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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Економічний та інтелектуальний потенціал країни 

значною мірою визначається станом здоров’я людей. Проблема охорони здоров’я 

в Україні набуває особливої медико-соціальної значущості в зв’язку з сучасною 

демографічною та екологічною ситуацією (Гнатейко О.З., Зербино Д.Д., 2012). У 

наш час, за даними ВООЗ, у світі немає країни, де б люди не страждали 

хворобами ротової порожнини. Однак поширення цих захворювань має значні 

розбіжності в різних частинах світу, регіонах, країнах (Тимофєєв О.Г., 2009; 

Рожко М.М., Мельничук Г.М., 2014; Потапчук А.М.,2015).  

Серед усіх стоматологічних захворювань актуальною проблемою 

залишаються хронічні запально-деструктивні процеси в периапікальних тканинах. 

Це пов’язано з великою питомою вагою хронічних періодонтитів (15-30 %) та 

прикореневих кист (7-12 %) серед усіх захворювань щелепно-лицевої ділянки та 

кількістю незадовільних результатів лікування (Ткаченко П.І., 2008; Тимофєєв 

А.А., 2010; Нечипорчук Г.П., 2012). Найбільш поширеною нозологією з даної 

групи є одонтогенні кисти (ОК). Серед запальних захворювань щелепно-лицевої  

ділянки ОК складають близько 37,2 % від усієї хірургічної патології та 

спостерігаються в 50,0 % хворих, що звертаються за хірургічною 

стоматологічною допомогою (Аветіков Д.С., 2014). Важливим фактором у 

виникненні ОК є зниження реактивності організму. Корекція імуногенезу 

можлива тільки з урахуванням функціонального резерву організму. Останнім 

часом відмічається ріст діагностування одонтогенних кист щелеп.  

Оперативні втручання з приводу ОК щелеп у відсотковому співвідношенні 

складають майже половину операцій, що проводяться в умовах амбулаторного 

хірургічного стоматологічного прийому (Робустова Т.Г., 2009; Рожко М.М., 

2015). Вивчення захворюваності на ОК має не тільки медичне, але і соціальне 

значення, оскільки захворювання є причиною тимчасової втрати працездатності 

осіб молодого віку, що призводить до економічних витрат суспільства. Окрім 

цього, сучасні погляди на розвиток одонтогенних кист є неоднозначними, існує 

ряд дискусійних позицій, які потребують подальшого глибокого вивчення з 

використанням новітніх методичних підходів. Не менш дискусійними 

залишаються питання лікування хворих і застосування медикаментозних засобів 

із різними механізмами лікувальної дії.  

Висока поширеність ОК, недосконалість диференційованого підходу до 

об’єктивізації соматичного стану пацієнта, хірургічного втручання, 

профілактичних та лікувально-реабілітаційних програм визначили актуальність 

нашого дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ДВНЗ 

“Івано-Франківський національний медичний університет” і є фрагментом 

комплексної НДР кафедри стоматології післядипломної освіти ННІПО: “Розробка 

методів діагностики, лікування і профілактики стоматологічних захворювань у 

населення, що проживає в екологічно несприятливих умовах” (номер державної 

реєстрації 0111U003681). Здобувач є співвиконавцем зазначеної роботи.  



 

2 

Мета роботи: підвищення ефективності хірургічного лікування хворих 

регіону Прикарпаття на одонтогенні кисти щелепно-лицевої ділянки на підставі 

комплексного вивчення особливостей макро- та мікроелементного обміну, 

імунного статусу та неспецифічних факторів захисту задля обґрунтування нових 

підходів до їхньої корекції та розробка на цій основі доповнень до 

профілактичних та лікувальних рекомендацій ведення таких хворих. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити поширеність, особливості клінічного перебігу одонтогенних 

кист з урахуванням вікової характеристики хворих, тривалості перебігу 

захворювання, суб’єктивних ознак ураження (загальні, місцеві, функціональні), а 

також результатів лабораторного та спеціального обстеження хворих 

Прикарпатського регіону. 

2. Проаналізувати особливості біоелементного статусу у хворих на 

одонтогенні кисти за даними аналізу крові. 

3. Оцінити інформативність вивчення функції ендотелію судин за 

концентрацією ендотеліну-1 у хворих на одонтогенні кисти. 

4. Вивчити вміст у периферійній крові субпопуляцій Т-лімфоцитів, 

показники клітинного та гуморального імунітету та неспецифічного захисту та 

зміни в системі перекисного окиснення білків та антиоксидантного захисту у 

хворих на одонтогенні кисти до, на 7-у добу та через 1 і 3 міс після проведеної 

операції цистектомії.  

5. Розробити патогенетично обґрунтовану, диференційовану схему 

лікування з застосуванням препаратів, що мають імуномодулюючу та 

антиоксидантну дію та покращують корекцію біоелементного дисбалансу, 

вивчити їхній вплив на характер клінічного перебігу одонтогенних кист та 

оцінити ефективність запропонованої тактики лікування таких хворих із 

застосуванням розроблених та традиційних способів їхньої корекції. 

Об’єкт дослідження: чинники ризику та передумови розвитку 

одонтогенних кист, особливості рівня біоелементів, імунного, метаболічного 

статусу. 

Предмет дослідження: кисти щелепно-лицевої ділянки. 

Методи дослідження: клінічні (збір скарг та анамнестичних даних, 

об’єктивне обстеження); загальні клініко-лабораторні дослідження (загальний 

аналіз крові, загальний аналіз сечі, рівень глікемії); біохімічні (оцінка стану 

основних показників пероксидного окиснення білків та антиоксидантного 

захисту); рівня есенціальних мікро- (МіЕ) та макроелементів (МаЕ) у золі крові: 

кальцію (Са), магнію (Мg), цинку (Zn), міді (Cu), кобальту (Со), марганцю (Mn); 

визначення рівня ендотеліну-1 (ЕТ-1) у сироватці крові; інтерлейкінів-4, -6 (IL-4, -

6); моноклональних антитіл (CD); показників кисеньзалежного метаболізму 

нейтрофілів периферійної крові (спонтанний та стимульований тест нітросинього 

тетразолію (НСТ-тест), поглинальна здатність нейтрофілів); інструментальні 

(рентгенологічне дослідження, ЕКГ); статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Набули подальшого розвитку 

дослідження з вивчення факторів, які сприяють виникненню одонтогенних кист, 
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проживання в екологічно несприятливих місцевостях регіону Прикарпаття, 

незбалансоване харчування, часті епізоди гострих та рецидиви хронічних 

захворювань. 

Розширено наукові поняття про роль біоелементних порушень та 

дисбалансу системи пероксидного окиснення білків у розвитку та перебігу 

одонтогенних кист. Встановлено, що розвиток захворювання відбувається на тлі 

зниження вмісту Mg та Zn; зростання рівня Cu, Ca, вираженої прооксидантної 

активації з достовірним підвищенням рівня окисної модифікації білків (ОМБ) 

(р<0,05) та розвитком окисного стресу (ОС). Доведено, що наявність дисбалансу в 

системі МаЕ та МіЕ є одним із патогенетичних механізмів розвитку та 

прогресування ОК. Клінічна реалізація метаболічних порушень відбувається на 

рівні елементного забезпечення з порушенням функціонально-метаболічного 

стану слизової оболонки ротової порожнини (РП).  

У роботі вперше встановлено діагностичну цінність визначення 

ендотеліальної дисфункції (ЕД) у хворих з ОК на основі вивчення рівня пептиду 

ендотеліального походження – ЕТ-1. 

Практичне значення одержаних результатів. У проведеному 

комплексному дослідженні доведено доцільність вивчення в якості маркерів 

порушень імунологічного статусу у хворих на ОК наступних показників: резерв 

фагоцитуючих клітин та їхньої фагоцитарної активності, імунорегуляторний 

індекс, кількість лімфоцитів із фенотипом СD22+, СD16+, концентрації про- та 

протизапальних цитокінів (IL-6 та IL-4). 

Доведено інформативність вивчення змін ендотелію за концентрацією ЕТ-1 

у хворих на ОК. 

Патогенетично обґрунтовано доцільність та оцінено основні критерії 

визначення основних показників вмісту біоелементів у хворих з ОК: міді, 

кальцію, магнію та цинку. 

Запропоновано вдосконалені схеми лікування хворих Прикарпатського 

регіону на одонтогенні кисти з застосуванням біоелементного комплексу (БК) та 

імуномодулюючого (ІМ) препарату на фоні оперативного лікування з метою 

профілактики виникнення післяопераційних ускладнень, оптимізації термінів 

реконвалесценції. Доведена ефективність та безпечність їхнього застосування в 

запропонованому диференційованому дозовому режимі.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в практику роботи 

обласної клінічної лікарні, обласної та міської стоматологічних поліклінік м. 

Івано-Франківськ, використовуються в навчальному процесі стоматологічних 

кафедр ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, ВДНЗУ 

“Українська медична стоматологічна академія”. 

За результатами дослідження отримано патент на корисну модель № 102106 

“Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції та її корекції у хворих на 

одонтогенні кисти” 12.10. 2015. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою працею 

автора. Спільно з науковим керівником вибрана тема дослідження, визначена 

мета та завдання, розроблені програма і методологія дослідження. Здобувачем 
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самостійно опрацьовані дані літератури з проблеми, освоєно та самостійно 

виконано інструментальні дослідження: ультразвукову ехоостеометрію щелепних 

кісток та електроодонтометрію. Автором проведено курацію лікованих хворих, 

сформовано комп’ютерну базу даних, виконано статистичну обробку цифрових 

даних та аналіз отриманих результатів, підготовлені до друку всі наукові праці, 

написані розділи дисертації. Разом із науковим керівником сформульовані 

висновки і розроблені практичні рекомендації, забезпечено їхнє впровадження в 

практику охорони здоров’я України. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати, 

висновки та практичні рекомендації оприлюднені на Х Ювілейній Міжнародній 

медико-фармацевтиичній конференції студентів і молодих вчених” Актуальні 

питання медицини і фармації” (Чернівці, 2013); науково-практичній конференції 

молодих вчених “Медична наука в практику охорони здоров’я” (Полтава, 2014); 

VI науково-практичній конференції “Інноваційні технології в стоматології” 

(Тернопіль, 2014); Міжнародній науково-практичній конференціх “Медична наука 

та практика ХХІ століття” (Київ, 2015); 84-ій Науково-практичній конференції 

студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Інновації в медицині” 

(Івано-Франківськ, 2015); Науково-практичній конференції з міжнародною 

участю “Сучасні технології хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії”, 

присвячена 35-річчю кафедри хірургічної стоматології ІФНМУ (Яремче, 2015); 

85-ій Науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю “Інновації в медицині” (Івано-Франківськ, 2016), 86-ій 

Науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з міжнародною 

участю “Інновації в медицині” (Івано-Франківськ, 2017) 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 друкованих робіт: 7 

статей, у т.ч. 5 – у фахових наукових виданнях України, із них 4 – у виданнях, які 

входять до міжнародних науково-метричних баз, 2 – в англомовних періодичних 

журналах; 7 тез у матеріалах науково-практичних конференцій, 1 патент України 

на корисну модель.  

Обсяг та структура дисертації. Робота викладена на 165 сторінках 

(основний текст займає 149 сторінок друкованого тексту), ілюстрована 24 

таблицями і 16 рисунками. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, 

описання об’єкту і методів дослідження, 2 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел, додатків. Список використаної літератури містить 

198 джерел, у тому числі, 133 кирилицею та 65 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Дисертаційна робота виконана на базі 

відділення щелепно-лицевої хірургії ОКЛ м. Івано-Франківськ.  

Дослідження проводилось у два етапи. На 1-му етапі проведено комплексне 

клініко-лабораторне та інструментальне обстеження 75 хворих з ОК віком від 18 

до 45 років, середній вік - (28,9±0,6) років із різних регіонів Прикарпаття, які 
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знаходилися на стаціонарному лікуванні в періоді загострення захворювання з 

визначенням клінічних особливостей та специфічних діагностичних маркерів.  

Групу контролю склали 30 практично здорових осіб аналогічного віку. 

Розподіл пацієнтів з ОК за статтю показав, що сформовані групи практично не 

відрізнялися між собою. 

Клінічне спостереження в рамках 1-го етапу включало обов’язкове 

загальноклінічне, клініко-лабораторне обстеження (загальний аналіз крові, 

загальний аналіз сечі, рівень глікемії, група крові, резус-фактор, реакцію 

Вассермана) та інструментальні методики (рентгенографія щелепних кісток, 

рентгенографія органів грудної клітки (за показаннями), ЕКГ). 

Комплексне лабораторне обстеження пацієнтів на цьому етапі включало 

дослідження рівня біоелементів (Са, Mg, Mn, Zn, Cu, Со) у золі крові, рівня ЕТ-1, 

визначення активності перекисного окиснення білків, антиоксидантного захисту, 

показників кисневозалежного метаболізму нейтрофільних гранулоцитів в НСТ-

тесті, показників клітинного імунітету, IL-4, IL-6.  

На 2-му етапі дослідження проводили вивчення ефективності різних 

варіантів лікування хворих з ОК. Усі групи обстежених з ОК були 

стандартизовані на основі лікування згідно галузевого стандарту лікування 

хворих із кистами щелепно-лицевої ділянки: Протокол, Наказ МОЗ України № 

566 від 23. 11. 2004 р.). Після оперативного (цистектомія) втручання в об’ємі 2-го 

етапу лікування проводили щоденне динамічне клінічне спостереження за 

перебігом фаз загоєння операційної рани, через 7 діб та 1 і 3 міс. Через 1 та 3 міс 

динамічне спостереження проводили шляхом активного виклику хворих. 

На 2-му етапі, залежно від застосованого терапевтичного підходу, хворі з 

ОК були розподілені наступним чином: 

І група – 25 хворих, які отримували лікування, згідно з Протоколом, 

затвердженим наказом МОЗ України.   

ІІ група – 25 хворих, які отримували комбіновану терапію, в якій 

загальноприйняте протокольне лікування доповнювали антибактеріальним 

середником групи цефалоспоринів ІІІ генерації цефтріаксоном у дозі 1 г двічі на 

добу з метою попередження післяопераційних ускладнень за одну добу до 

оперативного втручання та 3 доби після нього і краплями Береш Плюс (КБП);  

ІІІ група – 25 хворих – отримували поєднану терапію, в якій протокольне 

лікування доповнювали краплями Береш Плюс та препаратом імуномодулюючої 

дії (ІМ) глюкозамінілмурамілдіпептидом (лікопід); 

ІV група (контрольна) – 30 практично здорових пацієнтів аналогічного з 

хворими віку.  

При аналізі динаміки основних клінічних синдромів на фоні 

медикаментозного лікування у всіх хворих з ОК, оцінювали динаміку рівня 

основних показників імунного статусу, рівня ЕТ-1 та есенціальних МаЕ та МіЕ до 

початку лікування, через 7 діб та через 1 і 3 міс після цистектомії.  

Критерії виключення при проведенні дослідження: наявність супутньої 

патології, яка не передбачена протоколом (вроджені імунодефіцити, вроджені 

вади розвитку бронхолегеневої та сечовидільної систем, вроджені вади серця). 
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Особливості клітинного імунітету вивчали шляхом фенотипування 

лімфоцитів у тестах розеткоутворення з частинками, вкритими CD. За норму 

приймали наступні показники: CD3 – 47-76 %, CD4 – 33-46 %, CD8 – 17-30%, 

CD22 – 17-32%, CD16 – 10-23 %. Показники клітинного імунітету оцінювалися за 

методом M. Jondal, M.P. Silveirseetal. (1972). Розраховували імунорегуляторний 

індекс (ІРІ): Тх/ Тс. Нормальним вважали показник ІРІ 1,4-2,0.  

Визначення загальної окисно-відновної активності нейтрофілів проводили 

за результатами гістохімічних реакцій із НСТ (за методом B. Park у модифікації 

М.Е. Виксмана, А.Н. Маянського, 1979). Вивчали спонтанний та стимульований 

зимозаном тести. У нормі відсоток позитивних клітин становить до 9%, а після 

стимуляції − 40-60 %. 

Поглинаючу здатність нейтрофілів досліджували за показниками 

фагоцитарного індексу (ФІ) та фагоцитарного числа (ФЧ).  

Розраховували індекс активації нейтрофілів (ІАН) із врахуванням кількості 

клітин, вільних від диформазану, кількості з включеннями площею до 1/3 ядра, 

більше 1/3 ядра з включеннями, що перевищують площу ядра. Вважали, що в 

здорових ІАН у базальних умовах становить 0,1- 0,15, а при стимуляції – 0,5-1,5.  

Вміст IL-6 та IL-4 у сироватці крові визначали методом імуноферментного 

аналізу на апараті ”STAT-Fax 303 Plus” (США) із використанням тест-систем 

виробництва “Diaclone” (Франція) у відповідності з інструкціями виробника. 

Мінімальна доза IL-6, що визначається, становить 7 пг/мл, IL-4 – 0,7 пг/мл. 

В якості маркерів стану пероксидації визначали окисну модифікацію білків 

(ОМБ), що ґрунтувалася на основі принципу взаємодії окисних амінокислотних 

залишків білків із 2,4-динітрофенілгідразоном (2,4-ДФГ) з утворенням похідних 

2,4-динітрофенілгідразону (Дубініна О.Є. та співавт., 1995). 

Стан антиоксидантного захисту (АОЗ) оцінювали за активністю 

супероксиддисмутази (СОД) та каталази в крові за методикою, запропонованою 

Н. Равіном (1956) у модифікації Бабенка Г.О. (1998). 

Рівень есенціальних МіЕ- і МаЕ (Cu, Mg, Zn, Mn, Со, Мо) у золі крові 

визначали методом атомно-абсорбційного спектрального аналізу (Бабенко Г.О., 

1998). 

Ендотеліальну дисфункцію (EД) оцінювали за концентрацією в сироватці 

крові ЕТ-1, який у плазмі крові визначали за допомогою набору фірми 

“Biomedica” для кількісного визначення ЕТ-1 шляхом імуноферментного аналізу. 

Рентгенологічне дослідження проводили методом внутрішньоротової 

прицільної та позаротової рентгенографії щелеп із використанням стандартних 

рентгенологічних укладань для діагностики та диференційної діагностики кист до 

лікування. Для контролю за станом регенерації кісткової тканини в залишкових 

кісткових дефектах щелеп після проведеного 2-го етапу лікування 

рентгенологічну характеристику застосовували шляхом візуального порівняння 

щільності кісткового регенерату з оточуючими ділянками здорової тканини щелеп 

через 12 міс після оперативного лікування. 
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Лікування ОК хірургічне і зводиться до повного вилущування оболонки 

кисти (цистектомія) або до її розкриття з утворенням широкого сполучення з РП 

(цистостомія).  

Статистичну обробку даних проводили за допомогою пакету программ 

Statistica 7.0 (StatSoft, USA). Середні величини подавали у вигляді (М±m), де М – 

середнє значення показника, m – стандартна похибка середнього. 

Використовували критерій Стьюдента та метод порівняння двох часток 

(відсотків) показників по критерію кутового перетворення Фішера. Результати 

вважали статистично достовірними при значеннях р<0,05. Проводили 

двохвибірковий та кореляційний аналізи з довірливою вірогідністю (1-Р) 0,95. Із 

метою встановлення шансів виникнення негативних наслідків під впливом 

лікування розраховували показник відношення шансів (odds ratio – OR) та їхніх 

довірчих інтервалів (confidence intervale – CI) за допомогою Odds Ratio Confidence 

Intervale Calculator. 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що клінічна 

картина кист щелепно-лицевої ділянки визначається розмірами кисти, наявністю 

або відсутністю ускладнень у вигляді нагноєнь або патологічного перелому 

щелепи. У початковій стадії розвитку киста перебігала безсимптомно при всіх 

видах. Скарги хворих при радикулярних кистах відсутні, а їхнє виявлення, 

найчастіше, це діагностична знахідка при рентгенографії зубів під час лікування.  

Місцевий статус при вивчених нами видах ОК має загальні ознаки. Так, 

деформація коміркового відростка і тіла щелепи відбувається поступово, 

безболісно. Пальпація деформованої ділянки щелепи виявляє утворення щільної 

консистенції. При великих розмірах кисти її зовнішня оболонка стає тонкою і при 

натискуванні на неї – прогинається (податливість кортикальної пластинки 

визначається за позитивним симптомом Рунге-Дюпюітрена). Слизова оболонка 

над кистою не змінена в кольорі. 

Розмір ОК, який залежав від локалізації, тривалості її росту, характеру 

клінічного перебігу. У випадку нагноєння до всіх перерахованих симптомів і 

синдромів приєднувалися почервоніння, набряк та інфільтрація навколишніх 

тканин, біль у ділянці кисти, підвищення температури тіла до фебрильних цифр, а 

також симптоми гострого остеомієліту. 

Встановлено значний дисбаланс МіЕ та МаЕ у сироватці крові хворих на 

ОК. При цьому спостерігали достовірне зниження Zn (рN<0,001) до (0,52±0,02) 

мг%, що вірогідно різнилося від аналогічного показника в здорових (р<0,001). 

Визначення вмісту Cu в сироватці крові, хворих на ОК, виявило наявність 

вираженої гіперкупримії (рN<0,001) - (0,91±0,03) мг%, що вірогідно перевищувало 

такий у здорових (рN<0,001). Підвищений вміст Cu у хворих свідчить про 

запальний процес, пов'язаний із посиленим споживанням цього МЕ і виходом 

його з депо організму (Скальний А.В., 2004; Бут Г.А., 2008; Дука К.Д., 2008; 

Зербіно Д.Д., 2010). 

Вміст Mg у всіх обстежених був достовірно знижений щодо групи 

порівняння (рN<0,001), (4,06±0,06) мг%. 
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Встановлено підвищення рівня Ca у всіх обстежених з ОК, порівняно зі 

здоровими (рN<0,05). Відомо, що достатнє насичення біологічних рідин організму 

іонами кальцію і фосфат-іонами, необхідне для перебігу процесів мінералізації і 

захищає тканини зуби при патологічних процесах. Підвищений вміст Ca в 

сироватці крові може свідчити про запальний процес, пов’язаний із посиленим 

використанням цього біоелемента і виходом його з депо організму. Рівень Co та 

Mn у хворих на ОК не відрізнявся від такого в здорових.  

Аналізуючи стан ендотелію судин відмічено наступне. У пацієнтів з ОК 

вихідний рівень ЕТ-1 у сироватці крові був вірогідно вищим (р<0,05), ніж у 

здорових осіб і становив (3,4±0,8) фмоль/мл, порівняно з групою контролю 

(0,19±0,6) фмоль/мл. Рівень ЕТ-1 закономірно підвищувався зі збільшенням віку 

хворих. Це можна пов’язати зі збільшенням числа супутньої патології з віком, яка, 

у свою чергу, сприяє виникненню більш тяжких форм ЕД, що при ОК призводить 

до ішемії оточуючих тканин як у результаті залучення їх у запальний процес, так і 

за рахунок спазму кровоносних судин та зниження кровотоку в уражених 

ділянках, що може поглиблювати прогресування ОК. Судинний фактор відіграє 

значну роль як у розвитку, так і розрішенні запального процесу. Тому ЕД може 

стати самостійною причиною порушення кровообігу при ОК, оскільки може 

провокувати ангіоспазм або тромбоз судин. Оксид азоту та інші речовини, які 

продукуються ендотелієм, розширюють кровоносні судини, що призводять до 

стимулювання вироблення ЕТ-1. Поряд із гуморальною існує система механічних 

факторів, які забезпечують ауторегуляцію судинного тонусу, основним 

компонентом якої є напруження зсуву на ендотелії. В ендотелії знаходяться 

рецептори, здатні перетворювати механічні стимули і викликати релаксацію 

судин за посередництва індукції NO-синтетази і накопиченням NO. Вторинним 

месенджером NO є циклічний гуанілмонофосфат (цГМФ) і гуанілатциклаза. 

Важливо, що вона зв’язується з усіма доменами фосфоліпази і забезпечує 

взаємодію рецептора ліганда і внутрішньоклітинного цГМФ, який фосфорилює 

фосфоламбан. Останній регулює об’єм току іонів кальцію через кальційзалежні 

канали. Обидві системи регуляції судинного тонусу тісно взаємопов’язані і 

відіграють велику роль в адаптації об’єму перфузії до метаболічних потреб 

периферійних тканин (Овчаренко Л.С., Вертегел А.А., 2008; Порфириадис М.А., 

Шулаков В.И., 2009). 

Крім вазоконстрикторної дії ЕТ бере участь у регуляції росту клітин. 

Відомо про існування трьох типів ЕТ: ЕТ-1, ЕТ-2, ЕТ-3, які є продуктами трьох 

різних генів і мають виражені відмінності в структурі і вазоконстрикторній 

активності. Після пошкодження тканини ендотелінова система реагує першою, 

різке підвищення рівня ЕТ-1 у плазмі є маркером активності процесу деструкції. 

ЕТ є діагностичними маркерами процесів інволюції, реорганізації і деструкції 

колагену і еластину сполучної тканини рубця (Чопяк В.В., Потьомкіна Г.О., 

Гаврилюк А.М., 2010; Maurette P.E., Jorge J.M., 2010). 

Виявлено, що розвиток та перебіг ОК у хворих супроводжується змінами в 

імунологічному статусі. Зміни в клітинній ланці імунітету у хворих на ОК 

проявлялися незначним зменшенням вмісту тотальних Т-лімфоцитів (CD3+), яке 
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відбувалося переважно за рахунок зменшення кількості Т-клітин із фенотипом 

CD8+ та тенденцією до зростання в крові абсолютного та відносного вмісту 

CD22+ клітин. При цьому, у хворих на ОК відмічалося достовірне зниження 

СD4+-лімфоцитів (рN<0,05), а рівень цитотоксичних супресорів в 1,4 раза 

перевищував показник СD8+ у здорових (рN<0,05). За таких умов реєструвалося 

вірогідне зниження регуляторного індекса, зумовленого зменшенням частки 

СD4+ та зростанням вмісту СD8+ (р<0,05). Знижений вміст Т-лімфоцитів у крові 

при ОК може бути зумовлений накопиченням цих клітин у слизовій оболонці РП, 

що є предиктором реалізації місцевого запального процесу.  

Oсновна частина лімфоцитів із фенотипом СD16+ представлена 

натуральними кілерними клітинами і у хворих на ОК відмічали вірогідно нижчий 

показник відносно групи контролю (рN<0,05). Причому, характер реагування 

гуморальної ланки імунітету в обстежених мав спільні тенденції, а відмінності 

спостерігали лише в інтенсивності процесів реагування. Таким чином, можна 

стверджувати про формування у хворих з ОК відносного супресорного варіанту 

вторинної імунної відповіді.  

Нами встановлено, що у всіх хворих на ОК спостерігається цитокіновий 

дисбаланс. А саме, відмічали вірогідне збільшення рівня ІЛ-6, порівняно з групою 

здорових (рN<0,001) при одночасному підвищенні сироваткового рівня 

протизапального ІЛ-4 (рN<0,05). Зростання рівня ІЛ-4 при одночасному 

збільшенні ІЛ-6 у хворих на ОК може індукувати активацію процесів 

проліферації, що призводить до прогресування захворювання, збільшення 

розмірів кист.  

У хворих на ОК мали місце істотні зміни у фагоцитарній активності 

нейтрофілів, що проявлялися максимально низьким числом клітин, здатних до 

фагоцитозу та зниженням їхньої фагоцитуючої здатності. При цьому показники 

ФІ та ФЧ в обстежених з ОК, відповідно (28,1±1,1) % та (3,5±0,9) ум.од., були 

вірогідно нижчими від таких у здорових (рN<0,05). Таким чином, у хворих на ОК 

вектор спрямованості порушень фагоцитозу був зміщений у бік дефіциту.  

За показниками спонтанного НСТ-тесту виявлено недостатній ступінь 

подразнення фагоцитуючих клітин та їхню низьку здатність до кілінгу у хворих з 

ОК (рN<0,05). Так, показник ІА (ум. од.) склавши (0,09±0,01), був вірогідно 

нижчим від такого в здорових (рN<0,05). Стимульований НСТ-тест засвідчив 

низьку потенційну активність фагоцитуючих клітин та завершеність фагоцитозу у 

хворих на ОК щодо таких у групі здорових (рN<0,05). Встановлено, що 

кисневозалежна мікробоцидність нейтрофілів зростає у хворих з ОК (р<0,05), що 

дає підстави стверджувати наявність взаємозв’язку між активацією 

нейтрофільних гранулоцитів крові та розвитком хронічного запального процесу в 

слизовій оболонці РП при ОК. 

Підсумовуючи отримані результати, можна стверджувати, що у хворих на 

ОК розвиваються виражені зміни у структурі імунної відповіді як на клітинному, 

так і на гуморальному рівні. 

Важливу роль у патогенезі переважної більшості захворювань РП, у тому 

числі й утворення ОК, відіграє ОС, основною причиною якого є дисбаланс у 
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системі ”оксиданти-антиоксиданти”, що виражається надмірним утворенням 

активних форм кисню (АФК) і ослабленням ефективності АОЗ. Така особливість 

ряду стоматологічних нозологій зумовлена тим, що РП піддається постійному 

безпосередньому впливу екзогенних оксидантів (ксенобіотиків), які знаходяться в 

навколишньому середовищі та потрапляють різними шляхами. Володіючи 

високою реакційною здатністю, АФК можуть незворотно пошкоджувати 

біологічно важливі молекули, викликаючи запалення в результаті активації 

акумульованих у РП фагоцитів і, як наслідок, виникає ОС.  

Аналіз результатів визначення в сироватці крові хворих на ОК вмісту 

продуктів ПОБ свідчить на користь наявності в них ОС. Вміст ОМБ-356 в 

обстежених на ОК вірогідно перевищував рівень аналогічного показника в 

здорових. Так, показник ОМБ-356, склавши (0,293±0,006) ум.од., був достовірно 

вищим, проти (0,212±0,011) ум.од. у здорових (pN<0,05).  

Дослідження встановили, що мало місце збільшення рівня вмісту ОМБ-370 

у сироватці крові хворих на ОК, порівняно зі здоровими, причому ця відмінність 

була достовірною (pN<0,05). Відтак, максимальне значення показника ОМБ-430 

зареєстроване в групі хворих на ОК що, вірогідно перевищував показники в 

здорових (pN<0,05). 

При ОК дослідження вмісту ферментативних антиоксидантів у хворих на 

ОК показало, що АОЗ характеризувався вірогідним зменшенням активності 

каталази з (6,61±0,28) ум.од. у здорових до (4,57±0,23) ум.од. у хворих на ОК 

(pN<0,05) та СОД з (39,88±2,14) МО/мг у хворих, проти (49,05±2,51) МО/мг у 

здорових (pN<0,05), що свідчить про досягнення функціонального виснаження 

ферментативного ланцюга АОЗ у цієї категорії хворих. 

Подальше вивчення показників ПОБ та АОЗ при ОК може бути 

використано в системі клінічної діагностики, прогнозування та індивідуалізованої 

корекції цих порушень у хворих на ОК. 

Упродовж останніх років особлива увага привернута до розвитук патології, 

пов’язаної з незбалансованим поступленням в організм хімічних елементів. 

Отримані результати дозволяють зробити висновок про те, що макро- та 

мікроелементний аналіз крові може являти інтерес у галузі хірургічної 

стоматології як неінвазивний тест на виявлення пацієнтів із порушеннями 

мінерального обміну з метою подальшої їхньої корекції, а також в якості 

інструмента контролю ефективності лікування та профілактики хірургічних 

ускладнень після цистектомії. 

Наявність дисбалансу в системі біоелементів є одним із патогенетичних 

механізмів розвитку та прогресуваня запалення у хворих на ОК. Клінічна 

реалізація метаболічних порушень відбувається на рівні елементного 

забезпечення з порушенням імунологічної резистентності організму. 

Динаміка зміни концентрації ЕТ-1 у плазмі крові, який є маркером ЕД, 

указує на зворотність метаболічних порушень, а також про діагностичну і 

прогностичну значимість визначення цього фактора відносно ризику розвитку 

післяопераційних ускладнень. Тому ендотелій судин можна вважати основним 
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органом-мішенню, який пошкоджується при ОК, ймовірно, ще до початку 

виражених клінічних проявів (Борисов А.Г., 2013).  

На сьогодні активно розробляються на фоні оперативного лікування нові 

методи медикаментозного лікування пацієнтів з ОК. Перспективним доповненням 

до стандартної терапії (СТ) у плані оптимізації лікування вважали застосування 

БК та ІМ. 

Аналіз основних клініко-параклінічних даних, отриманих у хворих на ОК на 

фоні СТ, дозволив констатувати регрес переважної більшості симптомів уже на 

момент виписки зі стаціонару та достовірну позитивну динаміку впродовж усього 

періоду спостереження (р<0,05).  

У групі хворих з ОК, які в комплексі терапії отримували БК, відмічено 

вірогідне зменшення кількості хворих, в яких реєструвалися клінічні симптоми 

(р<0,05). Достовірну різницю між групами на користь СТ+БК-терапії було 

отримано і при оцінці потреби в застосуванні анальгезуючих середників (р<0,05). 

Окрім цього, серед хворих з ОК, які в комплексі терапії отримували БК, 

намітилася тенденція до зменшення кількості хворих, що потребували 

позапланових візитів до стоматолога. У цілому можна стверджувати, що після 

проведеного поєднаного лікування з включенням БК у хворих на ОК зріс ступінь 

контролю над захворюванням. 

У хворих на ОК, що отримували окрім стандартної терапії БК та ІМ, 

динаміка основних клінічних параметрів перебігу захворювання була 

наближеною до такої в групі, що поєднувала прийом СТ із КПБ. Крім того, 

спостерігалася вірогідна позитивна динаміка щодо частоти клінічних симптомів, 

(р<0,01), особливо, порівняно з групою хворих, які лікувалися лише СТ. 

Комплаєнс хворих був достатньо високим і при тривалому спостереженні склав 

близько 72 %.  

Отримані нами дані дають підстави вважати, що у хворих, які в комплексі 

лікування ОК отримали БК та ІМ, порівняно з тими, які знаходилися на 

протокольній терапії, суттєво збільшилися шанси ефективного контролю над 

захворюванням.  

Вивчаючи вплив запропонованої терапії на фоні оперативного лікування 

хворих з ОК відзначена динаміка показників ЕТ-1. Так, для покращення 

ефективності лікування та тривалого терапевтичного ефекту, попередження 

рецидиву ОК, хворим І групи на фоні оперативного лікування запропоновано 

антибактеріальний середник, у результаті чого на 7-у добу рівень ЕТ-1 мав 

тенденцію до зниження: (3,1±0,13) фмоль/мл. У хворих ІІ групи, що отримували 

СТ+ КБП рівень ЕТ-1 знизився і склав (1,9±0,9) фмоль/л (р<0,05). У хворих ІІІ 

групи, що отримали додатково ІМ – рівень ЕТ-1склав (1,21±0,9) фмоль/л, що 

вкладалося в діапазон норми (0-1,2 фмоль/л). Таким чином, дані статистичного 

аналізу свідчать, що у хворих на ОК у процесі застосування різних 

медикаментозних підходів виявились істотно достовірні відмінності динаміки 

зміни концентрації ЕТ-1 у сироватці крові.  

У свою чергу, динаміка зміни концентрації ЕТ-1 у сироватці крові хворих 

на ОК при застосуванні патогенетично вдосконалених медикаментозних підходів 
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на фоні оперативного лікування вказує на зворотність метаболічних порушень, 

взаємопов’язаних з ішемією тканини кисти, а також про діагностичну та 

прогностичну значимість визначення цього фактора щодо прогнозу рецидиву 

кист. 

У ході проведеного лікування пацієнтів з ОК поєднаною терапією зі 

включенням до стандартної терапії БК вміст Са та Cu знизився, а Zn достовірно 

зріс (р<0,01), однак не прийшов до норми. 

Найбільші зміни отримано щодо корекції рівня Zn. Так, під впливом 

поєднаної терапії показники Zn вірогідно зростали і суттєво збільшили шанс 

ефективної корекції цього елемента у хворих з ОК (р<0,05). Вміст Cu після такого 

лікування достовірно знизився (р<0,01), а от рівень Ca мав лише тенденцію до 

зниження. 

Таким чином отримані дані дають підстави вважати, що в пацієнтів з ОК, 

які в комплексі лікування отримували БК, порівняно з хворими, які лікувалися 

СТ, суттєво збільшилися шанси ефективної корекції дизелементозу.  

У хворих на ОК, що отримували окрім стандартної терапії БК та ІМ, 

спостерігали вірогідну позитивну динаміку щодо зниження рівня Са та Сu 

(р<0,01), особливо порівняно з групою хворих, які лікувалися лише СТ. 

Аналізуючи показники вмісту Mg (OR 0,87, 95% CI 0,13-5,58) та Zn (OR 0,55, 95% 

CI 0,02-17,77) відзначено зростання цих МіЕ та МаЕ (р<0,05) у порівнянні з 

хворими, які отримували СТ та СТ+КБП. Ця тенденція чітко простежувалася та 

зберігалась упродовж усього періоду спостереження.  

Під впливом комбінованої терапії СТ+БК у хворих з ОК динаміка 

показників фагоцитарної функції була більш вагомою, порівняно з групою 

хворих, які отримували лише СТ. Щодо показників спонтанного НСТ-тесту, то 

вже при виписці зі стаціонару відзначено тенденцію до зростання ступеня 

подразнення фагоцитуючих клітин та їхньої вищої здатності до кілінгу в пацієнтів 

(р<0,05), які отримували СТ+ БК, порівняно з групою хворих, які лікувалися лише 

СТ. Схожа динаміка спостерігалась упродовж тривалого спостереження – через 1 

та 3 міс.  

Удосконалена терапія ОК зі включенням у комплекс лікування БК та ІМ 

характеризувалася ефективнішою корекцією порушень фагоцитарного статусу у 

хворих з ОК, відбувалося вірогідне зростання відсотка як фагоцитуючих клітин, 

так і завершеності фагоцитозу у хворих уже на початку лікування, порівняно з 

іншими терапевтичними підходами (р<0,05). Найбільш вагомі зміни отримано 

впродовж 3 міс.  

У хворих з ОК, що отримували, окрім СТ, БК та ІМ, спостерігали 

статистично вірогідну позитивну динаміку рівня IL-6 як після виписки зі 

стаціонару, так й упродовж тривалого спостереження. Суттєві зміни позитивної 

динаміки показника IL-4 простежувалися на фоні комбінованої терапії з 

застосуванням БК+ІМ. У цілому, така комбінована терапія була вірогідно 

ефективнішою щодо корекції цитокінового дисбалансу, ніж стандартна (р<0,05). 

Окрім цього, слід зазначити, що в частини хворих - 37 (16,1 %) не вдалося 

отримати вірогідної динаміки показників імунологічного статусу та стану 
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біоелементних систем, навіть, на тлі застосування запропонованої вдосконаленої 

схеми терапії: СТ+БК+ІМ. Особливо це стосувалося хворих із тривалим 

перебігом, що свідчить про наявність активнішого запального процесу та 

глибших структурно-метаболічних зрушень у таких хворих. Таким хворим 

проводили додаткову корекцію дозового режиму та тривалості запропонованих 

медикаментозних препаратів на фоні СТ: БК застосовували 2 курсами по 28 діб із 

проміжком між ними 2 міс; ІМ − по 10 мг 2 рази на добу перших десять діб 

кожного місяця впродовж 2 міс. Застосування такого посиленого режиму 

медикаментозної терапії засвідчило вірогідно кращу динаміку показників 

метаболічного стану, порівняно з попереднім курсом, що дозволяє рекомендувати 

його хворим з особливо вираженими змінами в імунному та біоелементному 

статусі. 

Підсумовуючи викладені результати, необхідно вказати, що 

запропонований підхід до лікування хворих з ОК із врахуванням тривалості 

захворювання та включенням до лікувального комплексу БК, ІМ дозволяє 

поєднати позитивні ефекти дії препаратів, оптимізувати лікування та попередити 

прогресування основних структурно-метаболічних змін, притаманних більшості 

хворих з ОК, а також обґрунтувати можливість їхнього використання в програмі 

медичної реабілітації таких хворих. Результативність запропонованої методики 

підтверджена результатами тривалого спостереження за хворими на ОК та 

ефективністю впровадження розроблених і запропонованих нами підходів у 

практиці лікувальних закладів України.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення і практичне 

вирішення наукової задачі, яка полягає у вивченні особливостей біоелементного 

обміну організму при хірургічному лікуванні одонтогенних кист у хворих 

Прикараптського регіону, що дало можливість розробити нові диференційні 

клініко-діагностичні підходи та вдосконалити тактику лікування таких хворих. 

1. Незважаючи на численні фундаментальні дослідження тонких 

механізмів патогенезу, розробку нових селективних хірургічних методик та 

застосування лікарських препаратів, створення спеціальних програм ВООЗ, на 

сьогодні не вдається до кінця взяти під контроль захворюваність на одонтогенні 

кисти, що в популяції складає від 2,5 до 17,0 % у регіоні Прикарпаття. Наявність 

одонтогенної кисти призводить до обмеження життєдіяльності та соціальної 

адаптації, формування інвалідності та погіршення якості життя, що є значним 

соціально-економічним тягарем для сім’ї та суспільства. 

2. У хворих, які страждають на одонтогенні кисти, має місце виражена 

гіперкупремія, підвищення рівня кальцію (рN<0,05), зниження концентрації 

магнію та цинку. Вміст цинку та магнію становить (0,52±0,02) мг%, та (4,06±0,06) 

мг%, відповідно (р<0,001).  

3. Виявлена динаміка змін концентрації ендотеліну-1 сироватки крові у 

хворих на одонтогенні кисти з його підвищенням у 2,5 раза, порівняно зі 
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здоровими вказує на зворотність ендотеліальної дисфункції і метаболічних 

порушень, пов’язаних з ішемією тканин, має діагностичне та прогностичне 

значення при виборі медикаментозної тактики в процесі оперативного лікування 

таких хворих. 

4. У хворих з одонтогенними кистами на фоні зменшення загального числа 

Т-лімфоцитів на 26,2 % спостерігається зниження функціонального потенціалу 

природних кілерів на 38,0 % та завершеності фагоцитозу (р<0,05). Перебіг 

одонтогенних кист супроводжується підвищенням фагоцитарної функції 

нейтрофілів із вірогідним зростанням показників фагоцитарного числа та 

кисневозалежної мікробоцидності нейтрофілів (р<0,05) при недостатньому 

ступені подразнення фагоцитуючих клітин та їхньої здатності до кілінгу (р<0,05).  

5. У хворих з одонтогенними кистами відмічаються виражені зміни стану 

біологічних мембран із розвитком оксидативного стресу та функціональним 

виснаженням ферментативного ланцюга антиоксидантного захисту. У хворих з 

одонтогенними кистами відмічається зростання показника окисної модифікації 

білків-356 на 24,6 %, окисної модифікації білків-370 на 28,6 % (p<0,05), при 

одночасному зниженні активності каталази на 29,3 % та супероксиддисмутази на 

25,7 %.  

6. Доповнення до схеми лікування хворих на одонтогенні кисти регіону 

Прикарпаття антибактеріальним середником, біоелементним комплексом індукує 

швидший регрес основних клінічних симптомів захворювання на (2,3±0,4) доби та 

корекцію дизелементозу в 34,6 % хворих. Доповнення вказаного лікувального 

комплексу глюкозамінілмурамілдіпептидом підвищує потенційну активність 

фагоцитуючих клітин та завершеність фагоцитозу на 28,7 %, індукує зниження 

вмісту IL-6 та IL-4 на 46,1 % та 39,6 %, відповідно, нівелює дію оксидативного 

стресу, знижує рівень ендотеліну-1 в 2,5 раза, що призводить до покращення 

функціональних характеристик зубощелепної системи, підвищення процесів 

регенерації кісткової тканини та зростання контролю над захворюванням на 

одонтогенні кисти на 26,0 %. Удосконалений комплексний лікувальний підхід у 

хворих на одонтогенні кисти, дозволяє покращити ефективність терапії в 1,8 раза, 

та досягти контролю над захворюванням у 46,1 % випадків. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для оцінки клініко-функціональних, імунологічних, біоелементних, 

метаболічних зрушень та прогнозування тяжкості перебігу хворих з 

одонтогенними кистами в комплекс діагностичних заходів необхідно включити 

визначення поглинаючої здатності нейтрофілів, особливостей клітинного 

імунітету з розрахунком імунорегуляторного індексу, рівнів циркулюючих 

імунних комплексів, концентрації про- та протизапальних цитокінів (IL-6, IL-4), 

визначення рівня міді, кальцію, магнію та цинку.  

2. Доцільно у хворих на одонтогенні кисти для діагностики ендотеліальної 

дисфункції проводити визначення концентрації раннього її маркера ендотеліну-1 

у сироватці крові для прогнозування перебігу захворювання та моніторингу 
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ефективності проведеного лікування. 

3. Для досягнення нормалізації біоелементного стану хворих на 

одонтогенні кисти доцільно включити в схему лікування біоелементний комплекс 

у наступному режимі: 2 курси по 28 діб із проміжком між ними 1-2 міс.  

4. У хворих на одонтогенні кисти з порушеннями в імунологічному 

статусі, а саме, при зростанні показників фагоцитарного числа до (6,8±0,09) 

ум.од., фагоцитарного індексу до (78,3±1,2) % та кисеньзалежної мікробоцидності 

нейтрофілів – НСТ-стимульований (97,2±0,08) %; при гіперпродукції В-

лімфоцитів (СД 22) до (52,8±2,7) %, зниженні фагоцитарного числа до (3,5±0,9) 

ум.од. та фагоцитарного індексу до (28,1±1,1) % на тлі зниження загального числа 

Т-лімфоцитів до (41,1±0,44) % – рекомендовано використовувати 

імуномодулюючий препарат глюкозамінілмурамілдіпептид у наступному режимі: 

по 10 мг 1 раз на добу перших 10 діб кожного місяця впродовж двох міс із 

повторним курсом через 2 міс. 
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Литвинець-Голутяк У.Є. Особливості макро- і мікроелементного 

обміну організму та їх корекція при хірургічному лікуванні одонтогенних 

кист щелепно-лицевої ділянки у хворих Прикарпатського регіону. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22. – стоматологія. 

ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей біоелементного 

обміну організму та розробці лікувально- профілактичного комплексу 75 хворих 

Прикарпатського регіону на одонтогенні кисти щелепно-лицевої ділянки на фоні 

хірургічного лікування та 30 здорових. Встановлено, що розвиток захворювання 

на одонтогенні кисти відбувається на тлі зниження вмісту магнію та цинку, 

зростання рівня міді, кальцію, вираженої прооксидантної активації з достовірним 

підвищенням рівня окисної модифікації білків та розвитком оксидантного стресу; 

доведено діагностичну цінність визначення рівня ендотеліну-1, що підтверджено 

даними параклінічних досліджень. 

У хворих на одонтогенні кисти встановлено ефективність застосування 

біоелементного комплексу Краплі Береш плюс та імуномодулюючого засобу 

глюкозамінілмурамілдіпептиду на фоні хірургічного лікування одонтогенних 

кист. 

Ключові слова: одонтогенні кисти, мікроелементи, макроелементи, 

ендотелін, пероксиднe окиснення білків. 
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кист челюстно-лицевой области у больных Прикарпатского региона. – 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22. – стоматология. 

ГВУЗ “Ивано-Франковский национальный медицинский университет”, 

2018. 

Дисертационная работа посвящена изучению особенностей биоэлементного 

обмена организма и разработке лечебно-профилактического комплекса у 75 

больных Прикарпатского региона c одонтогенными кистами челюстно-лицевой 

области на фоне хирургического лечения. Установлено, что развитие заболевания 

происходит на фоне понижения уровня магния и цинка, увеличения меди, 

кальция, выраженной прооксидантной активации с достоверным повышением 

окислительной модификации белков и развитием оксидантного стресса; доказано 
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диагностическую ценность определения уровня эндотелинa-1, что подтверждено 

данными параклинических исследований. 

У больных одонтогенными кистами установлено эффективность 

применения биоэлементного комплекса Капли Береш плюс и 

иммуномодулирующего средства глюкозаминилмурамилдипептида на фоне 

хирургического лечения одонтогенных кист. 

Ключевые слова: одонтогенные кисти, микроэлементы, макроэлементы, 

эндотелин, прооксидантное окисление белков. 

 

ANNOTATION (ABSTRACT) 

 

Lytvynets-Golutyak U.Ye. Specific features and correction of macro- and 

microelements metabolism in the surgical treatment of odontogenic cysts of the 

maxillofacial area in patients from Precarpathiаn region. – Masnuscript  

Thesis for a candidate degree in medical sciences (Doctor of Philosophy), 

Specialty 14.01.22. – Dentistry. 

SHEI “Ivano-Frankivsk National Medical University”, 2018. 

The work is devoted to the study of the peculiarities of the macro- and 

microelements state of the organism and its correction during the surgical treatment of 

the OC of the maxillofacial area in the patients of Precarpathiаn region. We examined 

75 patients, aged from 18 to 45 years and 30 healthy people during the first phase of 

research. On the 2nd phase, depending on the applied therapeutic approach, patients 

with OC were divided into the following way: 1-st group – 25 patients, which received 

treatment according to the Protocol, 2-nd group – 25 patients, received combined 

therapy, in which protocol treatment was supplemented by antibacterial agent from 

cephalosporin group of 3-d generation for the purpose of avoiding postoperative 

complications and Beresh Plus drops; 3-d group – 25 patients – received combined 

therapy, in which protocol treatment was supplemented be Beresh Plus drops and 

immunomodulation medication licopid; 4-th group (control) – 30 practically healthy 

patients of the same age with ill patients, in which normal indices of laboratory and 

instrumental indexes were discovered.  

The aims of research were: 1. Study of prevalence, specific features of clinical 

course of OC considering age of the patients, the duration of the disease, subjective 

signs of the disease, and also the results of laboratory and special examination of the 

patients of Precarpathin region. 2. Analysis of bioelemental status of the patients with 

OC. 3. Evaluation of informativeness of study of the function of the vascular 

endothelium by concentration of ET-1 in patients with OC. 4. Study of the contents in 

peripheral blood subpopulations of T-lymphocytes, indeces of cell and humoral 

immunity and nonspecific defense and the changes in the system of peroxide oxidation 

of proteins and antioxidative defense in pathients with OC before, on the 7
th

 day and 

after 1 and 3 months after cystectomy operation. 5. Development of the pathogenically 

grounded, differentiated scheme of treatment with usage of immunomodulation and 

antioxidant medications, which improve correction of bioelemental disbalance, study 

their influence on the character of clinical course of OC and evaluating the effectiveness 
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of proposed tactics of treatment of the patients with usage of developed and traditional 

way of their correction. 

In the research the following methods of examination were used: clinical, general 

clinical and laboratory analysis, biochemical (assessment of the status of the key 

indicators of peroxide oxidation of proteins and antioxidative defense); level of essential 

micro and macroelements in the blood: Са, Мg, Zn, Cu, Со, Mn; determination of the 

level of ET-1 in blood; IL-4, 6; monoclonal antibidies; indexes of oxygen dependent 

metabolism of peripheral blood neutrophils (spontaneous and stimulated NST-tests, 

absorption capacity of neutrophils); instrumental; statistical. 

We have gained further development research of study of factors, which 

contribute to the development of OC, habitation in ecologically unfavorable areas of the 

Precarpathian region, unbalanced nutrition, frequent episodes of acute and recurrence of 

chronic diseases. 

We expanded scientific concept about the role of bioelemental violations and 

misbalance of the system of peroxide oxidation of proteins in development and course 

of odontogenic cysts. We found that the development of the disease occurs on the 

background of decreasing of the level of Mg and Zn; increasing of the level of Cu, Ca, 

expressed prooxidative activation with significant increase of oxidative modification of 

proteins (р<0,05) and development of oxidative stress. It is proved, that presenсe of 

misbalance in the system of MaE and MiE is one of the pathogenetical developmental 

mechanisms and progression of OC. Clinical realization of methabolic disorders occurs 

on the level of elemental supplement with contravention of functional and metabolic 

condition of mucous membrane of the oral cavity.  

In this work for the first time the diagnostic value of definition of the endothelial 

dysfunction was found in patients with OC on the ground of study the level of peptide 

with endothelial origin – ET-1. 

In complex research, which was held, expidency of the study as markers of 

disorders of immunological status in patient with OC following indexes: reserve of 

phagocytes cells and its phagocyte activity, immunoregulatory index, amount of 

lymphocytes with phenotype СD22+, СD16+, concentration pro- and antiinflammatory 

cytokines (IL-6 and IL-4) was proven.  

It was proved the informative of study of the changes of endothelium by 

concentration of ET-1 in patients with odontogenic cysts. It was pathogenetically 

substantiated expediency and evaluated the main criteria of the definition of the main 

indexes of the content of bioelements in patients with OC: Cu, Ca, Mg and Zn. 

The improved schemes of treatment of the patients from Precarpathian region 

with OC applying of bioelemental complex and immune modulation medication on the 

background of surgical treatment with the purpose of prophylaxis of postoperative 

complications, optimization of the recovery terms were proposed. The effectiveness and 

safety of their usage in proposed differentiated dosage mode were proved 

Kew words: odontogenic cysts, microelements, macroelements, endothelini, 

peroxidative oxidation of proteins. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АОЗ – антиоксидантний захист; 

АФК – активні форми кисню; 

БК – біоелементний комплекс; 

ГМДП – глюкозамінілмурамілдіпептид; 

ЕД – ендотеліальна дисфункція; 

ЕТ-1 – ендотелін 1; 

ІМ – імуномодулюючий препарат; 

ІФА – імуноферментний аналіз; 

КБП – краплі Береш Плюс; 

МаЕ – макроелементи; 

МіЕ – мікроелементи; 

ННІПО – навчально-науковий інститут післядипломної освіти; 

НСТ-тест – тест відновлення нітросинього тетразолію;  

ОК – одонтогенні кисти; 

ОМБ – окисна модифікація білків; 

ОС – окисний стрес; 

ПОБ – пероксидне окиснення білків; 

ПОЛ – пероксидне окиснення ліпідів; 

РП – ротова порожнина; 

СОД – супероксиддизмутаза; 

СТ –стандартна терапія; 

ФІ – фагоцитарний індекс; 

ФЧ – фагоцитарне число; 

Са – кальцій; 

CD – моноклональні антитіла; 

Со – кобальт; 

Cu – мідь; 

IL – інтерлейкіни; 

Mg – магній; 

Mn – марганець; 

Th – Т- лімфоцити; 

Zn – цинк. 
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