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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В Україні протягом довготривалого часу спостерігається 

тенденція не тільки до збільшення кількості хворих, яким показана екстракція зубів, але й 

до проявів ускладнень, що відбуваються у післяопераційному періоді (Нагірний Я.П., 

2018). Значний відсоток ускладнень при операціях видалення зубів пояснюється 

загальними та місцевими факторами впливу на людський організм (Аветіков Д.С., 2014). 

Автори довели, що характер перебігу післяопераційного періоду залежить не стільки від 

мікробної флори, скільки від ступеня сенсибілізації організму (Тімофеєв О.О., 2010). 

Багаточисленні роботи дослідників свідчили, що в післяоперативному періоді на 

результати хірургічних втручань у ротовій порожнині в значній мірі впливає механізм 

фіксації ліків у специфічному середовищі ротової порожнини (Данилевський Н.Ф., 

Борисенко А.В., 2000, Перцев І.М., Дмитрієвський Д.І., Рибачук В.Д., 2010). 

Ряд дослідників стверджують, що не зважаючи на створення нових та 

удосконалення існуючих методів профілактики і лікування альвеолітів, частота гнійно-

запальних ускладнень залишалася в межах від 2 % до 34 % (Безруков С.Г., 2002). Заходи, 

які використовуються для профілактики, не завжди приводять до бажаного результату. 

Запальний процес у комірці нерідко затягувався. При неефективному лікуванні 

альвеолітів їх перебіг веде до розвитку більш важких захворювань, таких як гострі 

лімфаденіти, остеомієліти щелеп, абсцеси, флегмони. Дані захворювання вимагали 

застосування комплексного лікування в умовах стаціонару (Рузин Г.П., 2008; Маланчук 

В.О., 2009; Тимофєєв О.О., 2010), що негативно впливало на медичні, соціальні та 

економічні показники. 

Зважаючи на вищенаведене, сучасний підхід до ведення хворих при видаленні 

зубів має враховувати три види груп факторів впливу: загальні, місцеві та медичні, 

необхідних для загоювання ран, які були об’єднані доцільними заходами та новими 

засобами, що в цілому складає профілактичний напрямок світової доказової медичної 

діяльності та відповідає сучасним тенденціям розвитку медицини в Україні.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри стоматології інституту 

післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

на тему: «Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, діагностики та 

лікування стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп» (№ 

держреєстрації 0114 U001788) та «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для 

зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке 

проживає на антропогеннонавантажених територіях» (№ держреєстрації 0117U000946). 

Здобувач є співвиконавцем фрагментів зазначених НДР. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності загоєння ран та профілактики 

альвеолітів у хворих на хірургічному амбулаторному прийомі за рахунок поліпшення 

умов при операціях видалення зубів, шляхом екзо- та ендогенного застосування 

лікувальних та гігієнічно-профілактичних засобів на пектиновій основі. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити частоту та проаналізувати причини виникнення ускладнень та 

способи їх профілактики після операції видалення зубів. 

2. Вивчити in vivo та in vitro мікробіологічні, цитологічні, протизапальні 

властивості розроблених пектинвмісних форм, що застосовуються до та після операції 

видалення зубів. Вивчити зміни біохімічних показників у хворих при операції видалення 

зубів. 

3. В експерименті дослідити динаміку вивільнення лікарських речовин з 

пектинової пов'язки та мікробіологічну активність рідкої та пастоподібної форми. 

4. Розробити комплекс нових лікувально-профілактичних заходів (алгоритм 

дій) і засобів (лікарська форма екзо- та ендогенної дії на основі яблучного пектину) для 

оптимізації умов загоювання ран при операції видалення зубів.  



5. Удосконалити визначення площі загоювання ран за допомогою методики 

Попової шляхом використання комп'ютерної програми Ip Square. Визначити якісну 

характеристику болю за допомогою шкали Рональда Мелзакома (РМ) і анкети болю Мак 

Гілла. 

6. Вивчити клінічну ефективність у динаміці лікування хворих при операції 

видалення зуба та розрахувати абсолютний ризик показника відношення шансів. 

Об’єкт дослідження: особливості стану ротової порожнини, ділянки коміркового  

  відростка та зубів, що підлягають видаленню у доопераційному періоді та особливості 

загоювання раневої поверхні в післяопераційному періоді.  

Предмет дослідження: ефективність використання пектинвмісних засобів і 

методик лікування хворих при видаленні зубів на підставі вивчення клінічних, 

мікробіологічних, біохімічних, експериментальних, рентгенологічних показників. 

Методи дослідження: клінічні – для оцінки  гігієнічних індексів (ГІ); біохімічні; 

мікробіологічні; експериментальні дослідження; статистичні - для визначення вірогідності 

отриманих результатів; рентгенологічні – для оцінки структурно-функціонального стану 

кісткової тканини; статистичні – для визначення вірогідності отриманих результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів.  

Доповнено дані щодо змін біохімічних, мікробіологічних показників у хворих при 

операції видалення зубів. Уперше розроблена в вигляді 1 % розчину рідка пектинвмісна 

фармакологічна форма для полоскання ротової порожнини, як засіб для запобігання 

альвеолітів. Уперше розроблено пасту для попередження розвитку альвеолітів на основі 

яблучного пектину і вивчено вивільнення діючих речовин з неї. Оптимізована методика 

планіметрії для оцінки швидкості загоєння ран за допомогою комп’ютерної програми lp 

Square. Уперше достовірно доведена клінічна ефективність нового лікувального, 

гігієнічно-профілактичного комплексу при операціях видалення зубів, шляхом екзо- та 

ендогенного застосування лікувальних та гігієнічно-профілактичних засобів на пектиновій 

основі. 

Практичне значення одержаних результатів. На підставі детального аналізу 

експериментальних та клініко-лабораторних методів досліджень запропонований 

алгоритм (заходи) лікування хворих різного віку при операції видалення зубів із 

застосуванням домінанти допоміжних речовин (засобів) у вигляді різних форм 

застосування яблучного пектину, який доцільно було застосовувати для удосконалення 

методики ведення хворих при амбулаторних операціях видалення зубів. 

Медична ефективність оптимізованої методики лікування дозволяє поліпшити 

об’єктивну та суб’єктивну клінічну картину загоювання у постекстракційній рані, 

поліпшити результати лікування, запобігти виникненню альвеолітів. Обґрунтовано 

застосування пектинових речовин при операції видалення зубів. Запропонований метод є 

безпечним і доступним у практиці лікаря хірурга-стоматолога. 

Впровадження результатів дослідження. Результати наукової роботи 

впроваджені в лікувальний процес у Тернопільську міську комунальну стоматологічну 

поліклініку ( затв. 07.12.2016), відділення щелепно-лицевої хірургії на базі ОКЛ м. Івано-

Франківськ (затв. 05.12.2016), хірургічному відділенні обласної стоматологічної 

поліклініки м. Івано-Франківськ (затв. 05.12.2016), хірургічному відділенні центру 

стоматології університетської клініки індексів гігієни (затв. 12.12.2016), в хірургічне 

відділення міської стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківськ (затв. 27.02.17). 

Основні положення дисертації використовуються в навчальному процесі на 

кафедрі щелепно-лицевої хірургії та стоматології Українська військово-медична академія 

м. Київ (2 затв. 7.02.2017),  кафедрі хірургічної стоматології ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» (затв. 12.12.2016), кафедрі хірургічної 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (затв. 

05.12.2016), кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (затв. 05.12.2016). 



Особистий внесок здобувача. Автором проведено патентно-інформаційний 

пошук, аналіз і узагальнення джерел літератури з питань, що становлять тему 

дисертаційної роботи, вибір методів досліджень. Самостійно проведено збір матеріалу для 

лабораторних, біохімічних досліджень. 

Автор самостійно здійснила аналіз клініко-лабораторних досліджень, їхню 

статистичну обробку та написання дисертаційної роботи. Разом із науковим керівником 

провела вибір напрямку та мети дослідження, обговорення одержаних результатів, 

формулювання висновків, підготовку наукових праць до друку. У друкованих роботах 

разом зі співавторами участь здобувача є визначальною, матеріали та висновки належать 

здобувачу. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи були 

викладені та обговорені на: міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

технології хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії», (м. Івано-Франківськ, 

2015 р.), звітній науково-практичній конференції лікарів-інтернів за 2014-2015 навчальний 

рік (м. Івано-Франківськ, 2015 р.), CXIII International Research and Practice Conference and 

III stage of the Championship in Medicine and Pharmaceutics, Biology, Veterinary Medicine 

«Modern features of development of biological science as factors of solution of pressing 

problems of human survival and the natural enviroment», Лондон, 2015 р.), на науково - 

практичній конференції стоматологів Закарпаття з міжнародною участю «Актуальні 

питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань» (м. Ужгород, 2010 р.), 

на першій науково-практичній конференції стоматологів Закарпаття «Актуальні питання 

профілактики і лікування твердих тканин зуба та пародонту» (м. Ужгород, 2008 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць, із яких 5 

статей у фахових наукових виданнях України, 2- в іноземних журналах (The Pharma 

Innovation Jornal, Modern features of development of biological science as factors of solution of 

pressing problems of human survival and the natural environment), 5 тез у матеріалах науково-

практичних конференцій, 3 патенти на корисну модель, 1 інформаційний лист, 1 

раціоналізаторська пропозиція. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 190 

сторінках машинописного тексту (основний текст роботи становить 128 сторінок) і 

складається з вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Список джерел 

літератури включає 151 праць, із них 30 – латиницею,121 – кирилицею. Робота 

ілюстрована 16 таблицями та 13 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 Матеріали та методи дослідження. Під час дослідження нами було обстежено, 

проведено лікування та клінічне спостереження за 160 хворими віком від 18 до 75 років. Із 

них 100 чоловіків і 60 жінок. Хворі знаходилися на базі хірургічного відділення центру 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». Методи 

комплексного стоматологічного обстеження хворих носили об’єктивний та суб’єктивний 

характер. 

 Критеріями включення у лікувальний процес були хворі, які потребували 

проведення операції видалення зуба. Ургентне видалення зуба проводили при агресії 

запального процесу в періодонті та його підсиленні, не зважаючи на раніше проведене 

терапевтичне лікування. Плановому видаленню підлягали зуби мудрості при ускладненні 

їхнього прорізування, через дефіцит місця в щелепі та при нагноєнні радикулярних кист, у 

випадках неможливості їхнього збереження, зуби з хронічним гранулюючим чи 

гранулематозним періодонтитом, які в результаті неефективного консервативного 

лікування залишалися в організмі джерелом хронічної інфекції і не піддавалися іншим 

методам хірургічного лікування. Видаляли неправильно розташовані в зубному ряді 



поодинокі зуби, які викликали посттравматичні ерозії та виразки; конвергуючі, 

дивергуючі і позакомплектні зуби, які заважали виготовленню зубного протеза; поодинокі 

зуби, що не сприяли стабілізації знімного протеза. Здорові зуби видаляли за необхідністю 

усунення аномалій прикусу за ортодонтичними показаннями. 

У лікувальний процес не включали хворих на соматичні захворювання в стадії 

декомпенсації, злоякісні новоутвори, декомпенсовані форми цукрового діабету, 

інфекційні захворювання.  

У залежності  від лікування всі хворі були розділені на три групи, рандомізовані за 

віком, статтю та тривалістю захворювання. Першу (контрольну) групу склали клінічно 

здорові з інтактними зубними рядами і пародонтом – 20 чоловік. Другу групу 

спостереження склали хворі (70 чоловік), яким проводили операцію видалення зуба, їх 

поділено на дві підгрупи: 1) хворі з плановим видаленням зубів (36 чоловік), які до 

оперативного втручання – використовували гігієнічно-профілактичний засіб «Пектодент» 

для чищення зубів протягом 7 діб до операції видалення зубів, а також вживали всередину 

пектин протягом 7 діб до видалення зубів та полоскали 1 % розчином пектину протягом 7 

діб, а після оперативного втручання – пектинвмісну пов'язку, гігієнічно-профілактичний 

засіб «Пектодент» для чищення зубів протягом 7 діб, всередину пектин протягом 7 діб; 2) 

хворі з ургентним видаленням зубів (34 чоловік), які до оперативного втручання 

полоскали ротову порожнину 1 % розчином пектину (безпосередньо перед видаленням), 

після оперативного втручання – застосовували пектинвмісну пов'язку, використовували 

гігієнічно-профілактичний засіб «Пектодент» для чищення зубів протягом 7 діб після 

операції видалення зубів, вживали пектин всередину протягом 7 діб після видалення зубів. 

Третю групу хворих спостереження (70 чоловік), було поділено на дві підгрупи:1) хворі, з 

плановим видаленням зубів (34 чоловік), яким проводилося традиційне видалення зубів із 

використанням у доопераційному періоді полоскання ротової порожнини розчином 

фурациліну 1:5000, та проводилася професійна гігієна і санпросвітницька робота; 2) хворі 

з ургентним видаленням зубів (36 чоловік), яким застосовувалося традиційне видалення 

зубів із використанням полоскання ротової порожнини розчином фурациліну 1:5000 до 

оперативного втручання. 

Обстеження хворих проводили до і після операції видалення зуба та на 1 -й, 3-й, 7-

й, 14-й день після лікування з використанням клінічних досліджень, які включали 

ретельний збір анамнезу, визначення стоматологічного статусу за загальноприйнятою 

методикою, а також розрахунок індексів: ГІ Федорова-Володкіної та проби Шиллєра-

Пісарева (Ш-П); біохімічних – лужної (ЛФ) та кислої фосфатази (КФ), гідроксипроліну, 

супероксиддисмутази (СОД), загальний білок, окисну модифікацію білків (ОМБ) і також 

зміни рН ротової рідини. Якісну характеристику болю досліджували методом РМ та 

застосовували візуально-аналогову шкалу та анкету болю за МакГілл. Динаміка 

визначення об'єктивного процесу загоювання рани базувалася на планіметричній оцінці 

швидкості загоєння рани за допомогою комп’ютерної програми lp Square. Бактеріологічні 

дослідження яблучного пектину використовували для досягнення стерильності пектину 

при виготовленні пектинвмісних форм, призначених для профілактики альвеолітів за 

стандартним методом стерилізації та контролю якості пектинів при тривалості УФ 

експозиції від 0 до 60 хв. При розробці та виготовленні рідкої фармакологічної форми 

застосовували мікробіологічні методи досліджень пектинвмісних засобів в умовах in vitro.  

Біофармацевтичними методами досліджень вивчали швидкість вивільнення 

лікарських речовин із формоутворюючих основ стоматологічних пов'язок у дослідах in 

vitro. Вивчали бактерицидний вплив препаратів пектинів на мікроорганізми. 

Лабораторними методами іn vіvо оцінювали дані бактеріоскопічного аналізу клітин 

епітелію, мікрофлори з ротової порожнини.  

Статистичний аналіз отриманих клінічних результатів здійснювали персональним 

комп’ютером на основі прикладної програми програмного забезпечення табличного 

процесора «Microsoft Exsel». Обробляли матеріал методами парної статистики, а також 



застосовували метод відмінності з використанням t – критерію Ст’юдента за допомогою 

пакету «Statistika» 7.0. Для статистичної обробки результатів, що отримані 

мікробіологічними методами досліджень пектинвмісних засобів в умовах in vitro 

підрахунок колоній здійснювали за допомогою комп’ютерної програми TotalLab TL120 v 

2008 (Nonlinear Dynamics Ltd.). При біофармацевтичних методах застосовували методи 

варіаційної статистики, одно- і двофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA).  

Результати власних досліджень та їх обговорення. Зважаючи на мету та 

завдання роботи, шляхом аналізу літературних та патентних даних ми з’ясували, що 

сучасний підхід до ведення хворих при видаленні зубів має враховувати три види груп 

факторів впливу при загоюванні ран: І група – загальні; ІІ група – місцеві; ІІІ група – 

технології лікування після операційних ран, що об’єднані доцільними заходами. Кожна 

група має забезпечуватися доцільними фармакологічними формами екзо- то ендогенної 

спрямованості на основі допоміжних речовин, а саме – яблучного пектину, що створює 

пролонгований ефект дії речовин та сприяє профілактиці альвеоліту завдяки своїм 

властивостям. 

За результатами наших досліджень, показники індексів гігієни (ІГ), які 

проводилися протягом 14 діб, свідчили про те, що при плановому видаленні зубів у другій 

групі спостереження на наступний день після видалення значення ІГ становило 

(2,01±0,11) бала, що відповідало показникам задовільного стану гігієни. При ургентному 

видаленні у цієї ж групи ІГ склав (2,65±0,14) бала, що свідчило про поганий стан гігієни 

ротової порожнини. На третю добу при плановому видаленні ІГ склав (1,49±0,07) бала, що 

відповідало значенню добрих гігієнічних показників. Добре значення ІГ зберігалося в 

подальшому на рівні (1,12 ±0,05) бала до 14 доби включно. Даного терміну достатньо для 

повноцінного загоювання комірки після видалення зуба. При ургентному видаленні зубів 

у хворих цієї ж групи, на третю добу ІГ склав (1,91±0,07) бала, тобто був задовільний. На 

7 добу становив (1,5±0,07) бала (добра гігієна). На 14 добу значення доброго ІГ 

зберігалося при цифровому еквіваленті в (1,35±0,06) бала. Це свідчить не тільки про 

гігієнічно-профілактичний ефект засобу гігієни ротової порожнини, але й достатній 

лікувально-профілактичний ефект гігієнічного засобу.  

Під впливом лікувального процесу в хворих значно змінювалися проби Ш-П у бік 

зниження інтенсивності запалення. Так показник проби Ш-П у другій дослідній групі при 

плановому видаленні зубів на наступний день після видалення склав (1,90±0,09) бала, 

тобто зменшився 1,39 раза. На третій день (1,33±0,06) бала, зменшився в 1,99 раза, на 

сьомий – (0,83±0,07) бала, зменшився в 3,19 раза. У кінці спостережень на чотирнадцятий 

день показник проби Ш-П дорівнював (0,5±0,05) бала і в сумі зменшився в 5,3 раза. У 

процесі виконання даного об’єму роботи нами були отримані достовірні дані зниження 

інтенсивності запального процесу у другій групі спостереження при плановому видаленні 

зубів, що значно знижувало розвиток альвеолітів. У третій групі спостереження при 

плановому видаленні зубів на наступний день після видаленні ІГ становив (2,91±0,12) 

бала, що відповідало значенню поганої гігієни. На третю добу показники ІГ погіршилися і 

становили (2,24±0,13) бала, що відповідало значенню незадовільної гігієни. На 7 добу ІГ 

становив (2,04±0,13) бала, (задовільна гігієна). Показники ІГ у цій групі хворих 

зберігалися на цьому рівні до 14 доби включно. При ургентному видаленні зубів у третій 

групі спостереження ІГ на наступний день становив (3,15±0,22) бала (погана гігієна). При 

ургентному видаленні зубів показник проби Ш-П у другій групі спостереження на 

наступний день після видалення зменшився в 1,23 раза і склав (2,16±0,12) бала. На третій 

день він дорівнював (1,78±0,11) бала, зменшився в 1,78 раза, на сьомий зменшився в 1,97 

раза (1,35±0,09) бала, на чотирнадцятий зменшився в 2,48 раза (1,07±0,04) бала. У третій 

групі спостереження при плановому видаленні зубів на наступний день після видалення 

середньостатистичні показники проби Ш-П зменшилися в 1,1 раза і становили (2,48±0,15) 

бала, на третій день (2,33±0,14) бала (зменшилися в 1,18 раза), на сьомий 2,13±0,14 бала 

(зменшилися в 1,29 раза), на чотирнадцятий (2,08±0,14) бала (зменшився в 1,32 раза). У 



порівнянні з другою групою при плановому видаленні зубів у третій групі можна 

констатувати значне сповільнення зникнення ознак запалення, що підвищує ризик 

виникнення альвеолітів. У третій групі спостереження при ургентному видаленні зубів на 

наступний день після видалення проба Ш-П становила (2,51±0,15) бала (зменшилася в 

1,02 раза), на третій день (2,36±0,13) бала (зменшилася 1,09 раза), на сьомий (2,24±0,11) 

бала (зменшилася в 1,15 раза), на чотирнадцятий (2,14±0,10) бала (зменшилася в 1,2 раза). 

Динаміка зниження інтенсивності запального процесу протягом 14 діб відбувалася 

повільно.  

Доцільність використання пектинових речовин при операції видалення зубів ми 

вивчали згідно суб’єктивних результатів самооцінки болю за РМ. Показником було 

зниження кількості слів, що використовувалося для опису болю згідно розробленою 

автором шкали. У хворих другої групи при плановому видаленні зубів експозиція 

тривалості болю була (2,2±0,8) дні. При ургентному видаленні цієї ж групи (3,1±0,4) дні. У 

хворих третьої групи при плановому видаленні біль зникав на (3,6±0,6) день, а при 

ургентному видаленні на (3,9±0,2) день.  

У другій групі при плановому видаленні зубів середньостатистичний показник 

рівня самооцінки болю на наступний день після видалення складав за шкалою РМ 

(7,2±0,5) бала. На третю добу знизився до 1,5 бала. При ургентному видаленні зубів у 

хворих тієї ж групи показник рівня самооцінки болю на наступний день після видалення 

складав за шкалою РМ (9,5±0,2) бала і знижувався до 3,5 бала на третю добу. У хворих 

третьої групи при плановому видаленні зниження за шкалою відбувалося від (10,2±0,4) 

бала (на наступний день після видалення) до 4,6 бала на третю добу. При ургентному 

видаленні в хворих тієї ж групи інтенсивність болю знижувалася від (12,5±0,9) бала до 

(6,5±0,4) бала. Найбільше зниження кількості слів, що використовувалося для опису болю 

спостерігалося у другій групі.  

У наших дослідженнях використано яблучний пектин, стерилізація якого 

проводилася стандартним методом ультрафіолетового опромінювання. Отримані дані 

свідчать, що для стерильності яблучного пектину достатньо 15 хвилин.  

За результатами визначення рН ротової рідини в хворих під впливом 

пектинвмісних засобів до та на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й дні після їхнього використання в 

комплексному лікуванні при видаленні зубів у хворих першої групи, тобто практично 

здорових рН було слабо лужним і становило 7,38-7,42 протягом усіх днів спостережень. У 

другій групі, при плановому видаленні зубів, значення рН до лікування становило 6,2 - 

6,4. На третій день після видалення зуба та проведених профілактичних заходів із 

використанням розроблених нами засобів рН ротової рідини становило 7,38 – 7,40. При 

ургентному видаленні зубів показники рН ротової рідини до лікування знаходилися в 

межах 5,9 - 6,1. На 3-й, 5-й, 7-й дні після лікування рН становило 6,8-7,0. Цей факт мав 

велике значення для запобігання виникнення альвеолітів. У хворих третьої групи при 

плановому і ургентному видаленні рН на 1-й день спостережень до лікування становило 

5,8-6,2 і 5,5-5,9 відповідно. На 3-й, 5-й і 7-й рН було 6,2-6,5 при плановому видаленні та 

знаходилося в межах 5,5-5,9 при ургентному. Ротова рідина в хворих третьої групи 

залишалася в межах кислих показників, незначно наближуючись до нейтральних значень. 

Це свідчило про більший ризик виникнення ускладнень у вигляді альвеолітів у хворих 

даної групи. 

Під дією комплексного лікування покращився обмін у кістковій тканині щелеп, що 

підтверджувалося змінами активності фосфатаз. Активність маркера резорбції кісткової 

тканини – КФ знижувалася. У другій групі при плановому видаленні в 1,29 раза, при 

ургентному видаленні в 1,19 раза (р<0,001). У хворих третьої групи обох підгруп 

зниження показників було незначним. У хворих другої групи при плановому видаленні 

зростання ЛФ спостерігалося в 1,31 раза; при ургентному видаленні в 1,27 раза (р<0,001). 

У хворих третьої групи обох підгруп аналогічні показники залишалися на вихідному рівні. 

Під комплексним впливом засобів на пектиновій основі, знижувалися показники 



окислювальної модифікації білків. Так, вміст ОМБ356 хворих другої групи при плановому 

видаленні знижувався в 1,32 раза (p1<0,001), а при ургентному видаленні в 1,64 раза. У 

хворих третьої групи вміст ОМБ залишався підвищеним. Вміст ОМБ370 у хворих другої 

групи при плановому видаленні знижувався в 1,33 раза (p1<0,001), а у хворих тієї ж групи 

при ургентному видаленні в 1,64 раза. Результати в третій групі обох підгруп суттєво не 

відрізнялися від вихідного рівня. Вміст ОМБ430 у хворих другої групи при плановому 

видаленні знижувався в 2,3 раза (p1<0,001), у хворих другої групи при ургентному 

видаленні в 2,0 рази (p1<0,001). У хворих третьої групи вміст ОМБ430 залишався 

підвищеним. Отримані нами результати вмісту ОМБ показали, що у всіх хворих другої 

групи рівень ОМБ 356, ОМБ 370, ОМБ 430 знижувався після проведеного лікування і досягав 

показників, близьких даним, що виявлені у здорових. У хворих другої групи при 

плановому видаленні, активність СОД у ротовій рідині зростала у 1,3 раза (48,46±0,24) 

МЕ/мг, що наближувалося до рівня здорових (49,67±0,06) МЕ/мг. Активність СОД 

зростала в 1,2 раза (p1<0,001) у хворих другої групи при ургентному видаленні. У хворих 

третьої групи вміст СОД залишався практично на попередньому рівні. Згідно отриманих 

даних у хворих другої групи вміст загального білка збільшувався, при плановому 

видаленні в 1,25 раза від (3,904±0,116) мг/мл до (4,910±0,532) мг/мл; у хворих при 

ургентному видаленні в 1,22 раза від (3,904±0,116) мг/мл до (4,801±0,338) мг/мл. У хворих 

третьої групи при плановому видаленні вміст загального білка також збільшувався в 1,14 

раза від (3,904±0,116) мг/мл до (5,249±0,459) мг/мл; у хворих при ургентному видаленні в 

1,21 раза від (3,904±0,116) мг/мл до (4,731±0,506) мг/мл. Рівень оксипроліну в групах 

хворих другої групи обох підгруп зростав відповідно в 1,57 і 1,99 раза (p1<0,001), а в 

третій групі хворих обох підгруп у 1,91 та 1,65 раза (p1<0,001). 

За результатами удосконалених планіметричних досліджень показники на 3 добу 

спостереження виявили зміни в площі раневої поверхні в усіх групах. Так, площа ран 

другої групи при плановому видаленні зменшилася на (12,68 ±0,3) %, при ургентному 

видаленні – на (10,28±0,32) %; третьої групи при плановому видаленні – на (9, 68±0,2) %, 

при ургентному видаленні – на (9,08±0,16) %. Грануляційна тканина в другій групі при 

плановому видаленні формувалася на (3,7±0,05) добу, в другій групі при ургентному 

видаленні на (4,8±0,08) добу; у третій групі при плановому видаленні на (6,7±0,05) та в 

третій групі при ургентному видаленні на (7,8±0,06) добу. Після початку розвитку 

грануляційної тканини спостерігали крайову епітелізацію комірки зуба. У другій групі 

при плановому видаленні процес розпочався на (5,6±0,23) добу, в другій групі при 

ургентному видаленні на (6,8±0,21) добу, в третій групі при плановому видаленні на 

(7,6±0,23) добу, в третій групі при ургентному видаленні на (7,9±0,2) добу, що свідчило 

про позитивну динаміку загоєння ран при ендо- і екзогенному використанні пектинових 

речовин. На 14 добу відносна площа епітелізації становила в другій групі при плановому 

видаленні (83,5±0,5) %, в другій групі при ургентному видаленні (78,9±0,17) %; у третій 

групі при плановому видаленні (72,5±0,5) %, у третій групі при ургентному видаленні 

(70,2±0,15) %. До вісімнадцятої доби дослідження відбулася повна епітелізація рани в 

другій групі при плановому видаленні і на 20 добу в другій групі при ургентному 

видаленні. У третій групі при плановому видаленні процес завершився на 28 добу, а при 

ургентному видаленні на 30 добу. 

Результати вивільнення лікарських речовин із модельних зразків, що отримані in 

vitro, показали, що середньостатистичний процес дифузії активних лікарських речовин із 

зразків фармакопейних формоутворюючих засобів у групі №1 на основі 

поліетиленгліколю дорівнював – (48,6+0,02) хв, у групі №2 на основі пектину – 

(50,7+0,00) хв, а в групі №3 на основі натрійкарбоксиметилцелюлози – (45,3+0,020) хв при 

(р<0,05). Вивільнення лікарських речовин із зразків №2 дещо перевершувало вивільнення 

зі зразків №1 та №3 не порушуючи форми. 

Мікробіологічні дослідження проведені in vitro показали, що частина мікробних 

клітин перебуває у вільно плаваючому стані (планктонна фаза). Окремі мікробні клітини 



адгезують до дна та стінок посудин, і, продовжуючи ділитися, формують на її поверхні 

суцільний шар біоплівки. Бактеріостатична дія різних концентрацій пектину на ріст 

бульйонних культур стафілококів і стрептококів та на формування біоплівок культурами 

стафілококів і стрептококів найбільш ефективною виявлена в 1 % розчинах, де 

пригнічення росту культур становило 23,6-38,1 %. Композиція пектин+лінкоміцин 

впливає на кількість життєздатних клітин золотистого стафілокока S. aureus проявляючи 

виражену бактерицидну активність, яка прямим чином залежить від концентрації 

антибіотика і опосередковано – від часу експозиції. Достовірно доведено, що в суспензії 

при умові її постійного перемішування на шейкері протягом 24 год на число життєздатних 

клітин золотистого стафілокока в більшій мірі, ніж досліджувані концентрації пектинів 5 

мг/мл і 2,5 мг/мл впливає час експозиції; у зразках, відібраних відразу після змішування 

мікробної суспензії з розчинами пектинів відбувається істотне зменшення числа 

життєздатних клітин S. aureus; зменшення числа колоній на 54-69 % після висівання 

відповідних зразків, що є результатом їхньої коагрегації за рахунок взаємодії з пектином.  

Відсутність росту стафілококів і стрептококів на середовищах із композицією 

пектин+лінкоміцин пояснювалася виключно дією антибіотика. Ріст піогенних коків на 

агарі з препаратами пектину при концентраціях пектину 20 мг/мл (2 %), 10 мг/мл (1 %), 5 

мг/мл (0,5 %), 2,5 мг/мл (0,25 %) дорівнював нульовій позначці. 

У результаті проведених робіт, кількісні показники аналізу мікрофлори in vivo з 

ротової порожнини хворих при екстракції зубів під впливом лікування з використанням 

пектинів у групах спостережень у динаміці змінювалися нерівномірно. Бактеріоскопічна 

картина перед операцією видалення зуба в групах спостережень при плановому та 

екстреному видаленні зубів була аналогічною. Клінічно, в хворих у ротовій порожнині з 

наявністю зубів, що підлягають видаленню, при мікроскопії зубного нальоту in vivо був 

сформований дисбіоз. На 3-4 день після видалення динаміка кардинально змінювалася. У 

третій групі спостерігалося різке зменшення мікрофлори усіх різновидів. У другій групі 

процес її зменшення був поступовим і досягав нормалізації на 7-10 день спостережень. 

Очікувати ускладнення альвеолітом у даній групі було мало ймовірно. У прогнозуванні 

ймовірності виникнення альвеолітів у третій групі після видалення зубів згідно показників 

аналізу мікрофлори in vivo з ротової порожнини основними маркерами слід було вважати: 

1. Різке падіння на 3-4 день та різке зростання на 7-10 день кількості грибів роду candida в 

межах (2,5+0,9-26,5+4,4) при (p<0,05) та міцелію дріжджеподібного гриба  (4,5+0,9-

22,2+7,7) (p<0,05). 2. Різке падіння на 3-4 день та різке зростання на 7-10 день кількості 

фузобактерій у межах (4,5+0,9-8,5+1,1) та спірохет Венсана (0,5+0,2-8,5+0,1) при (p<0,05) 

– відповідно. 3. Відсутність ацидофільних лактобактерій на 3-4 день та поява їх незначної 

кількості на 7-10 день (6,5+4,43-4) при (p<0,05). 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на основі об’єктивних клініко-лабораторних методів 

дослідження  при операції видалення зуба обґрунтовано новий підхід до вирішення 

наукового завдання, що полягає в визначенні особливостей характеру клінічного перебігу 

та доцільність використання пектинових речовин для підвищення клінічної ефективності 

хірургічного лікування хворих при операції видалення зуба. 

1. У післяопераційному періоді після видалення зубів у 17,1 % хворих розвиваються 

явища альвеоліту, чому сприяють інфікування і розпад кров’яного згустку, погана гігієна 

ротової порожнини, травматичне видалення зубів. 

2. При аналізі оптичної щільності мікробних культур у динаміці їхнього росту на 

рідкому середовищі з додаванням пектину, яблучний пектин проявив бактеріостатичну 

дію. Вона була достовірною (p<0,05) при концентраціях пектину 20 мг/мл (2 %) і 10 мг/мл 

(1 %). При концентрації пектину 5 мг/мл (0,5 %) бактеріостатична дія спостерігалася лише 

відносно культури S. aureus. Відносне пригнічення росту культур становило 12,7-32,7 % і 

23,6-38,1 % для 2 % і 1 % розчинів пектину відповідно. Ріст піогенних коків на агарі з 



препаратами пектину при концентраціях пектину 20 мг/мл (2 %), 10 мг/мл (1 %), 5 мг/мл 

(0,5 %), 2,5 мг/мл (0,25 %) дорівнював нульовій позначці. Композиція пектин+лінкоміцин 

впливає на кількість життєздатних клітин золотистого стафілокока S. aureus 209-Р (ATCC 

6538-P) проявляючи виражену бактерицидну активність, яка прямим чином залежить від 

концентрації антибіотика (F=247,88; F>Fкрит. max.=4,26) і опосередковано – від часу 

експозиції (F=0,0207; F<Fкрит. min.= 0,9956). 

3. Середньостатистичний процес дифузії активних лікарських речовин із зразків 

фармакопейних формоутворюючих засобів (через 6 годин експерименту) у групі №1 

дорівнював – (48,6+0,02) хв, у групі №2 – (50,7+0,02) хв, а в групі №3 – (45,3+0,02) хв. 

Вивільнення лікарських речовин із зразків №2 переверщувало вивільнення зі зразків №1 

та №3 не порушуючи їхньої форми. 

4. Встановлено, що під впливом лікування із застосуванням пектинвмісних засобів у 

хворих при плановому видаленні зубів, значення рН ротової рідини швидко 

відновлюється протягом трьох діб зі слабо кислого (6,2–6,4) до слабо лужного (7,48–7,40). 

При ургентному видаленні рН нормалізується зі слабо кислого (5,9–6,1) до нейтрального 

(6,8-7,0). Ендо- та екзогенне застосування пектинових речовин при операції видалення 

зуба сприяли зниженню вмісту загального білка в 1,25 раза (р<0,001); нормалізації 

колагенового обміну за рахунок зниження оксипроліну в 1,99 раза (р<0,001); зростанню 

активності показників КФ, в 1,29 раза (р<0,001); зниженню активності ЛФ в 1,31 раза 

(р<0,001), гальмуванню процесів перекисного окислення білків у 1,68 раза (р<0,001) на 

фоні підвищення антиоксидантної активності ферментів СОД у 1,3 раза (р<0,001). 

5. За допомогою удосконаленого планіметричного методу дослідження виявлено: 

зменшення показників загальної площі ранової поверхні на третю добу в другій групі при 

плановому видаленні зубів - на 9,3 %, у другій групі при ургентному видаленні - на 1,9 %. 

За результатами суб’єктивної самооцінки болю за РМ значуще зниження кількості слів 

було у хворих другої групи при плановому видаленні зубів, тривалість болю була (2,2±0,8) 

дні. При ургентному видаленні цієї ж групи (3,1±0,4) дні. У хворих третьої групи при 

плановому видаленні біль зникав на (3,6±0,6) день, а при ургентному видаленні на 

(3,9±0,2) день. 

6. При застосуванні пектинових речовин значно покращувалися показники гігієнічних 

індексів. Так, показник проби Ш–П у другій групі спостереження при плановому 

видаленні зубів на другий день склав (1,90±0,09) бала, зменшився 1,39 раза (р<0,05), на 

третій – (1,33±0,06) бала, тобто зменшення відбулося в 1,99 раза (р<0,05), на сьомий – 

(0,83±0,07) бала, що дорівнювало зменшенню інтенсивності в 3,19 раза (р<0,05), на 

чотирнадцятий день – (0,5±0,05) бала і в сумі зменшився в 5,3 раза (р<0,05). Ефективність 

при плановому лікуванні з використанням пектинових речовин доведена зниженням 

абсолютного ризику на 17,8 %. Показник відношення шансів (OR) становив 0,11 (95СІ = 

0,01-0,95%), що вказує на зниження ускладнень у 9,07 раза (р<0,05) при плановому 

видаленні і 0,16 (95СІ = 0,03-0,81%), зниження ускладнень у 6,2 раза (р<0,05) при 

ургентному видаленні. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для підвищення ефективності рекомендується застосування гігієнічно-

профілактичного засобу «Пектодент» у всіх вікових групах з метою зменшення 

обсіменіння ротової порожнини мікроорганізмами та руйнування нашарувань мікробних 

плівок до і після видалення зубів. 

2. Із метою попередження ускладнень рекомендуємо застосування пов'язки з 

яблучного пектину як допоміжного фармакопейного засобу при всіх ургентних та 

планових амбулаторних операціях видалення зубів із метою екзогенного впливу на ранову 

поверхню та середовища ротової порожнини. 

3. Рекомендуємо застосувавати рідку форму 1-2 % яблучного пектину перед 

оперативним втручанням самостійно за 7 діб до операційного втручання в домашніх 



умовах у дозуванні 3 рази на день по 50 мл після прийому їжі. При ургентному видаленні 

– безпосередньо перед видаленням зуба з метою запобігання агрегації мікробних 

структур, зменшення їх колонізації самостійно. 

4. Рекомендуємо застосувати яблучний пектин до та після видалення зубів 

всередину (добова доза 2-6 гр), протягом 7 діб, що забезпечує ендогенний вплив на 

загоювання післяопераційної рани при видаленні зубів за рахунок властивостей пектину. 
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Гайошко О.Б. Профілактика альвеолітів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 - стоматологія. 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», МОЗ України, 

2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей перебігу 

післяопераційного періоду при видаленні зуба у 160 хворих.  

Встановлено, що поєднане використання різних форм пектинових речовин 

найбільш виражено сприяло підвищенню ефективності лікуванню та позитивно впливало 

на протікання післяопераційного періоду, зменшувалась кількість післяопераційних 

ускладнень, позитивно впливало на гігієнічний стан ротової порожнини.  

Комплексна терапія з використанням пектинових речовин сприяла позитивній 

динаміці біохімічних показників, мікробіологічних та клінічних, що дозволяє 

рекомендувати запропонований комплекс заходів і засобів для використання в практичній 

стоматології. 

Уперше науково обґрунтовано та доповнено методики оптимізації умов загоєння 

ран, як поетапний спосіб дій лікаря при планових та ургентних втручаннях на 

хірургічному амбулаторному прийомі за рахунок покращення умов при операціях 

видалення зубів.  
Розроблена та апробована схема хірургічного лікування хворих при операції 

видалення зубів, що сприяє підвищенню ефективності хірургічного лікування, стабілізації 

процесу, запобігає розвитку альвеолітів, є безпечною і доступною у практиці лікаря-

стоматолога. 
Ключові слова: видалення зуба, пектинові речовини, альвеоліт, ранева поверхня.  

 

АННОТАЦИЯ 

Гайошко О.Б. Профилактика альвеолитов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 - стоматология. 

ГВУЗ «Ивано-Франковский Национальный Медицинский Университет», МЗ 

Украины, Ивано-Франковск, 2019.  

Диссертационная работа посвящена изучению особенностей течения 

послеоперационного периода при удалении зубов у 160 больных.  

Установлено, что сочетанное использование разных форм пектиновых веществ 

наиболее выражено способствовало повышению эффективности лечения и положительно 

влияло на течение послеоперационного периода, уменьшалось количество 

послеоперационных осложнений, положительно влияло на гигиеническое состояние 

полости рта. 

Комплексная терапия с использованием пектиновых веществ способствовала 

позитивной динамике биохимических показателей, микробиологических и клинических, 

что разрешает рекомендовать предложенный комплекс мер и средств для использования в 

практической стоматологии.  

 Впервые научно обосновано и дополнено методики оптимизации условий 

заживления ран, как поэтапный способ действий врача при плановых и ургентных 

вмешательствах на хирургическом амбулаторном приеме за счет улучшения условий при 

операциях удаления зубов. 



Разработанная и апробированная схема хирургического лечения больных при 

операции удаление зубов способствует повышению эффективности хирургического 

лечения, стабилизации процесса, предотвращает развитие альвеолитов, является 

безопасной и доступной в практике врача-стоматолога. 

Ключевые слова: удаление зуба, пектиновые вещества, альвеолит, раневая 

поверхность. 
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Hayoshko O. B. Prevention of alveolitis. - Manuscript.  
Thesis for a candidate degree in medical sciences specialty 14.01.22 - stomatology. - 

State University «Ivano-Frankivsk National Medical University», 2019. 

Dissertational work is devoted to the study of the features of the flow after the surgical 

period in the removal of teeth in 160 patients. 

In Ukraine, it has been observed for a long time not only the tendency with an increasing 

number of patients that needed the teeth extraction but also the patients with complications in the 

post-surgical period. A considerable percent of complications with the teeth extractions was 

influenced by the general and local factors of the human organism. The general factors include 

general economic, scientific-technical and political life conditions that caused the fall of the 

living standard, the lowering of the cultural and general-somatic health of the population, the 

worsening of the ecological surrounding with technogenic environment pollution. 

The local factors include the hygienic state of the oral cavity, periodontal tissues disease, 

caries, and its complication. It has been proved that the course of the postsurgical period depends 

not only on the microbial flora but also on the degree of the organism sensitization. The 

numerous scholars’ researches proved that in the postsurgical period the oral cavity surgical 

interferences outcomes were influenced abundantly with the medicine fixation technique in the 

specific medium of the oral cavity. The tough, semi-tough and soft bandages were used more 

often for the best medicine fixation in the oral cavity.  
A number of researchers stated that despite the inventing of the new and the advancement 

of the existing techniques of prophylaxis and curing the alveolar periostites, the frequency of 

proinflammatory complications is from 2 % to 34 %. The measures, employed for prophylaxis, 

not always were successful. The inflammatory process in the alveolar socket often took longer 

than expected healing causing the patient’s prolonged sufferings and the ability to work loss. 

With ineffective alveolar periostites treatment the course influenced the more complicated 

diseases such as acute lymphadenitis, jaws osteomyelitis, abscesses, and phlegmons. The given 

diseases required the complex treatment in the hospital that influenced negatively the medical, 

social, and economic indices.  
It has been established that the combined use of different forms of pectin substances most 

strongly contributed to the improvement of treatment efficacy and positively influenced the flow 

after the surgical period, reduced the number after surgical complications, had a positive effect 

on the hygienic state of the oral cavity. 

Integrated therapy with the use of pectin substances contributed to the positive dynamics 

of biochemical indicators, microbiological and clinical, which allows to recommend the 

proposed set of measures and means for use in practical dentistry. 

Considering the above-mentioned the modern approach of treatment the patients with 

extracted teeth presupposes three kinds of groups of the affecting factors: general, local and 

medical, that are necessary for the wounds healing. They were incorporated with the expedient 

measures and new means affected the prophylactic course of the world proving medical activity 

and corresponded to the up-to-date tendencies of the Ukrainian medicine progress. Measures 

mean the step-wise complex of the physician’s acts included in the accurate algorithm of the 

planned and urgent teeth extraction. Means include the combination of the medicinal substances 

of the main and additional medicine group of Ukraine pharmacopeia with prolonged 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/periodontal
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/periodontal


effectiveness in every step of interference incorporated with the algorithm. The research was 

focused on the additional substances of the pharmacopeia including apple pectin. 

It is promising to further study and employment of the apple pectin substances in the 

complex treatment of patients with surgically extracted teeth. 

For the first time, it has been devised the 1 % solution liquid pharmaceutical form of 

apple pectin for oral cavity rinsing. It is the prevention means for the alveolar periostites in the 

presurgical period. 

For the first time, it has been devised the paste-like consistency of pharmacological form 

based on apple pectin for preventing the alveolar periostites onset and studied the discharge of 

reactants from it. It has been optimized the planimetry technique for impartial assessment of 

wounds healing rate with the help of computer soft Ip Square. For the first time, it has been 

proved the clinical, social and economic efficiency of the new therapeutic hygienic – 

prophylactic complex devised by us. It was performed by means of impartial monitoring the 

dynamics of wounds healing. Hygienic – prophylactic complex is the practical measures and 

means that are employed for the effective advancement of wounds healing when the teeth were 

extracted and the cut of the post-operational period. 

 

The aim of the study is to enhance the effectiveness of the wounds healing in patients 

being on the surgical outpatient appointment due to the improved conditions when the teeth 

being surgically extracted employing the exogenous and endogenous therapeutic and hygienic – 

prophylactic means based on apple pectin. 

The medical effects of the optimized treatment method influenced the improvement of 

the objective and subjective clinical finding of the post-extracting wounds healing, the treatment 

results, the preventing of alveolar periostites emergence. The social efficiency of the given 

research is in the shortening of the disability term, the advancement of the patients’ life quality. 

The economic efficiency of the optimized methodology is stipulated for treatment price 

reduction and the treatment term shortening. It has been proved the employment of apple pectin 

substances when the teeth being extracted. The given method is safe and affordable for the 

surgeon-dentist. 

Key words: tooth extraction, pectin substances, alveolitis, wound surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ГІ – гігієнічні індекси 

ІГ – індекс гігієни  

КФ – кисла фосфатаза 

ЛФ – лужна фосфатаза 

ОМБ – окислювальна модифікація білків 

РМ – шкала Рональда Мелзакома  

СОД – супероксиддисмутаза 

Ш-П – проба Шиллєра-Пісарева  
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