієсу та оцінити їх вплив на інтенсивність карієсу у хворих на ЦД 1-го типу.
Матеріали та методи. Обстежено 179 хворих на ЦД
1-го типу віком від 18 до 56 років з тривалістю захворювання від 1 до 50 років. У хворих визначали поширеність та інтенсивність карієсу за індексом КПВз, стан
гігієни порожнини рота за індексом OHI-S, проводили
опитування за допомогою розробленої анкети. Статистичну обробку даних проводили з використанням програм SPSS Statistics 23 та MS Excel 2019.
Результати та обговорення. В обстежених хворих
на ЦД 1-го типу поширеність карієсу зубів становила 100 %, а його інтенсивність за індексом КПВз —
14,10 ± 0,43, що відповідає високому рівню. Гігієна
порожнини рота за індексом OHI-S, який становив
2,25 ± 0,04 бала, була незадовільною. За даними анкетування, лише 128 осіб (71,5 %) щоденно проводять моніторинг рівня глікемії, 27 хворих (15,1 %) —
1 раз на декілька днів, 24 особи (13,4 %) — 1 раз на тиждень. Різкі коливання рівня глюкози в крові (від 2,5
до 23 ммоль/л) впродовж місяця відзначають 112 хворих (62,5 %), схильність до гіпоглікемій — 109 хворих
(60,8 %). Недостатнє проведення хворими контролю
рівня глікемії призводить до декомпенсації ЦД. Постійно дотримуються раціонального харчування тільки
59 хворих (33 %), частково — 98 осіб (54,7 %), взагалі не
дотримуються — 22 особи (12,3 %). Солодощі вжива52

ють 133 хворих (74,3 %), зокрема 102 особи (76,7 %) —
постійно, 31 особа (23,3 %) — декілька разів на місяць.
Недотримання хворими збалансованого харчування
негативно впливає на рівень глікемії. Проанкетовані
хворі мали різні стоматологічні скарги, зокрема, на наявність ксеростомії скаржились 136 опитаних (76 %), із
них на постійну — 17 осіб (12,5 %), на періодичну — 119
осіб (87,5 %). Щодо гігієнічних навичок порожнини
рота, то тільки 84 пацієнти (47 %) чистять зуби 2 рази
на день, 57 хворих (31,8 %) — 1 раз на день, 38 пацієнтів (21,2 %) — 1 раз на декілька днів. Інтердентальну
гігієну проводять лише 79 осіб (44,2 %). Порушення
принципів гігієнічного догляду призводить до погіршення стоматологічного статусу. Кореляційний аналіз
показав, що на зростання показника КПВз впливають
такі чинники, як ксеростомія (r = 0,61, p < 0,01), гігієна порожнини рота (r = 0,57, p < 0,01), різкі коливання
рівня глюкози у крові (r = 0,54, p < 0,05), часті гіпоглікемії (r = 0,53, p < 0,05), вживання солодощів (r = 0,52,
p   <0,01), значно рідше — недотримання харчування
(r = 0,24, p < 0,01).
Висновки. Вагомими чинниками, які сприяють
зростанню інтенсивності карієсу у хворих на ЦД 1-го
типу, слід вважати ксеростомію, недостатню гігієну порожнини рота, різкі коливання рівня глюкози у крові,
часті гіпоглікемії та вживання солодощів, що важливо
враховувати при запровадженні карієспрофілактичних
заходів у таких хворих.
Маланяк Б.Р.
Львівський медичний інститут, м. Львів, Україна

Оцінка результатів ортопедичного лікування
за клінічними та технологічними показниками
якості зубних протезів
Актуальність. За результатами ортопедичного лікування, естетичні та функціональні властивості зубних
протезів мають відповідати рівню запитів та очікувань
пацієнтів, що й передбачено у Нормативних вимогах
щодо якості надання стоматологічної допомоги (Янішен І.В., 2014, 2016). Слід відзначити успіхи інноваційної діяльності в галузі стоматології: за останні два
десятиліття завдяки широкому впровадженню нових
технологій не лише робота стоматолога стала зручнішою, але й враження пацієнта — більш позитивними
(Hope D., 2020; Rasmussen G.F., 2021). Найбільших
змін при цьому зазнала діагностична візуалізація, а
формування стандартизованого плану лікування та реєстру клінічних спостережень суттєво полегшилося у
зв’язку з запровадженням електронного документообігу (Song T. et al., 2018; Zhou Y. et al., 2019). Водночас, як
показує аналіз причин і проявів ускладнень ортопедичного лікування (Preoteasa E. et al., 2015; Edalia L., 2017;
Zavanelli A.C. et al., 2018), у повсякденній практиці не
завжди дотримуються сучасних клінічних і технологічних вимог щодо якості незнімних зубних протезів, що
й визначило актуальність даної роботи.
Мета дослідження: з’ясувати вплив клінічних і
технологічних чинників на результати ортопедично-
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го лікування при застосуванні незнімних конструкцій
зубних протезів.
Матеріали та методи. Проведено амбулаторне обстеження 215 пацієнтів — 142 (66,0 %) жінок віком 28–
72 роки і 73 чоловіків (34,0 %) віком 37–73 роки, які
звернулись за консультацією на кафедру ортопедичної
стоматології та у відділення ортопедичної стоматології
№ 1 Стоматологічного медичного центру ЛНМУ імені Данила Галицького упродовж 2018–2020 років. Дані
обстеження з описом одонтопародонтального статусу
при застосуванні цифрової прицільної рентгенографії
(Heliodent Plus — Sirona, Німечинна) і ортопантомографії (Rotograph-D — VSM, Італія) та оцінкою стану
зубних протезів з урахуванням клінічних і технологічних показників були внесені до медичних карт стоматологічних хворих (форма 043/о).
Результати та обговорення. Щорічні статистичні звіти стоматологічної служби в Україні, на жаль,
містять лише один показник якості ортопедичного
лікування — кількість зубних протезів, що були виготовлені за сучасними технологіями (суцільнолиті,
керамічні). У даній роботі ми провели оцінку результатів ортопедичного лікування за показниками рівня
якості незнімних зубних протезів (виробів медичного призначення), що є кількісною характеристикою
клінічних і технологічних властивостей вказаних
конструкцій. Зокрема, показниками низького рівня
якості 796 незнімних конструкцій — 438 штучних коронок (повних металевих і комбінованих), 358 мостоподібних протезів (штампованолитих паяних, суцільнолитих комбінованих) у ранньому (до 24 міс.) та
віддаленому (понад 24 міс.) періодах спостереження
були: дефекти поверхні, порушення фіксації, зміни
кольору личкування, травмування прилеглих тканин,
втрата цілісності конструкції. Найчастіше ознакою
низької якості штучних коронок були: порушення
фіксації — 148 випадків (33,8 %), дефекти поверхні —
93 (21,2 %), зміни кольору — 87 (19,9 %), травмування прилеглих тканин — 65 (14,8 %), втрата цілісності
(тріщини, злами) конструкції — 45 випадків (10,3 %).
Найчастіше на низьку якість мостоподібних протезів
вказували зміни кольору личкування — 126 (35,2 %),
дефекти поверхні — 84 (23,5 %), порушення фіксації — 82 (22,9 %), втрата цілісності (тріщини, злами)
конструкцій — 38 (10,6 %) і травмування прилеглих
тканин — 28 (7,8 %) випадків. Щодо низької якості
штучних коронок, то 56 (12,8 %) випадків припадали на ранній період спостереження, а 382 (87,2%) —
на віддалений період. Серед мостоподібних протезів 47 (13,1 %) випадків припадають на ранній, а 311
(86,9 %) — на віддалений період спостереження. За
результатами нашого дослідження були складені рекомендації про заміну (зі зміною або без зміни конструкції) 78 (17,8 %) штучних коронок і 143 (39,9 %)
мостоподібних протезів, в інших випадках — про подальші спостереження або корекцію зубних протезів.
Висновки. Кожен показник рівня якості зубних
протезів відображає поєднаний вплив клінічної та технологічної складових на результати стоматологічного
ортопедичного лікування. Рівень якості зубних протеТом 2, № 3, 2021

зів, відповідно, є підставою для визначення можливої
тривалості користування чи необхідності заміни незнімних конструкцій.
Романова Ю.Г., Костенко С.Б., Денчик А.А.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН
України, м. Ужгород, Україна

Показники електроміографії жувальних м’язів
у пацієнтів із локалізованим пародонтитом
на тлі м’язово-суглобової дисфункції
скронево-нижньощелепних суглобів
Актуальність. На сьогодні питання патології скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС) не втрачають своєї актуальності, особливо щодо пацієнтів
молодого віку. Одним із таких хронічних станів є
м’язово-суглобова дисфункція (МСД), яка, за даними ВООЗ, має найбільшу поширеність — майже 90 %
випадків, а в 76 % випадків превалює в осіб молодого
віку і зазвичай є функціональним порушенням. За даними A.M. Geiger (2001), супраконтакти та травматична оклюзія сприяють як розвитку МСД, так і патології
тканин пародонта. Поєднання МСД СНЩС і пародонтиту призводить до неможливості відокремлення
нозологічної форми і є для лікаря складним завданням, коли необхідно визначити план обстеження. Тож
визначення функціонального стану жувальних м’язів є
необхідним для пацієнтів із локалізованим пародонтитом на тлі МСД СНЩС, що дозволить обрати алгоритм
лікувальних заходів.
Мета дослідження: вивчити показники електроміографії (ЕМГ) жувальних м’язів у пацієнтів із локалізованим пародонтитом на тлі МСД СНЩС.
Матеріали та методи. Вивчали біоелектричну активність власне жувальних і скроневих м’язів у 70 пацієнтів (16 чоловіків, 54 жінки) віком 25–45 років з локалізованим пародонтитом на тлі МСД СНЩС легкого
ступеня за допомогою апарата «Нейро-ЕМГ-Мікро»
(«Нейрософт»), використовуючи проби на максимальне стиснення зубів з обох сторін (проба 1) та жувальної
проби (проба 2). Отримані результати ЕМГ порівнювали з такими у здорових пацієнтів.
Результати. Якісний і кількісний аналізи ЕМГ
скроневих та власне жувальних м’язів у хворих з легким ступенем прояву МСД констатували порушення
в динамічних циклах при нормі всього циклу (проби 1
та 2). Проба 1 виявила зменшення кількості моторних
одиниць, які включаються в біоелектричну активність
(БА), і коливання біопотенціалів (БП) амплітуди скроневих та власно жувальних м’язів знижувалось з обох
боків. Проба 2 — нерівномірне чергування активності
і періодів спокою при високій електричній БА скроневих та жувальних м’язів на здоровому боці на початку
жування і наявності спонтанних залпів низької амплітуди між періодами активності та спокою. На ураженому боці БА м’язів обох груп на початку жування
констатувалось чергування залпів низької та високої
амплітуди при нерівномірних періодах активності та
спокою.
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Висновки. Отже, у пацієнтів із локалізованим пародонтитом на тлі МСД СНЩС легкого ступеня показники ЕМГ скроневих та власне жувальних м’язів
констатують зниження функціональних можливостей
і поступове залучення до процесу більшої кількості
м’язових волокон, що негативно впливає на роботу суглобів та, як наслідок, погіршує стан тканин пародонта, що страждають від надмірного навантаження.    

УДК 616.314.14+616.314.28]-008.8-07-08

Возний О.В., Романюк В.Н., Павлов С.В.
Запорізький державний медичний університет,
м. Запоріжжя, Україна

Діагностика ротової рідини
при реабілітації пацієнтів
із захворюваннями тканин пародонта
та дефектами зубних рядів
Актуальність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від часткової відсутності зубів
страждає до 75 % населення в різних регіонах світу.
Причина адентій у більшості випадків — генералізований пародонт, що вважається одним із найпоширеніших захворювань у світі, із поширеністю 15–20 % [1,
2]. Наявні методи більш детальної оцінки протезів та
їх впливу на тканини пародонта (електроміографія, доплерографія, реографія, полярографія, функціональні
проби) є напрямком роботи наукових досліджень і не
дозволяють використовувати їх у практичній сфері.
Визначення рівня біологічних маркерів запальних процесів у ротовій рідині є неінвазивним, легкодоступним
та економічно вигідним методом, що дозволяє оцінити стан протезного ложа при плануванні імплантологічного лікування та ефективність проведеної ортопедичної реабілітації, що може використовуватись у
практичній сфері. Деякі клінічні дослідження довели,
що деякі види біомаркерів ротової рідини пов’язані
як із захворюваннями зубощелепної системи, так і з
системними захворюваннями [3]. Матриксна металопротеїназа (ММП)-8 є основною колагеназою при пародонтиті. Окрім того, від 90 до 95 % колагенолітичної
активності в ясенній рідині походить від ММП-8; на
даний час вважається одним із найбільш перспективних біомаркерів для діагностики пародонтиту в ротовій
рідині [4, 5]. Лактоферин (Lf) — поліфункціональний
білок із сімейства трансферинів. У сучасній практиці
Lf використовується як органоспецифічний маркер
активації патологічного процесу з метою діагностики та прогнозування перебігу захворювань слизової і
пародонта [6, 7]. Антимікробний пептид кателіцидин
(LL-37) локалізований у нейтрофілах, шкірі, слизових,
а також у ротовій рідині.
Матеріали та методи. Для проведення дослідження
відібрано 80 пацієнтів. Серед них 20 здорових пацієнтів
становили контрольну групу та 60 – основну із захворюваннями тканин пародонта. Серед них 20 пацієнтів з
I ступенем тяжкості, 20 пацієнтів — із II ступенем тяжкості, 20 пацієнтів — із ІІІ ступенем тяжкості пародонтиту та дефектами зубних рядів. Постановка діагнозу
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ґрунтувалась на даних, отриманих від скарг пацієнта,
анамнезу життя, анамнезу захворювання, а також даних об’єктивного обстеження (основних і додаткових
методів). Проведено вимір глибини пародонтальних
карманів, визначення індексів SBI та OHI-S. У ротовій
рідині за допомогою методу імуноферментного аналізу
визначали показники таких біомаркерів, як MMП-8,
кателіцидин, лактоферин.
Результати. Дані наведені у вигляді М ± σ, де
М — середнє значення, σ –середньоквадратичне відхилення. Показники ММП-8 у ротовій рідині підвищувались у прямій залежності від ступеня тяжкості
пародонтиту. При І ступені тяжкості пародонтиту показники ММП-8 збільшувались у 3 рази порівняно
з контрольною групою (0,223 ± 0,090 ng/ml). Показники при ІІ та ІІІ ступені тяжкості збільшувались у 4
та 7 разів відповідно. Відповідно до збільшення рівня
ММП-8 збільшувалась кровоточивість ясен (SBI) та
погіршувалась гігієна порожнини рота (OHI-S). Показники кателіцидину визначались у зворотній залежності від ММП-8, тобто зменшувались відповідно до
тяжкості пародонтиту. При І ступені тяжкості пародонтиту показники LL-37 зменшувались у 2 рази порівняно з контрольною групою (4,34 ± 1,36 ng/ml). Показники при ІІ та ІІІ ступені тяжкості зменшувались
у 5 і 12 разів відповідно. При зменшенні рівня LL-37
збільшувалась кровоточивість ясен (SBI) та погіршувалась гігієна порожнини рота (OHI-S). Показники
лактоферину збільшувались у прямій залежності від
ступеня тяжкості захворювань пародонта. При І ступені тяжкості пародонтиту показники Lf збільшувались у 2 рази порівняно з контрольною групою (15,6 ±
± 6,4 ng/ml). Показники при ІІ та ІІІ ступені тяжкості
збільшувались у 5 і 8 разів відповідно. При збільшенні
рівня Lf збільшувалась кровоточивість ясен (SBI) та
погіршувалась гігієна порожнини рота (OHI-S). Між
показниками Lf та ММП-8 спостерігається пряма кореляційна залежність (r = 0,32; р < 0,05). Між показниками Lf та LL-37 виявлена зворотна кореляційна
залежність (r = –0,34; р < 0,05).
Висновки. Визначення рівня біологічних маркерів ротової рідини є малоінвазивним і перспективним діагностичним методом, що не потребує
спеціальної підготовки від лікаря-стоматолога,
дозволить оцінити саме поточний стан тканин
протезного ложа, раціонально спланувати вид ортопедичної реабілітації стоматологічних хворих
і контролювати процеси адаптації. Перспективи подальших досліджень полягають у створенні
н ауково обґрунтованого протоколу використання
молекулярно-біохімічних маркерів при імплантологічній та ортопедичній реабілітації стоматологічних хворих.
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Сіалосцинтиграфія з 99mTc-пертехнетатом
як метод діагностики
функціональних порушень
у пацієнтів із променевим ураженням
слинних залоз
Актуальність. На сьогодні проблема діагностики й
лікування променевих уражень слинних залоз (СЗ) набуває значної актуальності в зв’язку із широким застосуванням терапії 131I з приводу папілярної карциноми
щитоподібної залози (ПКЩЗ). Цей ізотоп селективно
накопичується не лише в тиреоїдній тканині, але й у
тканині слинних залоз, викликаючи виражені зміни
їх секреторної та екскреторної функції, що з часом набувають ознак функціональної недостатності і нерідко
призводять до розвитку тяжких форм ксеростомії.
Мета дослідження: вивчити ефективність сіалосцинтиграфії з 99mTc-пертехнетатом в оцінці ступеня і
характеру функціональних порушень привушних (ПВ)
і підщелепних (ПЩ) СЗ у пацієнтів, які пройшли терапію 131I з приводу ПКЩЗ.
Матеріали та методи. Проведено дослідження 21 пацієнта з клінічними ознаками ураження слинних залоз
унаслідок терапії 131I (2 чоловіки та 19 жінок, середній вік
42,7 ± 0,5 року), які проходили лікування на базі клініки
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.
Комісаренка НАМН України» з приводу ПКЩЗ. Усім пацієнтам у терміни від 4 місяців до 2 років було виконано
сіалосцинтиграфію з 99mTc-пертехнетатом у передній проекції у динамічному режимі за класичною методикою.
Результати. За результатами проведеної сцинтиграфії в усіх досліджених хворих відзначали зміни сеТом 2, № 3, 2021

креторної та екскреторної функції СЗ, що відображали
як вираженість постпроменевих ушкоджень, так і наявних компенсаторно-пристосувальних механізмів. У
18 пацієнтів (85,7 %) накопичення радіомітки в правій
(22,2 %), лівій (22,2 %) чи обох (55,6 %) ПВ СЗ було
знижене, їх контури втрачали чіткість і ставали нерівними. При оцінці функціональної спроможності ПВ
СЗ у 18 пацієнтів (85,7 %) були виявлені сцинтиграфічні ознаки значного зниження концентраційної та екскреторної здатності однієї чи двох залоз. У той же час у
5 пацієнтів (23,8 %) було відмічене збільшення концентраційної та екскреторної здатності ПВ СЗ у відповідь
на зниження слиновидільної функції інших залоз. В 11
пацієнтів (52,4 %) протягом дослідження обидві ПЩ
слинні залози достатньо чітко візуалізуються, контури їх були чіткі, рівні; накопичення та розподіл радіофармпрепарату в них були рівномірно знижені. При
оцінці функціональної спроможності ПЩ СЗ в 11 пацієнтів (52.4 %) були виявлені сцинтиграфічні ознаки
значного зниження концентраційної та екскреторної
здатності правої (18,2 %), лівої (9,1 %) чи обох (72,7 %)
залоз. Натомість у 8 пацієнтів (38 %) відмічені ознаки прискорення концентраційної та/чи екскреторної
здатності однієї чи обох залоз ПЩ СЗ.
Висновки. Сіалосцинтиграфія з 99mTc-пертехнетатом — це просте у виконанні дослідження, що добре
переноситься пацієнтами та має високу діагностичну інформативність. Метод дозволяє оцінити топографо-анатомічні особливості залоз, ступінь їх функціональних порушень, концентраційну й екскреторну здатність кожної
СЗ. Результати сіалосцинтиграфії дозволяють об’єктивно
визначити ступінь радіаційного ураження СЗ після проведення радіойодтерапії та удосконалити тактику подальшого лікування пацієнтів цієї категорії.
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Аналіз стану органів і тканин
ротової порожнини у працівників
зі шкідливими умовами праці за допомогою
біологічних маркерів
Актуальність. Профілактика стоматологічних захворювань достатньо актуальна, оскільки результати
численних досліджень показують, що інтенсивність
основних стоматологічних захворювань серед населення досить висока, у зв’язку з чим були розроблені
необхідні профілактичні протоколи задля попередження розвитку майбутніх нозологічних проблем. Адже
саме знайомі нам профілактичні протоколи можливо
удосконалити, оптимізуючи їх сучасними методиками
роботи з біомаркерами, молекулами, що використовуються як ідентифікатори різних захворювань та фармакологічної реакції організму на лікування. Численними
дослідженнями підтверджено, що вплив на загальний
стан здоров’я населення таких факторів, як соціальноекономічні (матеріальна забезпеченість, харчування,
рівень освіти, доступ до медичного обслуговування),
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психологічні (стресові ситуації, поведінка, пов’язана зі
здоров’ям, низький рівень мотивації сім’ї до виконання
рекомендацій лікаря-стоматолога), взаємо пропорційно
впливають на стоматологічне здоров’я пацієнтів.
Метою нашого дослідження було визначення зміни
концентрації лактоферину (ЛФ), кателіцидину, вітаміну D та вітамін D-зв’язуючого білка в порожнині рота
при різноманітних стоматологічних захворюваннях та
обґрунтування необхідності впровадження в протокол
профілактичного огляду використання біомаркерів.
Матеріали та методи. Обстежено 100 пацієнтів, які
спостерігались на базі стоматологічних кабінетів поліклінік. Пацієнти були розподілені на дві групи: клінічну, до якої увійшли 50 пацієнтів, які працювали в шкідливих для здоров’я умовах, та контрольну групу — 50
пацієнтів із фізіологічно нормальними показниками
здоров’я і відсутністю стоматологічних патологій.
Результати. У ротовій рідині визначили вміст лактоферину, вітаміну D, вітамін D-зв’язуючого білка. Проведеними дослідженнями було встановлено, що в осіб,
які працюють у шкідливих умовах, було зареєстроване
значне збільшення концентрації лактоферину (більше
ніж на 60 %) у ротовій рідині порівняно з контрольною
групою. В ясенній рідині концентрація ЛФ значно варіює з урахуванням активності запального процесу в
порожнині рота і є вищою, ніж у здорових пацієнтів. У
хворих з патологією пародонта можливе спостереження
негативної кореляції між кількістю в слині патологічних
мікроорганізмів і вмістом ЛФ. Можливе зменшення в
слині вмісту лактоферину після стоматологічного лікування. Паралельно з підвищенням вмісту лактоферину
було зафіксоване зниження концентрації вітаміну D
(більше ніж на 80 %). Потрібно відзначити, що даний
патобіохімічний перебіг відбувався на фоні зниження
концентрації вітамін D-зв’язуючого білка в середньому
на 45 % щодо контрольної групи.
Висновки. Таким чином, під час проведення досліджень нами були встановлені статистично значущі зміни
концентрації вітаміну D, вітамін D-зв’язуючого білка, а
також лактоферину в осіб, які працюють у шкідливих
умовах. Отримані нами результати визначають перспективність досліджень у цьому напрямку для розробки інформативних методів діагностики, а також ефективних
методів профілактики захворювань ротової порожнини
в осіб, які працюють у шкідливих умовах.
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Дослідження рівня матриксних
металопротеїназ у хворих на генералізований
пародонтит у динаміці лікування
Актуальність. Запально-дистрофічні захворювання
пародонта є важливою соціально-економічною проблемою, що пов’язана зі значною поширеністю серед
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населення, несвоєчасністю діагностування, швидким
розвитком з подальшою втратою зубів. Генералізований
пародонтит — багатофакторне захворювання, що розвивається самостійно або є наслідком системних захворювань. Швидкість прогресування генералізованого пародонтиту більшою мірою залежить від системного стану
кісткової тканини, а саме від ступеня її мінералізації та
метаболізму. При цьому у метаболічному профілі кісткової тканини виділяють компоненти, відповідальні за
резорбцію, ремоделювання та остеогенез. В осередку запалення накопичуються імунні клітини, які секретують
цитокіни та протеази, таким чином спричиняючи вивільнення та активацію матриксних металопротеїназ, які
є ключовими у резорбції кісткового матриксу.
Матеріали та методи. Дослідження було проведене серед 80 осіб, середній вік яких становив 59,2 ± 5,4
року, нарівно чоловіків і жінок. До І основної групи
увійшло 15 осіб із супутнім віковим остеопорозом, в
яких не виявлено запально-деструктивних змін у тканинах пародонта. До ІІ основної групи увійшло 15 пацієнтів із генералізованим пародонтитом II ступеня
тяжкості, хронічного перебігу. У свою чергу, І групу
порівняння становили 15 пацієнтів із генералізованим пародонтитом II ступеня тяжкості, хронічного
перебігу; ІІ групу порівняння — 15 пацієнтів із III
ступенем тяжкості захворювання. Усі хворі, включені
до груп порівняння, не мали остеопоротичних змін у
кістковій тканині скелета. Як контроль використовували показники, отримані у групі з 20 умовно здорових осіб без запально-деструктивних змін у тканинах
пародонта, а також без остеопоротичних змін у скелеті. Для оцінки стану пародонта використовували
традиційне клінічне обстеження, доповнене результатами рентгенологічного дослідження. Усі хворі на
генералізований пародонтит отримували комплексне
лікування за рекомендованим протоколом. Матеріалом для біохімічних досліджень слугувала плазма (сироватка) крові та слина. Спостереження проводили до
початку лікування генералізованого пародонтиту, через 2, 4 та 12 тижнів. Уміст ММП-8, -3, -9 у ротовій рідині вивчали за допомогою імуноферментного методу
R&D Diagnostics Inc. (США). Статистичну обробку
отриманих даних проводили з використанням пакета
програм Statistica 8.0 (Statsoft Inc., USA). Статистично
значущими вважали відмінності при р < 0,05.
Результати. Унаслідок проведених біохімічних досліджень встановлено, що у хворих основної групи спостерігалось невірогідне підвищення рівня ММП-3 у
плазмі крові, тоді як локальна концентрація цієї металопротеїнази у слині змінювалась вірогідно (р < 0,001). У
той же час у дослідних основної групи вірогідних відмінностей значень концентрації ММП-3 у плазмі крові та у
слині порівняно між собою не спостерігалось (р > 0,05).
Рівень ММП-8 у хворих на генералізований пародонтит
значно зростав у плазмі крові (р < 0,05), що особливо
помітно на фоні системного остеопорозу та ІІІ ступеня
розвитку запально-деструктивного процесу в пародонті
(р < 0,001). Стосовно вмісту ММП-8 у слині, даний показник продемонстрував ту ж саму, але більш виражену
динаміку, що й у плазмі крові. Його відмінності зі зна-
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ченнями контрольної групи виявились вірогідними у
хворих на пародонтит у всіх групах спостереження. Як
свідчать отримані результати, концентрація ММП-9 теж
зростала в крові та слині хворих на генералізований пародонтит, однак відмінності показників для останньої
при генералізованому пародонтиті ІІ ступеня виявились
менш вираженими (р < 0,001).
Висновки. Показники вмісту ММП-9 у крові та
слині у хворих на генералізований пародонтит характеризують тяжкість запально-деструктивних процесів у
кістковій тканині при генералізації процесу та не показові щодо оцінки ефективності лікування. Концентрація ММП-8 у пацієнтів із генералізованим пародонтитом підвищується у плазмі крові та слині відповідно до
ступеня тяжкості захворювання та в процесі лікування.
Концентрація ММП-3 у слині і плазмі крові характеризує загальні зміни в кістковій тканині, але не відповідає активності перебігу пародонтиту.

ця між пацієнтами з раком легень і раком молочної
залози за критерієм Манна — Уїтні, проте практично
зрівнялись показники в групі з раком молочної залози
та групі без онкологічних захворювань (p > 0,05), що
свідчить про ефективність проведеної стоматологічної профілактики.
Висновки. Онкологічні пацієнти, які отримують
протипухлинне хіміотерапевтичне лікування, знаходяться у зоні ризику виникнення певних стоматологічних ускладнень, таких як мукозит, ксеростомія,
диcгевзія тощо. Пацієнти з поганим станом здоров’я
ротової порожнини, з незадовільною гігієною порожнини рота, наявністю карієсу та його ускладнень,
наявністю некоректних ортопедичних конструкцій з
більшою ймовірністю можуть отримати стоматологічні ускладнення під час хіміотерапевтичного лікування.
Чегертма Е.І.
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Філон А.М.
Запорізький державний медичний університет,
м. Запоріжжя, Україна

Дослідження стоматологічних ускладнень
та їх профілактики у хворих на рак молочної
залози й рак легень у Запорізькій області
Актуальність. Актуальним є вивчення впливу хіміотерапевтичного лікування на розвиток стоматологічних ускладнень.
Мета роботи: проаналізувати дані пацієнтів зі
злоякісними новоутвореннями молочної залози та
легень, дослідити структуру стоматологічних ускладнень до та після хіміотерапевтичного лікування, визначити ефективність проведеної стоматологічної
профілактики.
Матеріали та методи. Обстежено 60 хворих на
рак чоловіків і жінок, які отримували хіміотерапевтичне лікування в медичному центрі ONCOLIFE
(м. Запоріжжя). Усі респонденти були розподілені
на групи за онкологічними захворюваннями: першу
групу становили 30 хворих на рак легень, другу — 30
хворих на рак молочної залози, третю (контрольну)
групу — 30 осіб, які не страждають від онкологічного
захворювання. Результати досліджень оброблені сучасними статистичними методами аналізу на персональному комп’ютері з використанням пакета програм Statistica 13.
Результати. Виявили, що до початку хіміотерапевтичного лікування стоматологічні ускладнення
мали 70 % пацієнтів із раком легень, 66,7 % пацієнтів із раком молочної залози, 70 % осіб без онкологічних захворювань, тобто не було статистично значущої різниці між групами (p > 0,05). У всіх групах
за результатами профілактики спостерігалось покращення, яке було статистично значущим за критерієм
Вілкоксона. Хоча різниця між групами була статистично значущою за критерієм Краскела — Уолліса
(p < 0,05) і спостерігалась статистично значуща різниТом 2, № 3, 2021

Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Ефективність використання
методу апексифікації при лікуванні
ускладнень травм зубів
Актуальність. Травматичні ураження зубів нерідко супроводжуються ускладненнями, такими як
патологічна резорбція коренів зубів, посттравматичні періодонтити та кісти, які, в свою чергу, можуть
призвести до втрати зубів. Методика апексифікації
з використанням мінерал триоксид агрегату (МТА)
на сьогодні залишається золотим стандартом при ендодонтичному лікуванні подібних ускладнень травм
зубів.
Мета дослідження: продемонструвати ефективність використання методики апексифікації з використанням МТА при лікуванні ускладнень травматичних уражень зубів.
Матеріали та методи. Пацієнтка К., 14 років,
звернулась через 6 років після травми зубів 11 та 12.
Об’єктивно: зміщення зубів 11 та 12 відносно фізіологічного положення у мезіально-вестибулярному
напрямку, рухомість відсутня, температурна чутливість відсутня, перкусія безболісна. Рентгенологічно:
просвітлення кісткової тканини в ділянці коренів 11
та 12 діаметром 2 см, патологічна резорбція коренів.
Встановлений діагноз: посттравматична радикулярна кіста верхньої щелепи від зубів 11 та 12. Пацієнтка Р., 9 років, звернулась через 3 тижні після авульсії
зуба 21 за рекомендацією лікаря хірурга-стоматолога.
Об’єктивно: зуб 21 зміщений відносно фізіологічного положення у вертикальному напрямку на 2–3 мм,
іммобілізований за допомогою дротово-композитної
шини, вітальність збережена, перкусія безболісна, виявлені пародонтальні кишені глибиною 5 мм. Рентгенологічно: корінь зуба 21 на стадії незакритої верхівки, просвітлення кісткової тканини в ділянці верхівки
кореня зуба 21. За протоколом Міжнародної асоціації
дентальної травматології (IADT) через 14 днів було
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проведено клініко-рентгенологічне обстеження, виявлено збереження вітальності зуба 21 і пародонтальних кишень. Рентгенологічно виявлена змішана патологічна резорбція 1/3 кореня зуба 21. Пацієнтка М.,
7 років, звернулась через 4 місяці після ускладненого
перелому коронкової частини зуба 31 зі скаргами на
періодичну появу нориці на слизовій оболонці ясен в
ділянці зуба 31. Об’єктивно: перелом 2/3 коронкової
частини зуба 31 з оголенням пульпи зуба. Вітальність
відсутня, перкусія болісна, рухомість фізіологічна, на
слизовій оболонці ясен в ділянці зуба 31 рубець від нориці. Рентгенологічно: корінь зуба 31 на стадії несформованої верхівки, просвітлення кісткової тканини
протягом усієї довжини кореня зуба 31. Згідно з протоколами IADT, методом лікування всіх трьох клінічних
випадків було обрано апексифікацію з використанням МТА.
Результати. Рентгенологічне обстеження через 6
місяців після завершення лікування першого клінічного випадку, через 1 рік — після другого та через 1 місяць — після третього показало відсутність ускладнень,
зупинку патологічної резорбції коренів зубів та майже
повне відновлення кісткової тканини. Зуби були фізіологічно рухомі, перкусія безболісна, пародонтальні кишені не виявлені.
Висновки. Отримані попередні результати свідчать про ефективність методу апексифікації із застосуванням МТА при лікуванні ускладнень травм зубів
у дітей.

(COMDQ). Середній вік в основній групі хворих (9 чоловіків і 6 жінок) становив 36,40 ± 8,38 року. Статистичні методи: за допомогою програмного забезпечення
SPSS 22 з використанням тестів ANOVA, Манна — Уїтні
та хі-квадрата. P < 0,05 вважається значущим.
Результати та обговорення. При першому обстеженні (через 3 місяці) середня кількість виразок, середня тривалість, локалізація та тяжкість виразки (за USS)
значно відрізнялися між групами омега-3 і плацебо.
Проте не було істотної різниці між двома групами щодо
інтенсивності болю та тривалості періоду ремісії. При
другому спостереженні (через 6 місяців) була виявлена
значуща статистична різниця між двома групами щодо
всіх характеристик афт. З огляду на те, що 7 із 26 запитань анкети COMDQ демонстрували значну різницю
між групами омега-3 і плацебо при первинному обстеженні, статистичний аналіз Манна — Уїтні використовувався для порівняння різниці між оцінками вихідного
анкетування й анкетування після 3 місяців у групах омега-3 і плацебо. Внутрішньогрупові порівняння з тестом
Вілкоксона виявили відмінності щодо ефективності
ліків між періодами спостереження в кожній досліджуваній групі. Було виявлено, що більшість параметрів у
групі омега-3 були кращими, ніж у групі осіб, які приймали плацебо.
Висновки. Омега-3 жирні кислоти викликають зміни
в експресії запальних елементів через ліпідні медіатори
ЕПК та ДГК. Препарат омега-3 епадол нео 1000 мг значно покращив епітелізацію афт та якість життя, пов’язану
зі здоров’ям порожнини рота, у пацієнтів із ХРАС.

Коленко Ю.Г., Синько А.О.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
м. Київ, Україна

Покращення якості життя
у пацієнтів із хронічним рецидивуючим
афтозним стоматитом
Актуальність. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит (ХРАС) є одним із найбільш поширених захворювань слизової оболонки порожнини
рота, що охоплює приблизно 5–25 % населення. Існуючі методи лікування не завжди ефективні, оскільки причини виникнення даних уражень остаточно не
виявлені.
Мета дослідження: підвищення ефективності лікування та якості життя пацієнтів із ХРАС шляхом
використання лікарського засобу омега-3 епадол нео
1000 мг.
Матеріали та методи. В дослідження були включені 30 осіб із ХРАС на базі стоматологічного факультету
НМУ ім. О.О. Богомольця. Пацієнти були поділені на
дві групи по 15 осіб. Основна група отримувала капсули омега-3 епадол нео 1000 мг, тоді як контрольна група — капсулу плацебо. Препарат приймався тричі на
день протягом 6 місяців. Диспансерне обстеження та
анкетування проводили через три місяці та через шість
місяців під час кожного огляду. Пацієнти заповнювали анкету оцінки тяжкості виразки Ulcer Severity Score
(USS) і анкету Chronic Oral Mucosal Disease Questionnaire
58

Шкляр Х.
Тернопільський національний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Обґрунтування застосування методики
ремінералізуючої терапії в комплексному
лікуванні початкового карієсу
Актуальність. На сьогодні початковий карієс зубів і
його ускладнення залишаються однією з актуальних проблем у дитячій стоматології. Дослідження свідчать про
те, що поширеність карієсу зубів у дітей сягає 72,3–95 %
при інтенсивності 2,9–6,5 зуба. З огляду на таку величину патологій твердих тканин зубів каріозної етіології існує потреба у постійному розробленні та вдосконаленні
методів ранньої діагностики, первинної профілактики та
ефективного лікування даного захворювання.
Мета дослідження: удосконалення лікування та
профілактики початкового карієсу в дітей шляхом застосування методики ремінералізуючої терапії.
Матеріали та методи. Проведене дослідження зон
демінералізації твердих тканин тимчасових і постійних
зубів у дітей при початковому карієсі. А також застосування профілактичних комплексів щодо використання
засобів екзогенної й ендогенної профілактики з урахуванням інтенсивності початкового карієсу зубів.
Результати та обговорення. На підставі основного і
системного аналізу фізичних, біохімічних, імунологічних, мікробіологічних даних уведена нова схема щодо
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профілактики карієсу зубів у дітей. У даній роботі буде
проведений комплекс профілактичних заходів, призначених для лікування початкового карієсу. Буде узагальнена клініко-лабораторна картина стану порожнини рота, зокрема твердих тканин зубів у дітей.
Висновки. Дана тема має багато наукових досягнень
щодо вивчення особливостей початкового карієсу. Проблема початкового карієсу є надзвичайно актуальною та
посідає перше місце серед населення, тому що пацієнтів з
таким захворюванням стає все більше. В роботі планується особливий підхід щодо клініко-лабораторного обґрунтування та розроблення комплексу диференційованих
профілактичних заходів, спрямованих на підвищення
карієсрезистентності емалі. Практичні рекомендації для
пацієнтів щодо особистої гігієни, а також позитивні результати проведених досліджень будуть впроваджені в роботу лікаря-стоматолога та в навчальний процес на профільних кафедрах закладів вищої освіти України.

оболонки порожнини рота. Клінічна картина — наявність зроговілих папул у вигляді смуг, сітки, мереживного
сплетення, на тлі яких візуалізувалися численні ерозії і
виразки. Слизова оболонка по периферії елементів ураження гіперемійована, набрякла, болісна при пальпації.
Висновки. Результати вивчення особливостей клінічного перебігу ЧПЛ дали можливість запропонувати механізм трансформації клініко-морфологічних форм даного
захворювання, який реалізується за умов впливу як загальних чинників — соматична патологія в 5 осіб (19 %),
так і місцевих — наявність різнорідних металів у ротовій
порожнині, гострі краї зубів, ортопедичні конструкції в
19 осіб (73 %). Запропоновано схему цитотрансформації
епітелію слизової оболонки ротової порожнини за умови
ураження ЧПЛ і взаємозв’язок форм ЧПЛ із злоякісним
переродженням.
Глазунов О.А., Пенський К.В.
Дніпровський державний медичний університет,
м. Дніпро, Україна

Божик С.С.
Тернопільський національний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України,
м. Тернопіль, Україна

Концепція механізмів трансформації
клініко-морфологічних форм червоного
плескатого лишаю
Актуальність. Проблема своєчасної діагностики червоного плескатого лишаю (ЧПЛ) на стоматологічному
прийомі, спрямованої на досягнення позитивних довготривалих результатів, посідає одне з провідних місць серед пріоритетних напрямків розвитку сучасної патології
слизової оболонки порожнини рота. Процес діагностики
утруднюється за рахунок ізольованої локалізації тільки на
слизовій оболонці ротової порожнини, її частка становить 30–35 %.
Мета дослідження: визначення механізмів трансформації клініко-морфологічних форм ЧПЛ.
Матеріали та методи. За допомогою основних клінічних методів об’єктивізували стоматологічний статус
пацієнтів з різними клініко-морфологічними формами
ЧПЛ.
Результати та обговорення. Скарги пацієнтів визначалися клініко-морфологічною формою захворювання. Типова форма — скарги на шорсткість, стягнутість
і сухість слизової оболонки порожнини рота. Клінічна
картина — наявність зроговілих папул, які групувалися
у вигляді смуг, сітки, мереживного сплетення, утворюючи між собою кератинізовані містки на тлі незміненої
слизової оболонки, пальпація елементів ураження безболісна. Ексудативно-гіперемічна форма — шорсткість,
стягнутість слизової оболонки порожнини рота й біль під
час прийому подразнюючої їжі. Клінічна картина — наявність зроговілих папул у вигляді смуг, сітки, мереживного сплетення, що утворюють між собою кератинізовані
містки на тлі гіперемованої, набряклої слизової оболонки, пальпація елементів ураження болісна. Ерозивновиразкова форма — біль постійного характеру, що підсилювався під час їжі, шорсткість, стягнутість слизової
Том 2, № 3, 2021

Оцінка ефективності застосування матеріалів
для зниження чутливості твердих тканин зуба
після одонтопрепарування
Актуальність. Препарування зубів з вітальною пульпою під ортопедичні незнімні протези викликає морфофункціональні зміни в твердих тканинах, що часто призводить до розвитку ускладнень у пульпі й періодонті.
При цьому відому проблему становить підвищена чутливість зубів (гіперчутливість) після проведеного одонтопрепарування. Підвищена чутливість зубів виражається
больовими відчуттями, що йдуть від оголеного дентину
в результаті хімічного, термічного або осмотичного подразнення і не пов’язані з його патологічними змінами.
Мета дослідження: провести порівняльну оцінку
ефективності застосування сучасних засобів для зниження чутливості твердих тканин зуба.
Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 74
пацієнти з помірним і високим рівнем гіперчутливості
дентину, які відповідали критеріям включення. Усі обстежувані пройшли клінічний огляд. Було проведено рандомізований розподіл на 3 групи: А, В і С. У кожній групі
було проведено одноразове нанесення чинного агента на
зуби. Група А — використаний препарат, що містить 8,0 %
аргініну і 1450 ppm фториду, карбонат кальцію; група В
(негативний контроль) — використана профілактична
полірувальна зубна паста; група С — адгезивна система
для лікування гіперчутливості дентину. Реакція на вплив
холодного повітря визначалася відповідно до індексу
Шиффа; тактильна чутливість — методом зондування.
Дані показники визначали до початку дослідження, відразу після нанесення чинного агента, а також через 2 і 4
тижні після процедури.
Результати. Гіперчутливість дентину після одонтопрепарування була виявлена в 79 % обстежених з невеликим переважанням у жінок (41 %) на відміну від чоловіків
(38 %). Більшість пацієнтів повідомили про підвищення
чутливості до холодного повітря (78 %) і кислого (81 %).
Експериментальна частина показала, що група А вияви-
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лася найбільш успішною — відбулося зниження гіперчутливості відразу після проведення процедури з 92 до 16 % і
з 84 до 20 % для холодного повітря й тактильної гіперчутливості відповідно. Інші групи показали гірші результати:
у групі В не було виявлено ніяких змін за жодним показником, а в групі С спостерігалось зниження гіперчутливості з 84 до 52 % і з 80 до 68 % для холодного повітря і
тактильної гіперчутливості відповідно. Через 2 і 4 тижні
результати для групи A були позитивно стабільними, для
групи С — значно знизилися.
Висновки. Гіперчутливість дентину в результаті одонтопрепарування залишається актуальною і поширеною
проблемою. У результаті проведеного експерименту було
виявлено, що використання професійної пасти з аргініном є найбільш ефективним способом зниження гіперчутливості.
Заверуха Я.І.
Харківський національний медичний університет, м. Харків,
Україна

Розподіл оклюзійного навантаження
в зубах із клиноподібними дефектами
різної глибини
Актуальність. Клиноподібні дефекти (КД) зубів досить поширені серед населення, їх частка в різних джерелах варіює від 5 до 75 %. Одним з основних механізмів виникнення КД є абфракційний (мікроструктурна
втрата твердих тканин зуба, пов’язана з оклюзійним
стресом). Найчастіше КД виникають у перших нижніх
і верхніх премолярах, що може бути пов’язано з особливостями їх будови й місцем у зубній дузі. Виникнення
КД пов’язане з біомеханічними особливостями розподілу оклюзійного стресу в твердих тканинах зубів, тому
для моделювання даного процесу успішно використовується метод кінцевих елементів, що допомагає простежити концентрацію напружень у тканинах зуба в різних
клінічних ситуаціях.
Метою дослідження став аналіз напружень у твердих
тканинах першого нижнього премоляра з використанням аксіальних і параксіальних оклюзійних навантажень
при різній глибині КД методом кінцевих елементів.
Матеріали та методи. Аналіз методом кінцевих
елементів був проведений у програмі ANSYS 2021 з використанням тривимірної моделі нижнього першого
премоляра, що складається з емалі, дентину, пульпи,
періодонтальної зв’язки, кортикальної і трабекулярної
кістки. Для створення 3D-моделі зуба на основі даних
конусно-променевої комп’ютерної томографії була використана програма 3D Slicer. Отримані STL-файли
експортувалися в програмне забезпечення Meshmixer,
Blender і Rhino7 для подальшої побудови зовнішніх і
внутрішніх контурів тканин, що дозволило створити
макет різних структур. КД глибиною 1,0 і 2,0 мм були
отримані шляхом віднімання за допомогою булевих
операцій. Емаль і дентин вважалися ортотропними
структурами, усі інші тканини — ізотропними. Аксіальне навантаження в 200 Н було прикладене вздовж
поздовжньої осі зуба до поверхні щічного і язичного
60

горбків, параксіальне — 200 Н — під кутом 45° до поздовжньої осі зуба почергово до поверхні щічного і
язичного горбків.
Результати. При вивченні інтактної моделі зуба
найбільша концентрація напруження в пришийковій
зоні виникає під дією параксіального оклюзійного
навантаження. Чисельні значення напруження в 1,5
раза більші при параксіальному навантаженні порівняно з аксіальним. Концентрація напруження в моделі КД глибиною 1 мм у найбільш глибокій зоні дефекту при параксіальному навантаженні становила
близько 55 МПа і була більшою майже в 4 рази, ніж
при аксіальному. Значення напруження в найглибшій зоні дефекту при різних видах параксіального
навантаження були однакові за значеннями (близько 55 МПа). Аналіз моделей КД глибиною 2 мм показав, що параксіальні навантаження призводять до
більшої концентрації напруження, ніж аксіальні, — у
4,7 раза. Найбільші значення напруження в найглибшій зоні КД виникали при параксіальному оклюзійному навантаженні, спрямованому на щічний горбок
(близько 87 МПа).
Висновки. Оклюзійне навантаження призводить
до виникнення напруження в пришийковій зоні зуба
незважаючи на те, що ця ділянка не підлягає прямому
впливу жувальних сил. Найбільший вплив на інтенсивність напруженості в тканинах зуба має тип оклюзійного навантаження. Наявність КД призводила до
змін у моделях розподілу стресу через втрату структури
зуба. При параксіальному навантаженні розрахункові
значення напруження в пришийковій зоні більші, ніж
при аксіальному. Чим більша глибина КД, тим більше
напруження виникає в його найглибшій зоні. Незважаючи на те, що аналіз методом кінцевих елементів
наближений до реальних вимірів напруження, він обмежений біологічною варіацією морфології зубів, типом інтеркуспідації та оклюзії.
Кокоєва Ю.В.
Інститут стоматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика,
м. Київ, Україна

Оптимальний тип протетичного елемента
й матеріал ортопедичної конструкції
при безпосередньому протезуванні
на дентальних імплантатах
Актуальність. Під час аналізу наукової літератури виявлено суперечливі дані щодо вибору типу протетичного
елемента (ПЕ) і матеріалу ортопедичних конструкцій при
безпосередньому протезуванні на дентальних імплантатах (ДІ).
Мета дослідження: шляхом кінцево-елементного
аналізу імітаційних моделей обґрунтувати оптимальну
конструкцію протетичного елемента й матеріали для виготовлення штучних коронок при безпосередньому протезуванні на ДІ.
Матеріали та методи. Дослідження опороздатності
біомеханічних систем (БС) здійснено з використанням
методу кінцевих елементів. Моделювання БС «кістко-
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ва тканина — дентальний імплантат — протетичний
елемент — супраконструкція» (КТ-ДІ-ПЕ-СК) проведено за допомогою CAD-системи Autodesk Inventor
(Autodesk Inc., USA). ПЕ представлений: стандартною
титановою платформою (ТП1) і титановою платформою з індивідуалізацією з діоксиду цирконію (ТП2).
Для супраконструкції задані фізико-механічні властивості таких конструкційних матеріалів, як: склокераміка на основі дисилікату літію (КМ1); гібридна
кераміка, модифікована композитом (КМ2); поліметилметакрилат (КМ3); діоксид цирконію (КМ4); багатошаровий діоксид цирконію (КМ5). В імітаційній
моделі з ТП1 типом ПЕ дослідження проводили з матеріалами коронки: КМ1, КМ2, КМ3, КМ4, КМ5; з
ТП2 типом ПЕ — з КМ1, КМ2, КМ3, КМ5. Кінцевоелементна дискретизація моделей реалізована в CAEсистемі ANSYS (Ansys Inc., USA). У результаті чисельного експерименту визначено екстремальні величини
еквівалентних за Мізесом напружень і розраховано коефіцієнти запасів міцності (ЗМ) моделей.
Результати та обговорення. Ґрунтуючись на аналізі одержаних коефіцієнтів ЗМ, встановили, що найбільша опороздатність для системи з ТП1 типом ПЕ
характерна при застосуванні таких конструкційних матеріалів коронки: КМ1 (коефіцієнт ЗМ — 1,91), КМ4
(коефіцієнт ЗМ — 1,90), КМ5 (коефіцієнт ЗМ — 1,90).
БС із ТП2 типом ПЕ має найвищу опороздатність при
КМ1 (коефіцієнт ЗМ — 2,29), КМ5 (коефіцієнт ЗМ —
2,38). Моделі з матеріалами КМ2, КМ3 продемонстрували найменшу опороздатність з ТП1 (коефіцієнт ЗМ
при КМ2 — 0,83; коефіцієнт ЗМ при КМ3 — 0,95) і ТП2
(коефіцієнт ЗМ при КМ2 — 0,79; коефіцієнт ЗМ при
КМ3 — 0,89) типами ПЕ. При ТП2 типі ПЕ в структурах біологічного походження відзначено зменшення
еквівалентних за Мізесом напружень на 25 % для кортикальної КТ і на 21 % — для губчатої КТ на відміну
від моделей з ТП1 типом ПЕ. Максимальні величини
еквівалентних за Мізесом напружень у протетичному
елементі в 1,5–3,5 раза менше в моделях із ТП2 типом
ПЕ при всіх матеріалах штучної коронки порівняно з
моделями з ТП1 ПЕ.
Висновки. Згідно з аналізом перерозподілу навантаження на структурні елементи і в цілому на
біомеханічну систему рекомендованим до застосування у клінічній практиці є протетичний елемент з
індивідуалізацією з діоксиду цирконію (коефіцієнт
ЗМ — 30,28), який дозволяє здійснити більш раціональний розподіл жувального навантаження на біологічні структури порівняно зі стандартною титановою
платформою. Найоптимальнішими матеріалами для
супраконструкцій при застосуванні даного протетичного елементу є: склокераміка на основі дисилікату
літію (коефіцієнт ЗМ — 2,29) і багатошаровий діоксид
цирконію (коефіцієнт ЗМ — 5,22). Застосування в
клінічній практиці отриманих результатів дослідження дозволить зменшити втрату висоти маргінальної
кісткової тканини й дентальних імплантатів і запобігти їй завдяки раціональному перерозподілу навантаження при безпосередньому протезуванні на дентальних імплантатах.
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Цитологічна характеристика ясенних
епітеліоцитів на фоні різних підходів
до одонтопрепарування під металокерамічні
конструкції зубних протезів у динаміці
клінічного моніторингу
Актуальність. Питання вивчення клітинного складу
ясен при протезуванні металокерамічними протезами в
різні терміни клінічних спостережень з огляду на закономірності морфологічних змін є актуальним, оскільки дає
змогу спрогнозувати віддалені результати.
Мета дослідження: вивчити зміни клітинного складу
ясен при протезуванні металокерамічними конструкціями в динаміці клінічних спостережень.
Матеріали та методи. У пацієнтів 2 груп клінічних
спостережень, яким здійснювали одонтопрепарування з
формуванням класичного заокругленого скошеного уступу або максимально зберігали тверді тканини в ділянці
шийки зуба перед одонтопрепаруванням, у подальшому
проводили вивчення клітинного складу зскрібка, одержаного з маргінальних ясен у ділянці препарованих зубів.
Результати та обговорення. Клітинний склад епітелію
ясен пацієнтів обох груп клінічних спостережень перед
одонтопрепаруванням відображав реґіонарні особливості
анатомічної ділянки й функціональну належність слизової
оболонки до жувального типу. Тинкторіальні властивості
поверхневих епітеліоцитів і кількісне переважання рогових
лусочок в епітелії ясен відображають механізми зроговіння
в нормі шляхом поетапного процесу, що розпочинається
з проміжних епітеліоцитів, поширюється на поверхневі
клітини у вигляді еозинофільних гранул цитоплазми з подальшим утворенням рогових лусочок. Цитологічна картина ясен у ділянці відпрепарованих девітальних зубів у
пацієнтів обох груп на 45-ту добу клінічних спостережень
представлена багатошаровим плоским епітелієм із проміжними й поверхневими клітинами, роговими лусочками з якісними змінами епітеліоцитів порівняно з показниками на момент первинного обстеження. У клітинному
складі ясен у ділянці вітальних зубів пацієнтів І групи відбулися якісні зміни проміжних епітеліоцитів з узурованою
плазмолемою та ознаками цитопатології. У цитоплазмі визначався глікоген у вигляді азурпозитивних гранул, що характеризує здатність багатошарового плоского епітелію до
його синтезу й накопичення в умовах запального процесу
в яснах. Клітинний склад ясен у ділянці вітальних зубів
пацієнтів ІІ групи також характеризувався багатошаровим
плоским епітелієм з переважанням проміжних базофільних епітеліоцитів за умови наявності поверхневих клітин і
рогових лусочок. При цьому в проміжних клітинах ознаки
цитопатології здебільшого відсутні.
Висновки. Вищенаведені тинкторіальні відмінності епітеліоцитів у клітинному складі ясен пацієнтів обох
груп у динаміці клінічних спостережень відображають
функціонування захисних механізмів тканин ясен і забезпечують їх гомеостаз.
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Імовірність розвитку абфракцій
на зубах верхньої і нижньої щелеп
у пацієнтів з генералізованим
пародонтитом відповідно до гендерної
приналежності
Актуальність. На сьогодні питання розвитку некаріозних уражень твердих тканин зубів не втрачає
своєї актуальності, особливо в пацієнтів з генералізованим пародонтитом. Серед них головне місце
посідає абфракція — патологічна втрата твердих
тканин зуба, поширеність якої збільшується з віком і становить від 27 до 85 % (Gargi S., 2013). У
пацієнтів з пародонтитом унаслідок резорбції альвеолярного відростка у тканинах пародонта відбувається структурна й функціональна дезінтеграція,
результатом якої є оголення шийок і коренів зубів,
що робить оголений цемент кореня зуба чутливим
до дії несприятливих факторів і збільшує ризик
розвитку цервікальних уражень твердих тканин зубів, які не лише спричинюють естетичні недоліки,
але й можуть призвести до втрати зубів. Вивчення
ймовірності розвитку абфракцій дозволить обрати
й застосувати необхідний алгоритм профілактичних заходів для запобігання втраті твердих тканин
зубів.
Мета дослідження: вивчити ймовірність розвитку абфракцій на зубах верхньої і нижньої щелеп у пацієнтів з
генералізованим пародонтитом відповідно до гендерної
приналежності.
Матеріали та методи. Вивчали наявність абфракцій у 133 пацієнтів з генералізованим пародонтитом
віком 20–59 років. Відповідно до гендерної приналежності пацієнти були розподілені на групу чоловіків, яка включала 63 осіб, і групу жінок, до якої увійшло 70 осіб. Фіксацію даних уражень проводили
інструментально при візуальному огляді порожнини рота. Абфракцію визначали як видимі дефекти
твердих тканин різної за контуром форми поверхні з
блюдцеподібною або клиноподібною формою поперечного перерізу без градації глибини уражень, після
чого дані вносили до карти.
Результати. В осіб чоловічої статі найвища ймовірність розвитку абфракцій на верхній щелепі спостерігалась на лівому іклі й становила 34,38 %, на
нижній щелепі — на правому премолярі — 48,53 %. В
осіб жіночої статі найвища ймовірність розвитку абфракцій на верхній щелепі була на лівому іклі, вона
становила 40,63 %, на нижній щелепі — на правому
премолярі — 72,06 %.
Висновки. Отже, знання прогнозованої імовірності розвитку абфракцій у пацієнтів з генералізованим пародонтитом дозволяє передбачити патологічну
втрату твердих тканин зубів й запобігти її розвитку,
застосувавши відповідний алгоритм профілактичних
заходів.
62

Клініко-імунологічні аспекти пацієнтів
із хронічним рецидивуючим афтозним
стоматитом
Актуальність. Хронічний рецидивуючий афтозний
стоматит (ХРАС) є одним з найбільш поширених захворювань слизової оболонки порожнини рота, що характеризується періодичним виникненням рецидивуючих
афт, здебільшого без певної закономірності, і відзначається тривалим перебігом і болем. Проблема повного вилікування даного захворювання залишається відкритою,
адже в більшості випадків воно є симптоматичним і малоефективним, що більшою мірою пов’язано з недостатнім
розумінням етіопатогенетичного фактора захворювання.
Мета дослідження: визначення й деталізація деяких
клініко-імунологічних аспектів перебігу ХРАС.
Матеріали та методи. За допомогою основних клінічних методів об’єктивізували стоматологічний статус
пацієнтів із ХРАС. Із додаткових методів обстеження паралельно із загальним і біохімічним аналізом крові призначали дослідження лімфоцитарного профілю периферичної крові (Sinevo, ІMD).
Результати та обговорення. Основними скаргами пацієнтів із ХРАС були біль, наявність виразок, утруднення
вживання їжі й мовлення. З анамнезу — довга тривалість
захворювання й рецидивний характер з тенденцією до
збільшення частоти. Ремісія тривала від кількох місяців до
5–7 днів. Слід відзначити, що 9 осіб (82 %) відмічали наявність подібної симптоматики в близьких родичів. 9 осіб
(82 %) відчували дискомфорт і біль у ділянках, де згодом
утворювалися афти. 6 осіб (55 %) із супутніх захворювань
відмічали патологію травного каналу. Об’єктивно — у 10
осіб (91 %) афти були розташовані в передніх відділах порожнини рота. Афти зазвичай поодинокі, округлої або
овальної форми, вкриті фібринозним нальотом з вінчиком
гіперемії по периферії. Пальпаторно елементи ураження
різко болісні, м’які. Слизова оболонка, на тлі якої розташовані афти, гіперемійована, набрякла, болюча. У 6 осіб
(55 %) поява афт супроводжувалась слабкістю, гіподинамією і зниженням працездатності. Результати проведених
досліджень дають можливість говорити про вірогідне зниження індексу імунорегуляції (до 0,70 ± 0,01), а саме співвідношення Т-хелперів і Т-супресорів (СD4/СD8), порівняно з референтними даними (1,59 ± 0,08).
Висновки. Отже, хворі на ХРАС — молоді пацієнти, середній вік яких становить 27 років. За результатами
суб’єктивних методів обстеження слід відзначити роль
спадкового чинника. Розвитку афти передує трансформація первинного елемента ураження — плями, яка підвищується над рівнем здорових тканин — в ерозію округлої чи
овальної форми, вкриту фібринозним нальотом та оточену
вінчиком гіперемії — афту, надалі відбувається її епітелізація. Середня тривалість захворювання становила 7–10
діб. У хворих на ХРАС зареєстровано вірогідне зниження
індексу імунорегуляції порівняно з референтними даними.
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Особливості функціонування фагоцитуючих
клітин крові за умови ліпополісахаридіндукованого пародонтиту у поєднанні
із хронічною гіпергомоцистеїнемією
Актуальність. Перспективним напрямом вивчення патогенезу генералізованого пародонтиту (ГП) є
виявлення факторів, що впливають на весь організм
людини і тканини пародонта зокрема. Одним із таких
факторів є гомоцистеїн. Дані щодо взаємозв’язку гіпергомоцистеїнемії (ГГЦ) та прогресування ГП є обмеженими та суперечливими. Водночас у запальних
реакціях особливу роль відіграють нейтрофіли, які першими надходять до вогнища запалення та є здатними
до фагоцитозу.
Метою дослідження було з’ясувати особливості
функціонування нейтрофілів крові за умови ліпополісахаридіндукованого пародонтиту (ЛПС-індукованого
пародонтиту) на тлі хронічної ГГЦ.
Матеріали та методи. Дослідження проведені на 48
білих нелінійних статевозрілих щурах-самцях з масою
180–200 г, які були поділені на такі групи: I — контрольна група (n = 12); ІІ — тварини з ЛПС-індукованим
пародонтитом; ІІІ — тварини з хронічною тіолактоновою ГГЦ (n = 12); IV — тварини з ЛПС-індукованим
пародонтитом на тлі хронічної тіолактонової ГГЦ
(n = 12). Популяцію нейтрофілів крові отримували за
допомогою центрифугування на подвійному градієнті щільності 1,077 і 1,093 фіколу-верографіну. Аналіз зразків проводили на проточному цитометрі Epics
XL («Beckman Coulter», США). Генерацію активних
форм оксигену (АФО) визначали за допомогою 2,7 дигідродихлорфлуоресцеїну діацетату («Sigma Aldrich»,
США); трансмембранний мітохондріальний потенціал
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(ΔΨm) — за допомогою набору реактивів «MitoScreen»
(«BD Pharmigen», США); апоптоз — за допомогою FITCміченого анексину V з набору реагентів «ANNEXIN V
FITC» («Beckman Coulter», США).
Результати та обговорення. Встановлено, що кількість нейтрофілів крові із підвищеною генерацією АФО
у щурів із ЛПС-індукованим пародонтитом без супутньої патології збільшилася на 87,9 % (р = 0,001) відносно контрольної групи. У щурів із ЛПС-індукованим пародонтитом на тлі хронічної ГГЦ даний показник зріс у
2,8 раза (р < 0,001) відносно контрольної групи, що на
50,5 % (р = 0,008) перевищувало дані за умови ЛПСіндукованого пародонтиту без супутньої патології. При
визначенні кількості нейтрофілів крові із зниженим
ΔΨm встановлено, що у щурів із ЛПС-індукованим
пародонтитом без супутньої патології даний показник зріс на 73,3 % (р = 0,001) відносно контрольної
групи, а у щурів із поєднаною патологією — у 2,5 раза
(р < 0,001), що на 42,3 % (р = 0,001) перевищувало дані
за умови ЛПС-індукованого пародонтиту без супутньої
патології. Гіперпродукція АФО і порушення цілісності зовнішньої мітохондріальної мембрани ініціює запуск апоптотичної загибелі клітин. Встановлено, що
у щурів із ЛПС-індукованим пародонтитом без супутньої патології кількість нейтрофілів крові із ознаками
апоптозу збільшилася в 2,1 раза (р < 0,001) відносно
контрольної групи. У щурів із ЛПС-індукованим пародонтитом на тлі хронічної ГГЦ даний показник зріс у
3,5 раза (р < 0,001) відносно контрольної групи, що на
71,4 % (р = 0,001) перевищувало дані за умови ЛПСіндукованого пародонтиту без супутньої патології.
Висновки. При ЛПС-індукованому пародонтиті
без супутньої патології нейтрофіли крові генерують
надмірну кількість АФО, що супроводжується порушенням цілісності внутрішньої мембрани мітохондрій та апоптозом. Хронічна ГГЦ посилює порушення функціонального стану нейтрофілів крові
за умови пародонтиту та підвищує їх програмовану
загибель.    
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