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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ В РОБОТІ 

 

АП          – активні продукти; 

ЗКЗП      – знімні конструкції зубних протезів; 

ЗМ          – залишковий мономер; 

ЗПП        – знімні пластинкові протези; 

ІКЗП       – індекс колонізаційної здатності протезів; 

МСМ      – молекули середньої маси; 

ОМБ       – окислювальна модифікація білків; 

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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ВСТУП 

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 [93]. При 

цьому, у 98% базиси ЗПП виготовляють з акрилових пластмас [171]. 

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 [172], 

кількість ускладнень при використанні знімних конструкцій зубних протезів (ЗКЗП) 

становила 81,0%, за даними І.В. Палійчука [155] – 84,26%. Значну етіологічну роль у 

виникненні протезних стоматитів відіграє токсична дія залишкового мономера (ЗМ), 

який призводить до сенсибілізації організму людини [32, 140, 222]. 

У клініці ортопедичної стоматології часто допускаються помилки в 

технології виготовлення акрилових знімних протезів, а тому отримують протези з 

різною кількістю ЗМ [222]. Для зниження ЗМ, нейтралізації негативної дії його та 

підвищення біологічної індиферентності акрилових знімних протезів запропоновано 

багато способів: полімеризацію акрилових пластмас мікрохвильовою енергією [180, 

245], ультразвуком [219], обробку поверхні протезів і апаратів у плазмі тліючого 

розряду [15], покриття протезів біологічно активними плівками [181] 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, 
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США, Росія), так і в Україні. Однак недостатньо відома їхня токсична, 

алергологічна дії, вивчення яких є актуальним для запобігання виникненню різних 

ускладнень із 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 

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». 
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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 влативостей 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 

доби.  

В експерименті на тваринах уперше вивчено біохімічні зміни в крові на 
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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». 
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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 

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 АМН 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 
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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, 

включеному до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS), 8 
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публікацій – у наукових конференціях та одному конгресі, 2 патенти України на 

корисну модель та 2 інформаційні листи. 
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РОЗДІЛ 1 

БАЗИСНІ МАТЕРІАЛИ ЗНІМНИХ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ ТА ЇХНІ 

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ (огляд літератури) 

 

1.1. Матеріали для виготовлення знімних пластинкових протезів, які 

використовуються в ортопедичній стоматології 

Найбільш доступним і ефективним методом лікування повної та часткової 

відсутності зубів було і залишається виготовлення ЗКЗП. В загальному потреба 

населення в таких конструкціях різна в різних регіонах і становить 25,3% дорослого 

населення України [10, 93, 248]. 

Основу ЗКЗП складає базис протеза, до якого фіксуються штучні зуби, 

кламери та інші складові частини. Він безпосередньо контактує зі слизовою 

оболонкою ротової порожнини (СОРП) і повинен відповідати наступним 

характеристикам: володіти достатньою стійкістю (міцністю і еластичністю) до 

жувального тиску та не деформуватися при тривалому використанні знімного 

протеза, бути нешкідливим, негігроскопічним і не піддаватися корозії в РП, 

імітувати і зберігати колір СОРП, легко формуватися і оброблятися, сполучатися з 

штучними зубами і кламерами. 

Впродовж тривалого часу в якості базисного матеріалу застосовувався каучук. 

Довгий час натуральний каучук був єдиним матеріалом, крім металів, для 

виготовлення базисів знімних протезів. Однак, пористість каучуку, висока питома 

вага, його дефіцитність, важка обробка, специфічний запах, складний технологічний 

процес виготовлення знімних протезів та інші негативні властивості послужили 

причиною для пошуків інших базисних матеріалів. 

Матеріали на основі різних похідних акрилової та метакрилової кислот  

з’явились в стоматології в середині XX століття, витіснивши каучук, який був 

основним базисним матеріалом протягом більше 100 років. Дослідники вважають, 

що ці полімерні матеріали ще довгий час будуть основними для виготовлення ЗКЗП. 

У першу чергу вони привертають увагу цілим спектром позитивних своїх якостей – 
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відносною доступністю, дешевизною, хорошою імітацією кольору тканин РП, 

високою технологічністю. Про популярність даних матеріалів свідчить і постійна 

поява на ринку стоматологічних послуг нових їхніх видів та аналогів; основні 

розробки, однак, проводяться з метою вдосконалення існуючих полімерів і надання 

їм заданих властивостей [38, 58, 246]. 

Перші вітчизняні розробки по виготовленню базисів ЗКЗП на основі 

поліметилметакрилату для застосування в стоматологічній практиці відносились до 

40-х років [186]. Група вчених Московського обласного інституту травматології, 

ортопедії та ортопедичного лікування під керівництвом Б.Н. Биніна та І.І. Ревзина 

розробили і впровадили в практику ортопедичного лікування пластмасу АКР-7. 

Основною перевагою пластмаси АКР-7 є відносна хімічна інертність, що і стало 

причиною повного витіснення зуботехнічного каучуку як базисного матеріалу з 

ортопедичної стоматології [39]. Поява акрилових полімерів сприяла розробці нових 

конструкцій. Унаслідок цього значно підвищилася функціональна цінність та 

естетичні властивості  знімних зубних протезів, що привело до зниження кількості 

ускладнень, пов’язаних із ортопедичним лікуванням ЗКЗП [8]. 

Подальше поліпшення властивостей полімеризату, що отриманий на основі 

поліметилметакрилату, привело до створення просторово-структурованих 

сополімерних композицій. Полімеризати цих композицій містять спеціальні 

зшиваючі агенти, що створюють поперечні зв’язки між макромолекулами полімеру 

[57, 105, 106, 226]. Представниками цих композицій є пластмаси «Етакрил», 

«Акрел», «Бакрил», «Фторакс», «Акроніл» [62]. 

Так, вітчизняною промисловістю випускається базисний матеріал «Етакрил», 

який являє собою статичний потрійний сополімер метилметакрилату, етилового 

ефіру метакрилової кислоти і метилового ефіру акрилової кислоти.  

Подібним до пластмаси «Етакрил» був синтезований вітчизняний базисний 

матеріал «Акрел». Однак матеріал володів низькими міцнісними показниками та 

містив достатньо високий вміст ЗМ. 

Підвищеною стійкістю до розтріскування, стирання, високою ударною 

в’язкістю і стійкістю до вигинів, у порівнянні з іншими, володіє акрилова пластмаса 
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для базисів знімних протезів «Бакрил». 

Пластмаса «Фторакс» – фторвмісний акриловий співполімер для виготовлення 

базисів знімних протезів, яка має хороші фізико-хімічні властивості: підвищена 

міцність, хімічна стійкість. Вона є напівпрозора і за кольором відповідає м’яким 

тканинам РП.  

Близькою до міцності «Фторакса» є пластмаса «Акроніл», яка володіє 

добрими міцнісними властивостями та низьким водопоглинанням. 

Безколірна базисна пластмаса випускається на основі очищеного від 

стабілізатора поліметилметакрилату, що містить тивумін, який запобігає старінню 

пластмаси під дією агресивного середовища і застосовується для виготовлення 

базисів знімних протезів у тих випадках, коли є явища несприйняття до барвника 

базиса [183]. На відміну від подібних матеріалів він має підвищену тривкість та 

прозорість.  

Для підвищення міцнісних показників статичного вигину і питомої ударної 

в'язкості були проведені вдосконалення зарубіжними дослідниками з армування 

пластмаси скловолокном [252, 260, 261, 277, 288, 290] 

У кінці минулого століття за кордоном був проведений ряд досліджень з 

армування акрилових пластмас поліетиленовими волокнами для поліпшення фізико-

механічних показників пластмас та зниження усадки [207, 252, 277, 290, 291]. 

Перспективним напрямком в цій області вважається армування пластмас за 

допомогою надміцних поліамідних волокон, сітки чи наповнювача [228, 252, 277, 

286]. 

Надміцна пластмаса гарячої полімеризації «Vertex Implacryl» фірми 

«DENTIMEX» (США) використовується для виготовлення базисів ЗПП: часткових, 

повних, знімних зубних протезів з опорою на імплантати. "Implacryl" володіє 

високою ударною в'язкістю, на 50% перевищує аналогічний показник у звичайних 

базисних пластмасах, тому стійка до руйнування. «Vertex ТМ Implacryl» у поєднанні 

з барвниками для акрилових пластмас «Acrilic Stain» дозволяє виготовляти не тільки 

надійні, але й естетичні зубні протези. «Implacryl» не містить кадмію, тому  

відповідає вимогам директиви 93/42 Європейського випробовувального стандарту 
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«Медичні засоби». 

Серед інших базисних пластмас гарячої полімеризації відомі такі як «Палавіт 

55» фірми «Kulzer» (Німеччина), «Кронфін» фірми «Merz» (Німеччина), «Vertex 

Rapid Simplified» фірми «DENTIMEX» (CШA). 

Для отримання базисів знімних протезів компоненти акрилових пластмас 

підлягають переробці. Одним з основних технологічних прийомів їхньої переробки 

є метод компресійного та литтєвого формування пластмаси в стоматологічні 

кювети. Однак, дослідниками відмічається ряд серйозних недоліків знімних 

протезів, отриманих компресійним методом – порушення форми і зміна висоти 

прикусу внаслідок усадки, утворення пор [26, 138, 221]. При формуванні базисів 

знімних протезів вказаним методом, після замішування полімеру з мономером, 

проходить розчинення емульсійних частинок порошку і об’єм маси збільшується, а 

під час полімеризації зменшується за рахунок полімеризації мономеру, тому 

складаються умови для утворення пор в полімеризатах, що в свою чергу знижує 

якість останніх. Недоліком методу є і виникнення явища грату при зближенні 

половин кювети [28, 222]. Виготовлені таким способом знімні протези мають 

підвищений вміст ЗМ, що знижує механічні властивості його і зумовлює негативну 

дію його на тканини протезного ложа [164, 273]. 

Таких недоліків вдається уникнути, використовуючи інший, новіший, і, без 

сумніву, перспективніший метод – литтєвого пресування [16]. В даному випадку 

знімний протез отримується точного розміру. Як показують проведені дослідження 

[72, 129], адаптація до знімних протезів, виготовлених таким методом, протікає 

швидше. На жаль, проведені у вигляді анкетування дослідження серед лікарів-

ортопедів та зубних техніків [164, 192], свідчать про те, що лише незначна їхня 

частина ознайомлена та застосовує метод литтєвого пресування в практичній 

діяльності; більшість з них, незважаючи на всі переваги методу, і надалі 

використовують метод компресійного пресування. 

Іншим важливим фактором, який впливає на якісні характеристики ЗПП є етап 

полімеризації пластмаси. Частіше вона проводиться вологим способом. Проте 

кращих фізико-хімічних показників пластмасових зразків вдається досягнути, 
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полімеризуючи їх сухим способом – у термостатах чи сухожарових шафах [161, 

191]. Є дані про застосування двостадійної полімеризації, яка включає направлену 

та подальшу полімеризацію в сухожаровій шафі. При цьому повільне охолодження 

готового протеза має значення для забезпечення стадії релаксації полімерних 

ланцюгів і запобігання виникнення внутрішніх напружень [71]. Важливим 

моментом є дотримання режимів виготовлення знімних протезів, які часто 

порушуються внаслідок недосконалості технологічного обладнання і низької 

технологічної дисципліни виконавців [47, 161, 191]. 

Автори, аналізуючи існуючі методики по обробці акрилових полімерів, 

відмічають, що будь-яке, навіть незначне скорочення періоду полімеризації 

пластмаси, приводить до серйозних змін фізико-біологічних властивостей 

виготовлених знімних протезів. Робота з акриловими пластмасами взагалі вимагає 

ретельного дотримання вимог до кожного з технологічних етапів, бо навіть незначне 

порушення їх призводить до зниження міцнісних і біологічних властивостей готової 

конструкції (пористість, деформації, рівень ЗМ та ін.) [37, 71, 161, 164].  

Поряд із загальноприйнятими методами полімеризації пластмас та для 

нейтралізації негативної дії акрилових базисних матеріалів розвиваються і 

апробуються інші, запропоновані в останні роки способи: мікрохвильової 

полімеризації акрилових пластмас [112, 245], використання надвисокочастотного – 

опромінення при полімеризації акрилових пластмас [132], обробка поверхні протезів 

і апаратів у плазмі тліючого розряду [25], покриття біологічно активними плівками 

знімних протезів [181].  

Полімеризація мікрохвильовою енергією володіє перевагою економії часу 

порівняно з класичними способами. Таким чином полімеризується пластмаса 

«Microbase» (виробник – фірма «Дентсплай», США). Процес відбувається в 

спеціальних мікрохвильових печах протягом кількох хвилин. Пластмаси такого типу 

є однокомпонентними (фасуються в картріджі в пастоподібному стані), крім того 

вони не містять метилметакрилату [224]. 

Пластмаса мікрохвильової полімеризації АКР-МВ представляє собою 

традиційний комплект. При короткочасному режимі мікрохвильової полімеризації 
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(3 хв. при 100% потужності) вона перетворюється в однорідний полімеризат із 

фізико-механічними показниками, які відповідають вимогам МС 1567 [180]. 

Подібною базисною пластмасою для полімеризації в мікрохвильовій печі є 

ACRON MS фірми «GC» (Японія). Для роботи з нею слід використовувати спеціальну 

кювету для полімеризації в мікрохвильовій печі типу «ACRON FRP Flask». Вона 

виготовлена з особливої пластмаси, посиленої скловолокном, пропускає 

мікрохвильове випромінювання на 100%.  

На думку багатьох закордонних авторів, на сучасному етапі розвитку хімії, 

гідної заміни акриловим пластмасам як базиса знімних протезів, найближчим часом 

не очікується [262, 266, 287, 289] 

За даними вітчизняних науковців, ЗКЗП виготовляються в 91-98 % випадках 

із використанням акрилових пластмас [155, 171], які мають достатньо високі 

естетичні й функціональні властивості та прості в технології виготовлення [219] і 

все ще залишатимуться основними та найпоширенішими  конструкційними 

матеріалами ЗП [15, 82, 241].  

Новим напрямом у вдосконаленні базисних матеріалів ЗКЗП є пластмаси 

світлової полімеризації. Фотополімерною є, наприклад, пластмаса «Triad» 

(«Дентсплай», США) – зшитий полімер, що має структуру взаємопроникаючої сітки. 

При полімеризації такі пластмаси дають незначну усадку, яку компенсують 

витримкою у воді. Перевагою матеріалів такого типу є відсутність в них 

метилметакрилату [224]. 

Однак, широке використання таких пластмас обмежене із-за відсутності 

спеціального устаткування для їхного виготовлення. Відсутні дані й про їхні 

медико-біологічні властивості та безпосередній їхній вплив на СОРП. 

Як альтернативу акриловим полімерам ряд авторів пропонують застосовувати 

в якості базисних матеріалів ЗКЗП різноманітні метали та їхні сплави. Виготовлення 

знімних протезів із литими металевими базисами є методом вибору при 

ортопедичному лікуванні пацієнтів з алергіями до базисних пластмас, оскільки 

вдається уникнути безпосереднього площинного контакту пластмаси до СОПЛ [55, 

193]. Доведений певний сприятливий вплив металевих базисів, порівняно з 
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пластмасовими, за допомогою, зокрема, вивчення динаміки змін температури СОРП 

при використанні в пацієнтів різних видів знімних протезів [194]. Проте широке 

впровадження металевих базисів стримується дорожнечею, недосконалістю 

технологій їхного виготовлення, значними затратами часу та праці. Крім того, 

досить часто в пацієнтів, що страждають алергіями до пластмас, спостерігається 

загальний несприятливий стан організму, і на цьому фоні, в подальшому, може 

виявлятися і несприйняття сплавів металів, які використовуються для виготовлення 

ЗКЗП [13]. 

Одним з альтернативних конструкційних матеріалів для ЗПП є термопластичні 

полімери та сополімери (термопласти) [177]. 

У випадку виникнення алергічного чи іншого виду протезного стоматиту при 

використанні акрилових ЗПП  рекомендують, в окремих випадках, використовувати 

інші матеріали [36, 115, 182] та удосконалені методи виготовлення біоінертних ЗПП. 

[196, 197, 199, 200, 241, 242]. 

Так, ще в 1935 р. група вчених компанії Du Pont під керівництвом лікаря 

Волласа Каротерза розробила матеріал, який складався з гідрогену, азоту, кисню та 

карбону – нейлон або поліамід [284]. 

Нейлон представляє собою матеріал, який отримують реакцією між  

гексаметиленовим диаміном і адипіновою кислотою. Він володіє високою фізичною 

міцністю, температурною та хімічною стійкістю.  За своєю структурою матеріал є 

напівпрозорим і володіє високими естетичними властивостями [269]. Проте і вони 

не знайшли свого широкого використання в якості конструкційного базисного 

матеріалу для знімних протезів. 

Термопластичні базисні матеріали володіють низкою позитивних якостей: 

відсутністю вільних мономерів (Warner E., [294]), позбавлені ЗМ і практично не 

мають пористості (Огородников М. Ю., [134]), опірні до розчинення (Дезертинский 

А. Б., [42]), володіють більшою еластичністю і міцністю в порівнянні з акриловими 

пластмасами (Васильчук А. С., [18], Рыжова И. П., [206], Wostmann B. et al., [272]), 

негігроскопічні (Huang C. C., [270]), які сприяють, на думку деяких авторів,  кращій 

адаптації (Трегубов И. Д., [223],     Шутурминский В. Г., [198]). 
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Однак, слід зауважити, що основною сферою застосування таких 

безакрилових знімних протезів є часткова відсутність зубного ряду. При лікуванні 

пацієнтів із повною відсутністю зубів з'являється ряд проблемних моментів, 

пов'язаних, насамперед, із зміною еластичності знімного протеза під дією 

температури РП і погіршенням його стабілізації та фіксації під час жувального 

навантаження (Жолудев С. Е., [53]). Через іншу низку їхніх недоліків, даний вид 

пластмас не знайшов широкого застосування в якості базисного конструкційного 

матеріалу і використовується обмежено, як вказують дослідження, тільки в 1,93 % 

випадках [18, 42, 53, 133, 134, 155, 206, 223, 247, 270, 272, 294]. 

Перспективним в області матеріалознавства ортопедичного лікування ЗКЗП 

вбачається пошук нових біологічно інертних базисних матеріалів та використання 

простих у використанні методів виготовлення ЗКЗП [139, 198, 237]. У теперішній 

час нашими і закордонними вченими розроблено багато різновидностей пластмас, 

які пропонуються для базисів знімних протезів. Важливими залишаються повністю 

не вивчені їхні медико-біологічні та фізико-хімічні властивості. 

Проведений аналіз характеристик базисних матеріалів, які використовуються 

для ЗКЗП показав, що незважаючи на їхню велику різновидність, акрилові 

пластмаси ще довгий час залишатимуться основними конструкційними матеріалами 

даного виду ортопедичного лікування. 

1.2. Колонізація ротової порожнини і базисів знімних пластинкових 

протезів мікробною флорою та її вплив на стан слизової оболонки ротової 

порожнини 

Наявність в РП слаболужної реакції слини, оптимальної вологості, відповідної 

температури та поживних речовин – створюють сприятливі умови для розвитку 

близько 400 видів мікроорганізмів та 200 видів грибів [24, 70, 102]. В ній мирно 

співіснують десятки видів мікроорганізмів, які вегетують на слизовій оболонці (СО) 

і на поверхні зубів.  

Заселення мікроорганізмами СОРП здійснюється поступово з моменту 

народження дитини і до періоду, поки є вільні місця (рецептори) на епітеліоцитах 

для адгезії мікроорганізмів – представників нормальної мікрофлори [63, 97, 114, 
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119]. Першими в РП новонароджених колонізуються мікробні бактерії - «піонери», а 

саме стрептококи (S.mitis, S.oralis, S.salivarius), які заповнюють певні ніші 

епітеліоцитів, змінюють умови середовища, у результаті чого сприяють 

розмноженню нових популяцій. Із часом досягається певна відносна стабільність 

мікрофлори РП,  яка взаємофункціонує і базується на гомеостазі [35, 295]. 

Адгезія і колонізація – складні процеси, які реалізуються на основі комплексу 

специфічних і неспецифічних взаємодій між епітеліальними і мікробними 

клітинами. У зв’язку з цим фактори, які послаблюють адгезію і колонізацію 

мікроорганізмів СО, слід розглядати як елемент захисту, який діє в рамках 

місцевого імунітету. Важлива роль відводиться нормальній мікрофлорі [2, 31, 233, 

234, 244]. 

За даними наукових досліджень, інтенсивність природної адгезії епітелію 

СОРП у здорових осіб становить в середньому 10-50 мікроорганізмів. Це 

представники  грампозитивної мікрофлори (стрептококи, стафілококи, лактобацили, 

актиноміцети) та грамнегативні (бактероїди, фузобактерії, пептококи тощо) бактерії 

[84, 118, 119, 188, 259]. Виділяючи антибактеріальні речовини, вони утворюють 

своєрідну плівку, яка перешкоджає колонізації іншими, у першу чергу патогенними 

і умовно-патогенними мікроорганізмами [14]. Ці процеси супроводжуються значним 

збільшенням продуктів їхнього метаболізму, які безпосередньо та опосередковано 

можуть зумовлювати дистрофічні і деструктивні зміни в епітеліальних тканинах 

СОРП (набряк клітинних структур, явища вегетації епітелію в навколишню 

сполучну тканину) та порушення процесів регенерації епітелію [2, 64]. 

Одним із факторів, які впливають на гомеостаз і зміни мікробного балансу РП 

є використання ЗПП [202].  

На сучасному етапі розвитку ортопедичної стоматології лікування ЗПП 

повинно розглядатися з врахуванням комплексного впливу на всю зубощелепну 

систему, так як знімний протез здійснює не тільки профілактичну і лікувальну дію, 

але й негативно впливає на навколишні тканини і органи РП, сприяючи розвитку 

патогенної мікрофлори [96, 249]. 

Навіть при використанні адгезивного засобу, який відмежовує СОПЛ від 
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базиса ЗПП відмічається дискомплексація епітеліоцитів поверхневого шару, 

набухання їхньої цитоплазми, яке супроводжується порушенням процесів 

зроговіння [109, 190].  

Однією з важливих проблем лікування часткової та повної відсутності зубів 

залишається та, що ЗКЗП досить часто викликають у пацієнтів різні ускладнення, 

вони найчастіше проявляються запально-реактивними змінами тканин протезного 

ложа, що складають 40-70% [117]. Патогенетичний механізм їхнього розвитку 

зумовлений  факторами, спричиненими безпосередньо механічним тиском знімного 

протеза, хімічними компонентами базисного матеріалу на тлі порушень 

мікробіоценозу та імунологічної резистентності РП  [101, 117, 232].  

Відомо, що мікроорганізми можуть утворювати свої колонії на полімерних 

матеріалах. Тому впродовж останнього часу дослідники все більшу увагу 

приділяють вивченню колонізації мікроорганізмів на базисних матеріалах, які 

використовуються для виготовлення ЗКЗП в ортопедичній стоматології [29, 45, 123, 

124, 130]. 

Використання ЗПП призводить до порушенням мікробної рівноваги РП [212] і 

виходом мікробів за межі природної екологічної ніші, розвитком дисбактеріозу [68, 

119] та розвитку ряду запальних захворювань СО після проведення ортопедичного 

лікування [3, 140, 165, 178, 179].  

Як правило, ЗПП з акрилових пластмас у РП зберігають свою функціональну 

цінність близько трьох років [128, 162]. 

За даними Кузнєцова  В. В. [84] стан мікробної флори РП у пацієнтів із 

повною відсутністю зубів змінюється за рахунок постійного злущування епітелію 

СО  внаслідок підвищеного її навантаження. Після ортопедичного лікування – через 

один місяць, на СО значно збільшується кількість мікроорганізмів та з’являються 

гриби. При використанні ЗПП більше 5 років в глибоких шарах пластмаси його 

висіваються дріжджеподібні гриби, які руйнують поверхню базиса протеза [78, 84].  

При посіві мазків із внутрішньої поверхні знімних протезів на живильні 

середовища в усіх обстежених пацієнтів встановлено інтенсивний ріст багатьох 

колоній стафілококів і стрептококів. Так, у 22,3% пацієнтів виявлено  гриби роду 
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Candida, у 28,3% - вульгарний протей, а у 36,7% - кишкову паличку [37, 187]. 

Рожко П.Д. [195], вивчаючи мікрофлору РП пацієнтів, які використовували 

ЗПП впродовж трьох років, встановив збільшення кількості ентерококів, диплококів, 

патогенних стафілококів та дріжджеподібних грибів. Водночас зазначено 

зменшення кількості лактобактерій, грампозитивних паличок та негемолітичних 

стрептококів [195, 268]. 

Макєєв В.Ф. [110] встановив, що в пацієнтів із частковими ЗПП бактеріальне 

обсіменіння СОРП становить в межах 4-7 lg КУО/мл. Про зміну дисбалансу та 

видового складу мікрофлори РП свідчать дослідження й інших авторів, вказуючи 

про збільшення кількості стрептококів, ентерококів та появи представників роду 

Cytrobacter і золотистого стафілококу [251, 265]. Як правило, у таких пацієнтів, 

здебільшого, пригнічується резидентна мікрофлора і зберігається підвищене 

висівання патогенної та транзиторної мікрофлори. 

При лікуванні пацієнтів ЗКЗП досить часто виникають різні ускладнення у 

вигляді запальних та деструктивних змін СОПЛ [256]. Причинами таких ускладнень 

можуть бути: токсична дія ЗМ акрилових пластмас [168]; надмірний розвиток 

мікрофлори під знімним протезом внаслідок зниження функціональної активності 

слинних залоз, їхні ендо- і екзотоксини [237, 254, 263, 285], порушення активності 

ферментів антиоксидантної системи, погіршення кровопостачання та живлення СО 

внаслідок надлишкового тиску базиса протеза [46, 184, 227]. 

Значне зниження неспецифічної резистентності СОРП, що має місце при 

втраті зубів і використанні знімних зубних протезів, проявляється істотними 

відхиленнями мікробоценозу РП [159]. Після проведених досліджень У.Р. 

Никифорчин [141] спостерігала наявність тісного взаємозв’язку між характером 

мікрофлори, рівнем місцевого імунітету, наявністю і важкістю запального  процесу 

на СОРП. Про роль мікробіоценозу РП та факторів місцевого імунітету в патогенезі 

розвитку протезного стоматиту вказують й інші дслідження [167]. 

Несприятливими прогностичними ознаками перебігу патологічного процесу є 

зникнення нормальної мікрофлори, поява та інтенсивний ріст нерезидентних 

патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів [17, 141, 159].  
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До виникнення дисбактеріозу РП можуть призводити використання 

адгезивних засобів для покращення фіксації ЗПП, які володіють протимікробними 

властивостями щодо резидентної мікрофлори РП [21, 22, 91, 92, 125, 190]. У таких 

пацієнтів виникають явища дискомфорту в РП, печія, біль, стягнутість, сухість. При 

дослідженні СОРП запальні ураження виявлено в 55,26% пацієнтів із повними ПЗП 

на верхній щелепі та в 81,82% на нижній щелепі [23]. 

Слизова оболонка РП є місцем первинного контакту з агресивними 

компонентами складу стоматологічних конструкційних матеріалів, антигенами і 

продуктами життєдіяльності мікроорганізмів. Так, наявність знімних і незнімних 

ортопедичних конструкцій в РП та їхній незадовільний гігієнічний стан може 

сприяти розвитку кандидозного протезного стоматиту. Досить часто на тлі 

недостатньої ефективності місцевих і загальних захисних механізмів гриби роду C. 

аlbicans викликають запалення СОРП [52, 65, 99, 169, 203]. 

 Гриби роду C. аlbicans, як інфекційний фактор, не відіграють істотної ролі в 

патогенезі несприйнятті стоматологічних конструкційних матеріалів. Введення в РП 

знімного протеза може спонукати появі патологічних змін, що впливає на 

поліклональну активацію синтезу антитіл до нормальної чи умовно-патогенної 

мікрофлори РП, у тому числі і до грибів роду C. аlbicans. Комбінована дія 

стоматологічних конструкційних матеріалів посилена в пацієнтів, які мають 

антитіла в змішаній слині до грибів роду C. аlbicans [56, 65].    

У своїй роботі О.В. Маслов [116] дослідив, що у пацієнтів при ортопедичному 

лікуванні ЗПП через тиждень спостерігається підвищена кількість мікроорганізмів у 

ротових змивах, однак через місяць вона практично повертається до початкового 

рівня. У пацієнтів із протезними стоматитами через 1 міс збільшується частота 

висівання таких мікроорганізмів, як кишкова паличка, ентерокок, дріжджеподібні 

гриби і патогенний стафілокок [117, 137, 159].   

У пацієнтів із частковою втратою зубів мікробний фактор є провідним при 

виникненні запального процесу, що веде до зниження місцевого імунного захисту 

[12, 74].  Ступінь колонізації мікробною флорою РП залежить від адгезивних 

властивостей бактерій до різних видів матеріалів ортопедичних конструкцій [231].  
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При цьому встановлено, що найбільш стійкими до колонізації мікроорганізмів є 

металокерамічні конструкції, в меншій мірі – металеві, і найменшій – пластмасові. 

Як вважають деякі автори, ЗПП з акрилових і неакрилових пластмас є 

найбільш недостатньо гігієнічними і сприяють накопиченню мікробної флори [135, 

239]. Тому незадовільний стан гігієни РП є одним із найсерйозніших недоліків 

успішного ортопедичного лікування [87, 107, 135]. 

Особливу групу посідають грибкові ураження СОРП враховуючи велику 

адсорбційну здатність Candida albicans до стоматологічних полімерів [203, 258]. 

Встановлено, що питома вага кандидозних протезних стоматитів у загальній 

масі уражень СОРП в пацієнтів із повними ЗПП становить  42%, у пацієнтів із 

частковими ЗПП 29% і найменша - в осіб із бюгельними протезами 20 % [33, 34, 49, 

172]. За даними І. А. Паненко (2007), кількість ускладнень хронічного кандидозу РП 

в осіб із зубними знімними протезами становила 81,0%.  

Найрізноманітнішими можуть бути і фактори, які ведуть до порушення стану 

мікрофлори (вікові зміни, дія несприятливих екологічних факторів, застосування 

антибіотиків, гормонотерапія, хіміотерапія), зміни імунного статусу [215, 276, 278, 

282]. Тому все вище перераховане необхідно розглядати як єдине ціле, де роль 

пускового механізму належить, у кожному конкретному випадку, одному з цих 

компонентів [185, 225] , а корекція мікробіологічних порушень є обов’язковим 

елементом у комплексній терапії захворювань СОРП [201]. 

Ортопедичні конструкції з акрилових пластмас відрізняються достатньо 

високими естетичними і функціональними властивостями, простою технологією 

[219], проте несприятливо впливають на тканини протезного ложа за рахунок 

токсичного й алергічного впливу базиса ЗПП [32, 98, 170, 213].  

За даними досліджень, базиси акрилових ЗПП можуть призводити до гострих 

запальних процесів СОПЛ або больових відчуттів, відомі в науковій літературі як  

«синдром палаючого рота» [171]. 

При використанні в ортопедичній стоматології акрилових полімерів в якості 

базисних матеріалів ЗПП часто спостерігаються зміни запального і дистрофічного 

характеру не тільки в тканинах протезного ложа, а й усієї СОРП, які пов’язують з 
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механічною і токсично-алергічною дією матеріалу [41, 83, 98, 170, 257].  

А.В. Лепилин [98], при дослідженні біохімічних показників РП, встановив 

залежність їхніх зміни від часу використання пацієнтом знімних протезів і видом 

використовуваної пластмаси. Так, найбільш значні й стійкі зміни метаболізму і 

структурно-функціональних властивостей мембран СОРП спостерігаються при 

перебазуванні ЗПП полімером «Редонт-03». У пацієнтів, які використовують ЗПП із 

«Тревалону», «Етакрилу», «Фтораксу», зсуви біохімічних показників виражаються в 

меншій мірі [98].    

На позитивну динаміку біохімічних і фізико-хімічних показників ротової 

рідини пацієнтів із ЗПП можуть сприяти тільки використання медичних препаратів, 

зокрема таких як “Ехінацея” та “Декатилен”, які володіють бактерицидною дією 

відносно патогенної мікрофлори РП та “Гексаліз” і “Себідин”, які мають виражену 

елімінуючу здатність щодо представників транзиторної непатогенної і умовно-

патогенної мікрофлори РП [11, 19, 20]. 

Дослідженнями інших науковців доведено, що під впливом ЗПП відбуваються 

– порушення  функціональної активності слинних залоз [104, 204, 240, 293], 

інтенсифікація процесів перекисного окислення ліпідів, підвищення протеолітичної 

активності ротової рідини, зниження антиоксидантного захисту, які часто 

призводять до збільшення мікробного обсіменіння РП і розвитку протезних 

стоматитів [116, 128, 129, 131, 205].  

Впродовж останніх років визнана необхідність диференційованого підходу до 

вибору конструкційного матеріалу для виготовлення ЗПП з врахуванням 

індивідуальних властивостей стоматологічного і соматичного статусу, а також 

мікроекології РП пацієнта [3, 12, 85]. Це зумовлено негативною дією 

конструкційного матеріалу на СОПЛ та організм у цілому [76, 271].  

Вибір конструкційного матеріалу здійснюється не тільки за його фізико-

хімічними характеристиками, але й за біологічною дією на навколишні тканини РП, 

зокрема враховують можливість виникнення алергічної та токсичної реакції на 

пластмасові базиси знімних протезів [3, 231, 243]. 

У кожного базисного матеріалу, залежно від його фізико-хімічних параметрів і 
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типу полімеризації, існує характерний якісний та кількісний профіль адгезії 

мікроорганізмів, які істотно відрізняються по ступеню адгезії стабілізуючих і 

пародонтопатогенних мікроорганізмів РП, а також грибів роду Candida. Матеріали 

холодної полімеризації відрізняються більш високим ступенем адгезії агресивної 

флори, ніж матеріали гарячої та СВЧ-полімеризації [3]. 

Однією з поширених проблем ортопедичного лікування частковими або 

повними ЗПП є виникнення запального процесу СОРП [176].  

У 65% використання пацієнтами знімних протезів призводить до розвитку 

протезних стоматитів, при цьому кількість мікроорганізмів на одному протезі в 

середньому складає 1 х 106 – 2 х 109 мікробних клітин [250]. Відомо, що деякі з них 

можуть володіти факторами вірулентності й викликати запальний процес СОРП 

[163, 231]. Мікроскопічними дослідженнями встановлено, що у пацієнтів з 

гіперемованою СОРП в 90% випадків на внутрішній поверхні базисів знімних 

протезів і в 60% на СОПЛ виявляються різноманітні види грибів [54].  

Мікрофлора, яка присутня на поверхні ЗПП, має місцеву і загальну дію на 

організм. Місцева дія зумовлена виділенням бактеріальних токсинів, які сприяють 

розвитку запального процесу СОПЛ. Загальна дія –  виникнення стану сенсибілізації 

і зміни імунологічної реактивності організму. Бактеріальні антигени здатні 

утворювати комплекси антиген-антитіло, які активують систему комплементу і 

вивільняють біологічні активні медіатори запалення [72, 75, 77, 156, 250].  

Джерелом сенсибілізації можуть виступати різні хімічні речовини, у тому 

числі, різноманітні компоненти базисів ЗПП, які відіграють роль подразника 

токсичної і алергічної дії [86]. 

Відомо, що мікроорганізми можуть впливати на полімерні матеріали. Від 

ступеня обсіменіння полімерних матеріалів, які використовуються в стоматології, 

буде залежати не тільки їхня конструкційна цілісність і терміни використання, але й 

реакція організму на ці матеріали, розвиток запальних та алергічних реакцій. 

Обґрунтуванням вибору в якості тест-мікроорганізмів бактерій виду P. 

eruginosa і представників дріжджеподібної флори C. аlbicans є дані про те, що вони 

тривалий час зберігають життєздатність, а при наявності живильних середовищ 
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розмножуються на поверхні полімерних матеріалів і можуть бути причиною 

виникнення гнійно-запальних захворювань у РП. Бактерії виду S. аureus є типовими 

представниками потенційно патогенної мікрофлори, а мікроорганізми типу E. сoli 

розглядають як санітарно показові мікроорганізми [60]. 

Необхідно зазначити, що як ЗПП із акрилових пластмас порушують мікробний 

баланс у РП, так, у свою чергу, і мікроорганізми та продукти їхньої життєдіяльності 

змінюють властивості акрилових пластмас і тим самим погіршують якість протезів. 

Так, дослідження показали, що поліметилакрилати володіють тимчасовими 

бактеріостатичними властивостями за рахунок наявності залишкового мономеру, 

який інтенсивно проникає у ротову рідину в ранній період використання ЗПП [120]. 

Іншими дослідженнями встановлено, що ступінь дії мікрофлори, особливо 

кислотопродукуючої, на пластмаси залежить від терміну використання знімних 

протезів. При тривалому використанні ЗПП мікроорганізми проникають в товщину 

пластмаси на глибину 1,5 – 2,5 мм, де розмножуються і функціонують [84, 250].  

С. Д. Арутюнов [3] свої дослідження спрямовував на вивчення мікробної 

адгезії до багатьох конструкційних базисних матеріалів ЗПП. Вибіркове 

накопичення найбільш агресивних мікроорганізмів може призвести до порушення 

мікробіоценозу РП і розвитку, після ортопедичного лікування, ускладнень 

запального характеру. Тому, одним із патогенетичних факторів виникнення 

ускладнень СОРП є вид конструкційного матеріалу з якого виготовляють базис ЗПП 

[103, 210].   

Отримані дані інших авторів свідчать про наявність прямої залежності змін 

СОРП від впливу пластмас, з яких виготовляють базис ЗПП. Одним із серйозних 

їхніх недоліків є те, що пластмасові базиси ЗПП можуть бути причиною виникнення 

протезних стоматитів. [238, 253].   

Дослідженнями І. В. Палійчука [155] встановлено, що при використанні ЗКЗП 

у 84,26 % пацієнтів виникають різноманітні зміни СОРП: у 7,17% випадках 

травматичний, у 14,03% – токсичний, у 21,31% – алергічний, у 25,8% – кандидозний 

і у 15,95% – комбінований протезні стоматити. 

Причинами змін у ділянках протезного ложа може бути не тільки матеріал, з 
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якого виготовлено протез, але і спадкові фактори [160], які провокують розвиток 

реактивних змін, таких як патогенна мікрофлора РП, ослаблення факторів 

резистентності, місцевого імунітету РП [165, 231] та стану імунної системи 

організму [157, 158]. 

Аналізуючи причини ускладнень СОПЛ більшість авторів відзначають 

декілька чинників патологічного процесу: наявність токсичної дії ЗМ, який 

вимивається зі знімного протеза в РП і подразнює СО; шорсткість акрилових базисів 

у вигляді пор, горбків, шипів, гострих гребенів, нерівностей на внутрішній поверхні 

ЗПП, що призводить до механічного пошкодження СО [5]; зниження імунної 

резистентності організму, що призводить до підвищеної колонізації внутрішньої 

поверхні ЗПП грибами C. Albicans та надмірною індивідуальною чутливістю до 

акрилових пластмас [166, 171]. 

Дані літератури свідчать, що ЗПП з акрилових пластмас у ряді випадків 

можуть викликати патологічні зміни СОПЛ, яка безпосередньо контактує з базисом 

протеза і здійснювати механічну, хіміко-токсичну, сенсибілізуючу і термоізолюючу 

дію. При цьому зазначена тісна кореляція між станом СОРП, видом полімерного 

матеріалу та термінами використання ЗПП [182, 208, 209]. 

Ступінь адгезії різних видів оральних мікроорганізмів до базисних матеріалів, 

ЗПП, може істотно варіювати в залежності від колонізації того чи іншого виду 

бактерій [12, 95]. У залежності від характеру взаємодії іонів металу і акрилових 

полімерів із ферментними системами тих чи інших видів бактерій та грибів, 

проходять диспропорційні кількісні зміни мікробіоценозу РП [189, 231].  

Використання ЗПП із біологічно інертним фторопластовим покриттям має 

більш сприятливу дію на СОПЛ [236]. 

При використанні ЗКЗП у РП відбувається дестабілізація кислотно-лужної 

рівноваги,  у більшій мірі після ортопедичного лікування верхньої щелепи (41,7%), у 

меншій мірі – при ортопедичному лікуванні нижньої щелепи (33%). Це зумовлено 

більшою площею базиса знімного протеза верхньої щелепи [80, 108, 249]. 

У ранні терміни після ортопедичного лікування ЗПП, як правило, тимчасово 

збільшується активність ацидогенної мікрофлори, що пов’язують з процесами 
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адаптації. Пізніше кислотно-лужна рівновага стабілізується. Такі зміни можна 

вважати функціональними, зворотніми, які не призводять до дестабілізації  та 

порушення мікробіоцинозу РП [249]. У віддалені терміни використання ЗПП у 

пацієнтів зміщується кислотно-лужна рівновага РП у сторону алкалозу внаслідок 

підвищення активності уреазопозитивної на фоні зниження активності ацидогенної 

ротової мікрофлори, збільшується кількість в РП пародонтопатогенних штамів 

мікроорганізмів, що сприяє поступовому розвитку запальних захворювань СОРП. 

Окрім того, збільшення кількості анаеробної мікрофлори веде до розвитку 

дисбактеріозу з погіршенням гігієнічного статусу РП та порушенням процесів 

адаптації до ЗПП. Зі збільшенням терміну використання знімних протезів їхній 

гігієнічний стан помітно погіршується [249]. Тому періодично для попередження 

ускладнень зі сторони СОРП проводять комплекс профілактичних заходів [50]: 

щоденний гігієнічний догляд за знімним протезом та РП [7, 293]; проведення 

обробки протезного ложа озоном [40, 126]; профілактичне нанесення на поверхню 

ЗКЗП ізолюючих гелів [211, 214], еластичних прокладок [100, 109] та покращення 

їхньої фіксації в РП [113, 217]. 

При ослабленому імунітеті й супутніх захворюваннях навіть невелика 

кількість бактерій може викликати дисбактеріоз РП і додатково сенсибілізувати 

організм. Тому, знімні протези у таких пацієнтів потрібно періодично дезінфікувати 

[75, 110, 111, 156]. 

Тому, як радять науковці, доцільно визначати рівень дисбактеріозу РП в осіб 

із ЗКЗП, базиса ЗП та СОПЛ за показниками мікробного числа та дефіциту 

мікробного числа [43, 124]. За даними їхніх досліджень у 96,56 % обстежених осіб із 

ЗКЗП спостерігається І-ІІІ ступінь дисбактеріозу.  

Мікробне обсіменіння ЗПП є неминучим наслідком їхного практично 

безперервного контакту зі слиною, яка містить бактерії, а також глікопротеїни і 

білки, що беруть участь в їхній коагрегації. Крім того, присутність знімного протеза 

змінює фізіологічні шляхи циркуляції ротової рідини, сприяє затримці частинок їжі. 

Ці фактори призводять до погіршення стану гігієни РП [44, 121, 124], виникнення 

дизбіотичних явищ і протезного стоматиту. [274, 279]. До того ж інтенсивне 
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мікробне обсіменіння може зумовлювати зміну властивостей конструкційного 

матеріалу під дією біологічного середовища РП і скорочувати термін використання 

ЗКЗП.  

При порушенні гігієни РП у поєднанні з місцевим впливом фізичних, 

хімічних, інфекційних та інших факторів органи РП можуть стати первинними 

«органами-мішенями» [51, 267, 280, 283]. 

У зв’язку з цим необхідно вказати на те, що матеріали, які використовуються в 

стоматології при ортопедичному лікуванні, не повинні піддаватися заселенню 

представниками потенційно патогенної мікрофлори [60]. 

Відмінності в ступені адгезії мікроорганізмів до різних матеріалів можуть 

бути зв’язані з особливостями їхного хімічного складу, які визначають біологічну і 

фізико-хімічну афінність між матеріалом та мікробними клітинами. Адгезія 

мікроорганізмів зумовлюється (крім індивідуальних видових особливостей мікроба) 

вільною енергією поверхні, поверхневим натягом, гідрофобністю, здатністю 

адсорбувати глікопротеїни слини [281]. Важливими факторами також є структура 

поверхні матеріалу, з якого виготовлений базис ЗПП – шорсткість, наявність пор і 

раковин.  

Отже конструкційні матеріали для ортопедичного лікування повинні 

адсорбувати на своїй поверхні мінімальну кількість мікроорганізмів та продуктів 

їхньої життєдіяльності. З огляду на це важливе практичне значення мають заходи, 

спрямовані на протидію бактеріальній адгезії: оптимізація вибору і пошук нових, 

більш інертних конструктивних матеріалів; удосконалення технологій виготовлення 

базисів знімних протезів; сонікація та легка обробка їхньої поверхні різними 

антисептиками з антиадгезивними властивостями (0,1-0,15% бензалконію хлоридом,                           

2-5,25% гіпохлоритом натрію, 5% деконексом або 3,5% савлексом) [255, 292]. 

Таким чином, проведений аналіз науково-медичної інформації показав, що 

одним із факторів, які впливають на зміну мікробного балансу РП, є лікування 

пацієнтів ЗПП з акрилових пластмас, які ще довгий час залишатимуться основними 

конструкційними матеріалами. Ступінь колонізації мікробною флорою РП залежить 

від адгезивних властивостей бактерій до базисних матеріалів ЗПП. З іншої сторони в 
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кожного виду базисного матеріалу, залежно від його фізико-хімічних параметрів і 

типу полімеризації, існує характерний якісний та кількісний профіль адгезії 

мікроорганізмів. Вибіркове накопичення найбільш агресивних видів може призвести 

до порушення мікробіоценозу РП і розвитку різних ускладнень запального 

характеру після проведення ортопедичного лікування ЗПП. Тому, одним із 

патогенетичних факторів виникнення ускладнень СОРП є здатність базисного 

конструкційного матеріалу ЗПП адсорбувати на своїй поверхні патогенні 

мікроорганізми. Перспективним в галузі матеріалознавства ортопедичного 

лікування ЗПП вбачається пошук нових, біологічно інертних базисних матеріалів із 

низькими адгезивними властивостями до мікроорганізмів РП та простих у 

використанні й виготовленні ЗПП. У теперішній час нашими і закордонними 

вченими розроблено багато різновидностей пластмас, які пропонуються для базисів 

ЗПП. Однак важливими залишаються повністю не вивчені їхні фізико-хімічні та 

медико-біологічні властивості. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика дослідження 

Відповідно до визначеної мети та поставлених завдань робота вимагала 

виконання експериментальних та клінічних досліджень. 

Експериментальні дослідження включали виготовлення взірців відповідної 

форми з пластмаси «Biocril-C» і «Фторакс» для вивчення їхніх фізико-механічних, 

мікробіологічних властивостей та проведення імплантації даних взірців тваринам із 

наступним вивченням гістологічних, морфометричних змін у навколишніх тканинах 

і біохімічних змін крові. Клінічні дослідження включали розроблення 

удосконаленого способу виготовлення ЗПП із пластмаси «Biocril-C» [174], 

здійснення ортопедичного лікування ЗПП запропонованим способом пацієнтів із 

повною відсутністю зубів із вивченням у динаміці лікування клінічних, 

мікробіологічних, біохімічних показників та порівняння їх з такими при лікуванні 

загальновідомим способом – ЗПП із пластмаси «Фторакс», які були здійснені на базі 

клініки кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (завідувач – д. мед. н., проф., 

Заслужений діяч науки і техніки України М. М. Рожко). Здобувач висловлює щирі 

слова подяки завідувачам, працівникам кафедр та лабораторій за допомогу в 

проведенні даних досліджень. 

2.2. Характеристика об’єкту клінічних досліджень та стоматологічного 

обстеження пацієнтів 

Обстежено 224 пацієнтів м. Івано-Франківська та області за єдиною схемою. 

Крім стандартної медичної картки стоматологічного хворого, клінічні дані 

доповнювали результатами додаткових методів дослідження.   

У хворих ретельно збирали анамнез і визначали стоматологічний статус за 

загальноприйнятою методикою (причина втрати зубів, схильність до алергічних 

реакцій, наявність іншої стоматологічної патології, яка могла б впливати на 

результати обстеження та ін.), оцінювався характер скарг, проводилось об'єктивне 
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обстеження за допомогою основних (огляд, пальпація СОРП, СОПЛ) і допоміжних 

клінічних проб (діаскопія, глікогенова проба), які здійснювали вибірково в випадку 

сумніву щодо наявності чи відсутності запального процесу.  

При огляді щелепно-лицевої ділянки в пацієнтів оцінювали стан присінку і 

власне РП. Вивчали особливості архітектоніки СО присінку РП, коміркового 

відростка та його частини щелеп, язика, щоки і протезного ложа.  

Стан кісткової тканини визначали за результатами рентгенологічних 

обстежень (ортопантомограм). Оцінювали стан компактної пластинки, висоту 

коміркових перетинок, а також структуру коміркового відростка та його частини 

щелеп. Інтактним пародонт вважали в разі збереження безперервності 

міжкоміркових перетинок, висота яких досягала емалево-цементної межі, не 

спостерігалось явищ остеопорозу та розширення періодонтальної щілини в ділянці 

шийок зубів. Ознаками ураження кісткової тканини вважали наявність: остеопорозу 

в ділянці міжкоміркових перетинок, розширення періодонтальної щілини в 

пришийковій ділянці, розволокнення верхівок міжкоміркових перетинок, деструкції 

кортикальної пластинки.  

За час виконання дисертаційної роботи здійснено лікування та клінічне 

спостереження за 90 пацієнтами віком 45-59 років, які були відібрані після 

проведеного аналізу результатів – без вираженої соматичної патології (ендокринні, 

онкологічні, системні захворювання, туберкульоз, тяжкі ураження печінки, нирок і 

інших органів). Пацієнти були розподілені на 3 дослідні групи, у кожній з яких 

співвідношення числа чоловіків і жінок було приблизно однаковим: 

1) Перша (контрольна) група, клінічно здорові пацієнти з інтактними зубними 

рядами і пародонтом – 30 пацієнтів; 

2) Друга дослідна група з повною відсутністю зубів, яким проведено лікування 

ПЗПП із  пластмаси «Biocril-C» – 30 пацієнтів; 

          3) Третя дослідна група з повною відсутністю зубів, яким проведено лікування 

ПЗПП із  пластмаси «Фторакс» – 30 пацієнтів; 

Пацієнти сформованих двох клінічних груп до ортопедичного лікування 

істотно не відрізнилися між собою як за стоматологічним статусом, так і за 
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основними характеристиками орального мікробіоценозу.  

Пацієнтам 2-ї клінічної групи виготовляли ПЗПП із пластмаси «Biocril-C» 

удосконаленим нами методом штампування. Пацієнтам 3-ї клінічної групи 

виготовляли ЗПП із пластмаси «Фторакс» загальноприйнятим методом литтєвого 

пресування.  

Ефективність проведеного ортопедичного лікування ПЗПП із пластмаси 

«Biocril-C» та «Фторакс» оцінювали в динаміці до лікування, через 1, 6, 12 міс на 

основі вивчення та порівняння клінічного обстеження, мікробіоценозів СОПЛ, 

мазків із поверхні ЗПП та біохімічних показників крові обстежуваних пацієнтів. 

Для послідовного виконання запланованого дисертаційного дослідження 

здійснили низку експериментальних досліджень. 

2.3. Методика проведення експериментальних досліджень  

Для можливості використання пластмаси «Biocril-C» в якості базисного 

матеріалу для ЗПП нами проведено вивчення її фізико-механічних і адгезивних 

властивостей до найбільш поширених оральних мікроорганізмів (штамів умовно-

патогенних мікроорганізмів) та порівняння з такими ж показниками в пластмаси  

«Фторакс», яка використовується в якості основного базисного матеріалу для 

виготовлення ЗПП. 

 Вивчення та порівняння медико-біологічних властивостей базисних пластмас 

здійснювали шляхом виготовлення і введення взірців-імплантантів довжиною 17 

мм, діаметром 1 мм та вагою 0,04 гр із пластмаси «Biocril-C» і «Фторакс» у задню 

ліву ніжку щура, а саме в литковий м’яз (триголовий м’яз литки) за допомогою 

товстої пункційної голки з наступним вивченням гістологічних, морфометричних, 

показників біоптату навколишніх тканин та біохімічних показників крові тварин. 

Дослідження проведено в гістологічній і електронно-мікроскопічній 

лабораторіях кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної 

анатомії людини (зав. кафедри – д. мед. н., професор Попович Ю.Л.) та в біохімічній 

лабораторії «Центр біоелементології» кафедри біологічної та медичної хімії імені 

академіка Г.О. Бабенка (зав. кафедри – д. біол. н., проф. Ерстенюк Г.М.) ДВНЗ 
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«Івано-Франківський національний медичний університет» на 90 білих щурах-

самцях лінії Wistar масою 180-200 гр. (табл. 2.1, 2.2).  

 

Таблиця 2.1 

 

Загальний розподіл експериментальних тварин по групах і етапах 

гістологічних та електронно-мікроскопічних досліджень 

Групи тварин Контрольна група 

Група з імплантатами 

пластмаси      

«Biocril-C» 

Група з імплантатами 

пластмаси «Фторакс» 

Методи 

дослідження 

Гісто-

логі-

чний 

Електронно-

мікроско- 

пічний 

Гісто-

логі-

чний 

Електронно-

мікроско- 

пічний 

Гісто-

логі-

чний 

Електронно-

мікроско- 

пічний 

Етапи 

експе-

рименту 

К-ть 

Тва-

рин 

      

5 доба 30 5 5 5 5 5 5 

15 доба 30 5 5 5 5 5 5 

30 доба 30 5 5 5 5 5 5 

Всього 90 15 15 15 15 15 15 

 

Таблиця 2.2 

 

Загальний розподіл експериментальних тварин по групах та етапах 

біохімічного дослідження крові 

 

        Групи                                  

тварин 

Терміни 

 

Контрольна група 
Група з імплантатами 

пластмаси «Biocril-C» 

Група з імплантатами 

пластмаси «Фторакс» 

5 доба 10 10 10 

15 доба 10 10 10 

30 доба 10 10 10 

Всього  90 
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Утримання, догляд за тваринами і всі маніпуляції на них проводилися згідно 

вимог «Правил проведення робіт з використанням експериментальних тварин» 

(наказ МОЗ України №755 від 12 серпня 1997 р.), «Загальних етичних принципів 

експериментів на тваринах» (ухвалені Першим Національним конгресом з білетики, 

Київ, 2001р.) та Закону України №3447-IV від 21.02.06 р. «Про захист тварин від 

жорстокого поводження». Комісією з питань біоетики Івано-Франківського 

національного медичного університету порушень морально-етичних норм при 

виконанні науково-дослідної роботи не виявлено (протокол № 85/15 від 29 жовтня 

2015 р.). 

Всі тварини поділялися порівну на 3 групи: 1-ша – контрольна, тваринам цієї 

групи робили прокол шкіри, підшкірної жирової клітковини і литкового  м’яза 

(триголового м’яза литки) пункційною голкою. Тваринам другої групи імплантували 

взірці з пласмаси «Фторакс», тваринам третьої групи імплантували взірці з 

пластмаси «Biocril-C».  

Взірці з пластмаси «Biocril-C» готували з стандартних круглих пластин 

(діаметром 125 мм), які не містять ЗМ, виготовлених заводом-виробником SHEU-

DENTAL (Німеччина). Для максимального наближення ідентичності взірців до 

штампованого базиса ЗПП (згідно розробленоого способу) пластини поміщали 

в апарат miniSTAR, піддавали дії заданої програми (згідно з введеним тризначним 

кодом пластини, встановленим фабрикою SHEU-DENTAL) і проводили їхнє 

штампування. Точне програмування забезпечувало контроль автоматикою апарату 

за необхідною температурою, часом нагрівання та охолодження, рекомендованим 

тиском.  

Взірці з пластмаси «Фторакс» виготовляли загальноприйнятим способом 

литтєвого пресування на водяній бані згідно з рекомендаціями заводу-виробника: 

поступово нагрівали до кипіння (45 хв), полімеризували (45 хв) та охолоджували   

(45 хв). 

Операцію імплантації проводили в стерильних умовах під тіопенталовим 

наркозом шляхом введення взірців-імплантантів за допомогою товстої пункційної 

голки в задню ліву ніжку щура, а саме в литковий  м’яз (триголовий м’яз литки). 
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Евтаназію тварин проводили на 5-у, 15-у та 30-у добу шляхом декапітації, 

гільйотинним ножем, попередньо анестезуючи тіопенталом натрію в дозі 50 мг/кг.  

2.4. Фізико-механічні методи дослідження пластмаси «Biocril-C» та 

«Фторакс» 

Фізико-механічні властивості пластмас: мікротвердість, ударну в’язкість, 

дослідження на розтяг, фрактограму злому, шорсткість поверхні, випробування на 

статичну тріщиностійкість акрилових пластмас «Biocril-C» та «Фторакс» вивчали на 

кафедрі технології нафтогазового машинобудування Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу (зав. кафедри д.техн.н. 

професор Петрина Ю.Д.). 

Для оцінки фізико-механічних властивостей акрилових пластмас нами 

використано 3 види взірців: «Biocril-C» - виготовлених заводським способом; 

«Фторакс» - виготовлених методом литтєвого пресування та «Фторакс» - 

виготовлених методом компресійного пресування загальноприйнятим способом. 

Для експерименту виготовлено по 28 взірців кожного виду, розміром 70×20×2 мм. 

Методика визначення мікротвердості акрилових пластмас 

Для визначення мікротвердості використали модифікований прилад 

мікротвердометр ПМТ–3 із персональним комп’ютером (рис. 2.1), виміри якого 

проводяться з точністю до 0,15 мкм [127].  
 

 

Рис. 2.1. Модифікований мікротвердометр ПМТ–3 із персональним 

комп’ютером. 
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В якості наконечника для нанесення вдавлення на зразок використовували 

чотиригранну алмазну піраміду, яка на вершині утворює кут між гранями 1360 та 

тягарець масою 200 гр (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Схема вимірювання мікротвердості. 

 

Вимір величин алмазного відбитку проводили після його електронного 

перенесення на комп’ютер за допомогою програми Compas 3D.  

Мікротвердість (Н) розраховували за формулою: 

Н = 1,8544
2d

F
,     (2.1) 

де F – навантаження, (гс); 

d – середня арифметична величина діагоналі відбитку, (мкм). 

 

Методика визначення ударної в’язкісті акрилових пластмас 

Ударну в’язкість визначали за методом Шарпі (згідно ГОСТу 9454-60), який 

отримав широке розповсюдження і стандартизований в усіх розвинутих країнах. 

Основний вид динамічних випробовувань – ударне навантаження взірців із надрізом 

в умовах згину. Динамічне навантаження ударом реалізували на маятникових 
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копрах із використанням падаючого вантажу. Зразок, що вільно лежить на опорах, 

піддають триточковому або зосередженому згину, при цьому визначали роботу, 

затрачену на деформацію та руйнування взірця.  

При дослідженні ударної в’язкості нами був використаний прилад - 

маятниковий копер КМ-2 (рис.2.3). 

 

 

 

Рис. 2.3. Маятниковий копер КМ-2. 

 

Нанесення V-подібного надрізу проводили в співвідношенні 1 до 5 ( 1 – 

товщина надрізу, а 5 – товщина пластмасового взірця), що становило 0,4 мм. 

Руйнування взірців проводили ударом тягарця, що прикріплений до маятника, який 

падав на грань, протилежну надрізу з швидкістю 4-7 м/с. Питому величину роботи, 

затрачену на деформацію та руйнування взірця, розраховували за формулою: 

                                                           𝐾𝐶 = 𝐾/𝑆0       (2.2) 

де К – повна робота деформації та руйнування взірця, Дж;  

S0 – поперечний переріз взірця у місці надрізу, см2.  

 

Ширину і висоту взірців із V – подібним надрізом вимірювали до 

випробування. Величину повної роботи деформації та руйнування визначали по 

шкалі копра і таблицях, знаючи початкову потенціальну енергію маятника і 

витрачену енергію. Робота деформації та руйнування при ударному згині К 
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розраховували як різницю потенціальної енергії при підйомі маятника та залишкової 

енергії Кзал, якою володіє маятник копра після деформації та руйнування взірця: 

                                                                             𝐾 = 𝐾п − 𝐾зал      (2.3) 

                                                                              𝐾п = 𝐻0𝑄             (2.4) 

де Q – приведена маса маятника;  

Н0 – вихідна висота підйому маятника (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Схема положень маятника копра для ударних випробувань. 

 

Методика проведення випробуваня на розтяг акрилових пластмас 

Випробування на розтяг проводили на розривній машині  FP 100 згідно 

ГОСТу 1497-61 розтягом із швидкістю 2 мм/хв. Зразок на апараті фіксували за 

допомогою захватних пластин, які прикріплювали до електронного датчику, який 

зчитує прикладену силу на розрив. Передача та обробка результатів випробувань 

здійснювали за допомогою персонального комп’ютера з використанням програми 

Mathcad 2000. Переведення отриманих даних в МПа проводили за допомогою 

визначення руйнуючого напруження при розриві σв 

𝜎в =  
𝑃

𝐹
  ,      (2.5) 

де  Р - сила, при якій зразок руйнується; 

 F – мінімальна площа поперечного січення, (мм2 ). 
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Електронно-фрактографічне дослідження акрилових пластмас 

Електронно-фрактографічне дослідження проводили на мікроскопі УЭМ-100 

із застосуванням двоступеневого методу приготування  репліки (целулоїд + вуглець) 

без відтінення. Попередньо проводили прицільно-статистичний аналіз, який усував 

фактор довільності. Цей аналіз включає три етапи дослідження: попередній 

візуальний огляд поверхні зламу; перегляд на оптичному мікроскопі окремих 

ділянок взірця, що заслуговують уваги; етап електронно-фрактографічного аналізу. 

Методика визначення шорсткості поверхні акрилових пластмас 

Шорсткість поверхні досліджували (згідно ГОСТу 2789-73) на профілограф-

профілометрі 201 серії, який є високочутливим вимірювальним приладом. Запис 

мікронерівностей проводили на електротермічному папері в збільшеному вигляді за 

допомогою алмазної голки, що розташована на датчику, який приєднаний до 

електронного приладу. Профіль поверхні записували у вигляді профілограми (рис. 

2.5). 

 

Рис. 2.5. Профілограма та основні параметри шорсткості. 

Примітки: l – базова довжина; P – рівень перетину; bi – відрізок на рівні 

перетину; Rp і Rv – відповідно найбільша висота виступу і глибина 

впадини; y – відстань між точкою профілю і середньою лінією 

(відхилення). 

 

Після чого вибирали базову довжину, на якій проводилися виміри та 

розраховували, за допомогою формули, середнє арифметичне відхилення провілю – 

Ra для кожного досліджуваного взірця: 
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𝑅𝑎 =
1

𝑙
∫ |y

l

o
(𝑥)|dx =

1

𝑛
∑ |𝑦𝑖|,𝑛

𝑖=1       (2.6) 

де Ra – середнє арифметичне відхилення профілю; 

l – базова довжина; 

n – число вибраних точок профілю; 

y – відхилення профілю. 

 

Методика випробування на статичну тріщиностійкість акрилових 

пластмас 

Випробування на статичну тріщиностійкість проводили на приладі FP 100/1 

згідно ГОСТу 1497-61 із швидкістю навантаження 2 мм/хв. Досліджувані взірці 

навантажували за схемою триточкового згину аж до їхнього руйнування, 

попередньо наносячи з ширшої сторони концентратор за допомогою заточеної 

скребачки. Передачу результатів випробувань проводили за допомогою 

електронного датчика, який зчитував прикладену силу та прогин в часі 

навантаження. Обробку результатів здійснювали за допомогою персонального 

комп’ютера з використанням програми Mathcad 2000. 

2.5 Морфологічні методи дослідження м’язової тканини тварин 

Морфологічні методи дослідження включали вивчення гістологічних та 

ультраструктурних змін литкового  м’яза (триголового м’яза литки) щурів при 

імплантації взірців із пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс». 

2.5.1. Гістологічне дослідження м’язової тканини тварин 

Для гістологічного дослідження шматочки м'язової тканини фіксували в 

нейтральному 10% розчині формаліну. Час фіксації – від 48 год до 3-4 діб. Для 

виготовлення нейтрального формаліну використовували одно- та двохзаміщений 

фосфат натрію. Після фіксації в формаліні шматочки тканини промивали в 

проточній воді протягом 2 год. Із метою зневоднення матеріалу використовували 

стандартну проводку в апараті АТ-4. Далі шматочки заливали в парафін. Із 

парафінового блоку на санному мікротомі робили гістологічні зрізи товщиною 5-7 

мкм і зафарбовували за Хартом, гематоксиліном та еозином. Препарати вивчали під 
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світловим мікроскопом МС 300 та фотографували за допомогою Digital camera for 

microscope DCM 900.  

2.5.2. Електронномікроскопічне дослідження м’язової тканини тварин 

Для електронномікроскопічного дослідження кусочки матеріалу  фіксували 2 

год в 2% розчині чотириокису осмію на 0,1 М фосфатному буфері з рН 7,4.   

Після фіксації тканини, блоки відмивали від надлишків фіксатора 0,1М 

фосфатним буфером із наступним зневодненням в етиловому спирті зростаючої 

концентрації по 10 хв, із триразовою зміною кожної з порцій. На етапі зневоднення 

в 700 спирті проводили контрастування тканинних блоків в 2% розчині 

уранілацетату, виготовленому на 700 спирті в холоді. Після закінчення дегідратації 

(3 порції 1000 спирту) тканинні блоки поступово просочували в трьох змінах суміші 

епону з аралдітом (по 1 год у кожній). Після цього шматочки тканини клали в 

спеціально виготовлені форми і заливали смолою з наступною полімеризацією при 

температурі 560С протягом 1 год. Під мікроскопом МБС-2 проводитили грубу 

заточку блоків. Напівтонкі зрізи з них, товщиною 1мкм, забарвлювали 1% розчином 

метиленового синього для світлооптичного вивчення і орієнтування вибраної 

ділянки для наступного електронномікроскопічного дослідження. Одержані на 

ультрамікротомах BS-490 А зрізи монтували на мідні блонди з діаметром отвору до 

1 мм формваровою підставкою або на опорні сітки, вкриті вугільною плівкою-

підставкою і контрастували 2% розчином ураніл-ацетату на 70° спирті і сумішшю 

Рейнольдса. Вивчення матеріалу проводили на електронному мікроскопі ПЭМ-125 

К, при прискорюючій напрузі 75 кВ, із наступним фотографуванням при 

збільшеннях від 1200 до 12000 разів.  

2.5.3. Кількісний аналіз результатів морфометричного дослідження з 

статистичною обробкою даних 

Для морфометричних досліджень на світлооптичному рівні поле зору 

світлового мікроскопа МС 300 (ТХР)  фотографували за допомогою Digital camera 

for microscope DCM 900, установленої в його тубусі з розширенням 1200х1600, та 

зберігали в форматі tif. 
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 Процес морфометрії здійснювався на вказаному фотоматеріалі за допомогою 

програми «Bio Vision 4» в автоматичному, або ручному режимі з урахуванням 

збільшень об’єктів. Структурні зміни на певному етапі дослідження, ми аналізували 

в 50 полях зору і визначали діаметр (D)  посмугованих скелетних м’язових волокон 

та площу (S) їхніх ядер.  

2.6. Мікробіологічні методи дослідження 

Вивчено та порівняно адгезивні властивості штамів умовно-патогенних 

мікроорганізмів, представників резидентної мікрофлори РП до спеціально 

виготовлених взірців пластмаси «Biocril-C» і «Фторакс» та вивчення і порівняння 

представників резидентної мікрофлори РП, транзиторної непатогенної мікрофлори, 

патогенів і умовно-патогенних мікроорганізмів із високим патогенним потенціалом 

властиві для даного біотопу, умовно-патогенну мікрофлору не властиву для даного 

біотопу з поверхні ЗПП, яка прилягала до протезного ложа, а також зі СОПЛ 

пацієнтів у різні терміни використання ЗПП – через 1 міс, 6 міс та 12 міс. 

Розділ досліджень було виконано в бактеріологічній лабораторії кафедри 

мікробіології, вірусології та імунології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» за консультативної допомоги зав. кафедри, д.мед.н., проф. 

Куцика Р.В.  

2.6.1. Визначення адгезивної здатності мікроорганізмів до акрилових 

пластмас 

Для оцінки адгезивної здатності мікроорганізмів нами використано 3 види 

взірців акрилових пластмас: «Biocril-C», виготовлених заводським способом; 

«Фторакс», виготовлених методом литтєвого пресування; «Фторакс», виготовлених 

методом компресійного пресування загальноприйнятим способом. 

Готові взірці пластмас для експерименту мали вигляд пластинок товщиною 2 

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

скляні пластинки. Дослідні і контрольні взірці поміщали в герметичну целофанову 

упаковку і стерилізували рентгенівським опроміненням у дозі 0,44 мГр впродовж 

1,540 сек та додатково кварцовим опроміненням. Для проведення експерименту 

було виготовлено по 12 взірців із кожного виду матеріалів. 
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У дослідженні використано штами умовно-патогенних мікроорганізмів 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli та Candida albicans, які репрезентують 

факультативно-анаеробну транзиторну мікрофлору РП [45, 124], та α-гемолітичні 

стрептококи Streptococcus salivarius, як основні представники резидентної 

мікрофлори даного біотопу. Мікробні культури виділяли із СОРП (протезного ложа, 

ясневих кишень) 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). 

Адгезивну здатність мікроорганізмів оцінювали за методикою, розробленою 

В.Н.Царьовим [230]. Із добових культур бактерій, вирощених на кров’яному агарі, 

та із 48-годинних культур C. albicans, вирощених на середовищі Сабуро, за 

оптичним стандартом мутності виготовляли суспензії в фізіологічному розчині з 

концентрацією 1106 КУО/мл. Досліджуваний зразок матеріалу культивували в 

бактеріологічних пробірках у мікробній суспензії впродовж 1 год при температурі 

37ºС. Після цього зразок переносили в нову стерильну пробіку і трикратно 

промивали в стерильному фізіологічному розчині для видалення мікробних клітин, 

які не адгезували. Для відділення від поверхні пластмаси адгезованих бактерій 

відмиті взірці поміщали на 10 хв у стерильну ультразвукову ванночку-мийку для 

протезів ТСМ 226 289 (50Вт, 42КГц) при виключеному ультрафіолетовому 

опромінювачі. Відмивання адгезованих мікроорганізмів здійснювали в 10 мл 

стерильного поживного бульйону, після чого визначали в ньому число життєздатних 

мікробних клітин методом серійних розведень. Культивування стафілококів і 

стрептококів здійснювали на кров’яному агарі, кишкової палички – на середовищі 

Ендо, кандід – на середовищі Сабуро. 

Після закінчення культивування посівів підраховували кількість ізольованих 

колоній, що виросли з мікробних клітин, які адгезували до взірця матеріалу. Далі 

виконували перерахунок на 1 см2 взірця і визначали значення десяткового 

логарифму числа життєздатних мікробних клітин. Для кожної з тест-культур 

вираховували індекс адгезій за формулою: 
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ІА = lgA/lgN,    (2.7) 

де ІА – індекс адгезії; А – число адгезованих мікробів; N – число мікробів у 

початковій суспензії. 

Дослідження з перевірки адгезії кожної тест-культури до кожного взірця 

матеріалів повторювали тричі. Результати обробляли методом варіаційної 

статистики. 

2.6.2. Мікробіологічне дослідження мазків із поверхні знімних 

пластинкових протезів і слизової оболонки протезного ложа 

Матеріал для бактеріологічного дослідження в пацієнтів із ЗПП, відбирали з 

поверхні протеза, яка прилягає до протезного ложа, а також із СОПЛ.  

Для стандартизації процедури забору матеріалу використовували попередньо 

простерилізовані рентгенівським і кварцовим випромінюванням (за описаним вище 

способом) спеціальні трафарети з поліметилметакрилату та вирізаним вікном, які 

відмежовували на поверхні протеза або СОПЛ ділянку площею 1 см2 [175]. Слиз і 

мікробний наліт відбирали стерильним ватяним тампоном, який поміщали в 

пробірку з 1,0 мл стерильного фізіологічного розчину і старанно ресуспендували. По 

0,1 мл підготовлених описаним вище способом взірців матеріалу негайно висівали 

на кров’яний агар. Посіви виконували за методом Голда, який дозволяє здійснити 

кількісну оцінку рівня мікробного обсіменіння [90]. Посіви інкубували впродовж 1 

доби при температурі 37°С в аеробних і анаеробних умовах (в герметично 

закритому ексикаторі) у атмосфері, збагаченій СО2. Ідентифікацію виділених чистих 

культур проводили за комплексом морфологічних, культуральних та біохімічних 

властивостей (набори «STREPTOtest 16», «STAPHYtest 16», «ENTEROtest 24», 

Lachema, Чехія). Особливу увагу звертали на характер гемолізу, плазмокоагулазну і 

лецитиназну активність стафілококів, лактазну активність ентеробактерій, 

пігментоутворення. 

При проведенні бактеріологічного дослідження враховували наявність в 

посівах наступних мікроорганізмів (представників аеробної і факультативно-

анаеробної мікрофлори): 1) -гемолітичних Streptococcus sp., 2) -гемолітичних 

Streptococcus pyogenes, 3) золотистого стафілокока Staphylococcus aureus,                 
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4) епідермального Staphylococcus epidermidis, 5) стоматокока Stomatococcus 

mucilaginosus, 6) вейлонели Veillonella parvula, 7) мікрококів Micrococcus sp., 8) 

дифтероїдів Corynebacterium sp., 9) бацил Bacillus sp., 10) E. coli та інших видів 

ентеробактерій, 11) синьогнійної палички Pseudomonas aeruginosa та інших 

неферментуючих Грам-негативних паличок 12) дріжджоподібні гриби Candida sp. 

Кількісний облік колоній проводили з врахуванням їхньої видової (або 

родової) належності. На основі аналізу результатів посівів для мікроорганізмів 

кожного виду визначали індекс постійності (ІП) – частоту виявлення (висівання) 

даного мікроорганізму в обстеженій вибірці пацієнтів у відсотках (%) та 

популяційний рівень (ПР) – масивність колонізації даного біотопу (який виражали у 

lg КУО/мл) [73], що дозволило з більшою об’єктивністю оцінювати характер 

мікробіоценозу РП пацієнтів, що перебували під спостереженням. 

Із метою оцінки колонізаційної здатності ПЗПП, виготовлених із різних 

пластмас, виконували порівняння результатів кількісних посівів (для кожної групи 

мікроорганізмів окремо) матеріалу, зібраного з протезного ложа і поверхні базиса 

знімного протеза. На основі одержаних результатів бактеріологічного дослідження 

вираховували індекс колонізаційної здатності протезів (ІКЗП) за формулою: 

ІКЗП (%) = 100-[(КУО слизової – КУО протеза) / КУО слизової]*100,       (2.8) 

ІКЗП визначали для кожної групи мікроорганізмів окремо і для сумарного 

числа мікроорганізмів у різні терміни спостереження – через 1, 6 і 12 міс 

використання ЗПП  для кожного пацієнта індивідуально. 

2.7. Біохімічні методи дослідження крові 

Проведено вивчення ступеня пошкодження білків та ліпідів (ОМБ та ТБК - 

АП), ступеня ендогенної інтоксикації, активності антиоксидантної системи 

(каталази, церулоплазміну), вмісту Ca, неорганічних фосфатів у крові щурів при 

імплантації взірців пластмаси «Biocril-C» і «Фторакс» та в пацієнтів при лікуванні 

ЗПП із пластмаси «Biocril-C» і «Фторакс».    

2.7.1. Визначення активності каталази в крові 

Визначення активності каталази в крові проводили за А.Н. Бахом та С.А. 

Зубковою [6]. Мікропіпеткою 0,02 мл набирали цільну кров і розчиняли її в 20 мл 
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дистильованої води. З цієї пробірки 1 мл розчину додавали в пробірку з 2 мл 1% 

розчину перекису водню і 7 мл води та настоювали 30 хв при кімнатній температурі. 

Паралельно проводили дослід із розбавленою і прокип’яченою кров’ю з тим, 

щоб установити силу розщеплюваної дії на перекис водню інших компонентів крові. 

Для цього в пробірку, що містила 2 мл 1% розчину перекису водню і 7 мл води, 

додавали 1 мл прокип’яченого розбавленого розчину крові. 

Через 30 хв в обидві пробірки з бюретки доливали 3 мл 10% розчину сірчаної 

кислоти. Утворений розчин титрували н/10 розчином перманганату калію до появи 

слабко-рожевого забарвлення. Для розрахунку результатів встановлювали різницю 

між кількістю перманганату калію, що пішов на контрольне титрування 2 мл 1% 

розчину перекису водню, і кількістю перманганату калію, затраченого на 

титрування досліджуваної проби. Після чого знаходили каталазне число крові. 

2.7.2. Визначення активності церулоплазміну в сироватці крові 

При дослідженні активності церулоплазміну в сироватці крові ми використали 

модифікований метод за Г. О. Бабенком [4]. Для цього брали три центрифужні 

пробірки і за допомогою мікропіпетки 0,2 мл цільної крові розчиняли в 1 мл 

фізіологічного розчину. Вміст пробірок центрифугували 10 хв. Після чого з 

пробірок в інші три переносили по 0,8 мл надосадової рідини, додаючи по 1 мл 

парафенілендіаміну і 2 мл ацетатного буферу. Дві пробірки для струшування 

ставили в термостат при 370С на одну годину, а в третю (контрольну) відразу 

додавали 1 мл розчину гідроксил аміну і 10 мл розчину хлористого натрію. Після 

інкубації в пробірки з термостату вносили аналогічну кількість розчинів гідроксил 

аміну і хлористого натрію. Досліджувані проби колориметрували  за допомогою 

фотоелектроколориметра проти контрольної проби при зеленому світлофільтрі (530 

нм). Для визначення активності церулоплазміну в умовних одиницях розрахунок 

проводили за формулою: 

А =
10∙Е(1+0,002а)

0,0016а
     (2.8) 

де А – активність ферменту в умовних одиницях  плазмі; 

Е – показник барабана електрофотоколориметра (екстинція); 
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а – вміст сироватки в крові за гематокритом. 

 

2.7.3. Визначення окислювальної модифікації білків сироватки крові 

Для визначення ОМБ сироватки крові використовували метод О. Є. Дубініної 

[136]. Для аналізу набирали 0,05-0,1 мл сироватки крові досліджуваних щурів. 

Осадження білків проводили за допомогою 20% розчину трихлороцтової кислоти. 

До денатурованих білків додавали 1 мл 0,1 М 2,4-ДФГ (динітрофенілгідразону) 

розчиненого в 2 М HCI. В контрольну пробу додавали замість  2,4-ДФГ рівний об'єм 

2 М HCI. Інкубацію проводили при кімнатній температурі протягом 1 год. Після 

цього проби центрифугували при 3000 g протягом 15-20 хв. Осад промивали тричі 

розчином етанол-етилацетату (1:1) для екстракції ліпідів і 2,4-ДФГ, який не 

прореагував із карбонільними групами окислених білків. Отриманий осад 

підсушували з метою видалення залишків етанол-етилацетату. Осад  розчиняли в 2,5 

мл 8М розчині сечовини,  витримуючи протягом 5 хв над киплячою банею до 

повного розчинення. Оптичну щільність дінітрофенілгідрозонів, які утворилися, 

реєстрували при довжинах хвиль: 346 і 370 нм (альдегідні і кетонні продукти 

окислювальної модифікації нейтрального характеру), а також при 430 нм і 530 нм 

(альдегідні і кетонні продукти ОМБ основного характеру). 

2.7.4. Оцінка стану перекисного окислення ліпідів сироватки крові 

Для оцінки стану перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) використали тест із 

ТБК за модифікацією Э. Н. Коробейникова [79]. До 0,5 мл сироватки крові доливали 

5 мл 20% фосфорновольфрамової кислоти, пробірки закривали, перемішували і 

залишали на холоді 15 хв до утворення великих пластівців. Центрифугували в 

рефрижераторній центрифузі при 40С впродовж 15 хв при 2500 об/хв. Надосадову 

рідину зливали, до осаду додавали 2 мл дистильованої води, 1 мл 0,8% ТБК, 

ретельно перемішували, реєстрували рН суміші, закривали пробками та інкубували 

проби 1 год на водяній бані при 99-1000С. Потім пробірки прохолоджували, 

центрифугували 10 хв при 6000 об/хв. У центрифугаті реєстрували оптичне 

поглинання на спектрофотометрі СФ-16 при довжині хвилі 535 і 580 нм, щоб 
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виключити поглинання забарвлених комплексів ТБК речовинами неліпідної 

природи. Концентрацію ТБК - АП розраховували за допомогою рівняння регресії: 

С = 0,21 + 26,5 × АД    (2.9) 

 

Де С – концентрація ТБК - АП (у наномолях МДА на 1 моль сироватки); АД – 

показник Д 535-580 у центрифугаті (в од.оптичної густини). 

 

2.7.5. Визначення концентрації молекул середньої маси сироватки крові 

Концентрацію МСМ у крові визначали скринінг-методом в модифікації Н.І. 

Габріеляна [216]. 0,3 мл сироватки крові обробляли 0,15 мл 10 % розчином три 

хлороцтової кислоти в співвідношенні 2:1, після чого центрифугували впродовж 30 

хв при 3000 об/хв. Супернатант розводили дистильованою водою в співвідношенні 

1:10. Кількісну оцінку МСМ проводили з допомогою спектрофотометру СФ-46, 

використовуючи показник адсорбції при довжині хвилі 254 нм. Вміст МСМ 

визначали в умовних одиницях. 

2.7.6. Визначення вмісту кальцію сироватки крові 

Визначення вмісту Ca проводили за допомогою стандартного набору 

реактивів фірми «Simko LTD» (Україна). Для цього в 4 мл робочого реагенту 

розчиняли 0,05 мл досліджуваної проби, а калібрувальну пробу готували додаючи 4 

мл робочого реагенту до 0,05 мл калібрувального розчину. Після 5 - 10 хв витримки 

при кімнатній температурі досліджуванні проби колориметрували при довжині 

хвилі 590-650 нм на спектрофотометрі або фотоелектроколориметрі в порівнянні з 

контрольним розчином. Контроль: до 4 мл реагенту додається 0,05 мл дистильованої 

води.  

Розрахунок вмісту Ca проводили за формулою: 

Ca (ммоль л⁄ ) =
Едосл×2,5 ммоль л⁄

Ест
               (2.10) 

 

де Едосл та Ест – поглинання дослідної проби та стандартного взірця з 

концентрацією 2,5 ммоль/л [90]. 
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2.7.7. Визначення вмісту неорганічних фосфатів сироватки крові. 

Визначення концентрації неорганічного фосфору (РО4
3–) проводили за 

допомогою стандартного набору реактивів фірми «Simko LTD» (Україна). Для цього 

0,1 мл досліджуваної проби розчиняли в 3 мл молібденового реактиву. Після 20 хв 

витримки при кімнатній температурі досліджуванні проби колориметрували при 

довжині хвилі 340 нм на спектрофотометрі або фотоелектроколориметрі в 

порівнянні з контрольним розчином. Контроль: до 0,1 мл дистильованої води 

додавали 3,0 мл реагенту. 

Вміст неорганічного фосфору розраховували за формулою: 

 

Фосфор неорг. , мкг мл⁄ =
Едосл×50 мкг мл⁄

Ест
    (2.11) 

де Едосл та Ест – поглинання дослідної проби та стандартного взірця з 

концентрацією 50 мкг/мл [90]. 

 

2.8. Способи виготовлення знімного пластинкового протеза методом 

штампування з пластмаси «Biocril-C» 

На підставі проведеного огляду літератури, одержаних даних фізико-

механічних, мікробіологічних, біохімічних, морфофункціональних досліджень нами 

розроблені та інтелектуально захищені способи виготовлення біоінертного ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C» (Свідоцтво про державну реєстрацію №7975/2008) [66, 67, 

173, 174]. 

Спосіб удосконалення виготовлення ЗПП із пластмаси «Biocril-C» 

здійснювали наступним чином (рис. 2.12): знімали повний анатомічний відбиток, 

виготовляли гіпсову модель, яку поміщали в апарат  «MiniSTAR» (Свідоцтво про 

державну реєстрацію №13141/2013). Стандартну круглу пластину (D=125 мм), яка 

виготовляється заводським способом фірми SHEU-DENTAL (Німеччина) 

розігрівали в апараті «MiniSTAR» згідно заданої програми (введенням тризначного 

коду пластини, встановленою фабрикою SHEU-DENTAL) і проводили штампування 

базиса ЗПП. Точне програмування забезпечувало контроль автоматикою апарату за 

необхідною температурою, часом нагрівання та охолодження, рекомендованим 
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тиском. Після чого на відштампованому базисі виготовляли воскові оклюзійні 

валики, які приміряли в РП та фіксували нижню щелепу в центральній оклюзії 

згідно загальноприйнятих правил. Наступним етапом є постановка штучних зубів на 

віск, виготовлення шаблонів із  фотополімерної маси («Versyo®.putty»), та заміна 

воску на пластмасу світлової полімеризації, яка з’єднує штучні зуби з штампованим 

базисом. За допомогою прозорої однокомпонентної маси («Versyo®.putty»), 

проводили зняття відбитку в напрямку від вестибулярної поверхні і плавно 

переходячи на жувальну поверхню зубного ряду та полімеризували її в апараті 

«Heralight».  

 

 а  б  в 

г д е  

 є    ж  з 

 

Рис. 2.12. Етапи виготовлення знімного  пластинкового протеза методом 

штампування з пластмаси «Biocril-C». 
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Наступним етапом є витравлювання воску. Після цього штучні зуби і базис 

протеза ретельно висушували, наносили адгезив («Versyo®.bond»), який дозволяє 

міцно з’єднати їхню поверхню з фотополімерною пластмасою та проводили 

світлову полімеризацію. Після чого встановлювали на гіпсову модель базис протеза, 

шаблон із фотополімерної маси і штучними зубами. Готували картридж із 

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

необхідний рельєф періодично полімеризували нанесений матеріал в апараті 

«Heralight». Після остаточної полімеризації проводили видалення відбитку і його 

обробку, шліфування та полірування [66, 174].  

Іншою модифікацією є розроблений нами вдосконаленний спосіб 

виготовлення ЗПП методом штампування з пластмаси «Biocril-C», який може бути 

використаний в разі неможливості виготовлення ЗПП вище описаним способом. Він 

відрізняється в фіксації штучних зубів до штампованого базиса, яку проводили за 

допомогою пластмаси холодної полімеризації («Villacryl SP»), методом лиття. Всі 

етапи його виготовлення аналогічні попередньому способу, до моменту заміни 

воску на акрилову пластмасу, яка з’єднує штучні зуби з штампованим базисом. 

Після постановки штучних зубів на віск, за допомогою зуботехнічної силіконової  

маси («Zetalabor»), проводили зняття відбитку в напрямку від вестибулярної 

поверхні, плавно переходячи на жувальну поверхню зубного ряду і закінчуючи 

оральною.  Після її затвердіння гострим скальпелем зрізали частину силіконової 

маси в місці переходу воску на оральну поверхню, формуючи тим самим вільний 

доступ для пакування пластмасового тіста за допомогою шприца методом лиття. 

Наступним етапом є витравлювання воску. Після цього штучні зуби обережно 

встановлювали в силіконовий відбиток на свої місця, приклеювали суперклеєм та 

обробляли поверхню штучних зубів бондом («Villacryl Bond»), а поверхню базиса 

адгезивом («Isofolan-Kleber»), що дозволяє міцно з`єднати акрилову пластмасу з 

штучними зубами та базисом протеза. Підготовлений таким чином базис протеза 

встановлювали на гіпсову модель, і на своє місце встановлювали силіконовий 

відбиток із штучними зубами. Готують акрилову пластмасу («Villacryl SP»), і 

вводили її шприцом у сформований отвір силіконового відбитку, попередньо 
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повернувши гіпсову модель на вестибулярну поверхню. Після самополімеризації 

даної пластмаси видаляли відбиток і проводили її обробку, шліфування та 

полірування. Використання пластмаси холодної полімеризації здешевлює вартість 

протеза та виключає компресійне здавлення всього протеза, його деформацію і 

негативний вплив високих температур на відштампований базис протеза в разі 

застосування пластмаси горячої полімеризації [67, 173]. 

2.9. Cтатистична обробка результатів досліджень 

Статистичну обробку одержаних результатів досліджень здійснювали на 

кафедрі соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Івано-Франківського 

національного медичного університету (зав. кафедри -  д.мед.н., професор Децик 

О.З.) 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. [30, 94, 220]. 

Для аналізу статистичних результатів морфометричного дослідження 

використовували наступні методи [30]: перевірка нормальності розподілу кількісних 

ознак із використанням Колмогорова-Смірнова з поправкою Ліллієфорса і критерію 

Шапіро-Уілка, а також за допомогою гістограми з лінією очікування нормальної 

функції розподілу. 

Вибіркові параметри, наведені далі в таблицях і тексті, мають наступні 

позначення:  X - вибіркове середнє, x – стандартна похибка середнього, n - об'єм 

вибірки (чисельність групи, яка аналізується), р - досягнутий рівень статистичної 

значущості за Стентоном Гланцом [30]. Критичне значення рівня статистичної 

значущості приймалося рівним р<0,05. 

Комп'ютерне вивчення даних проводилося за допомогою статистично пакета 

Stat.Soft.Inc; Tulsa, OK, USA; Statistica 7. Використовували параметричні (критерій 

Стьюдента) та непараметричні методи дослідження (критерій  Манна-Уітні). 

 

 

Матеріали розділу висвітлені в публікаціях [66, 67, 173, 174]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАЗИСНИХ 

ПЛАСТМАС «BIOCRIL-C» ТА «ФТОРАКС» 

 

Для оцінки фізико-механічних властивостей акрилових пластмас нами 

використано 3 види взірців – «Biocril-C», виготовлених заводським способом та 

«Фторакс», виготовлених методом компресійного і литтєвого пресування.  

В процесі досліджень визначено наступні фізико-механічні показники 

пластмас: мікротвердість, ударна в’язкість, дослідження на розтяг, фрактограма 

злому, шорсткість поверхні та випробування на статичну тріщиностійкість. 

3.1. Вивчення та порівняння мікротвердості базисних пластмас «Biocril-C» 

і «Фторакс» 

При вивченні мікротвердості базисних пластмас «Biocril-C» та «Фторакс», як 

показали проведені дослідження, відбитки алмазної піраміди на досліджуваних 

взірцях пластмас були різними (рис. 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

        

           А                                               Б                                             В 

Рис. 3.1.  Відбитки алмазної піраміди.  

Примітки: А – взірець пластмаси «Biocril-C»; 

Б – взірець пластмаси «Фторакс» виготовлений литтєвим методом; 

В – взірець пластмаси «Фторакс» виготовлений компресійним 

методом. 
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Так, мікротвердість пластмаси «Biocril-C» (рис. 3.2) була вищою 

[(444,379±6,69) МПа, при р=0,087] по відношенню до пластмаси «Фторакс», 

виготовленої методом компресійного пресування [(426,410±6,96) МПа]. Однак 

показники мікротвердості пластмаси «Biocril-C» виявилися дещо нижчими в 

порівнянні з показниками пластмаси «Фторакс», виготовленої методом литтєвого 

пресування [(474,015±11,12) МПа , при р˃0,05].  

 

 

 

Рис. 3.2.  Показники мікротвердості базисної пластмаси «Biocril-C» та 

«Фторакс». 

 

Показники ж пластмаси «Фторакс», виготовленої методом компресійного і 

литтєвого пресування, достовірно відрізнялися між собою (р<0,05). Як виявилося, 

мікротвердість пластмаси «Biocril-C» займає проміжне місце в порівнянні з 

показниками пластмаси «Фторакс», виготовленої компресійним та литтєвим 

способами. 

3.2. Вивчення та порівняння ударної в’язкості базисних пластмас 

«Biocril-C» і «Фторакс» 

Важливим у дослідженні було визначити ударну в’язкість матеріалів, яка є 

інтегральною характеристикою їхніх механічних властивостей і залежить одночасно 

від їхньої міцності та пластичності. Визначені показники ударної в’язкості обох 

базисних пластмас достовірно відрізнялися між собою (рис. 3.3). Так, ударна 
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в’язкість пластмаси «Biocril-C» була більшою [(11,3±0,0076) кДж/м2, при р<0,05], у 

порівнянні з показниками пластмаси «Фторакс», виготовленої компресійним 

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

між собою й ударна в’язкість пластмаси «Фторакс», виготовленої компресійним та 

литтєвим способами (р<0,05). 

 

 

 

Рис. 3.3.  Показники ударної в’язкості базисної пластмаси «Biocril-C» та 

«Фторакс». 

 

3.3. Вивчення та порівняння випробувань на розтяг базисних пластмас 

«Biocril-C» і «Фторакс» 

Наступним було вивчення та порівняння випробувань на розтяг базисних 

пластмас «Biocril-C» та «Фторакс». При визначенні сили руйнування взірців на 

розтяг встановлено, що всі три види пластмас достовірно відрізнялися між собою 

(р<0,05). Так, сила яка зруйнувала взірець з пластмаси «Фторакс», виготовлений 

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

пластмаси «Фторакс», виготовленого методом компресійного пресування 

[(59±0,076) МПа]. Показники ж розтягу пластмаси «Biocril-C» виявилися дещо 

нижчими [(51±0,076) МПа] за два попередні. Однак одержані дані не вказують на 

принципову різницю у міцності матеріалів. З даних діаграми залежності сили 
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розтягу від видовження досліджуваних взірців (рис. 3.4) видно, що такі прямолінійні 

навантаження свідчать про руйнування матеріалів у межах пружності та відсутність 

залишкової пластичної деформації, що характеризує крихкість  пластмас. 

Таким чином, відсутність залишкової пластичної деформації у пластмас 

створює умови для кращої фіксації і стабілізації ЗПП, однак, їхня крихкість прямо 

пропорційно впливає на збільшення кількості поломок знімних протезів.  

 

 

Рис. 3.4. Діаграма розтягу (залежність сили розтягу від видовження). 

Примітки: ○ – взірець пластмаси «Biocril-C»; 

 ■ – взірець пластмаси «Фторакс» виготовлений литтєвим методом; 

▲ – взірець пластмаси «Фторакс» виготовлений компресійним методом. 

 

3.4. Вивчення  та порівняння фрактографічних досліджень базисних 

пластмас «Biocril-C» і «Фторакс» 

При електронно-фрактографічному дослідженні взірців встановлено 

характерний вид злому – наявність відкольних фасеток, що характеризує високу 

крихкість всіх досліджуваних пластмас. Принципових відмінностей в механізмах 

руйнування матеріалів «Biocril-C» (рис. 3.5А) та «Фторакс», виготовленого 

компресійним (рис. 3.5Б) та литтєвим (рис. 3.5В) способами не спостерігається. 
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Рис. 3.5. Електронні фрактограми руйнування досліджуваних взірців. ×4700. 

Примітки: А – взірець пластмаси «Biocril-C»; 

Б – взірець пластмаси «Фторакс» виготовлений компресійним методом; 

В – взірець пластмаси «Фторакс» виготовлений литтєвим методом. 

 

3.5. Вивчення та порівняння шорсткості поверхні базисних пластмас 

«Biocril-C» і «Фторакс» 

Проведені серії вимірювань та обчислень для вивчення шорсткості пластмас 

показали (рис. 3.6), що найвищі показники виявилися в пластмаси «Фторакс» як із 

полірованої [(0,8±0,0076) мкм], так і з неполірованої [(1,1±0,0076) мкм] поверхні, які 

достовірно відрізнялися між собою (р<0,05). Значно нижча шорсткість [(0,1±0,0076) 

мкм], яка була однаковою з двох сторін - визначена у пластмаси «Biocril-C». 

Одержані дані вказують, що пластмаса  «Biocril-C» має більш рівномірну та 

гладкішу поверхню в порівнянні з пластмасою гарячої полімеризації «Фторакс» 

(р<0,05). 

3.6. Вивчення та порівняння випробувань на статичну тріщиностійкість 

базисних пластмас «Biocril-C» і «Фторакс» 

При вивченні та порівнянні випробувань на статичну тріщиностійкість 

базисних пластмас «Biocril-C» і «Фторакс» – результати були неоднозначні. Так, при 
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визначенні сили руйнування взірців встановлено, що всі три види пластмас 

достовірно відрізнялися між собою за силою навантаження досліджуваних взірців 

(р˃0,001). Так, взірці з пластмаси «Biocril-C» руйнувалися при нижчій затраченій 

силі [(Р=2,864±0,073) kg] порівняно з взірцями пластмаси «Фторакс», виготовленої 

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

Однак показники прогину були більшими у пластмаси «Biocril-C» [(L=3,691±0,087) 

mm при р˃0,001], ніж у пластмаси «Фторакс», виготовленої литтєвим 

[(L=2,939±0,073) mm] та компресійним [(L=2,845±0,071) mm] методами. Показники 

ж прогину у пластмаси «Фторакс», виготовленої різними методами статистично не 

відрізнялися між собою (p˃0,05). 

 

 

 

Рис. 3.6. Показники шорсткості базисної пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс».  

 

Із даних діаграми залежності прогину від сили навантаження досліджуваних 

взірців (рис. 3.7) видно, що такі прямолінійні навантаження свідчать про відсутність 

залишкової пластичної деформації (табл. 3.1). Це характеризує крихкість  пластмас.  
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Таблиця 3.1 

Показники чутливості пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» до концентрації 

напружень 

 

 
Biocril-C 

Фторакс 

(литтєвий метод) 

Фторакс 

(компресійний метод) 

Сила 

навантаження 

Р (kg) 

2,864±0,073 
4,247±0,044  

р=0,002 

6,173±0,075 

 р=0,002 

р •=0,002 

Прогин 

 L (mm) 
3,691±0,087 

2,939±0,073 

р=0,002 

2,845±0,071 

р=0,002 

р •=0,56 

 

Примітки:  1. р -  порівняно з показником пластмаси «Biocril-C»; 

                   2.  р • - порівняно з показником пластмаси «Фторакс». 

 

                        

Рис. 3.7. Діаграма залежності прогину від сили навантаження пластмаси 

«Biocril-C» та «Фторакс». 

Примітки: 1 – взірець пластмаси «Biocril-C»; 

 2 – взірець пластмаси «Фторакс», виготовленої литтєвим методом; 

 3 – взірець пластмаси «Фторакс», виготовленої компресійним методом. 
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Проаналізувавши результати дослідження можна зробити висновок, що 

пластмаса «Biocril-C» володіє дещо кращими пластичними властивостями по 

показниках прогину, ніж пластмаса «Фторакс», виготовлена литтєвим та 

компресійним методами. Однак, для її руйнування необхідна менша затрачена сила 

в порівнянні з пластмасою «Фторакс». Такі обернено-пропорційні параметри не 

вказують на принципову різницю в міцності матеріалів. 

Таким чином, викладений матеріал у даному розділі порівняльного аналізу 

фізико-механічних властивостей взірців базисних пластмас «Biocril-C» та 

«Фторакс», виготовлених за допомогою компресійного та литтєвого методу, 

показав, що пластмаса «Biocril-C» має кращі показники ударної в’язкості, найнижчу 

і однакову з двох сторін шорсткість та займає проміжне місце по мікротвердості в 

порівнянні з показниками пластмаси «Фторакс», виготовленої компресійним і 

литтєвим способами. Тому, пластмаса «Biocril-C» є більш перспективною для її 

використання в якості базисного матеріалу для ЗПП із точки зору фізико-механічних 

властивостей. 

 

Матеріали розділу висвітлені в публікаціях [146, 151, 152]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ БАЗИСНИХ ПЛАСТМАС «BIOCRIL-C» ТА «ФТОРАКС»  

 

4.1. Вивчення адгезивних властивостей мікрофлори ротової порожнини 

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

Проведені експериментальні дослідження продемонстрували, що вивчені 

матеріали істотно відрізняються за своєю здатністю сорбувати і утримувати 

мікробні клітини з суспензії.  Контрольний матеріал (скло) інтенсивно сорбував 

бактерії, а адгезивні властивості грибів стосовно цього матеріалу проявлялися дуже 

слабо – спостерігали адгезію не більше 1% присутніх у суспензії клітин C. albicans 

(рис. 4.1). 

Результати дослідження адгезії мікроорганізмів до базисних акрилових 

пластмас різного виду і способу виготовлення наведені в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Адгезія оральних мікроорганізмів до різних видів базисних пластмас 

 

Матеріали S. aureus S.salivarius E. coli C.albicans 

Число адгезованих мікроорганізмів, lg КУО/см2 

Скло 5,29±0,12 5,19±0,12 5,50±0,16 3,78±0,02 

Biocril-C 5,08±0,03* 4,80±0,08* 4,67±0,10* 3,70±0,02 

Литтєве пресування 5,57±0,13* 5,07±0,08 4,48±0,06* 4,37±0,04* 

Компресійне пресування 5,17±0,06 4,93±0,07* 4,32±0,07* 5,48±0,06* 

Індекс адгезії (ІА) 

Скло 0,88±0,02 0,87±0,01 0,92±0,04 0,63±0,02 

Biocril-C 0,85±0,01 0,80±0,02* 0,78±0,02* 0,62±0,02* 

Литтєве пресування 0,93±0,02* 0,85±0,02 0,75±0,02* 0,73±0,02* 

Компресійне пресування 0,86±0,02 0,82±0,02* 0,72±0,02* 0,92±0,03* 

 

Примітка: * – р < 0,05 при порівнянні з контролем (скло). 
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Рис. 4.1. Співвідношення між адгезованими і неадгезованими 

мікроорганізмами до взірців акрилових пластмас та скла. 
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Так, індекс адгезії представника резидентної мікрофлори РП α-гемолітичного 

стрептокока Streptococcus salivarius до матеріалу «Biocril-C» та до пластмаси 

«Фторакс», виготовленої методом компресійного пресування, був достовірно 

нижчим, ніж в контролі (p < 0,05). В умовах проведеного експерименту до вказаних 

матеріалів адгезували відповідно (6,3±1,6)% і (8,6±1,9)% мікробних клітин із 

суспензії. Водночас інтенсивність адгезії S. salivarius до пластмаси «Фторакс», 

виготовленої методом литтєвого пресування, істотно не відрізнялася від 

контрольних значень. Відсоток адгезованих клітин становив при цьому (11,8±2,1)% 

[в контролі – (15,6±1,8)%, р > 0,05]. 

Інші мікроорганізми, які були використані в тестуваннях, належать до 

транзиторної мікрофлори РП із підвищеним патогенним потенціалом. Присутність 

цих мікроорганізмів на поверхні СО та базисів протезів свідчить про незадовільний 

стан гігієни протезів [45, 124] та вказує на високий ризик розвитку ускладнень. У 

зв’язку з цим визначення адгезивної здатності золотистого стафілокока, кишкової 

палички і кандід до базисних матеріалів представляє неабияку практичну 

заначимість. 

Адгезія S. aureus до усіх випробуваних матеріалів відбувалась, порівняно з 

оральними α-гемолітичними стрептококами, активніше. Про це свідчать як значення 

відповідних індексів адгезії, так і абсолютне число прикріплених до взірців 

матеріалів мікробних клітин. Спостерігали також виражений перерозподіл між 

числом адсорбованих бактерій і клітин у планктонній фазі суспензії. Найвищий 

індекс адгезії у S. aureus зареєстровано при випробуванні пластмаси «Фторакс», 

виготовленої методом литтєвого пресування – 0,93±0,02. Відсоток адгезованих 

клітин сягав (37,4±3,7)% (p < 0,01, порівняно зі склом та p < 0,001 порівняно з 

іншими видами тестованих пластмас). 

Адгезія кишкової палички E. coli до пластмас усіх 3 видів у цілому протікала 

значно слабше, ніж до скла (значення індексів адгезії 0,72-0,78 проти 0,92±0,04 в 

контролі, p < 0,01). За антиадгезивними властивостями щодо E. coli «Фторакс» 

(виготовлений як методом литтєвого, так і компресійного пресування), переважав 

пластмасу «Biocril-C». 
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Разом з тим «Biocril-C» відрізняється мінімальною здатністю адсорбувати на 

своїй поверхні дріжджеподібні гриби роду Cancida – індекс адгезії 0,62±0,02, частка 

адгезованих грибкових клітин (0,5±0,04)%. Аналогічно низькими були покарказники 

адгезії C. albicans до контрольних пластинок, виготовлених із скла. Адгезія клітин 

C. albicans до обох досліджуваних взірців пластмаси «Фторакс» протікала 

достовірно активніше (p < 0,01). Особливо високі показники адгезії були 

зареєстровані при випробуванні взірця пластмаси, виготовленого методом 

компресійного пресування [індекс адгезії 0,92±0,03, відсоток адгезованих клітин 

(29,9±3,4)%]. Високу адгезивну здатність C. albicans до «Фтораксу» спостерігали й 

інші дослідники [230]. До речі, «Фторакс» інтенсивно адсорбує на своїй поверхні 

пародонтопатогенні види облігатно анаеробних бактерій – Prevotella melaninogenica 

і Prevotella intermedia. 

Таким чином одержані результати дослідження є важливими для критичної 

оцінки якості різних базисних матеріалів та способів виготовлення базисів протезів 

із точки зору обсіменіння на їхній поверхні патогенних мікроорганізмів. Так, 

базисна пластмаса «Biocril-C» відрізняєтья мінімальною здатністю адсорбувати на 

своїй поверхні представників α-гемолітичного стрептокока Streptococcus salivarius, 

золотистого стафілокока Staphylococcus aureus та дріжджеподібних грибів роду 

Cancida, а тому вона є найбільш перспективною для клінічного застосування з точки 

зору збереження нормального мікробіоценозу РП і профілактики протезних 

стоматитів. 

4.2. Зміни біохімічних показників крові досліджуваних тварин при 

імплантації взірців пластмас «Biocril-C» та «Фторакс» 

З метою оцінки впливу ксенобіотиків на організм експериментальних тварин 

нами вибрані біохімічні показники, які характеризують ступінь пошкодження білків 

та ліпідів (ОМБ та ТБК - АП), ступінь ендогенної інтоксикації та активність 

антиоксидантної системи (каталази та церулоплазміну). 

Останнім часом все більшу зацікавленість викликають дослідження, які 

спрямовані на виявлення ланок метаболічних процесів, що зазнають найбільш 

суттєвих змін при токсичних впливах різного генезу [27, 48, 216, 229]. У зв'язку з 
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цим актуальним є вивчення ступеня ОМБ і накопичення МСМ у сироватці крові, 

оскільки вони є відображенням розвитку біохімічних змін на молекулярному рівні 

та можуть бути використані як індикатори розвитку захворювань [1, 59, 61, 69, 88, 

89, 218, 264]. Оптичну щільність динітрофенілгідрозонів, які утворилися, 

реєстрували при довжинах хвиль: 356 і 370 нм (альдегідні і кетонні продукти ОМБ 

нейтрального характеру), а також при 430 нм і 530 нм (альдегідні і кетонні продукти 

ОМБ основного характеру).  

Проведений аналіз ступеня пошкодження білкових молекул в організмі 

експериментальних щурів показав, що найбільш суттєві зміни альдегідно-

кетонопохідних продуктів спостерігались на 30-у добу в обох експериментальних 

групах по відношенню до показників контрольної групи (табл. 4.2).  

       

    Таблиця 4.2   

Вміст продуктів ОМБ сироватки крові лабораторних щурів інтактної та 

експериментальних груп при імплантації пластмасових взірців «Biocril-C» і 

«Фторакс» (M±m; n=7) 

 

Показники 
Дослідні 

групи 

Термін імплантації 

5 доба 15 доба 30 доба 

1 2 3 4 5 

ОМБ 356 нм 

у.о. 

Контроль 1,048±0,025 

1,319±0,032 

р=0,25 

 

1,017±0,005 

р=0,48 

р•=0,25 

Biocril-C 1,129±0,039 

0,959±0,094 

р=0,45  

р*=0,03 

1,305±0,074 

р=0,13 

р•=0,13 

р*=0,017 

Фторакс 1,127±0,037 

1,108±0,072 

р=0,45 

р*=0,087 

1,394±0,039 

р=0,023 

р•=0,13 

р*=0,017   
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 Продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 5 

ОМБ 370 нм 

у.о. 

Контроль 0,995±0,018 
1,132±0,014 

р=0,25 

0,94±0,012 

р=0,25 

р•=0,25 

Biocril-C 1,028±0,029 

0,803±0,043 

р=0,023 

р*=0,017 

1,082±0,048 

р=0,45 

р•=0,023 

р*=0,087 

Фторакс 1,049±0,038 

0,928±0,054 

р=0,13 

р*=0,03 

рº=0,08 

1,251±0,026 

р=0,023 

р•=0,023 

р*=0,017  

рº=0,013 

ОМБ 430 нм 

у.о. 

Контроль 0,394±0,016 

0,392±0,063 

р=1,0 

 

0,254±0,015 

р=0,25 

р•=0,25 

Biocril-C 0,399±0,015 

0,281±0,025 

р=0,023 

р*=0,087 

0,358±0,023 

р=0,45 

р•=0,13 

рº=0,053 

Фторакс 0,423±0,022 
0,356±0,026 

р=0,13 

0,394±0,017 

р=0,45 

р•=0,45 

р*=0,017 

ОМБ 530 нм 

у.о. 

Контроль 0,065±0,008 

0,056±0,018 

р=1,0 

 

0,035±0,002 

р=0,25 р•=1,0 

Biocril-C 0,062±0,002 
0,041±0,010 

р=0,22 

0,055±0,005 

р=1,0 

р•=0,45 

Фторакс 0,084±0,006 
0,053±0,006 

р=0,023 

0,056±0,006 

р=0,13 

р•=1,0 
 

Примітки: 1. р -  порівняно з показником 5-ї доби; 

2. р • - порівняно з показником 15-ї доби; 

3.  р *-  порівняно з показником контрольної групи; 

4. р º - порівняно з показником  експериментальної групи. 
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Зокрема, нами зафіксовано підвищення ОМБ сироватки крові щурів на 30-у 

добу, в порівнянні до показників 15-ї доби, у випадку імплантації пластмаси 

«Biocril-C» до (1,305±0,074) у.о. та «Фторакс» до (1,394±0,039) у.о, які вірогідно 

відрізнялися від рівня ОМБ контрольної групи (1,017±0,005) у.о., при р<0,05. 

Незначно відрізнялися одержані дані стосовно рівня ОМБ, які зафіксовані 

при довжині хвилі 370 нм. На 30-у добу підвищення показників рівня ОМБ у 

піддослідних тварин були значно вищі на пластмасу «Фторакс» (1,251±0,026) у.о. у 

порівнянні з групою щурів, яким імплантували «Biocril-C» (1,082±0,048) у.о. і 

достовірно відрізнялися не тільки з контрольною групою (р>0,05 і р<0,05 

відповідно), але й між собою (р=0,01). 

Стосовно продуктів ОМБ основного характеру, то слід відмітити 

накопичення їх у сироватці крові обох експериментальних груп, особливо на 30-у 

добу спостереження. Однак, необхідно зауважити, що при вивченні реакції на 

пластмасу «Фторакс» ці зміни були більш глибокими, оскільки рівень ОМБ зростав 

в 1,55 та в 1,6 раза порівняно з показниками контрольної групи. 

Таким чином проведені нами дослідження вказують, що імплантація взірців 

пластмас «Biocril-C» та «Фторакс» супроводжується модифікаціями білкових 

молекул, які найбільш виражені на 30-у добу спостереження при застосуванні 

пластмаси «Фторакс». 

Для характеристики процесів ПОЛ використали визначення ТБК - АП у 

сироватці крові (табл.4.3).  

Так, вміст ТБК - АП сироватки крові в усіх щурів інтактної і 

експериментальних груп мав тенденцію до зниження впродовж усього періоду 

експерименту. Особливо істотне зниження спостерігалось на 30-у добу по 

відношенню до показників контрольної групи [(3,45±0,14) мкмоль/л], як у тварин з 

імплантованими взірцями «Biocril-C» [(2,95±0,09) мкмоль/л, при р=0,05] так і тварин 

з імплантованими взірцями «Фторакс» [(2,78±0,17) мкмоль/л, при р>0,05]. 

Отримані нами результати вказують на те, що застосування імплантованих 

взірців із досліджуваних пластмас не супроводжується накопиченням продуктів 

пероксидації ліпідів. 
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                                                                                                             Таблиця 4.3 

Вміст ТБК - АП у сироватці крові лабораторних щурів інтактної і 

експериментальних груп при імплантації пластмасових взірців «Biocril-C» і 

«Фторакс» ( M±m; n=7) 

 

Показники 
Дослідні 

групи 

Термін імплантації 

5 доба 15 доба 30 доба 

ТБК - АП 

мкмоль/л 

Контроль 4,59±0,39 
4,50±0,19 

р=1,0 

3,45±0,14 

р=0,25 

р•=0,25 

Biocril-C 4,11±0,14 
4,06±0,14 

р=1,0 

2,95±0,09 

р=0,023 

р•=0,13 р*=0,053 

Фторакс 
4,58±0,24   

р º=0,009 

3,98±0,17 

р=0,13 

2,78±0,17 

р=0,023 

р•=0,023 р*=0,087 

 

Примітки: 1. р -  порівняно з показником 5-ї доби; 

2. р • - порівняно з показником 15-ї доби; 

3.  р *-  порівняно з показником контрольної групи; 

4. р º - порівняно з показником  експериментальної групи. 
 

Отримані нами результати вказують на те, що застосування імплантованих 

взірців із досліджуваних пластмас не супроводжується накопиченням продуктів 

пероксидації ліпідів.  

Виходячи з одержаних даних, важливим, на нашу думку, є дослідження 

активності антиоксидантного захисту в організмі експериментальних тварин. 

Як показали проведені дослідження, у дослідних тварин при імплантації 

взірців із пластмаси «Biocril-C» і «Фторакс» (табл.4.4) активність каталази крові на 

початку експерименту 5-ї доби знаходилась у межах показників контрольної групи. 

Найвищу активність каталази спостерігали на 15-у добу експерименту і 

перевищувала показники контрольних тварин відповідно в 1,31 та 1,25 раза. На 30-

ий день показники в тварин з імплантованими взірцями мали тенденцію до норми. 
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Так, показники в тварин з імплантованими взірцями «Biocril-C» [(5,90±0,11) мг Н2О2 

/1 мл•год] і «Фторакс» [(6,36±0,10) мг Н2О2 /1 мл•год] були нижчими від попередніх 

(при р<0,01 і р>0,05 відповідно) і відрізнялися по відношенню до контрольної групи 

[(6,78±0,02) мг Н2О2 /1 мл•год, при р<0,05 і р>0,05 відповідно]. Однак показниками в 

тварин з імплантованими взірцями «Biocril-C» і «Фторакс» достовірно відрізнялися 

між собою (р<0,05).  

Дослідження іншого антиоксидантного ферменту – церулоплазміну 

сироватки крові показало зростання активності його вже в ранньому періоді 

адаптації до імплантованих взірців із пластмаси «Фторакс» при (53,03±1,83) у.о. та 

(36,62±1,62) у.о. при імплантації «Biocril-C». На 15-у добу експерименту в обидвох 

дослідних групах активність цього ферменту зростає достовірно, у порівнянні до 

контрольної групи та раннього періоду спостереження. На 30-у добу спостерігали 

тенденція до зниження, однак показники залишалися вищими, як в групі з 

імплантованими взірцями з пластмаси «Biocril-C» [(42,71±0,57) у.о., при р<0,05] так 

і в групі з імплантованими взірцями з пластмаси «Фторакс» [(43,37±1,13) у.о. при 

р>0,05], ніж за умов норми [(39,66±0,44) у.о.].         

 

Таблиця 4.4 

Активність антиоксидантних ферментів крові  тварин при імплантації 

пластмасових взірців «Biocril-C» і «Фторакс» ( M±m; n=7) 

 

Показники 
Дослідні 

групи 

Термін імплантації 

5 доба 15 доба 30 доба 

1 2 3 4 5 

Каталаза           

мг Н2О2 /1 

мл•год 

Контроль 6,86±0,59 
6,40±0,25 

р=0,66 

6,78±0,02 

р=0,51 

р•=0,38 

Biocril-C 6,62±0,05 

8,40±0,21 

р=0,002 

р*=0,02 

5,90±0,11 

р=0,003 

р•=0,002 

р*=0,02 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 

Каталаза           

мг Н2О2 /1 

мл•год 

Фторакс 6,56±0,11 

7,98±0,33 

р=0,004 

р*=0,03 

6,36±0,10 

р=0,2 

р•=0,003 

р*=0,07 

Церулоплазмін 

у.о. 

Контроль 36,79±0,28 
45,17±1,08 

р=0,25 

39,66±0,44 

р=0,25 

р•=0,25 

Biocril-C 36,62±1,62 

59,41±2,24 

р=0,023 

р*=0,02 

42,71±0,57 

р=0,13 

р•=0,023 

р*=0,02 

Фторакс 

53,03±1,83 

р*=0,02 

р º=0,002 

67,09±2,04 

р=0,023 

р*=0,02  

рº=0,03 

43,37±1,13 

р=0,023 

р•=0,023 

р*=0,07 

 

Примітки: 1. р -  порівняно з показником 5-ї доби; 

2. р • - порівняно з показником 15-ї доби; 

3.  р *-  порівняно з показником контрольної групи; 

4. р º - порівняно з показником  експериментальної групи. 

 

Одержані нами результати вказують на істотне зростання активності 

ферментів антиоксидантного захисту в процесі адаптації до імплантованих взірців із 

пластмас «Biocril-C» та «Фторакс». З іншого боку, це дозволяє пояснити зниження 

рівня кінцевих метаболітів ПОЛ-, ТБК-АП та ОМБ у плазмі крові піддослідних 

тварин. 

За умов застосування імплантованих взірців важливим є оцінити ступінь 

ендогенної інтоксикації, ураховуючи активацію процесів пероксидації білків у 

відповідні періоди спостереження. Ступінь фрагментації окислених білків частково 

визначається за зміною вмісту МСМ. З одержаних результатів видно (табл.4.5), що 

вміст МСМ сироватки крові на 5-у добу перебував на одному рівні у всіх групах.   
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Таблиця 4.5 

Вміст молекул середньої маси сироватки крові лабораторних щурів інтактної і 

експериментальних груп при імплантації пластмасових взірців «Biocril-C» і 

«Фторакс» ( M±m; n=7)  

 

Показники 
Дослідні 

групи 

Термін імплантації 

5 доба 15 доба 30 доба 

МСМ 

у.о. 

Контроль 0,379±0,025 
0,337±0,006 

р=0,049 

0,368±0,032 

р=0,66 

р•=0,51 

Biocril-C 0,375±0,007 
0,333±0,012 

р=0,45 

0,377±0,008 

р=1,0 

р•=0,45 

Фторакс 0,388±0,006 
0,349±0,014 

р=0,023 

0,378±0,007 

р =1,0 

р•=0,13 

 

Примітки: 1. р -  порівняно з показником 5-ї доби; 

2. р • - порівняно з показником 15-ї доби. 
 

На 15-у добу цей показник знижувався у випадку імплантації тваринам 

пластмаси «Biocril-C» до (0,333±0,012) у.о. та «Фторакс» до (0,349±0,014) у.о., 

незначною мірою зростав на 30-у добу: (0,377±0,008) у.о. і (0,378±0,007) у.о., 

відповідно. Однак їхній вміст вірогідно не відрізнявся впродовж всього 

експерименту щодо показників контрольної групи. Таким чином, одержані дані 

підтверджують індиферентність пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» практично на 

однаковому рівні.           

Кальцій (Са) та фосфати (РО4
3–) – мікроелементи, які впливають на процеси 

мінералізації і ремінералізації. Одержані дані щодо вмісту Са у сироватці крові 

щурів (табл.4.6) з імплантованих взірців «Biocril-C» вказують на вірогідну різницю, 

по відношенню до 5-ї доби [(2,24±0,11) ммоль/л], на 15-у [(2,95±0,03) ммоль/л, при 

р<0,05] та 30-у добу [(2,88±0,04) ммоль/л, при р<0,05] експерименту. 
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                                                                                                                    Таблиця 4.6 

Вміст мікроелементів кальцію та неорганічних фосфатів сироватки крові 

лабораторних щурів інтактної і експериментальних груп при імплантації 

пластмасових взірців «Biocril-C» і «Фторакс» ( M±m; n=7) 

 

Показники 
Дослідні 

групи 

Термін імплантації 

5 доба 15 доба 30 доба 

Ca 

ммоль/л 

Контроль 2,01±0,37 
2,54±0,26 

р=1,0 

2,56±0,09 

р=1,0 р•=1,0 

Biocril-C 2,24±0,11 

2,95±0,03 

р=0,023 

р*=0,09  

2,88±0,04 

р=0,023 р•=1,0  

р*=0,017 

Фторакс 2,15±0,09 
2,65±0,12 

р=0,13 

2,64±0,18 

         р=0,13 р•=1,0 

РО4
3– 

мкг/мл 

Контроль 62,33±9,33 
44,33±4,84 

р=0,25 

42,00±0,58 

р=0,25 р•=1,0 

Biocril-C 67,86±2,81 
44,71±1,54 

р=0,023 

42,14±1,59 

р=0,023 р•=1,0 

Фторакс 
56,29±1,45 

рº=0,01  

45,71±1,51 

р=0,023      

46,71±1,43 

р=0,041 р•=1,0 р*=0,09        

рº=0,05 

 

Примітки: 1. р -  порівняно з показником 5-ї доби; 

2. р • - порівняно з показником 15-ї доби; 

3.  р *-  порівняно з показником контрольної групи; 

4. р º - порівняно з показником  експериментальної групи. 

 

Незначне збільшення спостерігалось і в групі тварин, яким імплантовано 

взірці з пластмаси «Фторакс», як на 15-у [(2,65±0,12) ммоль/л, при р=0,13] так і на   

30-у добу [(2,64±0,18) ммоль/л, при р=0,13]. 

Дослідження вмісту неорганічного фосфату в сироватці крові тварин 

(табл.4.6) з імплантованими взірцями «Biocril-C» показало зниження впродовж 

всього періоду експерименту. У групі, якій імплантували взірці «Фторакс», на 5-у 

добу експерименту спостерігалось зниження вмісту фосфату до (56,29±1,45) мкг/мл 
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по відношенню до контролю (62,33±9,33) мкг/мл, і до показників групи щурів з 

імплантованими взірцями з пластмаси «Biocril-C» [(67,86±2,81) мкг/мл, при р=0,01]. 

Однак, на 30-у добу [(46,71±1,43) мкг/мл] зафіксовано його збільшення в цій групі 

по відношенню як до контрольної групи [(42,00±0,58) мкг/мл, при р>0,05] так і 

групи щурів із імплантами  «Biocril-C» [(42,14±1,59) мкг/мл, при р=0,05]. 

Таким чином, аналізуючи одержані дані біохімічного дослідження сироватки 

крові експериментальних щурів прийшли до висновку, що в процесі адаптації до 

імплантованих взірців із пластмас «Biocril-C» та «Фторакс» спостерігається 

незначне ушкодження білкових молекул та активація процесів ферментативного 

антиоксидантного захисту, що забезпечує зниження ступеня ендогенної 

інтоксикації. Ці зміни менш виражені в групі тварин з імплантованими взірцями з 

пластмаси «Biocril-C». 

Результати проведеного дослідження вказують на те, що більш чутливим 

маркером метаболічних змін при імплантації досліджуваних пластмас є рівень 

продуктів ОМБ, ніж вміст МСМ сироватки крові. Тому рівень продуктів ОМБ може 

слугувати маркером інтоксикації організму при використанні пластмаси «Biocril-C» 

та «Фторакс» в клінічних умовах. 

4.3. Морфо-функціональна характеристика литкового м’яза 

(триголового м’яза литки) щурів при дії базисних пластмас «Biocril-C» та 

«Фторакс» 

Гістологічні та ультраструктурні зміни литкового м’яза щурів при 

імплантації взірців із пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» оцінювали на 5-у, 15-у та 

30-у добу. 

На світлооптичному рівні 5-ї доби навколо імплантованих взірців із 

пластмаси «Фторакс» спостерігали токсично-запальну реакцію, яка проявлялась 

крововиливами, венозною гіперемією, макрофагально-лімфоцитарною 

інфільтрацією, місцями відмічався некроз литкового м’язу за рахунок цитолізу 

м’язових волокон (рис. 4.2 а). Саркоплазма м’язових  волокон  злегка  базофільна,  

поперечна  посмугованість  місцями  не  виявлялась,  відмічався набряк пери- та 

ендомізію. 
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Рис. 4.2. Осередок запальної реакції навколо імплантованих взірців із 

пластмаси «Фторакс» (а) та «Biocril-C» (б) на 5-у добу експерименту. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: ок. 10, об. 40. 

Позначення: 1 – посмуговані скелетні м’язові волокна, 2 – перимізій, 3 – ендомізій, 

4 – ексудат між м’язовими пучками, 5 – некроз, 6 – макрофагально-

лімфоцитарна інфільтрація периваскулярного простору. 
 

Навколо імплантованих взірців із пластмаси «Biocril-C» на 5-у добу виявляли 

меншу запальну реакцію, яка характеризувалась венозною гіперемією, наявністю в 

периваскулярній тканині лімфоцитів, моноцитів, мастоцитів (рис. 4.2 б). 

Посмуговані скелетні м’язові волокна навколо імплантованих взірців із пластмаси 

«Фторакс» були набряклі, що підтверджується статистично-достовірним 

збільшенням їхнього діаметру до (D=37,08±4,08) мкм (р<0,001), порівняно з 

контролем [(D=14,27±2,12) мкм]. Ядра м’язових волокон, овальної форми, 

розташовувалися по периферії м’язового волокна, їхня площа була достовірно 

більшою [(S=33,09±2,59) мкм2 при р<0,001], ніж у контрольної групи тварин 

[(S=14,73±1,45) мкм2]. Подібні зміни спостерігалися і навколо імплантованих взірців 

із пластмаси «Biocril-C», де поперечна посмугованість в литковому м’язі виявлялася 

не на всьому протязі. Діаметр посмугованих м’язових волокон був більший ніж, у 

контролі й становив (D=22,46±2,6) мкм (р<0,001), однак, порівняно з діаметром 

м’язових волокон навколо імплантованих взірців із пластмаси «Фторакс», 

достовірно меншим (р<0,001). Площа ядер м’язових волокон була меншою, 

а б 



78 

 

порівняно з попередньою дослідною групою [(S=25,61±2,58) мкм2 (р<0,001)], проте 

достовірно вищою (р<0,001) від контрольної групи тварин. 

Спільною для обох експериментальних груп виявилася по ходу пери- та 

ендомізію мозаїчно-дифузна нерівномірна клітинна інфільтрація, до складу якої 

входять макрофаги, моно- та лейкоцити, мастоцити. Такі виражені зміни м’язових 

волокон  відбувалися на тлі порушення мікроциркуляції. На поперечних перерізах 

просвіт артерій і артеріол у прилеглих ділянках мали овальну або щілиноподібну 

форму (рис. 4.3), а стінка нерівномірно потовщена. Унаслідок зменшення просвіту 

судин ядра ендотеліоцитів переміщувалися на верхівки складок внутрішньої 

еластичної мембрани, зближувалися впритул одне до одного, утворюючи невеликі 

скупчення. Внутрішня еластична мембрана різко звивиста, розшарована, місцями 

фрагментована (див. рис. 4.3 б). 

 

    

 

4.3. Структурні зміни в стінках судин навколо імплантованих взірців із 

пластмаси «Фторакс» (а) та «Biocril-C» (б) на 5-у добу. Забарвлення за Хартом. Зб.: 

а) ок. 10, об. 20, б) ок. 10, об. 40. 

Позначення: 1 – артерія, 2 – артеріола, 3 - венула. 

 

Гладком’язові клітини внутрішніх шарів середньої оболонки орієнтовані 

косо і мають в цитоплазмі вакуолі. У міру зменшення калібру артерій звуження 

їхнього  просвіту ставало ще більш  помітним. У той же час відмічали дилятацію 

венул і дрібних вен, їхній просвіт збільшений і переповнений кров’ю, а середня 

б а 
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оболонка їх стоншувалася.  

На ультраструктурному рівні в артеріолах навколо імплантованих взірців із 

пластмаси «Фторакс» на 5-у добу просвіт більшості артеріол мав щілиноподібну 

форму, ендотеліоцити набряклі й випинали в їхній просвіт. В ендотеліоцитах і 

міоцитах спостерігали каріопікноз і каріолізис, у цитоплазмі відмічали вакуолі, 

руйнування мембранних органел, серед яких найбільш виражених змін зазнавали 

мітохондрії.  

У гемокапілярах відмічали стаз крові зі сладжем еритроцитів, адгезію та 

агрегацію тромбоцитів, міграція макрофагів, лейкоцитів, плазмоцитів у 

периваскулярні простори. Люменальна поверхня ендотеліоцитів  утворювала 

глибокі випини у вигляді мікроворсинок і мікровиростів, що ще більше приводило 

до звуження просвіту капілярів і погіршення кровотоку. Ядра ендотеліоцитів  

набряклі, у каріоплазмі гранули хроматину зліплювалися в грудки і утворювали 

скупчення біля внутрішньої поверхні каріолеми. Остання мала звивисті контури та 

утворювала інвагінацїї. Біля ядра спостерігався набряк та дезорганізація складових 

компонентів апарату Гольджі. Матрикс мітохондрій просвітлений, спостерігали 

руйнування їхніх гребінців. Базальна мембрана нерівномірної товщини. В її 

дублікатурі розміщувалися відростки перицитів. Цитоплазма перицита разом з 

ядром випиналася в розширений перикапілярний простір. Цитоплазма перицитарних 

відростків унаслідок великої кількості вакуоль та мікропіноцитозних пухирців була 

просвітленою.  

Посткапіляри, венули та вени розширені, повнокровні. Стінка їхня стоншена, 

люменальна поверхня ендотеліоцитів утворювала невеликі заглиблення. 

Сполучнотканинні елементи середньої оболонки розпушені. Контури базальної 

мембрани розмиті. Внутрішньоклітинні структури поодиноких гладких міоцитів 

венулярної  стінки без чіткої  візуалізації. 

На фоні таких виражених порушень гемомікроциркуляції в посмугованих 

скелетних м’язових волокнах відмічали набряк саркоплазми, переважно біля 

сарколеми, яка межує зі стінкою капіляра. Тут візуалізувалися розширені канальці 

та Т-трубочки саркоплазматичної сітки (рис. 4.4), і більш пухке розміщення 
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міофібрил та мітохондрій. Останні різко набряклі, з просвітленим матриксом, 

сильно та нерівномірно розширеними просторами між гребінцями. Розміщені 

мітохондрії хаотично, багато з них частково або повністю зруйновані. Спостерігали  

гігантські мітохондрії, в яких зруйнована не тільки внутрішня, але й зовнішня 

мембрани. По всій саркоплазмі відмічали різних розмірів вакуолі. У саркомерах Z-

лінії потовщені, міофібрили розволокнені, місцями виявлялися їхнє руйнування – 

міоліз. Між міофіламентами міофібрил спостерігали малу кількість гранул 

глікогену. 

 

 

 

Рис. 4.4. Ультраструктурні зміни посмугованих скелетних м’язових волокон 

навколо імплантованих взірців із пластмаси «Фторакс» на 5-у добу. 

Електронномікроскопічна фотографія. Зб.: 4800. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – міофібрили, 3 – мітохондрії, 4 – розширені 

елементи саркоплазматичної сітки, 5 – вакуолі. 

 

На ультраструктурному рівні, як і на світлооптичному, навколо 

імплантованих взірців із пластмаси «Biocril-C» просвіт більшості артеріол мав 

щілиноподібну форму, ендотеліоцити набряклі й випинали в їхній просвіт. В 

ендотеліоцитах і міоцитах спостерігали каріопікноз і каріолізис, у цитоплазмі 

наявність вакуоль, серед мембранних органел найбільш виражених змін зазнавали 

мітохондрії.  
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Гемокапіляри спазмовані, відмічали стаз крові з сладжем еритроцитів, 

адгезію та агрегацію лімфоцитів. Спостерігали міграцію макрофагів, лімфоцитів, 

плазмоцитів, сегментоядерних нейтрофілів у периваскулярні простори (рис. 4.5). 

Ядра ендотеліоцитів набряклі, у каріоплазмі гранули хроматину зліплені в грудки і 

утворювали скупчення біля внутрішньої поверхні каріолеми. Остання мала звивисті 

контури та утворювала інвагінацїї. Біля ядра спостерігали поодинокі цистерни 

апарату Гольджі. Матрикс мітохондрій просвітлений, відмічено локальне 

руйнування їхніх гребінців. У дублікатурі базальної мембрани розміщувалися 

відростки перицитів. Перицит випинав у розширений перикапілярний простір. 

Посткапіляри, венули та вени  розширені, повнокровні. Стінка  їхня  стоншена, 

люменальна  поверхня  ендотеліоцитів утворювала  невеликі  заглиблення. 

Сполучнотканинні елементи середньої оболонки розпушені. Контури  базальної  

мембрани  розмиті. 

 

 
 

4.5. Ультраструктурні зміни навколо імплантованих взірців із пластмаси 

«Biocril-C» на 5-у добу експерименту. Електронномікроскопічна фотографія. Зб.: 

3200. 

Позначення: 1 – просвіт капіляра, 2 – плазмоцити, 3 – макрофаг,                    

4 – сегментоядерний нейтрофіл, 5 – ядро ендотеліоцита,          

6 – ядро перицита, 7 – лімфоцит,  8 – еритроцит. 
 

У посмугованих м’язових волокнах відмічали зміни, переважно, тільки в 

мітохондріях (рис. 4.6). Серед останніх траплялися мітохондрії нормальної будови 
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та деструктивно змінені, із просвітленим матриксом, сильно та нерівномірно 

розширеними просторами між гребінцями. Між мофібрилами спостерігали 

гігантські мітохондрії з просвітленим матриксом та зруйнованими гребінцями. 

Міофібрили мали впорядковану структуру, складалися з саркомерів, в яких чітко 

візуалізувалися анізо- і ізотропні диски, Н-зона, Z-лінії. Такі зміни посмугованих 

скелетних м’язових волокон можна віднести до вакуольних дистрофій і вони є 

зворотними. Біля сарколеми, у периваскулярних просторах, визначали наявність 

макрофагів, мастоцитів, лімфоцитів. 

 
 

 

 

Рис. 4.6. Ультраструктурні зміни посмугованих скелетних м’язових волокон 

навколо імплантованих взірців із пластмаси «Biocril-C» на 5-у добу. 

Електронномікроскопічна фотографія. Зб.: 4800. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – міофібрили, 3 – мітохондрії, 4 – елементи 

саркоплазматичної сітки, 5 – просвіт посткапіляра, 6 – макрофаг. 

 

На 15-у добу експерименту запальна ексудативна реакція навколо 

імплантованих взірців із пластмаси «Фторакс» змінювалася проліферативним 

запаленням, що характеризувалося утворенням у пери- та ендомізії клітинних 

інфільтратів (гранульом) (рис. 4.7 а), які утворені фібробластами, макрофагами, 

моноцитами, лімфоцитами, плазматичними клітинами (рис. 4.7 б). Місцями 

відмічали некроз м’язових волокон та часткове заміщення їх елементами 
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грануляційної тканини (рис. 4.7 а). Діаметр посмугованих м’язових волокон 

достовірно зменшувався, порівняно з попереднім терміном експерименту до 

(D=26,59±2,62) мкм (р<0,001), натомість площа їхніх ядер зростала до 

(S=36,63±5,62) мкм2 (р<0,001), порівняно з контрольними величинами, і була 

недостовірно вищою за показники попереднього терміну (р˃0,05) . 

 

  

 

Рис. 4.7. Гістологічні зміни тканин навколо імплантованих взірців із 

пластмаси «Фторакс» (а) та «Biocril-C» (б) на 15-у добу: а) забарвлення 

гематоксилін і еозин, зб.: ок. 10, об. 10; б) забарвлення за Хартом, зб.: ок. 10, об. 40. 

Позначення: 1 –посмуговані скелетні м’язові волокна, 2 – перимізій, 3 – 

гранульома, 4 – некроз м’язових волокон, 5 – артеріола. 

 

На поперечних перерізах просвіт артерій і артеріол у прилеглих ділянках мав 

овальну або щілиноподібну форму за рахунок потовщення медії. Внутрішня 

еластична мембрана забарвлена неоднорідно, місцями відмічали її 

псевдофрагментацію та розтягування у вигляді тонкої ниточки. Гладком’язові 

клітини набряклі, вакуолізовані. Зовнішня еластична мембрана слабо контурувалася, 

місцями не виявлялася. Просвіт венул та вен деформований. 

Тоді як навколо взірців із пластмаси «Biocril-C» на 15-у добу експерименту 

запальна реакція зменшувалася, відсутні інфільтрати у вигляді гранульом та 

некротичні зміни в тканині, проте відмічалося розростання сполучнотканинної 

а б 
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строми. Діаметр посмугованих скелетних м’язових волокон, порівняно з попереднім 

терміном експерименту, статистично достовірно зменшувався до (D=16,85±2,24) 

мкм (р<0,001), а площа їхніх ядер недостовірно зростала до (S=28,45±3,72) мкм2 

(р<0,05). Слід зазначити, що діаметр посмугованих скелетних волокон (р<0,001) та 

площа ядер (р<0,01) була достовірно меншою, ніж у литковому м’язі навколо 

імплантованих взірців із пластмаси «Фторакс». 

На поперечних перерізах в ендомізії, поряд із судинами з повністю 

відновленою структурною організацією стінки ще спостерігали дрібні артерії та 

артеріоли з залишковими явищами (див. рис. 4.7 б). Внутрішня еластична мембрана 

місцями розтягнена у вигляді тонкої ниточки, подекуди відмічали її 

псевдофрагментацію, м’язовий шар розпушений. Будова стінки венул і вен не 

відрізнялися від контрольних тварин. 

На ультраструктурному рівні, при імплантації пластмаси «Фторакс» у 

гемомікроциркуляторному руслі, продовжували спостерігатись деструктивні зміни. 

Просвіт артеріол неправильної зірчастої форми за рахунок випинань ядровмісних 

зон ендотеліоцитів. Місцями спостерігали відшарування ендотеліоцитів від 

внутрішньої еластичної мембрани та утворення підендотеліальних щілин. У 

внутрішній еластичній мембрані відмічали чергування товстих та ниткоподібних 

ділянок. У міоцитах відмічалася нормалізація мебранних органел, проте в окремих із 

них наявні вакуолі. 

Капіляри та посткапіляри розширені, в їхньому просвіті відмічалися 

форменні елементи крові. 

Електронномікроскопічне дослідження показало, що значна кількість 

прилеглих тканин навколо імплантованих взірців із пластмаси «Фторакс» 

посмугованих скелетних м’язових волокон мали міофібрили звичайної будови, а 

саме, у них чітко і симетрично розміщувалися однакових розмірів саркомери (рис. 

4.8). В останніх чітко контурувалися анізо- і ізотропні диски, Z-лінії. Між 

міофібрилами розташовані мітохондрії з просвітленим матриксом. Значна частина 

мітохондрій у вигляді скупчень наявна в підсарколемальному просторі. Переважна 

більшість їх мали зруйновані гребінці й перетворювалися у вакуолі (див. рис. 4.8). 
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Трубочки і цистерни саркоплазматичної сітки незначно розширені. Ядра 

неправильної форми з значними інвагінаціями каріолеми, каріоплазма їхня 

просвітлена. Між посмугованими скелетними м’язовими волокнами спостерігали 

розширені проміжки, виповнені сполучною тканиною з великою  кількістю 

активних фібробластів. Такі зміни в посмугованих скелетних м’язових волокнах 

можна трактувати як гіпоксичні пошкодження, які є наслідком порушення 

мікроциркуляції. 

 

 
 

Рис. 4.8. Ультраструктура литкового м’яза навколо імплантованих взірців із 

пластмаси «Фторакс» на 15-у добу експерименту. Електронномікроскопічна 

фотографія. Зб.: 4000. 

Позначення: 1 – ядро посмугованого скелетного м’язового волокна,                

2 – мітохондрії, 3 – міофібрили, 4  – гранулярна 

ендоплазматична сітка, 5 – фібробласт, 6 – колагенові волокна. 

 

У литковому м’язі тварин при імплантації пластмаси «Biocril-C» на 

ультраструктурному рівні 15-ї доби спостерігали випинання ядровмісних зон 

ендотеліоцитів у просвіт артеріол. Внутрішня еластична мембрана втрачала свою 

звивистість. У міоцитах відмічалася нормалізація мембранних органел, однак в 

окремих мітохондріях відбувалося просвітлення матриксу та руйнування гребінців. 

Адвентиційна оболонка представлена сполучною тканиною з великою кількістю 

колагенових волокон.  
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У гемокапілярах цієї групи тварин спостерігали нормалізацію 

цитоплазматичних структур ендотеліальних клітин. В останніх відмічали виражені   

регенераторні процеси, які морфологічно проявлялися збільшенням кількості 

цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки, поверхня яких густо всіяна 

рибосомами, дифузним розміщенням гранул хроматину в ядрі, появою в цитоплазмі 

молодих мітохондрій. Поряд з цим зустрічали гемокапіляри зі звуженим просвітом 

(рис. 4.9). Цитоплазма ендотеліоцитів таких капілярів помірної електронної 

щільності, при цьому спостерігалося чергування товстих та тонких її  ділянок. 

Ядровмісна зона випинала в просвіт капіляра. Каріолема формувала значні 

інвагінації (див. рис. 4.9). Біля ядра зустрічалися мітоходрії з зруйнованими 

гребінцями. Базальна мембрана нерівномірної товщини, гомогенна. Ядра перицитів  

овальної форми, цитоплазма помірної електроонооптичної щільності, а відростки 

інколи проникали через базальну мембрану і безпосередньо контактували з 

ендотеліоцитами. Розширення судин, позитивні зміни в структурі ендотеліоцитів 

можна розцінити як регенераторні й компенсаторні процеси судинного русла 

навколо  імплантації пластмаси «Biocril-C». 

На фоні нормалізації мікроциркуляції відмічали відновлення й структурної 

організації посмугованих скелетних м’язових волокон. В їхній саркоплазмі було 

багато гранул глікогену, саркомери однакових розмірів із чітко контурованими  

анізо- і ізотропними дисками, Z-лінімия (рис. 4.10). Між міофібрилами, біля ядра та 

у підсарколемальному просторі, розташовані звичайної будови мітохондрії. 

Трубочки і цистерни саркоплазматичної сітки незначно розширені. Ядра овальної 

форми з дифузно розміщеними гранулами хроматину та електроннощільним 

ядерцем. Поряд із посмугованими скелетними волокнами з відновленою 

ультраструктурною будовою зустрічалися і змінені. Ядра таких волокон були 

просвітленими за рахунок маргінального розташування хроматину, між 

міофібрилами та в підсарколемальному просторі наявні різних форм та розмірів 

мітохондрії з просвітленим матриксом та частковим руйнуванням внутрішньої 

мембрани. Між посмугованими скелетними м’язовими волокнами спостерігали 

розширені проміжки, виповнені сполучною тканиною з великою кількістю активних 
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фібробластів. 

 

 
 

Рис. 4.9. Ультраструктура капіляра литкового м’яза щура на 15-у добу 

експерименту імплантації пластмаси «Biocril-C». Електронномікроскопічна 

фотографія. Зб.: 4000. 

Позначення: 1 – просвіт капіляра, 2 – ядро ендотеліоцита, 3 – плазмоцит,       

4 – фібробласт. 

 

 
 

Рис. 4.10. Ультраструктура посмугованих скелетних м’язових волокон 

навколо імплантованих взірців із пластмаси «Biocril-C» на 15-у добу. 

Електронномікроскопічна фотографія. Зб.: 4800. 

Позначення: 1 – ядро, 2 – міофібрили, 3 – мітохондрії, 4 – саркоплазматична 

сітка, 5 – вакуоля. 
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На 30-у добу експерименту навколо імплантованих взірців із пластмаси 

«Фторакс» відмічали гістіо-лімфоцитарну  інфільтрацію з клітинами чужорідних тіл 

та склероз м’яза (рис. 4.11 а). Посмуговані скелетні м’язові волокна неоднорідно 

забарвлювалася гематоксиліном і еозином. Діаметр посмугованих скелетних 

м’язових волокон зменшувався, порівняно з попереднім терміном і складав 

(D=21,73±3,47) мкм (р<0,01), проте перевищував контрольні показники (р<0,01). 

Площа їхніх ядер була достовірно меншою, порівняно з попереднім терміном 

дослідження і складала (S=23,31±2,86) мкм2 (р<0,001), однак вищою за показники 

контролю (р<0,001). 

На 30-у добу експерименту навколо імплантованих взірців із пластмаси 

«Biocril-C» у прилеглих м’язових пучках спостерігали незначне розростання  

сполучної  тканини  в  епі- , пери- та ендомізії (рис. 4.11 б). 

 

  
 

Рис. 4.11.  Стан м’язової тканини навколо імплантованих взірців із пластмаси 

«Фторакс» (а) та «Biocril-C» (б) на 30-у день експерименту. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: а) ок. 10, об. 20; б) ок. 10, об. 40. 

Позначення:1 –м’язові волокна, 2 – перимізій, 3 – ендомізій, 4 – склероз м’яза. 

 

Посмуговані скелетні м’язові волокна однорідно забарвлювалися 

гематоксиліном і еозином. Діаметр посмугованих скелетних м’язових волокон та 

площа їхніх ядер статистично достовірно не відрізнялися від контрольних величин і 

складали (D=14,61±0,96) мкм (р˃0,05), (S=15,61±2,07) мкм2 (р˃0,05) та були 

достовірно меншими, порівняно з попереднім терміном дослідження (р<0,01) і 

а б 



89 

 

(р<0,001). 

Спільним для досліджуваних груп на поперечних перерізах гістологічних  

препаратів 30-ї доби була овальна форма просвіту артерій і артеріол у прилеглих 

ділянках навколо імплантованих взірців. Внутрішня та зовнішня еластичні 

мембрани мали чітку звивисту форму у вигляді спіралі. Ядра ендотеліальних клітин 

округлої форми, без набрякових явищ, щільно прилягали до внутрішньої еластичної 

мембрани. Гладком’язові  клітини середньої оболонки мали веретеноподібну форму 

і овальні ядра. Еластичні волоконця, які розміщені між гладкими м’язами, слабо 

звивисті. Ззовні еластична мембрана добре контурувалася. Структурна організація 

стінки венул і вен не відрізнялася від контрольної групи тварин. 

На ультраструктурному рівні у ланках гемомікроциркуляторного русла (рис. 

4.12), зокрема, в гемокапілярах навколо імплантованих взірців із пластмаси 

«Фторакс» спостерігали нормалізацію мембранних органел ендотеліальних клітин.  

У ендотеліоцитах і перицитах відмічали регенераторні процеси, які морфологічно 

проявлялися активацією нуклеопротеїнового синтезу, про що свідчила  наявність 

значної кількості рибосом і полісом на канальцях гранулярної ендоплазматичної  

сітки, молодих мітохондрій. Просвіт гемокапілярів звужений. Люменальна поверхня 

плазмолеми  утворювала  заглиблення та випинання в просвіт капіляра. Цитоплазма 

ендотеліоцитів середньої електронної щільності, зустрічали поодинокі вакуолі. 

Базальна мембрана нерівномірної товщини, гомогенна. У перицитах ядра 

видовженої форми, з інвагінаціями нуклеолеми та маргінальним розміщенням 

гранул хроматину в нуклеоплазмі (рис. 4.12). 

Навколо імплантованих взірців із пластмаси «Biocril-C» на  

ультраструктурному рівні, стінка артерій, артеріол, венул та вен мала звичайну 

будову. У гемокапілярах, спостерігали нормалізацію мембранних органел-

ендотеліальних клітин. Просвіт гемокапілярів неправильної форми за рахунок 

випинань ядровмісної зони ендотеліоцитів (рис. 4.13). Люменальна поверхня 

плазмолеми утворювала глибокі випинання в просвіт капіляра, що призводило до 

мікроплазматозу. Цитоплазма ендотеліоцитів середньої електронної щільності. 

Базальна мембрана нерівномірної товщини, гомогенна. У перицитах ядра округлої 
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форми, із маргінальним розміщенням гранул хроматину в нуклеоплазмі (рис. 4.13). 

 

 

 

Рис. 4.12. Ультраструктура гемокапілярів литкового м’яза щура навколо 

імплантованих взірців із пластмаси «Фторакс» на 30-у добу експерименту. 

Електронномікроскопічна фотографія. Зб.: 9600. 

Позначення: 1 – просвіт капіляра, 2 – вакуолі, 3 – ядро перицита. 

 

 

 

Рис. 4.13. Ультраструктура гемокапілярів литкового м’яза щура навколо 

імплантованих взірців із пластмаси «Biocril-C» на 30-у добу експерименту. 

Електронномікроскопічна фотографія. Зб.: 6400. 

Позначення: 1 – просвіт капіляра, 2 – ядро ендотеліоцита, 3 – ядро перицита,  

4 – мітохондрії, 5 – поперчно-посмуговане м’язове волокно. 
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Більш помітну різницю між двома досліджуваними групами відмічали на 

ультраструктурному рівні литкового м’яза 30-ї доби експерименту. Так, в окремих  

м'язових волокнах прилеглих навколо імплантованих взірців із пластмаси 

«Фторакс», були накопичення різних за формою, величиною та морфологічним 

станом мітохондрій, які могли розміщуватись декількома рядами. Між 

міофібрилами та у підсарколемальному просторі спостерігали крупні вакуолі (рис. 

4.14 а). Ядра посмугованих скелетних м'язових волокон неправильної форми з 

глибокими інвагінаціями каріолеми. Гранули еухроматину розсіяні дифузно, а 

гранули гетерохроматину утворювали скупчення біля внутрішньої поверхні 

каріолеми. Міофібрили відновлювали свою структурно-просторову будову. Поміж 

м’язовими волокнами спостерігали розростання сполучної тканини (рис. 4.14б), яка 

утворювала широкі тяжі (рис. 4.14в). Такі тяжі вростали в м’язові волокна, які 

підлягали деструкції.  

 

   

 

Рис. 4.14. Ультраструктура литкового м’яза навколо імплантованих взірців із 

пластмаси «Фторакс» на 30-у добу експерименту. Електронномікроскопічна  

фотографія. Зб.: а) 4800, б) 4000, в) 16000. 

Позначення: 1 – ядро посмугованого скелетного м’язового волокна, 2 – 

мітохондрії, 3 – міофібрили, 4 – розростання сполучної тканини в 

м’язове волокно, 5 – фібробласт, 6 – колагенові волокна. 
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Натомість, на ультраструктурному рівні навколо імплантованих взірців із 

пластмаси «Biocril-C» 30-ї доби експерименту (рис. 4.15), ядра посмугованих 

скелетних м'язових волокон видовженої форми з інвагінаціями каріолеми. Гранули 

хроматину дифузно розсіяні по всій каріоплазмі. Біля ядра розташовувалися 

цистерни і пухирці комплексу Гольджі. Міофібрили складалися з окремих 

саркомерів, в яких чітко виділялися анізо- і ізотропні диски,  Z-лінії.  Між 

міофібрилами та в підсарколемальному просторі спостерігалися звичайної будови 

мітохондрії (рис. 4.15). 

 

 

 

Рис. 4.15. Ультраструктура литкового м’яза навколо імплантованих взірців із 

пластмаси «Biocril-C» на 30-у добу експерименту. Електронномікроскопічна 

фотографія. Зб.: 4800. 

Позначення: 1 – ядро посмугованого скелетного м’язового волокна,                

2 – мітохондрії, 3 – міофібрили, 4 – комплекс Гольджі. 

 

Узагальнюючи результати проведеного експериментального дослідження, 

можна зробити наступні висновки: 

- після імплантації взірців досліджуваних пластмас на 5-у добу експерименту 

спостерігається ексудативне запалення оточуючих тканин, яке проявляється 

крововиливами, венозною гіперемією, макрофагально-лімфоцитарною 
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інфільтрацією. Однак навколо імплантованих взірців із пластмаси «Фторакс», 

місцями відмічається некроз литкового м’язу. Порушення мікроциркуляції і 

периваскулярний набряк призводять до гіпоксичних явищ у посмугованих 

скелетних м’язових волокнах, які проявляються каріопікнозом і каріолізисом, 

набряком міофібрил (порушенням поперечної посмугованості, лізисом 

міофіламентів). Найбільш виражених змін зазнають мітохондрії, що морфологічно 

проявляється зниженням щільності їхнього матриксу, руйнуванням гребінців із 

подальшим утворенням вакуолей.  

- на 15-у добу після імплантації взірців досліджуваних пластмас на зміну 

ексудативному приходить проліферативне запалення, яке характеризується 

утворенням навколо імплантованих взірців клітинних інфільтратів, до складу яких 

входять фібробласти, макрофаги, моноцити, лімфоцити, плазматичні клітини. 

Місцями відмічається некроз м’язових волокон та часткове заміщення їх 

елементами грануляційної тканини.  

- із збільшенням терміну експерименту навколо імплантованих взірців із 

пластмаси «Фторакс» відмічається склероз та руйнування м’язових волокон, 

натомість навколо імплантованих взірців із пластмаси «Biocril-C» морфологічна 

картина литкового м’язу як на гістологічному, так і на ультраструктурному рівнях 

наближається до контролю, що знайшло своє підтвердження в морфометричному 

аналізі.  

Одержані дані стверджують, що пластмаса «Biocril-C» викликає менші 

морфо-функціональні зміни в навколишніх тканинах, які є цілком зворотними, у 

порівнянні з пластмасою «Фторакс». Таким чином пластмаса «Biocril-C» є більш 

перспективною для використання в стоматологічній практиці в якості базисного 

матеріалу ЗПП. 

 

Матеріали розділу висвітлені в публікаціях [142, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 

153, 154]. 
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РОЗДІЛ 5                   

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 

ПАЦІЄНТІВ ЗНІМНИМИ ПЛАСТИНКОВИМИ ПРОТЕЗАМИ З 

БЕЗМОНОМЕРНИХ БАЗИСНИХ ПЛАСТМАС 

 

5.1. Вивчення мікробіоценозів слизової оболонки протезного ложа в 

пацієнтів при лікуванні знімними пластинковими протезами з пластмаси 

«Biocril-C» та «Фторакс» у динаміці 

Нами вивчено вплив виду базисних пластмас, з яких виготовлені ЗПП, 

на характер мікрофлори СОПЛ пацієнтів у різні періоди лікування – через 

1 міс, 6 міс та 12 міс. Для додаткового контролю параметри мікробіоценозу 

СОРП визначали також у здорових пацієнтів аналогічної вікової групи з 

збереженими зубними рядами та відсутністю соматичної патології. 

У повному обсязі результати мікробіологічного обстеження СОПЛ 

пацієнтів після лікування ЗПП представлено в табл. 5.1 - 5.2. 

Основні представники резидентної оральної мікрофлори – α -гемолітичні 

стрептококи виявилися в усіх без винятку пацієнтів обох клінічних груп, які 

використовували ЗПП так і в усіх пацієнтів контрольної групи (табл. 5.2).  

Масивність колонізації СОПЛ α -гемолітичними стрептококами у 

пацієнтів із повною відсутністю зубів, які належали до обох клінічних груп, 

перед початком ортопедичного лікування була недостовірно (на 4,5-5,5%) вищою, 

ніж у пацієнтів контрольної групи. Але в динаміці впродовж усього періоду 

спостереження популяційний рівень α -гемолітичних стрептококів на СОПЛ 

пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» була 

різною (табл. 5.1). 

Після лікування пацієнтів ЗПП, виготовленими з пластмаси «Фторакс», 

популяційний рівень α -гемолітичних стрептококів на СОПЛ ще більше 

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

відносно початкового значення (р<0,05) (табл. 5.1). Нормалізація цього 
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показника наступила лише після 12 міс використання ЗПП із пластмаси 

«Фторакс». Це може свідчити про достатньо тривалий період адаптації до таких 

знімних протезів. 

Таблиця 5.1 

Масивність колонізації слизової оболонки протезного ложа 

мікроорганізмами в динаміці через 1, 6, 12 міс лікування пацієнтів 

знімними пластинковими протезами з пластмаси “Biocril-C” та “Фторакс” 

(популяційний рівень, lg КУО/мл). 

 

Мікроорганізми 
Контрольн

а група 
До 

лікування 
1 міс 6 міс 12 міс 

1 2 3 4 5 6 
Biocril-C 

α -гемолітичні 
Streptococcus 

5,12±0,18 5,35±0,13 5,51±0,10 5,02±0,08 5,06±0,09 

β -гемолітичні 
Streptococcus 

4,03±0,11 3,11±0,09 
3,73±0,20 

* 
3,30±0,16 

2,80±0,03 
* 

Veillonella sp. 4,09±0,23 3,88±0,11 
4,49±0,16 

* 
3,81±0,20 3,85±0,16 

Stomatococcus 
mucilaginosus 

3,95±0,20 3,83±0,14 4,01±0,19 4,04±0,15 3,80±0,12 

S. aureus 3,90±0,19 3,68±0,18 
4,35±0,35 

* 
0 

* 
0 

* 

S.  epidermidis 4,02±0,16 4,16±0,07 4,10±0,27 3,82±0,21 3,78±0,23 

Corynebacterium 
sp. 

3,00±0,05 3,49±0,15 3,44±0,13 3,18±0,16 3,33±0,11 

Escherichia coli 0 3,70±0,05 2,70±0,03 
0 

* 
0 

* 
Candida 
albicans 

2,70±0,03 3,23±0,07 
0 

* 
0 

* 
0 

* 
Фторакс 

α -гемолітичні 
Streptococcus 

5,12±0,18 5,40±0,23 
6,15±0,25 

* / • 
6,09±0,23 

* / • 
5,15±0,20 

β -гемолітичні 
Streptococcus 

4,03±0,11 3,22±0,22 
3,99±0,25 

* 
4,19±0,31 

* / • 
4,60±0,29 

* / • 
Veillonella sp. 4,09±0,23 4,15±0,25 4,30±0,24 4,53±0,24 3,86±0,24 
Stomatococcus 
mucilaginosus 

3,95±0,20 3,77±0,20 3,91±0,23 3,92±0,25 3,86±0,20 
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S. aureus 3,90±0,19 3,59±0,27 
4,28±0,31 

* 
4,18±0,29 

* / • 
3,59±0,26 

• 

S.  epidermidis 4,02±0,16 4,23±0,26 
4,45±0,29 

• 
4,32±0,26 

• 
4,01±0,23 

 

Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 

Corynebacterium 

sp. 
3,00±0,05 

4,48±0,34 

• 

4,47±0,26 

• 

4,19±0,18 

• 

3,35±0,25 

* 

Escherichia coli 0 
0 

• 

3,85±0,13 

* 

2,95±0,20 

* / • 

2,85±0,13 

* / • 

Candida 

albicans 
2,70±0,03 3,70±0,28 

3,57±0,20 

• 

3,35±0,27 

• 

3,50±0,23 

• 
 

Примітки: 1. * – p<0,05 при порівнянні з станом до лікування в 

кожній групі; 

2. • – p<0,05 при порівнянні показників між двома 

спостережуваними групами пацієнтів у відповідні терміни. 

 

Таблиця 5.2 

Частота висівання мікроорганізмів (у %) із слизової оболонки протезного ложа 

у динаміці через 1, 6 і 12 місяців лікування пацієнтів знімними пластинковими 

протезами з пластмаси “Biocril-C” та “Фторакс” 

 

Мікроорганізми 
Контрольна 

група 

До 

лікування 
1 міс 6 міс 12 міс 

1 2 3 4 5 6 

Biocril-C 

α -гемолітичні 

Streptococcus 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

β -гемолітичні 

Streptococcus 
10,0±1,88 36,7±3,21 26,7±2,95 

16,7±2,48 

* 

12,0±2,17 

* 

Veillonella sp. 30,0±2,86 60,0±3,27 
50,0±3,33 

* 

43,3±3,30 

* 
56,0±3,31 

 Stomatococcus 56,7±3,10 60,0±3,27 50,0±3,33 50,0±3,33 44,0±3,31 
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mucilaginosus * * * 

S. aureus 10,0±1,88 16,7±2,48 6,7±1,66 
0 

* 

0 

* 

S.  epidermidis 30,0±2,86 23,3±2,82 26,7±2,95 
16,7±2,48 

* 

16,0±2,44 

* 

Corynebacterium 

sp. 
10,0±1,88 23,3±2,82 26,7±2,95 20,0±2,67 

12,0±2,17 

* 

Продовження табл. 5.2 

1 2 3 4 5 6 

Escherichia 

coli 
0 3,3±1,12 3,3±1,12 

0 

* 

0 

* 

Candida 

albicans 
3,3±1,12 10,0±2,00 

0 

* 

0 

* 

0 

* 

Фторакс 

α-гемолітичні 

Streptococcus 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

β-гемолітичні 

Streptococcus 
10,0±1,88 40,0±3,77 

43,3±3,81  

• 

53,3±3,84 

* / • 

40,0±3,77  

• 

Veillonella sp. 30,0±2,86 
56,7±3,81 

• 

63,3±3,71 

* / • 

56,7±3,81  

• 
50,0±3,85 

Stomatococcus 

mucilaginosus 
56,7±3,10 

50,0±3,85 

 • 
50,0±3,85 56,7±3,81 

50,0±3,85  

• 

S. aureus 10,0±1,88 
23,3±3,25 

 • 

30,0±3,53  

• 

23,3±3,25 

* / • 

20,0±3,08 

* / • 

S.  epidermidis 30,0±2,86 30,0±3,53 
33,3±3,63 

• 

36,7±3,71 

• 

30,0±3,53  

• 

Corynebacterium 

sp. 
10,0±1,88 

16,7±2,87  

• 

30,0±3,53 

* 

26,7±3,40 

* 
20,0±3,08 

Escherichia coli 0 0 
6,7±1,92 

* 

13,3±2,61 

* / • 

6,7±1,92 

• 

Candida 

albicans 
3,3±1,12 10,0±2,31 

10,0±2,31  

• 

6,7±1,92 

 • 

6,7±1,92 

 • 

 

Примітки: 1. * – p<0,05 при порівнянні з станом до лікування в кожній групі; 

2. • – p<0,05 при порівнянні показників між двома 

спостережуваними групами пацієнтів у відповідні терміни. 
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У клінічній групі пацієнтів, яким ЗПП виготовлялися з пластмаси «Biocril-

C», зміни популяційного рівня α -гемолітичних стрептококів на СОПЛ були 

мінімальними. Незначне його збільшення (не більш ніж на 3,0%, р>0,05) 

спостерігали лише через 1 міс після лікування, а у більш віддалені терміни 

він цілком нормалізувався. 

Важливими резидентними представниками нормомікробіоценозу РП, крім 

α -гемолітичних стрептококів, є стоматокок Stomatococcus mucilaginosus і 

вейлонела Veillonella parvula. Масивність колонізацій СОПЛ стоматококом у 

пацієнтів обох спостережуваних клінічних груп у різні періоди після лікування 

ЗПП змінювалася мінімальним чином (коливання виявлених середніх значень 

перебували в межах довірчого інтервалу).  

Частота висівання стоматококів на СОПЛ після використання ЗПП із 

пластмаси «Фторакс» не змінювалася відносно початкового рівня (до 

ортопедичного лікування).  

Третя група мікроорганізмів, найважливіша з точки зору їхньої 

причетності до можливих ускладнень після лікування – представники 

транзиторної мікрофлори РП із високим потенціалом патогенності: β -

гемолітичні стрептококи, золотистий стафілокок Staphylococcus aureus і 

дріжджоподібні гриби роду Candida (рис. 5.1). 

Серед β -гемолітичних стрептококів, які займають чільне місце серед 

збудників запальних процесів СОРП і глотки, нами ідентифіковано 

Streptococcus pyogenes, Streptococcus constellatus, Streptococcus gordonii та 

Streptococcus group G. 

Перед лікуванням вони висівалися з СОПЛ у (36,7±3,21)% та 

(40,0±3,77)% пацієнтів обох клінічних груп, тобто в 3,6-4 рази частіше, (ніж 

у пацієнтів контрольної групи [(10,0±1,88)%, p<0,01] (див. рис. 5.1В). Після 

лікування пацієнтів ЗПП, виготовленими з пластмаси «Фторакс», частота 

колонізації СОПЛ β -гемолітичними стрептококами не змінилася ні через 1 

міс, ні через 12 міс, а в часовому інтервалі 6 міс навіть істотно підвищилася 
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– до (53,3±3,84)% (p<0,05). На противагу цьому, у пацієнтів при 

використанні ЗПП із пластмаси «Biocril-C» впродовж усього періоду 

спостереження відбувалося прогресуюче зниження частота висівання β -

гемолітичних стрептококів у складі мікробіоценозів СОПЛ: до лікування 

(36,7±3,21)%, через 1 міс – (26,7±2,95)% (p<0,05 порівняно з попередньою 

клінічною групою), через 6 міс – (16,7±2,48)% (p<0,01), а через 12 міс він 

становив (12,0±2,17)% (p<0,01) і практично не відрізнявся від контрольного 

рівня. 

Масивність колонізації СОПЛ β -гемолітичними стрептококами в 

пацієнтів двох груп, які перебували під спостереженням, також проявила 

діаметрально протилежну динаміку (див. рис 5.1А). Популяційний рівень β -

гемолітичних стрептококів у мікробіоценозах СОПЛ пацієнтів, що 

використовували ЗПП із пластмаси «Фторакс» впродовж усього періоду 

спостереження наростав, а при використанні ЗПП із пластмаси «Biocril-C» – 

навпаки, прогресивно знижувався (відмінності між групами статистично 

достовірні, р<0,05). 
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Рис. 5.1. Масивність (А) і частота (В) колонізації слизової оболонки 

протезного ложа β -гемолітичними стрептококами в динаміці через 1, 6, 12 

міс лікування пацієнтів знімними пластинковими протезами з пластмаси 

«Biocril-C» та «Фторакс». 

На відміну від β -гемолітичних стрептококів, показники колонізації СОПЛ 

патогенним золотистим стафілококом у пацієнтів обох груп, що перебували під 

спостереженням, у віддалені терміни після лікування ЗПП (через 6 і 12 міс) 

знижувалися. При використанні ЗПП із пластмаси «Biocril-C», у ці терміни S. 

aureus взагалі зникав із мікробіоценозів СОПЛ (відмінності між групами 

статистично достовірні, р<0,05). Серед пацієнтів, які використовували ЗПП із 

пластмаси «Фторакс» впродовж 6 міс і 12 міс, золотистий стафілокок виявлявся 

з частотою  (23,3±3,25)% і (20,0±3,08)% відповідно [і ця частота є істотно 

більшою, ніж в контролі – (10,0±1,88)%, р<0,05]. У короткі терміни 

використання ЗПП (впродовж 1 міс) із пластмаси «Фторакс» частота висівання 

S. aureus з СОПЛ зростала до (30,0±3,53)%, а при використанні пластмаси 

«Biocril-C» – навпаки, зменшилася до (6,7±1,66)% (p<0,01). 

Чільне місце в етіології протезних стоматитів, які розвиваються після 

лікування пацієнтів ЗКЗП, належить дріжджоподібним грибам роду Candida. 
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Результати нашого спостереження за пацієнтами свідчать, що вид пластмаси 

використаної для виготовлення ЗПП істотно впливає як на частоту, так і 

масивність колонізації СОПЛ дріжджоподібними грибами (рис. 5.2). 

Допустимий рівень присутності кандід на СО в нормі не перевищуе 3,0 

lg КУО/мл (тобто 1000 клітин/мл). В обстежених нами пацієнтів 

контрольної групи присутність кандид у мікробіоценозах РП зареєстровано 

лише в одному випадку [(3,3±1,12)%] у кількості 2,7 lg КУО/мл (тобто 500 

клітин/мл), що є межею чутливості застосованого методу дослідження. 

Разом із тим від пацієнтів обох клінічних груп до лікування ЗПП 

дріжджоподібні гриби роду Candida висівалися з СОПЛ із частотою 

(10,0±2,31)% при середньому популяційному рівні (3,23±0,07) lg КУО/мл – 

(3,70±0,78) lg КУО/мл. 

У групі пацієнтів, які використовували ЗПП із пластмаси «Фторакс», 

кандіди висівалися з СОПЛ у всі терміни спостереження – через 1 міс з 

частотою (10,0±2,31)%, через 6 міс і через 12 міс – з частотою (6,7±1,92)% (рис. 

5.2). Масивність колонізації СОПЛ дріжджоподібними грибами роду Candida в 

усі вказані періоди спостереження зберігалася на рівні, достовірно вищому від 

контрольного [(3,35±0,27) lg КУО/мл – (3,57±0,20) lg КУО/мл, p<0,05]. 

У групі пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси «Biocril-C» Candida sp. 

на СОПЛ у всі терміни після лікування ЗПП не виявлялися (рис. 5.2). Кандіди 

цілком зникли з складу оральних мікробіоценозів тих пацієнтів, у яких вони 

виявлялися до лікування (відмінності між клінічними групами статистично 

достовірні, р<0,01). 
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Рис. 5.2. Частота висівання дріжджоподібних грибів роду Candida з сли-

зової оболонки протезного ложа в динаміці через 1, 6, 12 міс лікування 

пацієнтів знімними пластинковими протезами з пластмаси «Biocril-C» та 

«Фторакс». 

 

Під час проведення мікробіологічних досліджень особливу увагу звертали 

на присутність ознак росту, властивих для ентеробактерій, псевдомонад та інших 

неферментуючих бактерій. Ротова порожнина не є біотопом нормального 

проживання цих Грам-негативних паличок. Їхня присутність в РП 

спостерігається здебільшого при множинному глибокому ускладненому карієсі, у 

пацієнтів із ЗКЗП і характеризує вкрай незадовільний її гігієнічний стан [45, 

122]. У жодного з обстежених контрольної та дослідних груп ентеробактерій і 

псевдомонад на СОРП не знайдено. Синьогнійної палички або інших 

псевдомонад не було виявлено і в жодного з пацієнтів обох клінічних груп ні на 

СОПЛ, ні на поверхні ЗПП у всі терміни обстеження. 

Разом із тим в окремих пацієнтів клінічних груп встановлено присутність 

на СОПЛ кишкової палички. Такі випадки були поодинокими, але зустрічалися 

майже виключно в групі пацієнтів, при лікуванні ЗПП із пластмаси «Фторакс» – 

з частотою не менше (6,7±1,92)% (див. табл. 5.1, рис. 5.2). При терміні 
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використання ЗПП із пластмаси «Фторакс» впродовж 6 міс цей показник навіть 

підвищився до (13,3±2,61)% (р<0,05). В усі терміни спостереження 

популяційний рівень E. coli був у цій клінічній групі достовірно вищим, ніж 

у пацієнтів, що використовували ЗПП із пластмаси «Biocril-C». 

Таким чином, результати виконаних нами мікробіологічних досліджень 

свідчать про те, що зміни якісного та кількісного складу мікрофлори СОПЛ 

пацієнтів залежать як від терміну використання ЗПП, так і від виду 

базисних пластмас, з яких вони були виготовлені. У пацієнтів, що 

використовували ЗПП із пластмаси «Фторакс» спостерігалися більш виражені 

дизбіотичні порушення, порівняно з пацієнтами при використанні ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C». Після лікування ЗПП спостерігається певний 

адаптаційний період, коли на СОПЛ підвищується популяційний рівень 

резидентних представників нормофлори (α -гемолітичних стрептококів, 

вейлонел) і водночас зростає ризик колонізації мікрофлорою з високим 

патогенним потенціалом – β -гемолітичними стрептококами, золотистим 

стафілококом, дріжджоподібними грибами роду Candida. При використанні ЗПП 

із пластмаси «Biocril-C» цей адаптаційний період є коротшим, і через 6 міс 

після лікування спостерігається стійка нормалізація якісного і видового 

складу мікробіоценозів СОПЛ. 

5.2. Вивчення колонізації мікроорганізмами поверхні знімних 

пластинкових протезів із пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» у динаміці 

лікування пацієнтів 

Нами виконано порівняльний аналіз показників мікробної колонізації 

(популяційних рівнів та частоти висівання мікроорганізмів) ЗПП, виготовлених із 

пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс», у різні терміни після лікування ЗПП (табл. 5.3 - 

5.4). Для співставлення результатів мікробіологічного дослідження СОПЛ і поверхні 

протеза нами запропоновано індекс колонізаційної здатності протезів (ІКЗП). Індекс 

колонізаційної здатності протезів представляє масивність колонізації поверхні ЗПП 

відносно масивності колонізації СОПЛ у відсотковому виразі. 
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Таблиця 5.3 

Масивність колонізації мікроорганізмами поверхні знімних 

пластинкових протезів із пластмаси “Biocril-C” та “Фторакс” у динаміці 

лікування пацієнтів через 1, 6 і 12 міс (популяційний рівень, lg КУО/мл) 

 

Мікроорганізми Контроль 1 міс 6 міс 12 міс 

1 2 3 4 5 

Biocril-C 

α -гемолітичні 

Streptococcus 
5,12±0,18 

5,07±0,20 

• 

4,45±0,21 

* / • 

4,48±0,18 

* 

β -гемолітичні 

Streptococcus 
4,03±0,11 

3,16±0,21 

* / • 

2,80±0,11 

* / • 

2,85±0,12 

* / • 

Veillonella sp. 4,09±0,23 3,98±0,24 
3,38±0,24 

* / • 

3,41±0,24 

* 

Stomatococcus 

mucilaginosus 
3,95±0,20 3,78±0,24 

3,35±0,24 

* 

3,42±0,18 

* 

S. aureus 3,90±0,19 4,70±0,15 
0 

* / • 

0 

* / • 

S.  epidermidis 4,02±0,16 
3,83±0,21 

• 

2,92±0,16 

* / • 

2,90±0,11 

* / • 

Corynebacterium 

sp. 
3,00±0,05 

3,16±0,24 

• 

3,13±0,18 

• 

2,85±0,11 

• 

Escherichia coli 0 
2,70±0,03 

* 

0 

• 

0 

• 

Candida 

albicans 
2,70±0,03 

0 

* / • 

0 

* / • 

0 

* / • 

Фторакс 

α -гемолітичні 

Streptococcus 
5,12±0,18 

5,87±0,23 

* / • 

5,47±0,22 

• 
4,70±0,24 

β -гемолітичні 

Streptococcus 
4,03±0,11 

3,75±0,22 

• 

3,98±0,28 

• 

4,01±0,23 

• 

Veillonella sp. 4,09±0,23 4,33±0,23 
4,25±0,25 

• 
3,57±0,22 

Stomatococcus 

mucilaginosus 
3,95±0,20 4,11±0,26 3,87±0,22 3,54±0,23 
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Продовження табл. 5.3 

1 2 3 4 5 

S. aureus 3,90±0,19 3,94±0,28 
3,49±0,21 

• 

3,42±0,21 

* / • 

S.  epidermidis 4,02±0,16 
4,39±0,23 

• 

4,43±0,30 

• 

3,79±0,25 

• 

Corynebacterium 

sp. 
3,00±0,05 

4,48±0,31 

* / • 
3,69±0,16 

* / • 

3,47±0,27 

• 

Escherichia coli 0 
3,00±0,10 

* 

3,78±0,32 

* / • 

2,70±0,05 

* / • 

Candida 

albicans 
2,70±0,03 

3,47±0,18 

* / • 

3,20±0,23 

* / • 

2,85±0,13 

• 

 

Примітки: 1. * – p<0,05 при порівнянні з станом до лікування в 

кожній групі; 

2. • – p<0,05 при порівнянні показників між двома спостережуваними 

групами пацієнтів у відповідні терміни. 

 

Таблиця 5.4 

Частота колонізації мікроорганізмами поверхні знімних пластинкових протезів 

із пластмаси “Biocril-C” та “Фторакс” у динаміці лікування пацієнтів через 1, 6 

і 12 міс (індекс постійності, %) 

 

Мікроорганізми Контроль 1 міс 6 міс 12 міс 

1 2 3 4 5 

Biocril-C 

α -гемолітичні 

Streptococcus 
100,0 100,0 100,0 100,0 

β -гемолітичні 

Streptococcus 
10,0±1,88 

16,7±2,48 

* / • 

10,0±2,00  

• 

6,7±1,66 

• 

Veillonella sp. 30,0±2,86 
46,7±3,33 

* 
43,3±3,30 

* / • 

33,3±3,14 

• 

Stomatococcus 

mucilaginosus 
56,7±3,10 

43,3±3,30 

* 
36,7±3,21 

* / • 
30,0±3,06 

* / • 
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S. aureus 10,0±1,88 
3,3±1,20 

* / • 
0 

* / • 
0 

* / • 

Продовження табл. 5.4 

1 2 3 4 5 

S.  epidermidis 30,0±2,86 23,3±2,82 
20,0±2,67 

* / • 
10,0±2,00 

* / • 

Corynebacterium 

sp. 
10,0±1,88 

16,7±2,48 

• 

10,0±2,00 

• 
13,3±2,27 

* 

Escherichia coli 0 3,3±1,20 0 

* / • 

0 

* 

Candida 

albicans 
3,3±1,12 

0 

* / • 
0 

* / • 
0 

* / • 

Фторакс 

α-гемолітичні 

Streptococcus 
100,0 100,0 100,0 100,0 

β-гемолітичні 

Streptococcus 
10,0±1,88 

36,7±3,71 

* / • 

43,3±3,81 

* / • 

26,7±3,40 

* / • 

Veillonella sp. 30,0±2,86 
50,0±3,85 

* 

53,3±3,84 

* / • 

50,0±3,85 

* / • 

Stomatococcus 

mucilaginosus 
56,7±3,10 50,0±3,85 

46,7±3,84 

• 

46,7±3,84 

• 

S. aureus 10,0±1,88 
26,7±3,40 

* /• 

23,3±3,25 

* / • 

16,7±2,87 

• 

S.  epidermidis 30,0±2,86 26,7±3,40 
33,3±3,63 

• 

30,0±3,53 

• 

Corynebacterium 

sp. 
10,0±1,88 

26,7±3,40 

* / • 

23,3±3,25 

* / • 

20,0±3,08 

* 

Escherichia coli 0 3,3±1,38 
13,3±2,61 

* / • 
3,3±1,38 

Candida albicans 3,3±1,12 
10,0±2,31 

* / • 

6,7±1,92 

* / • 

6,7±1,92 

* / • 

 
Примітки: 1. * – p<0,05 при порівнянні з станом до лікування в кожній групі; 

2. • – p<0,05 при порівнянні показників між двома спостережуваними 

групами пацієнтів у відповідні терміни. 

 

Інтегральним показником, який характеризує піддатливість матеріалів, із яких 

виготовлені базиси ЗКЗП, до колонізації усім спектром видів мікроорганізмів, 
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представлених у оральних мікробіоценозах, є загальний індекс колонізаційної здатності 

знімних протезів (рис. 5.3). Властиві для ЗПП, виготовлених із пластмаси 

«Фторакс», значення цього індекса >100% в усі терміни спостереження свідчать, що 

даний тип пластмаси легко піддається колонізації оральними мікроорганізмами. 

Загальна кількість мікроорганізмів на ЗПП даного виду впродовж користування 

ними зростає і в (30,0±2,86)% пацієнтів є істотно (в окремих випадках на 2-3 

порядки) вищою, ніж на поверхні СОПЛ. У пацієнтів при лікуванні ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C», середнє значення індексу колонізаційної здатності знімних 

протезів <100% вказує на менший рівень масивності мікробної колонізації поверхні 

його базиса порівняно з СОПЛ. У цій клінічній групі нами не зареєстровано жодного 

пацієнта, у якого б загальне число мікроорганізмів на базисі перевищувало 

відповідний показник на СОПЛ.  У (23,3±3,25)% пацієнтів при використанні ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C», рівні мікробної колонізації поверхні їхніх базисів і СОПЛ 

були приблизно однаковими (різниця між клінічними групами статистично 

достовірна, p<0,01). У віддалені терміни лікування пацієнтів ЗПП із пластмаси 

«Biocril-C» (через 6 і 12 міс) спостерігалася достовірна (p<0,05) тенденція до 

підвищення загального ІКЗП до 68,0-71,3%, тобто рівень колонізації знімних 

протезів залишався істотно нижчим, ніж СОПЛ (на відміну від використання 

протезів із пластмаси «Фторакс»). 

Основні представники резидентної оральної мікрофлори – α-гемолітичні 

стрептококи виявилися на поверхні базисів ЗПП у всіх пацієнтів, при використанні ЗПП, 

як із пластмаси «Фторакс», так і з пластмаси «Biocril-C» (табл. 5.4) у всі терміни 

спостереження. Але масивність колонізації поверхні базисів α-гемолітичними 

стрептококами в пацієнтів спостережуваних клінічних груп достовірно відрізнялася в 

терміни 1 і 6 міс після лікування ЗПП (рис. 5.4). 

Популяційний рівень α-гемолітичних стрептококів на базисах ЗПП із пластмаси 

«Фторакс» через 1 і 6 міс після лікування був достовірно вищим, ніж у контролі. Хоч у 

часовій динаміці він і зменшувався, але ІКЗП α-гемолітичними стрептококами, навпаки, 

зростав. В усі терміни спостереження він був >100% (вказуючи на більш інтенсивну 

колонізацію α-гемолітичними стрептококами поверхні базиса знімного протеза, ніж 



108 

 

СОПЛ) і через 12 міс лікування досягав максимального значення – (158,2±3,65)% (див. 

рис. 5.4В). Популяційний рівень α-гемолітичних стрептококів на базисах ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C» через 1 міс після лікування перебував на контрольному рівні, а 

через 1 і 6 міс навіть знизився (p<0,05) (див. рис. 5.4А). Для ЗПП із пластмаси «Biocril-C» 

ІКЗП α-гемолітичними стрептококами неістотно зростав – з (59,6±1,19)% через 1 міс після 

лікування до (72,5±2,04)% через 6 міс і (75,4±2,46)% через 12 міс (відмінність між 

клінічними групами була достовірна, p<0,01). 

 

 

 

Рис. 5.3. Загальний індекс колонізаційної здатності знімних пластинкових 

протезів із пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс», в динаміці лікування пацієнтів через 

1, 6, 12 міс. 

 

Індекс колонізаційної здатності ЗПП, виготовлених із різних видів пластмас, 

для інших представників ризидентної і транзиторної непатогенної мікрофлори РП 

представлено в таблиці 5.5. У окремих пацієнтів після лікування нами було 

зареєстровано істотно вищий (на 3-4 порядки) рівень колонізації поверхні базисів 

ЗПП окремими видами мікроорганізмів, порівняно з СОПЛ. Цим пояснюється ряд 

дуже високих значень обчислених ІКЗП. 

У пацієнтів, які впродовж різних термінів використовували ЗПП із пластмаси 
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«Фторакс» (порівняно з використанням знімних протезів із пластмаси «Biocril-C»), 

відзначено достовірне підвищення частоти і масивності колонізації ЗПП 

епідермальним стафілококом, коринебактеріями та вейлонелами (р<0,05), а для 

стоматокока виявлено лише достовірне підвищення частоти висівання 

мікроорганізмів через 6 і 12 міс (табл. 5.3, 5.4).  

 

Таблиця 5.5 

Індекс колонізаційної здатності знімних пластинкових протезів (%) із 

пластмаси “Biocril-C” та “Фторакс” для представників резидентної і 

транзиторної непатогенної мікрофлори ротової порожнини у динаміці 

лікування пацієнтів через 1, 6 і 12 міс 

 

Термі

ни 

лікува

ння 

α-гемолітичні 

Streptococcus 

sp. 

Veillonella 

sp. 

Stomatococcus 

mucilaginosus 

S.  

epidermidis 

Corynebacterium 

sp. 

Biocril-C 

1 міс 59,7±1,19 50,5±1,27 55,1±1,24 113,8±2,33 10,8±0,76 

6 міс 72,5±2,04 971,5±9,34 55,2±2,04 185,9±2,70 34,2±1,30 

12 міс 75,4±2,56 104,2±2,91 143,1±3,13 200,2±3,86 36,7±1,35 

Фторакс 

1 міс 123,2±2,29 * 123,2±2,23 * 0 * 67,2±1,47 * 500 216±229 * 

6 міс 137,2±1,08 * 132,1±2,90 * 93,5±2,81 * 9 113±26,0 * 42,5±1,16 

12 міс 158,2±3,65 * 67,3±1,13 * 151,4±2,99 1 061,2±10,23 * 7 214±25,1 * 

 

Примітка: * – p<0,05 при порівнянні показників між двома 

спостережуваними групами пацієнтів у відповідні терміни. 

 

Представники транзиторної мікрофлори РП із високим потенціалом 

патогенності: β-гемолітичні стрептококи, золотистий стафілокок Staphylococcus 
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aureus і дріжджоподібні гриби роду Candida на базисах ЗПП із пластмаси «Biocril-

C» в усі досліджені терміни користування виявлялися достовірно рідше (p<0,01) і у 

меншій кількості (p<0,05), ніж на базисах знімних протезів із пластмаси «Фторакс» 

(табл. 5.3, 5.4). Середні значення індексу колонізаційної здатності ЗПП для цих 

мікроорганізмів у пацієнтів, які перебували під нашим спостереженням, наведено в 

табл. 5.6. 

 

 
 

 
 

Рис. 5.4. Показники колонізації знімних пластинкових протезів із 

пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» α -гемолітичними стрептококами в 

динаміці лікування пацієнтів через 1, 6, 12 міс: (А) масивність колонізації (lg 
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КУО/мл); (В) індекс колонізаційної здатності знімних протезів (%).  

При використанні ЗПП із пластмаси «Фторакс», приблизно у третини 

пацієнтів на поверхні базисів знімних протезів були присутніми β-гемолітичні 

стрептококи: частота висівання мікроорганізмів через 1 міс (36,7±3,71)%, через 6 міс 

– (43,3±3,81)%, через 12 міс – (26,7±3,40)%, а в часовому інтервалі 6 міс навіть 

істотно підвищилася – до (53,3±3,84)% (p<0,05). Частота колонізації β-

гемолітичними стрептококами базисів ЗПП, виготовлених із пластмаси «Biocril-C» 

впродовж усього періоду спостереження прогресуюче знижувався і після 6 і 12 міс 

використання не перевищував 10%. Популяційний рівень β-гемолітичних 

стрептококів на базисах цих протезів був на порядок нижчим, ніж в контролі  

(p<0,05). Популяційний рівень β-гемолітичних стрептококів на базисах ЗПП із 

пластмаси «Фторакс» зберігався на контрольному рівні впродовж усього періоду 

спостереження. 

 

Таблиця 5.6 

Індекс колонізаційної здатності знімних пластинкових протезів (%) із 

пластмаси “Biocril-C” та “Фторакс” для представників мікрофлори з високим 

потенціалом патогенності в динаміці лікування пацієнтів через 1, 6 і 12 міс 

 

Терміни 

лікування 

β-гемолітичні 

Streptococcus sp. 

Staphylococcus 

aureus 
Candida sp. Escherichia coli 

Biocril-C 

1 міс 50,1±1,33 5,0±0,49 0 250,0±3,43 

6 міс 185,0±3,66 0 0 0 

12 міс 300,0±3,86 0 0 0 

Фторакс 

1 міс 443,3±6,55 * 58,56±1,48 * 83,3±0,98 * 10,0±0,69 * 

6 міс 55,67±1,39 * 24,5±1,07 * 75,0±1,09 * 2 825±13 * 

12 міс 23,3±1,00 * 97,1±2,44 * 30,0±0,97 * 50,0±1,53 * 

 

Примітка: * – p<0,05 при порівнянні показників між двома спостережувани-
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ми групами пацієнтів у відповідні терміни. 

Золотистий стафілокок із базисів ЗПП, виготовлених із пластмаси «Biocril-C», 

виділено лише в одного пацієнта [(3,3±1,20)%] через 1 міс після ортопедичного лікування 

в кількості 5×104 КУО/мл, а ІКЗП становив лише (5,0±0,49)%. Середній популяційний 

рівень S. aureus на базисах ЗПП із пластмаси «Фторакс» був у цьому терміні дещо нижчим 

– (3,94±0,28) lg КУО/мл, але колонізованими виявилися 8 із 30 досліджених базисів 

[(26,7±3,40)%]. У віддалені терміни лікування ЗПП (через 6 і 12 міс) показники 

колонізації базисів із пластмаси «Фторакс» золотистим стафілококом знижувалися. 

Відмінності між порівнюваними клінічними групами пацієнтів статистично достовірні 

(p<0,01). Індекс колонізаційної здатності протезів для S. aureus у пацієнтів, які 

використовували протези, з пластмаси «Фторакс», був достовірно вищим (p<0,05). 

Через 12 міс після лікування він становив (97,1±2,44)%, вказуючи на приблизно 

однаковий популяційний рівень золотистого стафілокока на базисах знімних 

протезів і СОПЛ відповідних пацієнтів. 

Не властива для нормального мікробіоценозу РП кишкова паличка була 

виявлена лише на одному протезі з пластмаси «Biocril-C» через 1 міс використання 

пацієнтом у мінімальній кількості (5×102 КУО/мл), враховуючи рівень чутливості 

використовуваного методу посіву. На СОПЛ цього ж пацієнта її не було знайдено. 

Натомість, у пацієнта, у якого в аналогічній кількості E. coli була присутня на СОПЛ, у 

складі мікробного угрупування базиса протеза її не виявлено. Через 6 і 12 міс після 

лікування ЗПП із пластмаси «Biocril-C» випадків колонізації базисів кишковою паличкою 

не встановлено. На поверхні базисів ЗПП із пластмаси «Фторакс» кишкова паличка також 

виявлялася в поодиноких випадках. Але її кількість, особливо в терміни використання 

ЗПП 1 і 6 міс, була досить істотною як для не властивого оральному мікробіоценозу 

учасника – популяційні рівні (3,47±0,18) lg КУО/мл та (3,20±0,23) lg КУО/мл відповідно 

(p<0,05 при порівнянні з використанням ЗПП із пластмаси «Biocril-C». 

Колонізації базисів ЗПП із пластмаси «Biocril-C» дріжджоподібними грибами 

роду Candida не зареєстровано в жодного з пацієнтів впродовж усього періоду 

спостереження. Варто нагадати, що у цій клінічній групі не було виявлено і жодного 

випадку колонізації кандидами і СОПЛ (див. розд. 5.1). У пацієнтів, при 
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використанні ЗПП із пластмаси «Фторакс», найвищі показники колонізації базисів 

грибами роду Candida (ПР, ІП, ІКЗП) спостерігалися при обстеженні через 1 міс 

після закінчення ортопедичного лікування (табл. 5.3, 5.4), а в більш віддалені 

терміни дещо знижувалися. Але і через 6 міс, і через 12 міс після лікування ЗПП 

відмінності між цією клінічною групою і пацієнтами, які використовували ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C» були статистично достовірними. Після 12 міс лікування ЗПП 

із пластмаси «Фторакс» ІКЗП для кандід достовірно знизився до (30,0±0,97)% (p<0,05 

порівняно з термінами 1 і 6 міс). 

Таким чином, виконані нами мікробіологічні дослідження дозволили 

порівняти клінічну якість пластмаси «Biocril-C» і «Фторакс» як конструкційних 

матеріалів для виготовлення ЗПП. Вони демонструють перевагу пластмаси «Biocril-

C». Базиси ЗПП, виготовлених із цієї пластмаси, в меншій мірі піддаються 

колонізації оральними мікроорганізмами (α- і β-гемолітичними стрептококами, 

золотистим і епідермальним стафілококами, коринебактеріями та 

дріжджоподібними грибами роду Candida), незважаючи на постійне контактування з 

заселеною ними СОПЛ. 

5.3.  Вивчення біохімічних показників крові в пацієнтів при лікуванні 

знімними пластинковими протезами з пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» 

у динаміці 

Для характеристики реакції відповіді організму на різні стоматологічні 

матеріали використовують показники про- та антиоксидантних систем. 

Проведено комплексне дослідження біохімічних показників, які 

характеризують ступінь пошкодження білків та ліпідів (ОМБ та ТБК - АП), ступінь 

ендогенної інтоксикації та активність антиоксидантної системи (каталази та 

церулоплазміну) сироватки крові пацієнтів дослідних груп. 

Зокрема слід зазначити, що в сформованих дослідних групах пацієнтів із 

повною відсутністю зубів до лікування ЗПП із пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» 

виявлені відхилення від контрольних значень вмісту в сироватці крові всіх 

біохімічних показників. Дослідження ступеня ушкодження білкових молекул 

дозволило встановити зростання рівня альдегідо- і кетонопохідних продуктів 
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нейтрального характеру в сироватці крові. 

Так, спостерігається підвищення вмісту продуктів ОМБ нейтрального 

характеру сироватки крові в дослідних групах (при р=0,001) по відношенню до 

контрольної групи (рис. 5.5), які зафіксовані при довжині хвилі 356 нм 

[(1,894±0,076); (1,905±0,059) і (1,547±0,023) у.о. відповідно] та 370 нм [(1,947±0,047); 

(1,983±0,054) і (1,471±0,009) у.о. відповідно].  

 

 

 

Рис. 5.5. Показники вмісту альдегідо- і кетонопохідних продуктів 

нейтрального характеру в сироватці крові пацієнтів до лікування знімними 

пластинковими протезами з пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс». 

 

Підвищення показників ОМБ основного характеру були неоднозначні (рис. 

5.6), зокрема при довжині хвилі 430 нм у дослідних групах [(1,093±0,036), при р=0,1 

і (1,138±0,045), при р=0,001] по відношенню до контрольної групи [(0,986±0,024) 

у.о.]. При 530 нм у пацієнтів із використанням «Biocril-C» рівень продуктів ОМБ 

був нижчим ніж у групі порівняння та контрольній і становив відповідно 

[(0,215±0,012), при р=0,1; (0,301±0,009), при р<0,001 та (0,249±0,007) у.о.]. 

Однак, достовірних відмінностей між показниками дослідних груп пацієнтів 

до лікування ЗПП із пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» не спостерігалося (р>0,05), 

окрім показників ОМБ (рис. 5.6), які визначалалися при 530 нм (р<0,001). 
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Дослідження рівня кінцевого продукту ПОЛ дозволило встановити незначне 

відхилення ТБК – АП  в сироватці крові дослідних груп до лікування ЗПП, а саме 

ТБК – АП [(3,439±0,026) і (3,379±0,024) мкмоль/л], які достовірно не відрізнялися як 

між собою (при р>0,05) так і в порівнянні до контрольних значень [(3,394±0,016) 

мкмоль/л, при р>0,05 і р>0,05 відповідно]. 

 

 

 

Рис. 5.6. Показники вмісту альдегідо- і кетонопохідних продуктів основного 

характеру в сироватці крові пацієнтів до лікування знімними пластинковими 

протезами з пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс». 

 

Отримані нами результати вказують на те, що в пацієнтів із повною 

відсутністю зубів, не відмічається накопичення продуктів пероксидації ліпідів у 

порівнянні з групою пацієнтів з інтактним зубним рядом. 

Дослідження активності антиоксидантних ферментів вказує на зростання в 

крові активності каталази та церулоплазміну сироватки крові в пацієнтів до 

лікування ЗПП із пластмаси «Biocril-C» [(13,52±0,09) мг Н2О2 /1 мл•год і (32,31±0,11) 

у.о. відповідно] та «Фторакс» [(13,59±0,08) мг Н2О2 /1 мл•год і (32,21±0,09) у.о. 

відповідно] в порівнянні з контрольною групою [(11,19±0,18) мг Н2О2 /1 мл•год і 

(28,94±0,36) у.о. відповідно].  

Наведені дані свідчить про активацію антиоксидантного захисту в організмі в 
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пацієнтів із повною відсутністю зубів.  

Дослідження вмісту МСМ у сироватці крові показало, що цей показник 

незначно відрізнявся в пацієнтів до лікування ЗПП із пластмаси «Biocril-C» 

[(0,263±0,013) у.о., при р>0,05] і «Фторакс» [(0,264±0,009) у.о., при р>0,05] щодо 

контрольної групи [(0,231±0,004) у.о.]. Не відрізнялися достовірно й результати між 

дослідними групами (р>0,05). 

Вивчення рівня продуктів ОМБ у групі пацієнтів при лікуванні ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C» через 1 міс дозволило встановити підвищення вмісту 

альдегідо- та кетонопохідних нейтрального характеру в сироватці крові до 

(2,294±0,078) у.о., (р<0,05) і 2,123±0,042 у.о., (р>0,05), та незначне зниження 

продуктів основного характеру [(0,182±0,008) у.о., при р>0,05], (рис. 5.7 – 5.10).  

 

 

 

Рис. 5.7. Вміст альдегідо- і кетонопохідних нейтрального характеру (довжина 

хвилі 356 нм) в сироватці крові пацієнтів при лікуванні знімними пластинковими 

протезами з пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» через 1, 6, 12 міс. 

 

Більш виражені зміни – підвищення вмісту альдегідних і кетонових 

продуктів нейтрального характеру (р=0,001) спостерігалися в пацієнтів при лікуванні 

ЗПП із пластмаси «Фторакс» при довжині хвилі 356 нм [(3,007±0,058) у.о.] і 370 нм 

[(2,797±0,058) у.о.], незначне підвищення продуктів ОМБ основного характеру 

(р>0,05)  при довжині хвилі 430 нм [(1,301±0,033) у.о.] та зниження при 530 нм 
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[(0,302±0,016) у.о.], які достовірно відрізнялися від показників попередньої дослідної 

групи (р=0,001; р=0,001; р<0,05; р=0,001 відповідно). 

 

 
 

Рис. 5.8. Вміст альдегідо- і кетонопохідних нейтрального характеру (довжина 

хвилі 370 нм) в сироватці крові пацієнтів при лікуванні знімними пластинковими 

протезами з пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» через 1, 6, 12 міс. 

 

Стосовно ступеня ушкодження білкових молекул у пацієнтів при лікуванні 

ЗПП із пластмаси «Biocril-C» через 6 міс, то слід відмітити зниження продуктів 

нейтрального характеру при 356 нм [(2,199±0,048) у.о., при р>0,05], 370 нм 

[(1,802±0,036) у.о., при р=0,001], продуктів ОМБ основного характеру 430 нм 

[(1,003±0,034) у.о., при р>0,05] та підвищення при 530 нм [(0,270±0,005) у.о., при 

р=0,001], які достовірно відрізнялися від показників групи пацієнтів при лікуванні 

ЗПП із пластмаси «Фторакс» (р=0,001; р=0,001; р=0,001; р<0,05 відповідно), в яких 

спостерігалося накопичення їхнього вмісту при довжині хвилі 356 нм [(3,801±0,028) 

у.о., при р=0,001], 370 нм [(2,877±0,035) у.о., при р=0,6], 530 нм [(0,310±0,006) у.о., 

при р>0,05] та зниження при 430 нм [(0,801±0,025) у.о., при р=0,001]. 

Проведений аналіз ступеня ушкодження білкових молекул у більш віддалені 

терміни, через 12 міс, у групі пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси «Biocril-C» 

показав найбільш суттєві зміни продуктів ОМБ – їхнє зниження в сироватці крові 

при довжині хвилі 356 нм [(1,999±0,042) у.о., при р<0,05]; 370 нм [(2,010±0,035) у.о., 
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при р>0,05] і 530 нм [(0,250±0,004) у.о., при р>0,05] та підвищення при 430 нм 

[(1,201±0,022) у.о., при р<0,01]. 

 

 

 

Рис. 5.9. Вміст альдегідо- і кетонопохідних основного характеру (довжина 

хвилі 430 нм) в сироватці крові пацієнтів при лікуванні знімними пластинковими 

протезами з пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» через 1, 6, 12 міс. 

 

На відміну, в пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси «Фторакс» 

відмічалося накопичення альдегідних і кетонових продуктів ОМБ сироватки крові 

при довжині хвилі 356 нм [(3,979±0,036) у.о. , при р=0,001], 370 нм [(3,201±0,039) 

у.о., при р=0,001], 430 нм [(1,299±0,028) у.о., при р<0,05] та 530 нм [(0,34±0,003) у.о., 

при р=0,01], які достовірно відрізнялися від показників попередньої дослідної групи 

(р=0,001; р=0,001; р<0,05; р=0,001 відповідно).  

Аналізуючи ступінь пероксидації ліпідів слід відмітити накопичення 

кінцевих продуктів - ТБК – АП сироватки крові в групі пацієнтів при лікуванні ЗПП 

із пластмаси «Biocril-C” через 1 міс [(3,780±0,085) мкмоль/л, при р<0,01], незначне 

зниження через 6 міс до (3,660±0,049) мкмоль/л, (р>0,05) і підвищення через 12 міс 

[(3,703±0,037) мкмоль/л, при р>0,05], на рівні показників контрольної групи (рис. 

5.11). У пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси «Фторакс» ці зміни суттєво 

відрізнялися – показники ТБК - АП сироватки крові різко зростали (при р=0,001) 

через 1 міс [(4,801±0,085) мкмоль/л] і залишалися на цьому рівні впродовж 6 міс 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

До лікування 1 міс. 6 міс. 12 міс.
терміни 

лікування

у.о.

Biocryl-C Фторакс Контроль



119 

 

[(4,670±0,038) мкмоль/л, при р>0,05] та 12 міс [(4,747±0,038) мкмоль/л, при р>0,05] 

достовірно відрізняючись у весь період лікування від показників контрольної групи  

(р=0,001) та дослідної групи (р=0,001). 

 

 

 

Рис. 5.10. Вміст альдегідо- і кетонопохідних основного характеру (довжина 

хвилі 530 нм) у сироватці крові пацієнтів при лікуванні знімними пластинковими 

протезами з пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» через 1, 6, 12 міс. 

 

 

 

Рис. 5.11. Показники вмісту ТБК - АП сироватки крові в пацієнтів при 

лікуванні знімними пластинковими протезами з пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» 
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у динаміці через 1, 6, 12 міс. 

Отримані нами результати вказують на те, що використання ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C» не супроводжується накопиченням продуктів пероксидації 

ліпідів на відміну від використання ЗПП із пластмаси «Фторакс».  

Наступним важливим етапом дослідження було вивчення активності 

антиоксидантного захисту. 

Як показали проведені дослідження, у пацієнтів при лікуванні ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C» і «Фторакс» активність каталази крові зростала (рис. 5.12), як 

на початку лікування: через 1 міс – [(15,63±0,11) і (15,98±0,11) мг Н2О2 /1 мл•год, при 

р=0,001 відповідно], так і в термін 6 міс [(16,47±0,11) і (17,01±0,09) мг Н2О2 /1 мл•год, 

при р=0,001 відповідно] у порівнянні до контролю. Через 12 міс показники 

знижувалися і находились в межах контрольної групи [(14,01±0,06) і (15,01±0,07) мг 

Н2О2 /1 мл•год, при р=0,001 відповідно]. Однак впродовж всього періоду лікування 

показники між дослідними групами відрізнялися (р<0,05, р<0,01, р=0,001 

відповідно), та по відношенню до контрольної групи [(11,19±0,18) мг Н2О2 /1 мл•год, 

при р=0,001].  

 

 

 

Рис. 5.12. Активність каталази крові в пацієнтів при лікуванні знімними 

пластинковими протезами з пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» у динаміці через 1, 

6, 12 міс. 
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При порівняльному аналізі показників активності іншого антиоксидантного 

ферменту – церулоплазміну в сироватці крові встановлено зростання цього показника 

в ранньому періоді адаптації (рис. 5.13), через 1 міс у групі пацієнтів при лікуванні 

ЗПП із пластмаси «Biocril-C»  [(47,99±0,13) у.о.]  і  «Фторакс» [(46,02±0,11) у.о.], при 

р=0,001 та зниження показників впродовж 6 міс [(38,01±0,13) і (40,02±0,24) у.о., при 

р=0,001 відповідно] з тенденцією до початкових значень через 12 міс лікування 

[(32,12±0,15) і (35,03±0,28) у.о., при р=0,001 відповідно]. Причому, впродовж всього 

періоду лікування показники відрізнялися між дослідними групами (р=0,001). 

 

 

 

Рис. 5.13. Активність церулоплазміну сироватки крові в пацієнтів при 

лікуванні знімними пластинковими протезами з пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» 

у динаміці через 1, 6, 12 міс. 

 

Виходячи з одержаних даних, на нашу думку, зростання активності 

антиоксидантних ферментів – каталази і церулоплазміну в ранньому періоді адаптації 

пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси «Biocril-C» (у 1,22 та 1,49 раза відповідно)  

та «Фторакс» (у 1,25 та 1,43 раза відповідно) в порівнянні до лікування та 

наближення їх до норми в динаміці лікування (через 12 міс) при використанні 

пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» дозволяє пояснити зниження рівня кінцевих 
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метаболітів пероксидації ліпідів та білків (ТБК - АП та ОМБ) у плазмі крові пацієнтів 

при лікуванні ЗПП та адаптаційні терміни до ЗПП, що вказує на перевагу 

використання як базисного матеріалу пластмаси «Biocril-C», у порівнянні з 

пластмасою «Фторакс». 

Враховуючи активацію процесів пероксидації білків у відповідні періоди 

спостереження важливим залишається оцінити ступінь ендогенної інтоксикації. 

Одержані дані стосовно рівня МСМ у сироватці крові пацієнтів при лікуванні ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C» (рис. 5.14) свідчать про зростання їх через 1 міс [(0,341±0,008) 

у.о., при р=0,001] та стабілізацію впродовж 6 міс [(0,334±0,007) у.о., при р>0,05] і 12 

міс лікування [(0,351±0,006) у.о., при р>0,05]. Натомість, у групі пацієнтів при 

лікуванні ЗПП із пластмаси «Фторакс» концентрація МСМ сироватки крові в ці 

терміни збільшувалася [(0,334±0,006), при р=0,001; (0,359±0,005), при р<0,05 і 

(0,383±0,005) у.о., при р=0,001 відповідно], відрізнялася між показниками дослідної 

групи (р>0,05; р<0,01; р=0,001 відповідно) та впродовж всього періоду лікування по 

відношенню до контрольної групи [(0,231±0,004) у.о., при р=0,001]. 

 

 

 

Рис. 5.14. Показники вмісту молекул середньої маси сироватки крові в 

пацієнтів при лікуванні знімними пластинковими протезами з пластмаси «Biocril-C» 

та «Фторакс» у динаміці через 1, 6, 12 міс. 
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Такі зміни концентрації МСМ у сироватці крові певною мірою свідчать про 

порушення балансу про- та антиоксидантних процесів в організмі, менш виражені в 

пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси «Biocril-C» і залежать від виду базисного 

матеріалу ЗПП та визначають його індиферентність. 

Таким чином, аналізуючи одержані дані біохімічного дослідження сироватки 

крові пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси «Biocril-C» та «Фторакс» можна 

дійти висновку: в процесі адаптації до ЗПП спостерігається незначне ушкодження 

білкових молекул та ліпідів, що супроводжується зростанням ендогенної 

інтоксикації організму і активацією процесів ферментативного антиоксидантного 

захисту. Ці зміни менш виражені в групі пацієнтів, які використовують ЗПП із 

пластмаси «Biocril-C». 

Одержані дані біохімічних досліджень, які характеризують ступінь 

пошкодження білків та ліпідів (ОМБ та ТБК - АП), ступінь ендогенної інтоксикації та 

активність антиоксидантної системи (каталази та церулоплазміну) дослідних груп у 

динаміці лікування пацієнтів ЗПП доводять суттєву перевагу використання в якості 

базисного матеріалу пластмаси «Biocril-C» у порівнянні з пластмасою «Фторакс». 

Нами проаналізовано ефективність лікування 30 пацієнтів, яким було 

виготовлено 45 знімних пластинкових протезів із пластмаси “Biocril-C”. Упродовж 

усього періоду лікування виявлено поломку 2 базисів ЗПП із пластмаси “Biocril-C”, 

що складало 95,56 % успішного його використання. Причинами таких ускладнень 

були – падіння знімного протеза та використання знімного протеза за 

непризначенням. Тридцяти пацієнтам, яким було виготовлено 43 знімних 

пластинкових протезів із пластмаси “Фторакс” – виявлено поломку одного базиса 

протеза підчас прийому їжі,  що складало 97,67 % успішного його використання. 

 

Матеріали розділу наведені в публікаціях [144]. 
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АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Широке використання ЗПП у нашій країні мотивовано щорічним збільшенням 

кількості пацієнтів із обширними дефектами зубних рядів, які потребують 

ортопедичного лікування частковими та повними ЗПП, причому до 98,07 % 

випадків виготовляється конструкції з застосуванням поліметилметакрилату           

[155]. Одночасно зростає потреба в розробці новітніх та удосконаленні відомих 

стоматологічних матеріалів та їх конструкцій. 

Внаслідок недостатньої біологічної індиферентності акрилових ЗПП на фоні 

їхнього широкого використання спостерігається значна кількість ускладнень з боку 

тканин протезного ложа та організму в цілому [147, 172]. Значну етіологічну роль в 

появі протезного стоматиту відіграє токсична дія ЗМ, який приводить до 

сенсибілізації організму людини. 

У клініці ортопедичної стоматології часто допускаються помилки в технології 

виготовлення акрилових знімних протезів, у результаті отримуються протези з 

різною кількістю ЗМ. Запропоновано ряд методів, спрямованих на зниження ЗМ 

[245] і підвищення біологічної індиферентності акрилових знімних протезів [181]. 

Однак такі засоби не дають бажаного результату, після їх проведення кількість ЗМ e 

ЗПП незначно знижується і часто приводять 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. 

Матеріалом, який володів би такими властивостями, заслуговує уваги 

акрилова базисна пластмаса “Biocril-C”, яка виготовляється заводським способом 

(SHEU-DENTAL (Німеччина)) і не містить ЗМ. Однак на підставі проведеного 

огляду літератури виявлено недостатньо інформації, щодо біологічної 

індиферентності цієї пластмаси. Для її широкого використання в клінічних умовах, в 

якості конструкційного базисного матеріалу для ЗПП необхідною умовою стало 

детальне вивчення фізико-механічних та медико-біологічних властивостей, що є 

необхідним для оцінки індиферентності даного матеріалу. 
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Тому, основними завданнями дослідження було вивчення і порівняння в 

експериментальних умовах фізико-механічних та медико-біологічних властивостей 

базисної пластмаси “Biocril-C” та загальновідомої пластмаси “Фторакс”, яка є 

сьогодні основним конструкційним матеріалом для ЗКЗП, розробки удосконаленої 

методики виготовлення ЗПП із пластмаси “Biocril-C” та застосування її в клініці. 

Оцінюючи фізико-механічні властивості пластмаси “Biocril-C”, нами 

встановлено, що мікротвердість пластмаси “Biocril-C” [(444,379±6,69) МПа] займає 

проміжне місце в порівнянні з показниками пластмаси “Фторакс”, виготовленої 

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

Показники ж 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 різноманітні представники 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 

вказували проведені дослідження на розтяг і випробування на статичну 

тріщиностійкість.  

При визначенні сили руйнування досліджуваних взірців на розтяг встановлено 

що, сила яка зруйнувала взірець з пластмаси “Фторакс”, виготовлений литтєвим 

методом, була більшою [(59,9±0,089) МПа] по відношенню до пластмаси “Фторакс”, 

виготовленої методом компресійного пресування [(59±0,076) МПа]. Показники ж 

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 даних матеріалів вказують 
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одержані обернено-пропорційні параметри випробуваннь на статичну 

тріщиностійкість базисних пластмас.  Так, пластмаса “Biocril-C” володіє дещо 

кращими пластичними властивостями по показниках прогину, [(L=3,691±0,087) mm 

при р<0,01], ніж у пластмаси “Фторакс”, виготовленої 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]  в порівнянні з взірцями 

пластмаси “Фторакс”, виготовленої литтєвим [(Р=4,247±0,044) kg] та компресійним 

[(Р=6,173±0,075) kg] методами.  

 Про високу крихкість всіх досліджуваних пластмас підтверджують дані 

електронно-фрактографічні дослідження. 

Таким чином, порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей взірців 

базисних пластмас показав, що пластмаса “Biocril-C” має кращі показники ударної 

в’язкості, найнижчу і однакову з двох сторін шорсткість та займає проміжне місце 

по мікротвердості в порівнянні з показниками  пластмаси “Фторакс”, виготовленої 

компресійним і литтєвим способами. Виявлені переваги та позитивні якості 

пластмаси “Biocril-C” із точки зору фізико-механічних властивостей послужило 

проведення більш глибшого дослідження та вивчення інших її властивостей. 

Актуальним питанням було вивчення медико-біологічних властивостей 

пластмаси “Biocril-C” в експериментальних умовах, що є необхідним для широкого 

використання його в клінічних умовах, в якості базисного конструкційного 

матеріалу для ЗПП. 

При вивченні медико-біологічних властивостей базисної пластмаси “Biocril-C” 

ми провели дослідження, яке полягало у визначенні адгезивної активності 

автоштамів бактеріальної і грибкової флори РП до її поверхні та 

експериментальному дослідженні впливу імплантованих взірців місцево на 

навколишні тканини та загально на біохімічні показники сироватки крові білих 

щурів-самців лінії Wistar. 

Для оцінки та порівняння адгезивної активності автоштамів бактеріальної і 

грибкової флори РП використали виготовлені взірці у вигляді пластинок із 

пластмаси “Biocril-C” та “Фторакс”, а як контроль – взірці зі скла.  
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Як виявилося, досліджені взірці матеріалів істотно відрізняються за своєю 

здатністю сорбувати і утримувати мікробні клітини з суспензії.  Контрольний 

матеріал (скло) інтенсивно сорбував бактерії, а адгезивні властивості грибів 

стосовно цього матеріалу проявлялися дуже слабо – спостерігали адгезію не більше 

1% присутніх у суспензії клітин C. albicans. 

Одержані важливі результати адгезивної здатності до пластмас транзиторної 

мікрофлори РП із підвищеним патогенним потенціалом: золотистого стафілокока, 

кишкової палички і кандід до базисних матеріалів. Встановлено найнижчий індекс 

адгезії як у S. aureus (0,85±0,01) так і у дріжджеподібних 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), при p<0,05] та компресійного пресування 

[(0,86±0,02) і відповідно (0,92±0,03)]. 

Однак за антиадгезивними властивостями щодо E. coli “Фторакс” – 

виготовлений як методом литтєвого (0,75±0,02), так і компресійного (0,72±0,02) 

пресування переважав пластмасу “Biocril-C” (0,78±0,02). 

Одержані результати дослідження є важливими для критичної оцінки 

порівняння пластмаси “Biocril-C” по відношенню до пластмаси “Фторакс” із точки 

зору обсіменіння на їхній поверхні патогенних мікроорганізмів 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. 

Останнім часом все більшу зацікавленість викликають дослідження, які 

спрямовані на виявлення ланок метаболічних процесів, що зазнають найбільш 

суттєвих змін при токсичних впливах різного генезу [27, 48, 216, 229]. У зв'язку з 

цим вельми актуальним є вивчення ступеня ОМБ і накопичення МСМ, які 

визначають ступінь ендогенної інтоксикації в сироватці крові, оскільки вони є 

відображенням розвитку біохімічних змін на молекулярному рівні та можуть бути 

використаними як індикатори розвитку захворювань [1, 59, 61, 69, 88, 89, 218, 264]. 

Виходячи із вищесказаного нами був проведений аналіз ступеня пошкодження 

білкових молекул (на довжині хвилі 356–370 нм) в організмі експериментальних 
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щурів та визначення МСМ. Він показав, що починаючи із 5-ї доби експерименту 

спостерігається статистично незначне підвищення в крові ОМБ, при цьому рівень 

МСМ, ТБК-АП та системи антиоксидантного захисту не значно відрізнялися від 

контролю.  

На тлі таких незначних біохімічних змін спостерігали морфологічні зміни 

навколо імплантатів у литковому м’язі – виражену токсично-запальну реакцію, яка 

проявлялась крововиливами, венозною гіперемією, макрофагально-лімфоцитарною 

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

навколо імплантату “Фторакс”. Ці зміни супроводжувались достовірним 

збільшенням діаметру м’язових волокон навколо імплантату “Фторакс” до 

(D=37,08±4,08) мкм (р<0,01) та імплантату з пластмаси “Biocril-C” до (D=22,46±2,6) 

мкм (р<0,001) і площі їхніх ядер [навколо імплантату “Фторакс” до (Sя=33,09±2,59) 

мкм2 (р<0,001) та імплантату з пластмаси “Biocril-C” до (Sя=25,61±2,58) мкм2 

(р<0,001)]. При цьому в тварин з імплантатами “Фторакс” нами виявлений сильний 

прямий кореляційний зв’язок (rs) між показниками Sя посмугованих скелетних 

волокон литкового м’яза і ОМБ на довжині хвилі 356 нм, який становив rs=0,81 

(р<0,01), у тварин з імплантатами “Biocril-C” такий зв’язок був середньої сили 

rs=0,79 (р<0,01). Такі кореляційні зв’язки є свідченням того, що пошкодження 

м’язових волокон литкового м’яза призводять до підвищення альдегідно-

кетонопохідних продуктів. Окрім того, нами виявлені зворотні слабкої сили зв’язки 

між активністю каталази та Sя у тварин з імплантатами “Biocril-C” - rs=-0,63 

(р<0,05), у тварин з імплантатами “Фторакс” - rs=-0,64 (р<0,05), що вказує на те, що 

зниження активності антиоксидатного захисту підвищує ступінь морфологічних 

ушкоджень тканин. Адже відомо, що ПОЛ є первинною реакцією в ланцюзі фізико-

хімічних перетворень, які призводять до деструкції ліпопротеїдного комплексу 

мембран і порушують їхні транспортні функції, а також пригнічують процеси 

генерації енергії, що в кінцевому результаті знижує життєдіяльність клітин [235, 

275]. В той же час ці процеси є найбільш суттєвими і значимими в адаптивному 

оновленні та репарації функціонуючих структур, ліпопротеїдних мембран, 

підвищенні ефективності ферментативного та неферментативного антиоксидантного 
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захисту [9, 81] . 

Порушення мікроциркуляції і периваскулярний набряк призводив до 

гіпоксичних явищ у посмугованих скелетних м’язових волокнах, які проходили 

важче в групі тварин яким імплантовано взірці з пластмаси “Фторакс”. Відмічався 

каріопікноз та каріолізис їхніх ядер, розширення цистерн комплексу Гольджі. У 

їхній саркоплазмі зустрічаються гігантські мітохондрії, у яких руйнується не тільки 

внутрішня, але й зовнішня мембрани. У саркомерах спостерігається потовщення Z-

ліній, розволокнення міофібрил, а місцями виявляється їхнє руйнування – міоліз. 

Натомість навколо імплантатів із пластмаси “Biocril-C” у посмугованих 

скелетних м’язових волокнах відмічалися зміни, переважно, тільки в мітохондріях. 

У міофібрилах спостерігалась впорядкована структура, яка складалась з саркомерів 

у яких чітко візуалізувалися анізо-  і ізотропні диски, Н-зона та Z-лінії. Такі зміни 

посмугованих скелетних м’язових волокон можна віднести до вакуольних 

дистрофій, які є цілком зворотніми.  

На ультраструктурному рівні навколо імплантанту “Фторакс” у стінках судин 

гемомікроциркуляторного русла продовжували спостерігатися виражені 

деструктивні зміни, тоді як навколо пластмаси “Biocril-C” у гемокапілярах 

спостерігалася нормалізація цитоплазматичних структур ендотеліальних клітин.  В 

останніх наявні виражені регенераторні процеси, які морфологічно проявлялися 

збільшенням кількості цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки, поверхня яких 

густо всіяна рибосомами, дифузним розміщення гранул хроматину в ядрі, появою в 

цитоплазмі молодих мітохондрій. 

Аналіз біохімічних показників показав, що найбільш суттєві зміни альдегідно-

кетонопохідних продуктів спостерігались на 30-у добу в обох експериментальних 

групах по відношенню до показників контрольної групи. Особливо підвищення 

показників рівня ОМБ сироватки крові в піддослідних тварин зафіксовані при 

довжині хвилі 370 нм, на пластмасу “Фторакс” рівень яких зростав у 1,55 в 

порівнянні з пластмасою “Biocril-C” та у 1,6 раза порівняно з показниками 

контрольної групи. Вміст ТБК - АП сироватки крові в усіх щурів інтактної і 

експериментальних груп мав тенденцію до зниження впродовж всього періоду 
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експерименту, і на 30-у добу, як у тварин з імплантатами “Biocril-C” (р=0,05) так і 

тварин з імплантатами “Фторакс” (р=0,09) по відношенню до показників 

контрольної групи не супроводжувався накопиченням продуктів ПОЛ, натомість 

активність каталази і церулоплазміну крові в цей термін експерименту наближалась 

до контрольних показників. Як видно, у процесі адаптації до імплантованих взірців 

досліджуваних пластмас, спостерігається незначне ушкодження білкових молекул та 

активація процесів ферментативного антиоксидантного захисту, які менш виражені 

в групі тварин з імплантатами “Biocril-C”. Слід зазначити, що вміст МСМ сироватки 

крові вірогідно не відрізнявся впродовж всього адаптаційного терміну щодо 

показників контрольної групи, що підтверджують індиферентність пластмаси 

“Biocril-C” та “Фторакс” практично на однаковому рівні. 

Таким чином, аналізуючи одержані дані біохімічного дослідження сироватки 

крові експериментальних щурів ми прийшли до висновку, що в процесі адаптації до 

імплантованих взірців пластмаси “Biocril-C” та “Фторакс” спостерігається незначне 

ушкодження білкових молекул та активація процесів ферментативного 

антиоксидантного захисту, що забезпечує зниження ступеня ендогенної 

інтоксикації. Ці зміни менш виражені у групі тварин з імплантатами “Biocril-C”.   

На 30-у добу дослідження навколо імплантату з пластмаси “Фторакс” 

відмічали гістіо-лімфоцитарну інфільтрацію з клітинами чужорідних тіл. В 

прилеглих м’язових  пучках  спостерігали  розростання  сполучної  тканини  в  ендо- 

і перимізії. Діаметр посмугованих скелетних м’язових волокон і площа їхніх ядер 

зменшувався порівняно з попереднім терміном [(21,73±3,47) мкм (р<0,01) та 

(23,31±2,86) мкм2 (р<0,001)], проте перевищують контрольні показники (р<0,01 і 

р<0,001). У дослідній групі з імплантатами “Biocril-C” структура литкового м'яза за 

якісними характеристиками не відрізнялись від  показників контрольної групи 

тварин, які підтверджуються і даними морфометрії. При цьому в тварин 

продовжував спостерігатись сильний прямий кореляційний зв’язок між Sя і ОМБ, 

який становив rs=0,84 (р<0,001) з імплантатами “Фторакс”, у тварин з імплантатами 

“Biocril-C” rs=0,87 (р<0,001).  

На ультраструктурному рівні в більшості прилеглих до імплантату “Фторакс” 
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м'язових волокнах відмічали накопичення різних за формою, величиною та 

морфологічним станом мітохондрій, які можуть розміщуватись декількома рядами. 

Між міофібрилами та в підсарколемальному просторі спостерігаються крупні 

вакуолі. Поміж м’язовими волокнами спостерігали розростання сполучної тканини, 

яка утворює широкі тяжі. Такі тяжі вростають в м’язові волокна, які підлягали 

деструкції.  Натомість, навколо імплантату з пластмаси “Biocril-C” спостерігали 

відновлення ультраструктурної організації посмугованих скелетних м'язових 

волокон. Міофібрили складалися з окремих саркомерів, у яких чітко виділяються 

аназо- і ізотропні диски, Z-лінії. Між міофібрилами та у підсарколемальному 

просторі спостерігалися звичайної будови мітохондрії. 

Таким чином встановлено, що з збільшенням терміну експерименту навколо 

імплантатів із пластмаси “Фторакс” відмічається склероз та руйнування м’язових 

волокон, натомість навколо імплантатів із пластмаси “Biocril-C” морфологічна 

картина литкового м’язу як на гістологічному, так і на ультраструктурному рівнях 

наближається до контролю, що знайшло своє підтвердження в морфометричному 

аналізі. 

Одержані результати фізико-механічних, мікробіологічних, біохімічних, 

морфофункціональних досліджень доводять, що  пластмаса “Biocril-C” має вищу 

біологічну індиферентність в порівнянні з пластмасою “Фторакс”, є перспективним 

конструкційним матеріалом у плані апробації її в якості базисної пластмаси ЗПП у 

поліклінічних умовах для лікування хворих із повними дефектами зубних рядів. 

Це в свою чергу послужило розробки двох способів виготовлення біоінерт-

ного ЗПП із пластмаси “Biocril-C”, які були захищені патентом України на корисну 

модель та апробовані в клінічних умовах при лікуванні пацієнтів із повною 

відсутністю зубів на верхній щелепі. 

Продовженням дослідження було вивчення і порівняння мікробіоценозів 

СОПЛ у пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси “Biocril-C” та “Фторакс”, 

характер мікрофлори їхніх базисів та біохімічних показників крові в пацієнтів у 

динаміці через 1, 6, 12 міс.  

Мікробіологічними дослідженнями встановлено залежність зміни якісного та 
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кількісного складу мікрофлори СОПЛ пацієнтів від виду базисних пластмас та 

терміну використання ЗПП.  

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. Це може свідчити про достатньо тривалий період адаптації до таких знімних 

протезів. 

У клінічній групі пацієнтів, яким ЗПП виготовлялися з пластмаси “Biocril-C”, 

зміни популяційного рівня α-гемолітичних стрептококів на СОПЛ були мінімальними. 

Незначне його збільшення (не більш ніж на 3,0%, р>0,05) спостерігали лише через 1 

міс після лікування, а в більш віддалені терміни він цілком нормалізувався. 

Масивність колонізацій СОПЛ стоматококом у пацієнтів обох спостережуваних 

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

Щодо представників непародонтопатогенної анаеробної та транзиторної 

непатогенної мікрофлори РП нами встановлено, що повна і стійка нормалізація 

популяційного рівня вейлонели, S. epidermidis і коринебактерій в пацієнтів із ЗПП з 

пластмаси “Biocril-C” наступила уже через 6 міс після початку використання ЗПП, у 

той же час, при лікуванні ЗПП із пластмаси “Фторакс” – у більш віддаленому періоді 

(через 12 міс), причому S. epidermidis все ще залишався підвищеним.  

Інші непатогенні транзиторні для РП мікроорганізми (мікрококи, бацили) 

висівалися з СОПЛ поодиноких пацієнтів. Їхня присутність на СО мала випадковий 

характер і не піддавалася узагальненню. 

Найбільш суттєві зміни спостерігалися щодо інших важливих мікроорганізмів 

– представників транзиторної мікрофлори РП із високим потенціалом патогенності, 

які причетні до можливих ускладнень СОРП після лікування. Нами встановлено, що 

в пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси “Фторакс” у динаміці спостерігаються 

більш виражені дизбіотичні порушення СОПЛ, які характеризують зростання 

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 
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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], довшим 

адаптаційним періодом лікування, у порівнянні при використанні ЗПП із пластмаси 

“Biocril-C” – коротшим адаптаційним періодом, стійкою нормалізацією якісного і 

видового складу мікробіоценозів протезного ложа після лікування (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. 

Присутність в РП грам-негативних паличок (ентеробактерій, псевдомонад) 

спостерігається здебільшого в пацієнтів із ЗКЗП і характеризує вкрай незадовільний їх 

гігієнічний стан [45, 122]. У жодного з обстежених контрольної та дослідних груп 

ентеробактерій і псевдомонад на СОРП не знайдено. Синьогнійної палички або інших 

псевдомонад не було виявлено і в жодного з пацієнтів обох клінічних груп ні на СОПЛ, ні 

на поверхні ЗПП у всі терміни обстеження. 

Із метою більш повної оцінки характеру оральних мікробіоценозів у пацієнтів 

при використанні ЗПП нами вивчено також якісний і кількісний склад мікрофлори 

поверхні знімних протезів, яка прилягає до СОПЛ. 

Інтегральним показником, який характеризує піддатливість матеріалів, з яких 

виготовлені базиси ЗКЗП, до колонізації всім спектром видів мікроорганізмів, 

представлених у оральних мікробіоценозах, є загальний індекс колонізаційної 

здатності знімних протезів. Властиві для ЗПП, виготовлених із пластмаси 

“Фторакс”, значення цього індекса >100% в усі терміни спостереження свідчать, що 

даний тип пластмаси легко піддається колонізації оральними мікроорганізмами. 

Загальна кількість мікроорганізмів на ЗПП даного виду впродовж користування 

ними зростає і у (30,0±2,86)% пацієнтів є істотно (в окремих випадках на 2-3 

порядки) вищою, ніж на поверхні СОПЛ. У пацієнтів при лікуванні ЗПП із 

пластмаси “Biocril-C”, середнє значення індексу колонізаційної здатності знімних 

протезів <100% вказує на менший рівень масивності мікробної колонізації поверхні 

його базиса порівняно з СОПЛ. У цій клінічній групі нами не зареєстровано 

жодного пацієнта, у якого б загальне число мікроорганізмів на базисі перевищувало 
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відповідний показник на СОПЛ. У (23,3±3,25) % пацієнтів при використанні ЗПП із 

пластмаси “Biocril-C”, рівні мікробної колонізації поверхні їхніх базисів і СОПЛ 

були приблизно однаковими (різниця між клінічними групами статистично 

достовірна, p<0,01). У віддалені терміни лікування пацієнтів ЗПП із пластмаси 

“Biocril-C” (через 6 і 12 міс) спостерігалася достовірна (p<0,05) тенденція до 

підвищення загального ІКЗП до (68,0-71,3) %, тобто рівень колонізації знімних 

протезів залишався істотно нижчим, ніж СОПЛ (на відміну від використання 

протезів із пластмаси “Фторакс”). 

Популяційний рівень α-гемолітичних стрептококів на базисах ЗПП із 

пластмаси “Фторакс” через 1 і 6 міс після лікування був достовірно вищим, ніж у 

контролі, а ІКЗП α-гемолітичними стрептококами зростав. В усі терміни 

спостереження він був >100% (вказуючи на більш інтенсивну колонізацію α-

гемолітичними стрептококами поверхні базиса знімного протеза, ніж СОПЛ) і через 

12 міс лікування досягав максимального значення – (158,2±3,65) %. Популяційний 

рівень α-гемолітичних стрептококів на базисах ЗПП із пластмаси “Biocril-C” через 1 

міс після лікування перебував на контрольному рівні, а через 1 і 6 міс навіть 

знизився (p<0,05). Для ЗПП із пластмаси “Biocril-C” ІКЗП α-гемолітичними 

стрептококами неістотно зростав – з (59,6±1,19)% через 1 міс після лікування до 

(72,5±2,04)% через 6 міс і (75,4±2,46)% через 12 міс (відмінність між клінічними 

групами була достовірна, p<0,01). 

Відзначено достовірне підвищення частоти і масивності колонізації ЗПП 

епідермальним стафілококом, коринебактеріями, вейлонелами (р<0,05) та середніх 

значень ІКЗП для епідермального стафілокока і коринебактерій в клінічній групі 

пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси “Фторакс” у різні терміни спостереження, 

які були істотно вищими (інколи навіть на 2-3 порядки, р<0,01), ніж при 

використанні ЗПП із пластмаси “Biocril-C”. 

Індекс колонізаційної здатності протезів для стоматокока проявляв тенденцію 

до підвищення в обох спостережуваних клінічних групах. 

Представники транзиторної мікрофлори РП із високим потенціалом 

патогенності: β-гемолітичні стрептококи, золотистий стафілокок Staphylococcus 
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aureus і дріжджоподібні гриби роду Candida на базисах ЗПП із пластмаси “Biocril-

C” в усі досліджені терміни користування виявлялися достовірно рідше (p<0,01) і у 

меншій кількості (p<0,05), ніж на базисах знімних протезів із пластмаси “Фторакс”. 

Зокрема, масивність мікроорганізмами базисів ЗПП, виготовлених із пластмаси 

“Biocril-C” і “Фторакс” в 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; та дріжджоподібні гриби роду 

Candida – їх відсутністю і (2,85±0,13) lg КУО/мл. 

Не властива для нормального мікробіоценозу РП кишкова паличка виявлялася 

в поодиноких випадках на базисах протезах через 1 міс лікування в обох дослідних 

групах, однак, через 6 і 12 міс після лікування ЗПП із пластмаси “Biocril-C” випадків 

колонізації базисів кишковою паличкою не встановлено, на відміну, на поверхні базисів 

ЗПП із пластмаси “Фторакс” популяційні рівні кишкової палички становили через 6 міс 

(3,20±0,23) lg КУО/мл і 12 міс (2,70±0,05) lg КУО/мл. 

Таким чином, виконані нами мікробіологічні дослідження дозволили 

порівняти клінічну якість пластмаси “Biocril-C” і “Фторакс” як конструкційних 

матеріалів для виготовлення ЗПП. Вони демонструють виразну перевагу пластмаси 

“Biocril-C” впродовж усього періоду лікування пацієнтів на основі меншої колонізаційної 

здатності їх поверхні базисів адсорбувати оральні мікроорганізмами. Базиси ЗПП, 

виготовлених із цієї пластмаси, у меншій мірі піддаються колонізації оральними 

мікроорганізмами (α- і β-гемолітичними стрептококами, заолотистим і 

епідермальним стафілококами, коринебактеріями та дріжджоподібними грибами 

роду Candida), незважаючи на постійне контактування з заселеною ними СОПЛ. 

При комплексному аналізі біохімічних показників крові встановлено, що при 

лікуванні пацієнтів ЗПП із пластмаси “Фторакс” у віддалені терміни, через 12 міс 

(р<0,05) у крові спостерігається накопичення альдегідо- і кетоноподібних продуктів 

ОМБ при довжині хвилі 356 нм [(3,979±0,036) у.о.], 370 нм [(3,201±0,039) у.о.], 430 

нм [(1,299±0,028) у.о.] та 530 нм [(0,34±0,003) у.о.], накопичення кінцевих ТБК – АП 

до (4,747±0,038) мкмоль/л, зростання активності каталази [(14,01±0,06) мг Н2О2 /1 

мл•год] і церулоплазміну [(32,12±0,15) у.о.] та збільшення концентрації МСМ до 
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(0,383±0,005) у.о., які вказують на незначне ушкодження білкових молекул та 

ліпідів, порушення балансу про- та антиоксидантних процесів у організмі. На 

відміну, у ці терміни, у пацієнтів при лікуванні ЗПП із пластмаси “Biocril-C”- 

відмічається зниження 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] і 530 нм [(0,250±0,004) у.о., р˃0,05] та 

підвищення при 430 нм [(1,201±0,022) у.о., р<0,01]; нормалізація концентрації: 

кінцевих продуктів – ТБК - АП [(3,703±0,037) мкмоль/л], активності каталази 

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

[(0,351±0,006) у.о] до рівня показників контрольної групи, що доводять суттєву 

перевагу використання в якості базисного матеріалу пластмаси “Biocril-C”. 

Таким чином, на основі вивчення і порівняння в експериментальних умовах 

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

C” та загальновідомої пластмаси “Фторакс”, вивчення і порівняння ЗПП із даних 

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

C” має цілу низку переваг для використання її в якості базисів ЗПП при лікуванні 

пацієнтів із повною відсутністю зубів на верхній щелепі. 
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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, 
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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. 

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 
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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]. 
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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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