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АНОТАЦІЯ 

Гайошко О. Б. Профілактика альвеолітів. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22. ˗ стоматологія. 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», МОЗ 

України, 2019 рік. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей перебігу 

раневого процесу після операції видалення зуба. 

Наукова новизна.  

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. 
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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. 

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 р). 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 

р). 

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. 
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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.  

Перспективним є подальше вивчення та застосування пектинових 

речовин у комплексному лікуванні хворих при операції видалення зубів. 

Метою дослідження є 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. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано ряд завдань. 

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 ротової рідини 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. 
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Визначити якісну характеристику болю за допомогою шкали Рональда 

Мелзакома і анкети болю Мак Гілла. 

6. Вивчити клінічну ефективність у динаміці лікування хворих при 

операції видалення зуба та розрахувати абсолютний ризик показників 

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 у післяопераційному 

періоді.  

У роботі застосовувалися такі методи дослідження: клінічні – для оцінки 

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.  

Поєднане використання пектинових речовин веде до зменшення 

запального процесу, що підтверджується клінічними показниками – показник 

гігієнічного індексу за Федоровим – Володкіною та проби Шиллера Писарева. 

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 (р<0,05). На третій день – (1,33±0,06) бала, тобто 

зменшення відбулося в 1,99 раза (р<0,05), нормалізувався колір слизової 

оболонки ясен, зменшувався її набряк. На сьомий – (0,83±0,07) бала, що 

дорівнювало зменшенню інтенсивності в 3,19 раза (р<0,05). На чотирнадцятий 

день досліджень середньостатистичний показник дорівнював (0,5±0,05) бала і в 

сумі зменшився в 5,3 раза (р<0,05). За результатами наших досліджень, 

показники ІГ, які проводилися протягом 14 діб, свідчили про те, що при 

плановому видаленні зубів у другій групі спостережень на наступний день 

після видалення середнє статистичне значення ІГ становило (2,01±0,11) бала, 

що відповідало показникам задовільного стану гігієни. На третю добу при 

плановому видаленні ІГ склав (1,49±0,07) бала, що відповідало значенню 
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добрих гігієнічних показників. Добре значення ІГ зберігалося в подальшому на 

рівні (1,12±0,05) бала до 14 доби включно. Мікробіологічні дослідження 

проведені in vitro показали: при культивуванні на рідких поживних 

середовищах мікроорганізмів, що виділені з комірок видалених зубів, їх ріст 

відбувається нерівномірно. Частина мікробних клітин перебуває у вільно 

плаваючому стані (планктонна фаза). Окремі мікробні клітини адгезують до дна 

та стінок судин, і, продовжуючи ділитися, формують на її поверхні суцільний 

шар біоплівки. Виявилено, що 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) %. Відсутність росту стафілококів і стрептококів на середовищах з 

композицією пектин+лінкоміцин пояснюється виключно дією антибіотика; 

пектин, як допоміжний препарат є інертним до лінкозамідів і не впливає на 

чутливість лінкоміцину. 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). Достовірно доведено: в суспензії при умові її 

постійного перемішування на шейкері протягом 24 год на число життєздатних 

клітин золотистого стафілокока в більшій мірі (F=89,63; F>Fкрит. max.=5,14), ніж 

досліджувані концентрації пектинів 5 мг/мл і 2,5 мг/мл (F=3,7060; F<Fкрит. 

max.=4,7571) впливає час експозиції; у зразках, відібраних відразу після 

змішування мікробної суспензії з розчинами пектинів відбувається істотне 

зменшення числа життєздатних клітин S. aureus (F=7,5627; F≈Fкрит. max.=7,7086; 

p=0,0514); зменшення числа колоній на 54-69 % після висівання відповідних 

зразків є результатом їх коагрегації за рахунок взаємодії з пектином. 
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Біофармацевтичними дослідженями, що проведені in vitro встановлено, що 

зразки допоміжних речовин на №1 поліетиленоксидній основі та №3 на основі 

натрій карбоксиметилцелюлози здатні вивільняти діючі речовини. Але при 

нагріванні втрачають в'язку консистенцію та стають текучими, що 

унеможливлює їх застосування в стоматології  для утворення пасти, як 

лікарської форми без використання додаткових згущувачів. Зразки №2 на 

основі яблучного пектину, при нагріванні в закритих чашках Петрі 

щільнішають, не припиняючи вивільнення діючих речовин. Для утворення 

пасти не вимагають додаткових інгредієнтів і можуть бути використані для 

виготовлення стоматологічних пов’язок. Середньостатистичний процес дифузії 

активних лікарських речовин із зразків фармакопейних формоутворюючих 

засобів в групі №1 дорівнював – (48,6+0,02) хв, в групі №2. – (50,7+0,00) хв, а в 

групі №3 – (M+m 45,3+0,02) хв (при р<0,05). Вивільнення лікарських речовин із 

зразків №2 перевершувало вивільнення із зразків №1 та №3, не порушуючи їх 

форми. Маркерами в прогнозуванні вірогідності виникнення альвеолітів після 

видалення зубів згідно показників аналізу мікрофлори in vivo з ротової 

порожнини є: 1. Різке падіння на 3-4 день та різке зростання на 7-10 день 

кількості грибів роду Сandida в межах (2,5+0,9-26,5 +4,4) при (M+m) (p<0,05) та 

міцелію дріжджеподібного гриба (4,5+0,9-22,2 +7,7) (M+m) (p<0,05) – 

відповідно; 2. Різке падіння на 3-4 день та різке зростання на 7-10 день кількісті 

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

при (M+m) (p<0,05) – відповідно; 3. Відсутність ацидофільних лактобактерії на 

3-4 день, та поява їх незначної кількості на 7-10 день (6,5 +4,43-4) при (M+m) 

(p<0,05). 

Згідно суб’єктивних результатів самооцінки болю за Р. Мелзаком було 

значуще 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 
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групі при плановому видаленні зубів середньостатистичний показник рівня 

самооцінки болю на наступний день після видалення складав за шкалою Р. 

Мелзака (7,2±0,5) бала. У динаміці спостережень його зниження відбувалося на 

третю добу 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 Р. Мелзака (9,5±0,2) бала і знижувався до 3,5 бала на третю добу. У 

хворих третьої групи групі при плановому видаленні зниження за шкалою 

відбувалося від (10,2±0,4) бала (наступний день після видалення) до 4,6 бала 

(на третю добу). При ургентному видаленні в хворих тіє ж групи інтенсивність 

болю падала від (12,5±0,9) бала до (6,5±0,4) бала при аналогічному терміну 

спостережень. Найбільш значуще зниження кількості слів, що 

використовувалося для опису болю за шкалою Р. Мелзака спостерігалося у 

другій групі. 

Встановлено, що під дією лікування за наявністю пектинових речовин 

ротова рідина набувала нейтральних або слабо лужних значень. Це свідчило 

про те, що під дією запропонованого комплексу засобів ендо і екзогенної 

спрямованості активно створюються фізіологічні умови для запобігання 

альвеолітів. Включення пектинових речовин у хірургічне лікування при 

операції видалення зубів покращує обмін у кістковій тканині щелеп, 

гальмуються процеси ПОБ, підвищувалась антиоксидантна активність 

ферментів.  

Розроблена та апробована схема медичного лікування хворих при 

операції видалення зубів сприяє підвищенню ефективності хірургічного 

лікування, стабілізації процесу, є безпечною і доступною у практиці лікаря-

стоматолога. 

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. 
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Самостійно автор 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. 

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.  

 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. 

Ключові слова: видалення зуба, пектинові речовини, альвеоліт, ранева 

поверхня.  

ANNOTATION (ABSTRACT) 

Hayoshko Olena Bogdanivna. 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. 

The thesis focuses on the studying of the special features of wound healing 

course after teeth extracting. 
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Scientific novelty: The data concerning changes in biochemical, 

microbiological, X-ray indices in patients with extracted tooth have been added. 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 IpSquare. 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. 

For the first time, it has been scientifically proved and completed the 

techniques of efficiency improvement for wounds healing as the step-wise 

physician’s mode or algorithm of the modern curation of the patients being on 

scheduled or urgent interference at the surgical outpatient appointment. It undergoes 

with the advancement when the teeth being extracted employing the exogenous and 

endogenous therapeutic and hygienic – prophylactic means based on apple pectin. 

The wounds healing process reduced in 1,5 - 2 times.  

Practical importance of the attained outcomes: Under the authority of the 

detailed analysis of experimental and clinical-laboratory researching methods the 

suggested algorithm (measures) of different age patients treatment when extracting 

the teeth employing the dominant of additional pharmaceutical medicine of various 

apple pectin consistency it would be suitable to recommend as an advanced method 

of patients treatment when extracting teeth at the surgical outpatient appointment. 

The medical effects of the optimized treatment method influenced the improvement 

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

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. Some scholars paid thorough attention 

to the complication problems emerged in the presurgical 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 

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


12 
 

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.  

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 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. 

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. 

There were assigned a number of tasks for attaining the goal. 

1. To study the frequency and analyze the reasons for complications emergence and 

clear up the modern techniques of their prophylaxis in postsurgical teeth 

extraction. 

2. To study in vitro and in vivo the microbiological, cytologic, and anti-

inflammatory properties of the devised apple pectin containing forms employed in 

presurgical and postsurgical teeth extraction. To study the changes of biochemical 

indices in patients with the surgical teeth extraction. 
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3. To study the dynamics of discharging the medicinal substances from the apple 

pectin bandage and the microbiological activity of the liquid and paste-like 

consistency in the experiment. 

4. To establish a set of new medicinal-prophylactic actions (algorithm of actions) 

and means (medicine of exogenous and endogenous effect based on apple pectin) 

for optimization the healing of wounds with the extracted teeth.  

5. To advance the definition of the wounds healing area by the Popova approach 

employing the computer soft IpSquare. To determine the qualitative characteristic 

of pain by the Ronald Melzack scale and by the McGill index of the pain.  

6. To study the dynamics of clinical efficiency in patients’ treatment with the 

extracted teeth of all experimented groups. 

The object of the study is the peculiarities of the oral cavity state, alveolar area, 

and teeth required to be extracted in patients of presurgical and the peculiarities of 

the surface of the wound in the postsurgical period. 

The research focuses on the following methods: clinical – for the hygienic 

indices estimation; biochemical; microbiological; experimental research; statistical – 

for determining the authenticity of the attained results; X-ray - for the estimation of 

the structural-functional state of the bone tissue; statistical – for determining the 

authenticity of the attained results. 

The incorporated application of the apple pectin substances affects the 

abatement of the inflammatory process that is proved by the clinical indices – the 

Fedorov-Volodkina hygienic index and the Shiller-Pisarev test. Hence the Shiller-

Pisarev test index in the second experimental group with the planned teeth extraction 

the next day after surgical interference was (1,90±0,09) points i.e. it reduced in 1,39 

times. In three days the index was (1,33±0,06) points i.e. it reduced in 1,99 times. 

The color of the gum mucous membrane brought back to normal. In seven days the 

index was (0,83±0,07) points that demonstrated the intensity reduction in 3,19 times. 

In 14 days of the experiment, the average index was (0,5±0,05) points and it reduced 

totally in 5,3 times. 
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Under the experiments results the hygienic indices recorded within 14 days 

proved that with the planned teeth extraction in the second experimental group the 

average index of the hygienic index was (2,01±0,11) points the next day after 

extraction. It corresponds to the satisfactory hygienic state index. In 3 days with the 

planned extraction the hygienic index was (1,49±0,07) points that corresponded to the 

meaning of the good hygienic indices. Such good indices kept further on the level of 

(1,12±0,05) points up to 14 days inclusive. The microbiological research tested in 

vitro demonstrated: when cultivating on the liquid nutrient medium of bacteria being 

discharged from the sockets of the extracted teeth, their growth is irregular. The part 

of the microbial cells is easily floating (plankton phase). Some microbial cells adhere 

to the bottom and vascular walls proceeding to divide themselves forming on the 

surface the solid layer of biofilm. It turned out that the bacteriostatic act of different 

concentrations of apple pectin affecting the growth of broth cultures of staphylococci 

and streptocoссі and the biofilms formation by the staphylococci and streptocoссі is 

most effective in 1 % solutions where the suppression of cultures growth is 23,6-38,1 

%. The lack of staphylococci and streptocoссі growth in the medium with the 

composition apple pectin + lincomycin is explained by the antibiotics act exclusively; 

apple pectin being an additional pharmaceutical medicine is inactive lincosamides 

and does not affect the lincomycin sensitivity. The growth of pyogenic cocci on the 

agar with the apple pectin medicine with the apple pectin concentration 20 mg/ml (2 

%), 10 mg/ml (1 %), 5 mg/ml (0,5 %), 2,5 mg/ml (0,25 %) was equal to zero point. 

The composition apple pectin + lincomycin affects the number of viable cells of 

aurococcus S. aureus 209-Р (ATCC 6538-P) proving the expressed activity that 

directly depends on the antibiotics concentration (F=247,88; F>Fcritic. max.=4,26) and 

indirectly depends on the exposition time (F=0,0207; F<Fcritic. min.= 0,9956). 

Dynamics: It has been proved that the exposition time mostly affects the 

number of the viable cells of aurococcus (F=89,63; F>Fcritic. max.=5,14) than the tested 

apple pectin concentrations 5 mg/ml and 2,5 mg/ml (F=3,7060; F<Fкрит. max.=4,7571) 

in the suspension of its constant shaking in the shaking device for 24 hours; in the samples 

selected immediately after mixing the microbial suspension with the apple pectin solutions 
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occurs the essential reduction of the viable cells number S. aureus (F=7,5627; F≈Fcritc. 

max.=7,7086; p=0,0514); the reduction of the colonies number in 54-69 % after sowing 

the corresponding samples is the result of their coaggregation under the interaction 

with apple pectin. Biopharmaceutical researches tested in vitro prove: the samples of 

the additional substances № 1 based on polyethylene oxide and № 3 based on natrium 

carboxymethyl cellulose are able to discharge the operating substances. But when 

being heated they lose the viscous consistency and appear in a liquid consistency that 

prevents from their application in dentistry for paste making being a medical 

medicine without employing the additional thickener. Samples № 2 based on apple 

pectin when being heated in the locked Petri dish appear in a solid state without 

stopping the discharging of the operating substances. The additional ingredients are 

not required for the paste making and can be employed for the stomatological 

bandage making. The typical diffusion process of active medicinal substances from 

the samples of pharmaceutical medicine in group № 1 was (M+m - 48,6+0,02), in 

group №2, (M+m - 50,7+0,00), and in group №3 – (M+m 45,3+0,02) (when р<0,05). 

The discharging of the medicinal substances from the samples №2 exceeded 

the discharging from the samples №1 and №3 without worsening their consistency. 

The markers in predicting the authenticity of the alveolar periostites emergence after 

teeth extracting due to the indices of microflora analysis in vivo from the oral cavity 

are: 

1. Steep drop in 3-4 days and steep jump in 7-10 days the number of 

candida bacteria within (2,5+0,9-26,5+4,4) when (M+m) p<0,05 and mycelium yeast-

like bacteria (4,5+0,9-22,2+7,7) (M+m) p<0,05 – respectively; 

2. Steep drop in 3-4 days and steep jump in 7-10 days the number of 

fusobacteria within (4,5+0,9-8,5+1,1) and Spirochaeta Venza (0,5+0,2-8,5+0,1) when 

(M+m) (p<0,05) – respectively;  

3. The lack of acidophilic lactobacteria in 3-4 days and the emergence of 

their small amount in 7-10 days (6,5+4,43-4) при (M+m) (p<0,05). 

By the R. Melzack subjective results of the pain self-rating, it was observed the 

essential reduction in the words number that described pain due to the devised scale 
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by the author. In the patients of the second group with the planned teeth extraction 

the exposition of the pain duration was (2,2±0,8) days. In the same group patients 

with the urgent teeth extraction the exposition of the pain duration was (3,1±0,4) 

days. The patients of the third group with the planned teeth extraction did not feel 

pain in (3,6±0,6) days and with urgent teeth extraction did not feel pain in (3,9±0,2) 

days. The typical index of the pain self-rating in the second group of patients with the 

planned teeth extraction the very next day after extraction was (7,2±0,5) by the R. 

Melzack scale. In the observation dynamics, its lowering was in three days up to 1,5. 

With the urgent teeth extraction, the index of the pain self-rating the very next day 

after extraction in the patients of the same group was (9,5±0,2) by the R. Melzack 

scale and lowered up to 3,5 in three days. In the patients of the third group with the 

planned teeth extraction, the lowering by the scale was from (10,2±0,4) (the very next 

day after extraction) up to 4,6 (in three days). With the urgent teeth extraction in the 

patients of the same group, the index of the pain lowered from (12,5±0,9)  up to 

(6,5±0,4) within the same period of observations. The most essential lowering of the 

words number employed for the pain description by the R. Melzack scale was 

observed in the second group. 

It has been stated that with the treatment including apple pectin substances the 

oral cavity got neutral or weakly alkaline values. It proved that with the employment 

of the exogenous and endogenous complex of means the physiological conditions for 

preventing the alveolar periostites are available. The surgical treatment, including the 

apple pectin substances when extracting the teeth, advances the interchange in the 

bone tissue of the jaws, the processes of peroxide protein oxidation are slowed down, 

and the antioxidant ferments activity is improved. 

The devised and tested layout of the surgical treatment of patients with the 

teeth extraction advances the surgical treatment, the process stabilization, is safe and 

affordable in the practice of a physician-stomatologist. 

The thesis author realized the patent-information searching, analysis, and 

generalization of the literature sources of the thesis, the selection of the special 

research methods independently. It has been collected the required material for the 
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laboratory and biochemical research independently. The thesis author selected the 

area and the aims of the research, the discussion of the obtained outcomes, the 

conclusions, and preparation of the scientific works for publishing under the 

supervision. In the published scientific works together with the co-authors the main 

part of the work, the materials and conclusions belong to the author of the thesis. 

The thesis is the part of the scientific research of the stomatology department 

of the postgraduate course of SIHL (State Institution of Higher Learning) “Ivano-

Frankivsk National Medical University”, with the subject matter “Integrated 

assessment and optimization of the prognostication methods, diagnostics and 

treatment of stomatological diseases in the inhabitants of different age groups” (№ 

state registration 0114U001788) and “Optimization of medicinal-prophylactic actions 

for abatement of stomatological morbidity level of Precarpathian rural population 

inhabiting the anthropogenic areas” (№ state registration 0117U000946).  The 

researcher is the co-executor of the part of the work indicated by SRC (Science 

Research Council). 

It has been published 17 scientific works, 1 article in the professional scientific 

editions, 5 articles in the professional scientific editions), 2 articles in the foreign 

journals, 5 abstracts in the materials of the scientific-practical conferences, 3 patents 

on the useful simulator, 1 information letter, 1 rationalization proposal based on the 

thesis. 

Keywords: tooth extraction, apple pectin substances, alveolar periostites, 

wound surface area. 
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ВСТУП 

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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ, 

ПРОФІЛАКТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ АЛЬВЕОЛІТІВ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Причини виникнення альвеолітів, класифікація, клінічний 

перебіг 

 

Видалення зуба була і залишається найпоширенійшою операцією в 

амбулаторній практиці хірургічної стоматології [3, 4, 40]. При видаленні зубів 

можливі різноманітні ускладнення. Найбільш частим із ускладнень є альвеоліт, 

який виникає в 2,5 % випадків при простому видаленні зуба і в 34 % - при 

складному [1, 23, 30, 116]. Окремі автори важають, що альвеоліт, після 

простого видалення зубів розвивається в 2-3 % випадків, однак після складного 

видалення дана патологія значно збільшується до 20 % [6, 7]. Сучасні дані 

літератури свідчать про неухильне зростання кількості альвеолітів у хірургічній 

стоматологічній практиці [6, 8, 55, 56, 61, 69]. Інші дослідники підтверджують, 

що незважаючи на постійне вдосконалення методик, технологій та 

інструментарію, що використовуються при видаленні зубів, процес загоювання 

нерідко ускладнюється інфекційно-запальними процесами, при цьому частота 

їхнього виникнення знаходиться на рівні 24,9 % [34, 60, 65, 66, 68]. Альвеоліт - 

запальне ускладнення, яке часто зустрічається після операції видалення зуба, 

що супроводжується симптомами, провідними з яких є набряк і біль у ділянці 

комірки з наявністю іррадіацій. Біль супроводжує частковий або повний розпад 

кров'яного згустка [6, 7, 56]. Частота альвеоліта, за літературними даними, 

суперечлива. Альвеоліт і коміркова кровотеча є одними з найбільш поширених 

ускладнень після операції видалення зуба. За останніми даними ряду 

дослідників, частота виникнення альвеоліту становить від 3,4 до 42,8 % від усіх 

постекстракційних ускладнень [56, 69].  
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Основними етіологічними факторами в виникненні альвеоліту є інфекція 

в навколоверхівковій тканині зуба (недостатнє видалення оболонки кісти, 

грануляційної тканини), відсутність кров'яного згустка, інфікування і розпад 

його при наявності в комірці сторонніх тіл (уламки зуба, зубний камінь, 

кісткова тканина та інші), порушення правил асептики і антисептики, 

травматичне видалення зуба, а також погана гігієна ротової порожнини. Велику 

роль у виникненні альвеоліту видіграють зниження захисних сил організму, 

порушення лікувального режиму, використання сторонніх предметів для ревізії 

комірки (зубочистки, голки). Перераховані причини ведуть до розбалансування 

процесу загоєння післяопераційної рани. Ряд дослідників виділяють у етіології 

розвитку альвеоліту інфекційний і травматичний фактори [2, 10, 14]. Інші 

вважають, що розвитку альвеоліту сприяє висока фібринолітична активність 

тканин комірки, слини, імунологічні зрушення, супутні захворювання [16, 17, 

18]. Багато авторів звертають увагу на стан гігієни ротової порожнини. За 

даними літератури, незадовільний гігієнічний стан ротової порожнини хворого 

і відсутність у нього правильних навичок по догляду за зубами і яснами є 

прямим фактором, що веде до розвитку альвеоліту після операції видалення 

зуба [21]. Дослідниками проведено аналіз гігієнічного стану ротової порожнини 

у хворих з альвеолітом, який показав достовірне підвищення значень 

гігієнічних індексів в 2-4 рази при гнійному і гнійно-некротичному альвеоліті 

[29, 30, 31, 33]. Автори підкреслюють важливість проведення професійної 

гігієни ротової порожнини для профілактики альвеоліту [36, 43, 49]. 

Альвеліт може протікати у двох формах (МКХ-10): перша – у вигляді 

остеомієліту коміркого відростка, при якому до кінця 2-3 тижня захворювання, 

в результаті секвестрації стінок комірки зуба, виникає необхідність 

оперативного втручання. Друга – в вигляді «сухої комірки», яка триває 

протягом одного тижня і не потребує проведення додаткового хірургічного 

лікування [105, 106, 107, 108]. Причиною розвитку альвеоліту може стати 

інфільтрація тканин анестезуючою речовиною, яка сприяє утворенню «сухої 

комірки» [106]. За данними досліджень, у 24,2 % хворих вказаний патологічний 
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процес розвивається на верхній щелепі, в 75,8 % - на нижній. На верхній щелепі 

альвеоліт спостерігається частіше після видалення 7-х зубів (у 30,2 % хворих), 

6-х (у 24,1 % ), 5-х (у 16,4 %), 4-х (у 22,6 %). На нижній щелепі – після 

видалення 8-х (у 33,2 %), 7-х (у 22,1 %), 6-х (у 27,4 %), 5-х зубів (у 12,5 %). 

Автори вважають, що альвеоліт частіше розвивається в жінок (57,1 %), ніж у 

чоловіків (42,9 %). Пояснюють це тим, що в жінок на появу альвеоліту впливає 

підвищення рівня жіночих статевих гормонів, що відмічається в період 

менструації. Гормони впливають на фібриноліз згустка крові [19]. 

Відомі дані, що альвеоліт, як захворювання характеризується сезонністю 

протікання. Найбільше число випадків альвеоліту реєструється в березні, квітні 

(15,2 % і 16,8 % відповідно), у грудні (12 %), січні (9,3 %), лютому (8,9 %). 

Восени альвеоліт спостерігається рідше. Досить часто альвеоліт розвивається в 

результаті травматично проведеної  операції видалення зуба, особливо при 

недотриманні хворими правил гігієни ротової порожнини. Вважається, що при 

зменшенні в ротовій порожнині кількості бактеріальної мікрофлори кількість 

альвеолітів знижується [21, 42, 44, 47, 103]. Альвеоліт частіше спостерігається 

при довготривалому видаленні зубів чи кореня, а також при значному 

травмуванні кістки і слизової оболонки, які в подальшому піддаються 

інфікуванню [70, 74, 75]. Якщо після видалення кореня краї комірки 

залишаються гострими і оголеними, це сприяє появі в післяопераційному 

періоді посттравматичного невриту і розвитку на його фоні альвеоліту [75]. 

Значну роль у виникненні альвеоліту відіграє інфікування комірки. 

Мікроорганізми можуть проникати в післяекстракційну рану з одонтогенних і 

неодонтогенних вогнищ хронічного інфікування, які розташовані в вигляді 

гранульоми чи грануляційної тканини, на слизовій оболонці ротової 

порожнини, носа, носоглотки, а також у самій комірці. Для нормального 

загоювання після екстракційної рани необхідна наявність у комірці кров’яного 

згустка. Щоб попередити утворення «сухої комірки», потрібно усувати 

причини, які можуть перешкоджати утворенню кров’яного згустка.  
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Автори наукових робіт не обходять увагою загальний стан організму. 

Вони акцентують увагу на тому, що його сенсибілізація приводить до 

ослаблення захисних реакцій. Відомо, що постійна персистенція 

мікроорганізмів у хронічних вогнищах інфекції викликає сенсибілізацію 

хворого, що веде до змін імунної реактивності. Продукти життєдіяльності 

мікроорганізмів, проникаючи по системі лімфатичних судин у реґіонарні 

лімфатичні вузли, фіксуються імунокомпонентними клітинами, що 

супроводжується виробленням антитіл і сенсибілізацією організму [1, 10]. 

Водночас, у розвитку альвеоліту при низькому рівні гігієни, недостатньо 

вивченими залишаються питання ролі загальної резистентності організму та 

місцевих захисних реакцій тканин ротової порожнини [106]. У хворих з 

цукровим діабетом перебіг альвеоліту характеризується більш вираженою 

місцевою запальною реакцією і характеризується сповільненістю репаративних 

процесів у ділянці комірки зуба, а больова чутливість виражена слабо. 

Альвеоліт викликає погіршення клінічної картини цукрового діабету, що перш 

за все, виражається в збільшенні вмісту цукру в крові на тлі уже наявної 

гіперглікемії. Причиною розвитку альвеоліту може бути інфільтрація тканин 

анестезуючою речовиною, що сприяє утворенню «сухої комірки» [70]. В 

Україні спостерігається тенденція не тільки до збільшення кількості хворих, що 

потребують видалення зубів, але і до ускладнень у післяопераційному періоді 

[1]. Окремі автори звертають увагу на проблеми у доопераційному періоді [24].  

Аналізуючи дані літератури, необхідно відмітити, що частота і 

вірогідність виникнення альвеолітів залишається високою лише при наявності 

так званих факторів ризику. Тому доцільно розглянути основні причини 

розвитку ускладнень при операції видалення зубів. 

 

1.2. Роль рівня загальної резистентності організму і місцевих 

захисних реакцій тканин ротової порожнини в розвитку альвеолітів  
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Значення загальної резистентності організму і місцевих захисних реакцій 

тканин ротової порожнини в розвитку альвеоліту є досить високим. Бездоганно 

виконане оперативне втручання може закінчитися нагноєнням рани. 

Резистентність організму хворого безпосередньо впливає на первинне 

загоювання рани. [42, 46, 119]. Сучасні автори багатьох наукових повідомлень 

констатують зниження реактивності організму в сучасної людини. Біохімічно 

це супроводжується зміною імунного статусу і зменшенням адаптаційних 

можливостей , що привертає особливу увагу до цієї проблеми [21, 28, 47, 125].  

В останні роки велику увагу науковці приділяють виясненню ролі і 

значення імунних реакцій в етіології і патогенезі пошкодження тканин і органів 

ротової порожнини [12, 24, 34]. Завдяки ряду наукових робіт стало відомо, що в 

слині людини містяться антитіла, концентрація яких не залежить від їхнього 

вмісту в сироватці крові [26, 53, 68]. Було виявлено, що окремі білкові фракції, 

котрі включають антитіла, відносяться до імуноглобулінів [45, 48]. 

Встановлено, що в слині переважають імуноглобуліни класу А ( S IgA) [46, 53], 

які визначають  захисні властивості слизової оболонки ротової порожнини, 

володіючи здатністю попереджувати прикріплення бактерій до поверхні 

епітеліальних клітин [15,54]. Їм притаманні також властивості викликати 

аглютинацію бактерій, за рахунок зв’язування з бактеріальними антигенами 

[32]. Усе це визначає захисні функції секреторного імуноглобуліну А [52, 54, 

68].  

В окремих наукових роботах, що стосуються патогенезу запальних 

процесів ротової порожнини, велике значення приділяється алергізації 

організму та інфекційному фактору [34]. Мікрофлора ротової порожнини 

здійснює стимулюючий вплив на продукування S IgA слинними і слизовими 

залозами [4, 26, 32]. Виявлено, що слизові оболонки володіють здатністю до 

місцевої імунної відповіді, не зв’язаною з сироватковою системою 

специфічного імунітету [42, 50]. Основним джерелом секреторного 

імуноглобуліну А, що визначається в слині, являються клітинні накопичення, 

які локалізовані в великих і малих слинних залозах [22, 49, 52]. Дослідженнями 
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стану локальної імунної системи при захворюваннях слинних залоз було 

виявлено зниження рівня місцевих неспецифічних факторів захисту [4, 29, 30]. 

У своїх роботах собливу роль автори відводили дефіциту S IgA. Вивчення ними 

складу імуноглобулінів основних класів у змішанній слині, змивах зубоясенних 

поглиблень і патологічних зубоясенних кишенях, підтвердило вплив 

гуморальних факторів імунітету в патогенезі запальних процесів пародонту [54, 

56, 57]. У подальшому було встановлено, що важливу роль серед захисних 

факторів місцевого імунітету відіграє структура та функціональний стан 

ясенного і букального епітелію [9, 10]. Також виявлено клінічне і прогностичне 

значення фагоцитарної активності нейтрофілів, концентрації В-лізинів, 

лізоциму, системи комплементу в сиворотці крові та в слині [72, 74]. У процесі 

виконання дослідниками наукових робіт стало відомо, що більша частина 

мікроорганізмів, котрі володіють патогенними властивостями, сконцентровані в 

зубному нальоті і в ділянці ясенної борозни. В останні роки встановлено 

зв’язок між патологічним процесом у пародонті та антигенною стимуляцією 

імунної системи мікрофлорою зубного нальоту [82, 83, 84, 88].  

Іншими дослідниками доведено, що падіння рівня вмісту імуноглобулінів 

у слині веде до зниження місцевого імунітету слизової оболонки ротової 

порожнини і активізації патогенних властивостей сапрофітної флори [2, 4, 6]. У 

склад сапрофітної мікрофлори ротової порожнини входять аеробні і анаеробні 

бактерії, дріжджіподібні гриби, найпростіші. У подальшому в процесі 

виконання наукових робіт ними було встановлено, що серед постійної 

мікрофлори переважають стрептококи, актиноміцети, дифтероїди, фузобактерії 

і інші мікроорганізми. Найбільше накопичення бактерій у ротовій порожнині 

відмічається в ділянці кореня язика, ясенному краї, зубній бляшці [42, 80, 93, 

95]. Продукти життєдіяльності мікроорганізмів разом із медіаторами запалення 

виконують важливу роль в активізації імунологічних реакцій загального і 

місцевого характеру [34, 44, 98]. 

Вважають, що однією із складових перебігу типових патологічних 

запальних процесів, є мембраностабілізуючі процеси. Вони супроводжують 
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запальні захворювання та існують поряд з імунними відповідями [21, 28, 38]. 

На даний час все більшу підтримку науковців знаходить точка зору на предмет 

розвитку запалення, при якому відповідальну роль відіграють вільно радикальні 

процеси, які супроводжують зміни в структурах біополімерів. При перекисному 

окисленні ліпідів (ПОЛ) утворюються вільні радикали органічного походження 

і високотоксичні продукти метаболізму [30].  

Питання про вплив процесів ПОЛ на частоту розвитку запальних 

ускладнень при проведенні амбулаторних хірургічних стоматологічних 

операцій висвітлено недостатньо [68]. Зокрема, в хворих, що потребують 

хірургічних втручань, виявлена кореляційна залежність між підвищенням 

концентрації дії нових кон’югат (ДК), малонового альдегіду (МА) як у системі 

сироватки крові, так і слизовоокісному клапті. Ці показники можуть бути 

маркерами перебігу запалення в передопераційному періоді, також маркером 

активізації реакцій запалення в ранньому післяопераційному періоді. Аналіз 

результатів досліджень мав суттєве клінічне значення і свідчив про наступне: 

при підвищенні показників продуктів ПОЛ до 1,5 раза на 3-5 добу 

післяопераційного періоду можлива компенсація функціонування 

антирадикальних систем і зворотність реакцій відторгнення. Підвищення 

концентрації продуктів ПОЛ у 2 і більше разів, свідчило про незворотність 

реакції відторгнення. Вище наведене, в разі виявлення підвищених показників 

ПОЛ у найближчому післяопераційному періоді, дало можливість авторам 

обґрунтувати призначення загальної і місцевої антиоксидантної терапії [69]. У 

результаті проведених робіт, авторами було зроблено висновок про те, що 

включення в комплекс профілактичних мір препаратів імуномоделюючої і 

антиоксидантної дії цілком виправдано по відношенню до виникнення 

запальних ускладнень після операції видалення зуба.  

Даний висновок рідко береться до уваги хірургами-стоматологами. Тому 

актуальною є проблема розробки препаратів, які сприяють, або запобігають 

зменшенню адгезивних властивостей мікроорганізмів у ділянці раневих 

поверхонь видалених зубів, на що спрямована наша робота. 
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1.3 Роль стану гігієни ротової порожнини в виникненні і розвитку 

альвеолітів 

 

Ротова порожнина являє собою унікальну відкриту екологічну систему 

для самих різноманітних мікроорганізмів, що формують її постійну 

мікрофлору. Різноманіття харчових ресурсів, постійна волога, певне значення 

рН і температури створюють сприятливі умови для адгезії, колонізації та 

розмноження різних мікроорганізмів. За сучасними поглядами, індивідуальна 

гігієна ротової порожнини являється важливою лікувально-профілактичною 

процедурою, що сприяє пришвидшеному загоюванню ран і попереджає 

розвиток патогенної мікрофлори. Усе це сприяє більш інтенсивній активізації 

репаративних процесів у ротовій порожнині [21, 24]. При проведенні 

мануальних втручань у ротовій порожнині, починаючи  від зняття зубного 

каменю і видалення зуба до дентальної імплантації в хворих, особливо 

важливого значення набуває наявність або відсутність їхніх власних навиків 

догляду за ротовою порожниною. Даний факт підкреслюють усі автори робіт, 

котрі присвятили свої наукові праці цьому питанню [15, 22, 34, 61, 119].  

Бактеріальні білки, являючись алергенами та токсинами, також беруть 

участь в утворенні зубного налету. Проникаючи в тканини ясен, вони 

викликають типові патологічні процеси м’яких тканин (запалення, дистрофію, 

некроз). У подальшій еволюції зубного налету - аеробіоз змінюється 

анаеробіозом. Із зміною рН, накопичується кальцій, фосфор, утворюється 

зубний камінь, який відкладається на зубах, особливо біля зубоясенного краю, 

що утруднює циркуляцію ясенної рідини. Обов’язковою умовою в процесі 

формування зубного налету є присутність у ротовій порожнині мікроорганізмів. 

В 1 мг зубного налета міститься від 5 до 800 млн мікроорганізмів. 

Мікроорганізми зубного нальоту дуже різноманітні за своїм складом та 

вірулентністю [106]. 

У комплексі профілактичних заходів утворення м’якого зубного нальоту 

важливе місце займають засоби гігієни для ротової порожнини. Гігієнічні 
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засоби попереджають його утворення, а також дію різних патогенних факторів. 

При цьому, першочергове значення має механічне зняття ранніх відкладень 

зубною щіткою з гігієнічно-профілактичними засобами. За даними літератури, 

незадовільний гігієнічний стан ротової порожнини хворого і відсутність у нього 

навиків по догляду за зубами і яснами являється прямим чинником до розвитку 

альвеоліту після операції видалення зуба [21, 24 ].  

До місцевих факторів, що мають вплив на загоювання ран після операції 

видалення зуба відносять: гігієнічний стан ротової порожнини, захворювання 

тканин пародонту, карієс та його ускладнення. Наявність постійної мікрофлори, 

найчастіше – стафілококів, у вогнищах хронічної одонтогенної інфекції, 

створює умови для формування сенсибілізації організму [107]. За даними 

Тімофеєва О.О. (2002 р.), характер перебігу післяопераційного періоду 

залежить не стільки від мікробної флори, скільки від ступеню сенсибілізації 

організму [106]. 

У середині ХХ сторіччя для попередження ускладнень у доопераційному 

періоді перед видаленням зубів рекомендують стандартну методику чищення 

зубів зубною пастою, а перед видаленням – застосовувати полоскання 

розчином перманганату калію. Але зміни фармакопеї не дозволяють 

застосовувати даний метод при сучасних оперативних втручаннях. Наукова 

література останніх років не дає переконливих даних щодо застосуванню 

ефективних профілактичних засобів у доопераційному періоді. 

Нелікований карієс сусідніх зубів і запальні процеси в ротовій порожнині, 

теж сприяють виникненню альвеолітів. Ряд авторів наукових робіт 

дотримуються думки, що у випадках, коли немає екстрених показів для 

екстракції зуба, то перед його видаленням, обов’язковим є використання 

гігієнічно-профілактичних засобів [121]. Окремі науковці не радять полоскати 

рот після екстракції зуба. З їхньої точки зору, значно краще ретельно почистити 

зуби. Поради мають пояснення – недотримання компетентних рекомендацій, 

може привести до вимивання та руйнування кров’яного згустка і спровокувати 

альвеоліт [15, 24]. Крім порушення гігієни ротової порожнини, альвеоліт може 
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виникнути при попаданні в комірку їжі, яка в наступному, здатна до нагноєння. 

Довготривалий час у літературі існують досить поширені поради науковців, що 

стверджують: після видалення зуба хворим протягом доби не рекомендується 

приймати гостру, гарячу та грубу їжу. Значний відсоток ускладнень при 

операціях видалення зубів пояснюється загально економічними, які приводять 

до падінням життєвого рівня, зниженням культурного рівня та загально-

соматичного здоров’я населення, погіршенням екологічного середовища. Ці 

фактори впливу вважають загальними [11, 16]. 

Із нашої точки зору, доволі часто, ця проблема ігнорується як 

клініцистами, так і хворими. Це відбувається в зв’язку з непереконливістю 

порад перших та з недостатньою компетентністю – других. Через велику 

кількість наукової інформації практичні лікарі не завжди в стані самостійно 

сформулювати сучасні поради та практичні рекомендації хворим при видаленні 

зубів у екстреному чи плановому порядку. Як наслідок – виникає порушення 

до- та післяопераційного режиму, коли рекомендації з приводу банального 

полоскання ротової порожнини приводять до надактивних дій збоку хворого, 

що сприяє вимивання згустка та оголення раневої поверхні з наступним її 

інфікуванням. Ми погоджуємося із думкою науковців, що все це впливає на 

розвиток альвеолітів [107]. 

 

1.4 Сучасні методи профілактики і лікування альвеолітів після 

операції видалення зубів 

 

Сучасна профілактика запальних ускладнень в амбулаторній хірургії 

ротової порожнини включає в себе комплекс заходів як організаційного, так і 

медикаментозного характеру [8, 9, 18, 45, 128]. В організаційному плані 

розділяють передопераційний період, період безпосереднього проведення 

операції та постопераційний період.  

У передопераційному періоді це – ретельне обстеження в повному об'ємі 

та ретельне планування операції, санація ротової порожнини. У немедичному 
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аспекті - навчання хворого правильним гігієнічним навичкам [26, 85, 34]. Не 

втрачають актуальності роботи, в яких рекомендовано безпосередньо перед 

оперативним втручанням полоскання ротової порожнини розчинами 

антисептиків (р-н фурациліну 1:5000, 0,005 % р-н хлоргексидину, 0,1 р-н 

елюдрилу) [118].  

У післяопераційному періоді іноді рекомендують препарати з 

антибіотиків, які відповідають сучасним вимогам цефалоспоринового ряду, 

макроліди та лінкозаміди: кефзол, зінацеф, лінкоміцин [108]. При запобіганні 

постекстракційних ускладнень або зменшення їхньої кількості, більшість 

науковців радять проводити профілактичні заходи. Для профілактики 

інфекційно-запальних ускладнень і відновлення мікробного біоценозу, в 

хірургічній стоматології науковцями рекомендовано застосовувати різні 

лікарські форми антибактеріальних засобів [34]. Встановлено, що полоскання 

ротової порожнини антисептиками в хворих у до- та післяопераційному періоді 

сприяє зменшенню рівня мікробного обсіменіння умовно-патогенними й 

патогенними бактеріями стимулює фактори неспецифічного імунного захисту в 

ротовій порожнині, що в свою чергу, зменшує частоту виникнення альвеолітів 

[6]. З метою профілактики післяопераційних ускладнень при амбулаторних 

умовно «чистих» операціях пропонують використовувати серію препаратів, які 

містять хлоргексидина біглюконат [23]. За останні роки розроблені та 

впроваджені в практику сучасні фармакопейні форми в вигляді гелів та 

розчинів. Світові виробники пропонують препарати фірми (Pierre Fabre, 

France): ельгідіум, елюгель (гель - 0,2 %), елюдрил (розчин - 0,1 %). Препарати 

за рекомендаціями дослідників рекомендовано застосовувати на всіх етапах 

лікування. Така підготовка дозволяє максимально наблизити умови ротової 

порожнини до умов «чистої» рани та запобігти мікробній контамінації під час 

проведення хірургічного втручання. Промивання кісткової рани розчином 

хлоргексидину і застосування гелю під слизово-окісним клаптем, дозволяє 

втримати певну концентрацію хлоргексидину в зоні хірургічного втручання. 

Вважають, що хлоргексидин не тільки володіє протимікробним ефектом, але й 
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має протизапальну дію. З метою ізоляції кісткової рани в першій стадії 

загоювання застосовують «Диплен–дента ХД» (із хлоргексидином та 

дексаметазоном) [33]. На думку авторів, шляхи введення, дозування і 

тривалість терапії залежать від важкості перебігу хвороби, локалізації, 

інтоксикації, реактивності організму, обсягу оперативного втручання, наявності 

супутніх захворювань [35].  

Водночас широке застосування антибактеріальних препаратів обумовило 

ріст стійких та полірезистентних штамів мікроорганізмів. Даний факт вчені 

пояснюють механізмами хромосомних і не хромосомних аберацій. Про це 

свідчать роботи по вивченню R-плазмінів, які забезпечують передачу спадкової 

інформації при генетичних рекомбінаціях від однієї бактерійної клітини до 

іншої [31]. Гени й R- плазміни контролюють різні механізми резистентності до 

лікарських засобів, насамперед синтез бактеріями ферментів типу в-лактамаз, 

які руйнують молекулу антибіотика. Вважають, що на бактерії усіх груп 

практично не впливає фурацилін (1:5000), одак розчин фурагіну має активний 

антибактеріальний вплив. Через резистентність збудників гнійно-запальних 

хвороб до бензилпеніциліну, поліміксину, канаміцину, цефазоліну, їх 

застосування сьогодні вважається недоцільним. Встановлено, що при високій 

резистентності – Pseudomonas aeruginosa до лікарських засобів доцільно 

застосовувати амікацин або фторхіноліни. При низькій активності збудників до 

широко відомих препаратів лінкоміцину й метронідазолу, слід призначати 

метронідазол з амоксиклавом або фторхінолінами [42]. 

Деякі автори підкреслюють поліфакторіальні механізми, що мають вплив 

на розвиток інфекції в післяопераційному періоді. Вони виділяють фактори, що 

знижують або підвищують місцевий імунітет, визначають характер 

передопераційної підготовки, спонукають клініциста зосередитися на техніці 

виконання операції, звертають увагу на характер операційної травми тканин, 

крововтрати, наявності сторонніх предметів у рані. Також, за їх переконанням, 

важливою є ступінь мікробного забруднення, вірулентність мікрофлори та 

резистентність бактерій до антимікробних препаратів [16]. До основних причин 
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виникнення важких форм альвеоліту відносять агресивність мікробної флори і 

зниження імунореактивності організму на тлі безсистемного та 

безконтрольного застосування антибактеріальних препаратів [23]. До даного 

списку можна віднести й інші джерела патогенної мірофлори [18]. Довгий час в 

якості збудника запального процесу в комірці видаленого зуба превалював 

Staphylococcus aureus як в монокультурі, так і в асоціяціях з іншими 

мікроорганізмами, що виявляли в 5,9 % випадків [20]. В останні роки в 

літературі з’явилися повідомлення про часту присутність у вогнищі запалення 

грибкової флори та її асоціацій з іншими мікроорганізмами. Так, у 23,3 % 

хворих виявлено дріжджоподібні гриби роду Candida в пародонтальних 

кишенях і в 40-67 % випадків – в одонтогенних гранульомах [4, 6, 8, 10]. При 

цьому, в процесі видалення зуба вміст пародонтальної кишені або гранульоми 

потрапляє неминуче до комірки, що представляє собою відкриту кісткову рану, 

а запальний процес, що розвивається, може ускладнюватися за рахунок 

активності грибкової мікрофлори. Відомі методи профілактики і лікування 

місцевих гнійно-запальних постекстракційних ускладнень не завжди ведуть до 

позитивних результатів [40]. Незважаючи на це, наукові дані свідчать, що серед 

причин, які викликають альвеолвіт, провідна роль належить патогенній 

інфекції. Вона здатна розвиватися при відсутності згустку крові або його 

передчасному руйнуванні в комірці видаленого зуба. Найчастіше причиною 

розвитку альвеоліту є золотистий та епідермальний стафілокок, диплокок, 

стрептокок. При проведенні різних досліджень не було виявлено суттєвих 

відмінностей між мікрофлорою, висіяною з комірки видаленого зуба та зі 

слизової оболонки носа, що підтверджує думку про те, що розвиток альвеоліту 

також пов'язаний зі станом носової порожнини [34]. При боротьбі з гнійно-

запальними захворюваннями та ускладненнями розробляються нові види і 

класи антибіотиків. Однак, до них швидко розвивається стійкість 

мікроорганізмів, тому багато дослідників говорять про серйозну «кризу 

антибактеріальної терапії» [6, 18, 117]. 
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В Україні, за останні п’ять років сформувалася наукова думка, що 

визначає стратегію лікування при видаленні зубів. Для профілактики альвеоліту 

після операції видалення зуба рекомендовано вибирати потрібний антибіотик за 

особливостями фармакодинаміки, фармакокінетики і спектром його дії. Після 

видалення зуба показання для профілактики із застосуванням антибіотиків 

рекомендують використовувати в двох випадках: у разі вірогідності високого 

ступеню розвитку післяопераційної інфекції та при вторинній 

(опортуністичній) інфекції, що розвивається на фоні обтяженого анамнезу і є 

безпосередньою загрозою для життя хворого. Крім того, вироблені загальні 

вимоги щодо вибору антибіотика, а саме: спектр дії антибіотика повинен 

охоплювати мікрофлору, характерну для хворого; препарат має якнайменше 

індукувати резистентність мікрофлори; антибіотик повинен легко проникати в 

тканини в ділянці оперативного втручання і виділятися рідиною з ясен; 

концентрація антибіотика в тканинах і рані повинна перевищувати МІК для 

можливих патогенів протягом оперативного втручання; антибіотик повинен 

характеризуватися мінімальним побічним ефектом (не взаємодіяти з 

анестетиками, знеболювальними й іншими засобами).  

Велике значення у вирішенні цієї проблеми має місцеве лікування, яке 

здійснюється з використанням різних раневих покриттів. Сучасні покриття 

повинні перешкоджати розвитку інфекції і проникнення її в рану, захищати 

рану від травмування, поглинати утворюючий ексудат, попереджати його 

скупчення під пов’язкою. Вони мають стимулювати репаративні процеси, бути 

зручними в обігу, легко і безболісно видалятися самостійно і легко накладатися 

на рану. Комбіновані покриття повинні задовольняти вимоги, що 

пред’являються до сучасних лікувальних пов’язок [53, 55, 87].  

Існуючі думки щодо профілактики альвеоліту, досить суперечливі. 

Частина з дослідників рекомендує попереднє полоскання ротової порожнини 

розчинами антисептиків, введення в комірку зуба, що видалений, турунд або 

губок, просочених антибіотиками, антисептиками та ін. [62, 65, 66, 67, 78]. Така 

тактика обґрунтована тим, що серед причин, які викликають альвеоліт, 
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провідна роль належить патогенній інфекції, самої ротової порожнини, яка в 

подальшому здатна стрімко розвиватися при відсутності згустку крові або його 

передчасному руйнуванні в комірці видаленого зуба. Розвитку альвеоліту 

сприяє факультативно-анаеробна мікрофлора ротової порожнини, найчастіше 

стрептококи, золотистий і епідермальний стафілококи [15]. Іншими науковцями 

прийнято вважати, що щадна техніка екстракції з мінімальною травматизацією 

зменшую ймовірність розвитку даного ускладнення [57]. Також, є публікації 

науковців, які притримуються точки зору, що при лікуванні постекстракційних 

ускладнень необхідно використовувати сучасні імуномодулятори місцевої дії, а 

також медикаментозні засоби, які володіють антимікробними властивостями і 

одночасно стимулюють процеси регенерації кісткової тканини і слизової 

оболонки [67]. Деякі автори наукових робіт звертають увагу на те, що при 

хірургічних втручаннях у ротовій порожнині мають особливе значення 

розвиток післяопераційних набряків, гематом, місцевих запальних реакцій. Усі 

подальші профілактичні дії вони пов’язують з урахуванням анатомо-

фізіологічних особливостей щелепно-лицьової ділянки: розвиненою 

кровоносною мережею, забрудненістю ротової порожнини мікроорганізмами, 

близькістю осередків хронічної одогтогенної чи тонзилогенної інфекції [45, 46]. 

Проблема профілактики альвеолітів та постекстракційних ускладнень 

залишається актуальною в зв’язку зі збільшенням даних про характер 

ускладнень [88]. Статистика, наведена різними авторами, варіабельна. 

Узагальнюючи дані літератури А.А. Тимофеев [65, 66, 67, 68, 69], наводить 

середні цифри про частоту розвитку цього ускладнення 24-35 % випадків, 

причому його власні спостереження вказують на 33,2 %. Такий високий рівень 

захворюваності не дозволяє стверджувати, що існуючі методи профілактики є 

досить ефективними [10]. Від загальної кількості, що звернулися з 

постекстракційним альвеолітом до 70 % хворих визнані тимчасово 

непрацездатними. Терміни непрацездатності склали від 3-х до 5-ти днів. 

Традиційна терапія виявляється не завжди ефективною, тому лікування 

затягується до 6-9 днів, а в деяких випадках – до 12-14 днів [9, 11, 12, 13, 14]. 
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Приведені дані вказують на соціальний аспект проблеми, яка вимагає 

вирішення у зв’язку із сучасними вимогами суспільства.  

Таким чином, дані, представлені в літературі, свідчать про недостатньо 

високу ефективність методик профілактики альвеоліту, що застосовуються в 

сьогоденні. Значною мірою це обумовлено змінами у місцевому мікробному 

пейзажі. У зв’язку з цим дослідження, спрямоване на розроблення нових 

патогенетично обґрунтованих підходів до запобігання розвитку альвеоліту в 

умовах присутності в кістковій рані кандідо-асоційованої інфекції, 

представляється актуальним. На даний час продовжується пошук нових 

матеріалів і препаратів, що сприяють ліквідації запалення, які не спричиняють 

побічних дій і сприяють репарації кістки. Отже, проблема пошуку засобів та 

методів профілактики залишається актуальною. 

Виходячи з вище наведеного, необхідно відзначити, що пошук нових 

методів профілактики розвитку ускладнень після операції видалення зуба та їх 

лікування триває і донині. Подібна різноманітність відбиває актуальність самої 

проблеми і вимагає її подальшого вивчення [11, 72, 74]. Усе це змушує шукати 

нові підходи до профілактики та лікування, використовувати про- і пребіотики 

як сорбентів і антагоністів патогенної і умовно-патогенної мікрофлори, що 

володіють імуномоделюючою і протизапальною дією [1, 110, 111]. Незважаючи 

на численність робіт по профілактиці і лікуванню альвеолітів, напрямок по 

вивченню показань до призначення ліків у схемі їх лікування, вивчено 

недостатньо, що і послужило підставою для проведення цієї роботи. 

Серед численних засобів, що застосовуються при місцевому лікуванні 

ран, нашу увагу привернули роботи, автори яких застосовували різні групи 

медичних сорбентів, що забезпечують активну очищаючу дію в рані. Розробка 

методів місцевого лікування ран з їх використанням, привела до розвитку 

цілого напрямку, який отримав назву сорбційно-аплікаційної терапії. Активні 

медичні сорбенти повинні володіти необхідним рівнем сорбційної здатності, 

перешкоджати всмоктуванню в тканини відокремленої рани, забезпечувати 

його відтік, видаляти мікробні тіла і продукти їхньої життєздатності, 
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забезпечувати виражену протизапальну, знеболюючу, протинабрякову дію, 

створювати умови для оптимальної репарації [2, 10, 14, 33, 50]. У науковій 

літературі повідомляється про використання у вигляді пов’язки при альвеолітах 

високо гідрофільного полімеру-сорбенту декстрину. Він здатний абсорбувати 

гнійний ексудат, бактерії та їхні токсини. Також має властивості збільшуватися 

в об’ємі у 5 разів та щільно обтурує порожню комірку зуба. Авторами 

зазначено усунення альвеолітних болей у 76 % хворих [54]. Ми зупинили свою 

увагу на допоміжних речовинах, що використовуються в медицині в якості 

формоутворювачів. Наш вибір впав на яблучний пектин, який відносять до 

групи полісахаридів. 

 

1.5. Пектинові речовини. Активні та допоміжні речовини лікарських 

форм 

 

Пектинові речовини – це полімери, основним елементом яких є залишки 

галактуронової кислоти, які входять до його складу і як, приблизно, на 30 % 

залишаються вільними, а решта 70 % – метоксильовані. Ступінь 

метоксилювання поліуронідів визначає їхню розчинність у воді, здатність до 

утворення і рівень міцності желеподібної консистенції. При цьому їхня 

розчинність у воді і желеутворююча властивість пропорційні ступеню їхнього 

метоксилювання (низька, середня і висока) [49, 50]. 

Історія виготовлення, застосування та досліджень пектинів розпочалася в 

кінці 18 століття [48]. Однак, не дивлячись на те, що їх вивчення продовжується 

близько 200 років, хімічну будову цих сполук вияснено лише в другій половині 

20-го століття. Причиною цього являється важкість отримання чистих 

препаратів пектинових речовин у незмінному стані [51]. 

У сучасній медичній практиці використовують широкий асортимент 

достатньо вивчених природних чи синтезованих речовин, які мають властивості 

адаптогенів, радіопротекторів, ентеросорбентів для загального очищення 

організму. У фармацевтичній і харчовій промисловості широко 
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використовуються пектини як пролонгатори, гелеутворювачі, стабілізатори, 

загусники, освітлювачі, водоутримувальні агенти тощо. Для пектину характерні 

і власні властивості – адсорбційні, гастропротекторні, антацидні, 

гіпохолестеринемічні [61, 120]. Низькоетильований пектин має високу 

здатність до комплексоутворення, що сприяє виведенню з організму важких 

металів і радіонуклідів. Це дозволяє використовувати цей природний полімер 

як активну і допоміжну речовину. Пектини мають властивість пролонгувати 

дію ліків [123, 135]. Багатьма дослідниками рекомендується використання 

пектинових речовин – природних слабо кислих іонообмінників, що мають 

властивість зв’язувати іони двовалентних катіонів [3, 137]. Вони можуть 

сорбувати та виводити з організму жовчні кислоти, з їхньою допомогою 

регулюють ліпідний обмін та вміст холестерину в тканинах [145]. Після 

прийому внутрішньо пектини проходять транзитом через травний канал, не 

всмоктується у кров. У шлунку вони утворюють міцні нерозчинні комплекси з 

полівалентними катіонами токсичних, важких і радіоактивних металів. 

Аналогічні нерозчинні комплекси виникають з органічними отрутами (феноли, 

аміни). Крім цього, в кишечнику пектинові речовини створюють кислу реакцію, 

яка несприятлива для розмноження патогенних мікроорганізмів. Завдяки 

переліченим властивостям пектини, як природні ентеросорбенти можуть 

виводити з організму отруйні, баластні, біологічно активні і потенційно 

небезпечні речовини після поглинання або нейтралізації їх в травному каналі. 

Метод ентеросорбції є простий у виконанні, не має абсолютних протипоказань 

і, як правило, не викликає ускладнень [150,151].  

Вільні кислотні (карбоксильні) групи обумовлюють здатність утворювати 

солі (пектинати). У разі наявності в травному тракті радіонуклідів (стронцію, 

цезію, ітрію та ін.), іонів важких металів (свинець, ртуть, кобальт, кадмій, цинк, 

хром, нікель та їх сполуки) пектин зв’язує їх, утворюючи нерозчинні комплекси 

( пектинати, пектати), які не всмоктується і виводяться з організму. Захисна дія 

пектинів пояснюється також тим, що разом із іншими харчовими волокнами 

вони поліпшують перистальтику кишечника, сприяючи більш швидкому 
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виведенню важких металів. Дослідження, проведені українськими вченими в 

Київському НДІ гігієни харчування, в НДІ мікробіології та вірусології АН 

України, показали, що пектини, маючи властивості харчових волокон, можуть 

застосовуватися як добавка до харчового раціону. Отримані в чистому вигляді, 

вони являють собою світлі, інколи з жовтуватим відтінком порошки, без запаху, 

набухають у воді з утворенням гелю. У розчинах пектини осаджують 

органічними розчинниками в вигляді солей полівалентних металів [110]. Вміст 

чистого пектину в порошку коливається від 16 до 25 % [96]. Комплекс 

рослинних волокон містить також у якості супутніх речовин білки, жири, 

мінеральні речовини, пектини, фітин та інші сполуки [109]. Важливим 

джерелом фітосорбентів є фрукти, овочі, зернові культури і продукти їх 

переробки. Значна кількість пектину знаходиться в яблуках, айві, сливах, 

цитрусових, гарбузі і т.д. Отже, для виробництва пектинів у світі є досить 

велика і недорога сировинна база [113]. Тому пектини, використовуються 

досить широко, з метою виготовлення різноманітних фармацевтичних форм та 

засобів. Так, для лікування ран виробник НПЦ «Єлюсан», Росія, випускає 

препарат «Пектинар», у вигляді гелю та серветок. «Пектинар-гель», яким 

просочені стерильні серветки, використовують для лікування гнійних ран, 

трофічних виразок, пролежнів, карбункулів, післяопераційних абсцесів. На базі 

Кубанського медичного інституту, розроблені пектинові плівки. При 

дослідженнях показано, що характерною тенденцією сучасних робіт являється 

використання біосумісних природніх і синтетичних полімерів та їх композицій 

в якості основи покриття раневої поверхні [67, 68]. В інституті ім. 

Скліфосовського використовують 2 % розчин пектину для лікування опікових 

ран, а також для профілактики розвитку гнійно-септичних ускладнень у 

нейрореанімаційних хворих [61, 62]. Для вживання всередину, на основі високо 

очищеного пектину, розроблені і сертифіковані БАД «Пекто», напій 

спеціального призначення «Пекто-21», пектиновий напій «Рос-ПЕКТО» [65]. 

Пектини та продукція на їх основі, виробляються в багатьох країнах світу 

[101]. Препарати, основою яких є пектинові речовини, досить активно 
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розробляються та вивчаються в Україні у вигляді різноманітних 

фармакопейних форм, харчових добавок та харчових продуктів. 

Хімічний склад пектину має унікальну формулу, фізично – пектини 

здатні мати нано-, мікро-, та макрочастини [120]. Усе це надає препаратам на їх 

основі антиоксидантних, антибактеріальних, противірусних та 

радіопротекторних властивостей [110]. Світова фармакопея у своєму складі 

містить пектини, що отримані з різних сировинних джерел. 

На сьогоднішній день усі відомі фармацевтичні препарати являють собою 

певний вид фармацевтичної системи (таблетки, драже; розчини, мазі, 

супозиторії тощо), які складаються з активних фармацевтичних інгредієнтів 

(АФІ) та різних допоміжних речовин [100]. Численні дослідження останніх 

років у клінічних умовах підтверджують, що терапевтичну ефективність та 

безпечність ліків слід оцінювати не за складом (перш за все, присутності 

активної речовини), а сукупними властивостями отриманого за певною 

технологією готового фармацевтичного продукта. Це дало підстави авторам 

припустити, що між активними та допоміжними речовинами, наявними в 

певній фармацевтичній системі, не можна провести чіткої межі [87]. 

З діючих або активних речовин ми зупинили свою увагу на лінкоміцині 

(антибіотик групи лінкозамідів). Він являється одним із найбільш ефективних 

препаратів при лікуванні гострих і хронічних запальних процесів у кісткових 

тканинах. Крім того, він ефективний по відношенню до таких збудників як: 

стрептококи, стафілококи, клостридії, мікоплазми і інших. Хірурги – 

стоматологи в наукових роботах повідомляють, що тип антибіотику, який 

застосовується може впливати на ризик виникнення інфекції [32]. Автори 

описують більш низький рівень виникнення післяопераційних ускладнень при 

використанні лінкозамідів.  

Вибір вітаміну С був обгрунтований його властивостями. Вітамін С – не 

утворюється в організмі людини, здійснює метаболічну дію. Бере участь в 

регулюванні окисно-відновних процесах, синтезу колагену і проколагену, 

вуглеводного обміну, згортанні крові, підвищує стійкість організму до 
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інфекцій, зменшує судинну проникність, сприяє виробленню організмом 

антитіл і стимулює фагоцитарну активність лейкоцитів. 

В Україні з допоміжних речовин у технології ліків є тільки один 

яблучний пектин, що входить в цю групу (Наказ МОЗ України № 336 від 

19.06.2007 «Про затвердження переліків назв допоміжних речовин та 

барвників, що входять до складу лікарського засобу»). Допоміжні речовини – 

це умовна група складових компонентів [14]. 

Незважаючи на великий асортимент допоміжних речовин, що 

використовується в виробництві фармацевтичних препаратів, їхньої чіткої 

класифікації не існує. Залежно від мети використання допоміжні речовини 

поділяють на певні групи. Слід зазначити, що їх фармацевтичний статус 

постійно змінюється і залежить головним чином від якісного складу 

фармацевтичної системи та методу її виготовлення .  

Таким чином, можна констатувати, що на цей час у передових країнах 

світу склався системний підхід до безпечного використання активних і 

допоміжних речовин при виробництві ліків [87]. Нормативи їхньої якості 

періодично переглядаються з урахуванням новітніх інформаційних даних. 

У хірургічній стоматології теж піднімаються подібні питання. У 

післяопераційному періоді результати оперативних втручань у ротовій 

порожнині в значному ступені залежать від фіксації ліків у специфічному 

середовищі ротової порожнини. Для кращої фіксації ліків у ротовій порожнині 

використовують тверді, напівтверді та м’які пов’язки. Прикладом у 

історичному аспекті їхнього використання може бути пов’язка «Циклопласт», 

що виготовлялася «ex tempore» на основі цинку. Також відомі адсорбуючі 

пов’язки на рани, до складу яких входять целюлоза та натрій карбоксил 

метилцелюлоза у вигляді порошкоподібної консистенції [46]. Більш сучасними 

можна вважати склад, який належить до ранозагоювальних засобів, що містить 

натрієву сіль альгінової кислоти, гліцерин, антисептик та воду [54]. Останнім 

часом з’являється все більше наукових робіт із пропозиціями використання 

альтернативних заходів та засобів, які покращують процес загоювання ран при 
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видаленні зубів. Як альтернатива для лікування ран у хірургічній стоматології 

застосовують не медичні засоби [25]. Створення і розширення асортименту 

лікувально-профілактичних засобів на основі рослинних волокон є одним із 

важливих завдань у нормалізації обмінних процесів організму людини і 

профілактики захворювань.  

Загальносвітові тенденції розвитку даної проблеми, не знаходять єдиного 

погляду на курацію хворих при видаленні зубів. Привертає увагу відсутність 

спеціальних лікувально-профілактичних засобів комбінованої дії, спрямованих 

одночасно на профілактику запального процесу та обмеження шкідливих 

впливів факторів зовнішнього середовища на організм людини.  

Підсумковуючі вищенаведене та дані наукової літератури нами було 

виділено три групи факторів, які впливають на загоювання ран у ротовій 

порожнині при операції видалення зубів: І група – загальні – на рівні популяції 

(падіння життєвого рівня, зниження культурного рівня та загально-соматичного 

здоров’я населення, погіршення екологічного середовища); ІІ група – місцеві – 

на рівні організму людини (гігієнічний стан ротової порожнини, захворювання 

тканин пародонту, карієс та його ускладнення, ступінь сенсибілізації 

організму); ІІІ група – технології лікування – на рівні сучасного розвитку 

технологій (лікарські форми, їх вміст та фіксація ліків у специфічному 

середовищі ротової порожнини). 

Новітній підхід до лікування хворих при видаленні зубів має враховувати 

вищенаведені три види груп факторів впливу при загоюванні ран та об’єднати 

їх доцільними заходами та засобами. Сучасні технології лікування і 

профілактики мають підвищити результативність дій лікаря та вказувати на 

його професіоналізм. Використовуючи новітні технології лікування та 

реабілітації хворих у лікаря з’являється більша вірогідність підняття питання 

про гарантії в практичній охороні здоров’я. 

Враховуючи вплив екзогенного та ендогенного середовища на перебіг до- 

та післяопераційного процесу видалення зубів ми не могли обійти увагою 

гігієнічно-профілактичний засіб «Пектодент», який в подальшому виявився 
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найдоцільнішим засобом при формуванні низки заходів при видаленні зубів. 

Попередньо «Пектодент» було розроблено в Івано-Франківському 

національному медичному університеті під керівництвом проф. М.М. Рожка. 

Він виготовляється з природної сировини. Основним його компонентом є 

пектинові речовини. Наша робота доповнила та розширила застосування 

пектинвмісних речовин у хірургічній стоматології.  

Тобто, процес загоювання операційних ран після видалення зубів у 

ротовій порожнині забезпечувався алгоритмом дій лікаря: у доопераційному 

періоді - рекомендаціями щодо гігієни ротової порожнини з використанням 

пектинвмісних гігієнічно-профілактичних засобів; у післяопераційному періоді 

– ізолюванням рани, шляхом накладання пектинвмісної пов'язки та 

одночасному призначенню яблучного пектину всередину з метою екзо- та 

ендогенного впливу пектинів на організм хворого; у періоді реабілітації - 

рекомендувати повторний огляд рани не пізніше ніж 1-2 діб після видалення, 

продовжити застосування пектинвмісних гігієнічно-профілактичних засобів та 

прийом пектину всередину протягом 7 діб після видалення. 

Заключна частина роботи стосувалася соціальних та економічних 

показників, оскільки стоматологічна допомога є специфічною з погляду 

правового врегулювання. Її надання передбачає упредметнений матеріальний та 

не упредметнений результат надання послуг. Гарантії надання стоматологічних 

послуг регламентуються наказом МОЗ України [131, 161]. Тому, вважаючи на 

закономірності сьогодення, що пов’язані з ростом свідомості громадян нашої 

країни (як хворих, так і лікарів) в умовах ринкової економіки дана проблема 

вимагала інноваційних рішень.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Клінічна характеристика хворих при операції видалення зуба 

 

Дослідження проводили з метою вивчення найближчих та віддалених 

результатів ефективності застосування розробленого нами алгоритму дій лікаря 

та комплексу пектинвмісних засобів для ротової порожнини, призначених для 

ендогенної та екзогенної профілактики запальних ускладнень у доопераційному 

періоді та після операції видалення зуба. 

 

2.1.1. Характеристика клінічних груп 

 

Для аналізу клінічної під нашим спостереженням знаходилось 160 

хворих. Оскільки, операція видалення зубів у чоловіків та жінок проводиться 

впродовж всього життя ми відібрали хворих дорослого віку (від 18 до 75 років), 

з них 100 чоловіків і 60 жінок. (табл. 2.1) 

Таблиця 2.1 

Результати розподілу хворих  

 за віком та статтю, яким була проведена операція видалення зуба 

Вік хворих 

Групи і кількість хворих 

Ігрупа 

(контрольна) 20 

чоловік 

ІІ група спостереження 

70 хворих 

III група спостереження 

70 хворих 

Планове 

видалення 

36 хворих 

Ургентне 

видалення 

34 хворих 

Планове 

видалення 

36 хворих 

Ургентне 

видалення 

34 хворих 
 ч ж ч ж ч ж  

18-25 років 5 8 6 3 5 4 

25-40 років 2 3 10 8 11 8 

40-55 років 1 1 12 9 11 10 

55-75 років - - 12 10 11 10 

Разом 
8 12 40 30 38 32 

20 70 70 
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В основу роботи покладені результати лікування хворих, яким була 

проведена операція видалення зуба в період з 2014 по 2017 роки. Хворі 

лікувалися на базі кафедри післядипломної освіти ННІПО ІФНМУ (зав. каф. 

проф. І.В. Палійчук).  

На підставі спектру лабораторних та комплексних клінічних досліджень 

вивчали та порівнювали ефективність дії класичних методик, згідно протоколу 

лікування та розроблених нами медикаментозних схем лікування. Хворі 

основної групи і групи порівняння були ідентичні по віку, статтю, патологією, 

проведеною терапією. Загальний стан організму хворих, стан інших органів і 

систем оцінювали на основі зібраного анамнезу, клінічних, лабораторних і 

інструментальних досліджень, і медичної документації. 

Критеріями включення у дослідження були хворі, які потребували 

проведення операції видалення зуба. Показання для видалення визначали, 

враховуючи рекомендації фахівців. Ургентне видалення зуба проводили при 

агресії запального процесу в періодонті та його підсиленні, не зважаючи на 

раніше проведене терапевтичне лікування. Тобто, у разі розвитку гострого 

гнійного або загострення хронічного запалення в періодонті, яке є джерелом 

запалення в кістці, синуситу, навколо щелепного запального інфільтрату, 

абсцесів, флегмон, лімфаденітів. Плановому видаленню підлягали зуби 

мудрості при ускладненні їхнього прорізування, через дефіцит місця в щелепі. 

Видаляли також зуби при нагноєнні радикулярних кист, у випадках 

неможливості їхнього збережения. Планово видаляли зуби (За Тімофєєвим) при 

хронічному гранулюючому або гранулематозному періодонтиті, які в 

результаті неефективного консервативного лікування залишалися в організмі 

джерелом хронічної інфекції і не піддавалися іншим методам хірургічного 

лікування – резекції верхівки кореня зуба, коронарно - радикулярній сепарації, 

реплантації, гемісекції, ампутації кореня зуба [105]. Планово видаляли зуби з 

ускладненнями, які пов’язані з ендодонтичним лікуванням (перфорація кореня 

зуба, поломка інструмента в важкодоступних місцях кореневого каналу, який 

не можна було пройти із застосуванням електронного мікроскопа), при 
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руйнуванні значної частини коронки зуба, неможливості його 

медикаментозного лікування та використання для ортопедичного 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 

необхідностю усунення аномалій прикусу за ортодонтичними показаннями. 

Критеріями виключення хворих служили: наявність виражених 

захворювань серцево-судинної системи (стенокардія ФК III-IV, постінфарктний 

кардіосклероз з недостатністю кровообігу III ступеня, порушення ритму серця); 

хронічні захворювання легень (в стадії загострення, з дихальною 

недостатністю); захворювання нервової системи (порушення мозкового 

кровообігу, епілептичні напади в анамнезі); ендокринні захворювання 

(цукровий діабет I типу і в стадії декомпенсаці, тіріотоксикоз, феохромоцитоз); 

захворювання системи крові і гемостазу; гострі інфекційні захворювання; 

онкологічні захворювання; хворі з алергічними реакціями на лікарські 

препарати; особи, що зловживають алкоголем, з медикаментозною чи 

наркотичною залежністю. Такі хворі направлялися на стаціонарне лікування. 

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 
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(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. 

Оцінку ефективності розробленого лікувально-профілактичного 

комплексу пектинвмісних засобів для попередження альвеолітів проводили на 

основі клінічних, мікробіологічних, лабораторних, цитологічних, біохімічних 

досліджень у динаміці алгоритму дій лікаря та, згідно лікарських рекомендацій, 

самостійних зусиль хворого. Найближчі клінічні дослідження проводили 

щоденно з дня звернення хворого та на 1-й, 3-й, 7-й та 14-й дні після екстракції. 

Усім хворим, що зверталися з метою видалення зуба проводилися прицільні 

рентгенологічні дослідження. 

Обрані нами об’єктивні та суб’єктивні клінічні методи досліджень 

дозволили в подальшому достовірно оцінити клінічну ефективність 

розроблених нами алгоритму, як заходу та нових засобів профілактики 

розвитку альвеолітів. 

 

2.2. Методи комплексного стоматологічного обстеження хворих 

 

2.2.1. Методи клінічного обстеження хворих 
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Обстеження хворих проводили за класичною схемою. При опитуванні 

хворих, від вияснення скарг та їх індифікації переходили до детального збору 

анамнезу. Звертали увагу на характер перенесених захворювань і оперативних 

втручань, наявність супутніх захворювань внутрішніх органів, характер і об’єм 

раніше проведеного лікування. Особливу увагу звертали на скарги хворого 

відносно суб’єктивних характеристик болю. В анамнез включалися відомості 

про спадковість, професію, шкідливі звички, спосіб життя, гігієнічні навички, 

регулярність чистки зубів. Дослідження стоматологічного статусу проводили в 

динаміці спостереження по загальноприйнятій методиці з метою оцінки стану 

всіх тканин ротової порожнини, особливо в ділянці операційного поля в до- та 

післяопераційному періоді.  

Клінічний огляд ротової порожнини починали з оцінки стану губ та 

слизової оболонки присінку рота. Визначали їх цілісність, колір, податливість, 

рівень прикріплення слизової, її тяжів, вуздечок язика і губ, зміну кольору 

слизової оболонки ясен (гіперемія, ціаноз), гіпертрофію ясенного краю, 

наявність і характер ексудату пародонтальних кишень, наявність 

кровоточивості ясен, патологічної рухомості зубів. Визначали характер 

прикусу, звертали увагу на кількість зубів, їх цілісність, колір, стійкість, 

наявність і збереження пломб, вкладок, коронок. Фіксувалася зубна формула. 

Визначалась реакція зубів на перкусію, зондування, термічні і хімічні 

подразники.  

Хворим другої і третьої груп спостереження після операції видалення 

зуба, були дані загальні рекомендації рекомендації: не полоскати рот після 

операції видалення зуба, не курити, не вживати алкоголь, уникати важкої 

фізичної праці, уникати гарячих рідин та твердої їжі. Зуби рекомендували 

чистити щіткою, при цьому проявляти обережність в ділянці післяопераційної 

рани. 

Дані обстежень заносили в розроблені нами карти. Карту комплексного 

(стоматологічного) обстеження хворих подано в додатках (Додаток Б). 



59 
 

Гігієнічний стан ротової порожнини визначали шляхом виявлення 

зубного нальоту за допомогою ІГ Ю.А. Федоровим і В.В. Володкіною, 

враховуючи зручність його застосування. Губну поверхню нижніх шести 

фронтальних зубів зафарбовували розчином Люголя і оцінювали ступінь 

зафарбовуваності зубів: 5 балів – зафарбування всієї поверхні зубів; 4 бали – ¾ 

поверхні зуба; 3 бали – ½ поверхні зуба; 2 бали – ¼ поверхні зуба; 1 бал – 

відсутність зафарбування. Розрахунок проводився по формулі : ГІ=У/6, де У – 

сума значень індексу. Гігієнічний індекс оцінювали таким чином: 

1,1-1,5 бала – добрий ІГ; 

1,6-2,0 бала – задовільний ІГ;  

2,1-2,5 бала – незадовільний ІГ;  

2,6-3,4 бала – поганий ІГ;  

3,5-5,0 балів – дуже поганий ІГ. 

Інтенсивність і розповсюдженість запального процесу в яснах визначали 

за допомогою проби Ш-П. Пробу Шиллєра-Писарєва (Ш-П) проводили 

грунтуючись на відомому факті: вміст глікогену збільшується при запальних процесах 

у яснах, про що свідчить інтенсивність зафарбовування ясен (від світло-жовтого до 

темно-коричневого), яка прямо пропорційна ступеню важкості запального процесу. 

Для зручності проведення статистичної обробки використовували 5-ти бальну систему 

тестування від 0 до 4-х. 

 

2.2.2. Методи визначення швидкості загоювання рани 

 

За основу, для об'єктивної оцінки швидкості загоєння рани, взяли 

планіметрію методики Л.Н. Попової (1942). Дану методику ми удосконалили 

шляхом заміни паперового носія інформації на електронний за допомогю 

комп’ютерної програми lpSquare. 

Суть методики: після видалення зуба фотографували комірку цифровою 

камерою із гнучким світловодом. Камеру підключали до комп’ютера. За 

допомогою програми lpSquare, отримували зображення лунки. Малюнок 
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сканували, підраховували площу рани. Вимірювання повторювали на 1-й , 3-й, 

7-й, 14–й дні після операції та вираховували відсоток зменшення площі раневої 

поверхні за добу, по відношенню до попереднього заміру, за формулою: 

▲S=(S-Sn)100 

S•t ,  

де, S – величина площі рани при попередніх замірах;  

Sn – величина площі рани в момент дослідження,  

t – число днів між першим і наступним замірами. 

Планіметричні дослідження проводили удосконаленим нами методом 

Попової на 3, 5, 7, 14 доби (рацпропозиція № 12 ̸ 760). Метод Попової для 

досліджень ми обрали у зв’язку з тим, що він носить об’єктивний характер. 

Суть метода полягає в тому, що на комірку видаленого зуба слід було нанести 

прозору кальку, обвести краї рани, вирізати та перенести кальку на папір із 

накресленою міліметровою сіткою, щоб вирахувати її площу. Практичне 

використання даного методу досить громіздке та витратне за часом. Рішення, 

по його вдосконаленню, було прийнято нами саме з метою економії часу. 

Суть нашого методу зводилася до наступного: у 1-шу добу досліджень 

після видалення зуба ми фотографували комірку цифровою камерою з гнучким 

світловодом. Камеру підключали до комп’ютера. За допомогою програми 

lpSquare, отримане зображення відкривали. Працюючи в програмі за 

допомогою інструмента «олівець» обводили зображення комірки видаленого 

зуба по контуру. За допомогою інструмента «заливка по границі» 

замальовували фігуру всередині контуру. Трекбаром «Калібровка» калібрували 

вимірювальні лінійки. Натискали на кнопку «Вирахувати». Після натискання на 

кнопку в нижній частині вікна програми могли бачити значення площі контуру 

зображення видаленого зуба, його периметр, висоту і ширину. Також програма 

дозволяла вираховувати загальну площу декількох фігур. Програма lpSquare не 

потребує інстиляції, має невеликий розмір і не вимоглива до ресурсів 

комп’ютеру. Таким чином, за допомогою коп˙ютерної програми lpSquare, нами 

був удосконалений спосіб планіметрії ранової поверхні. Запропонований метод 
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є простий у використанні і дозволяє скоротити час на обрахунки в десятки 

разів. 

Відомо, що найбільш демонстративним клінічними показниками 

швидкості загоювання рани є ознаки заповнення раневого дефекту 

грануляціями, та її епітелізація. Фізіологічне загоювання сприяє їхньому 

поступовому зменшенню та закритю поверхні рани. Швидкість загоювання 

рани є об’єктивною величиною, що характеризує зміну площі ранової поверхні 

за одиницю часу. Планіметричний метод дослідження є одним із основних 

методів визначення темпів загоєння ран, завдяки якого достовірно відбувається 

реєстрація швидкості зменшення раневої поверхні в часі. Однак, абсолютні 

планіметричні величини, які дозволяють об’єктивно оцінити стан рани, не 

відображають ступінь вираженості патологічних процесів. Тому, при 

проведенні планіметричних досліджень ранового дефекту, крім загальної площі 

рани, також вираховували такі показники, як площа грануляційної тканини та 

площа епітелізації стосовно загальної площі. Дозвільні здатності використаної 

нами техніки чітко відслідковували межі їхнього поширення. Оцінку швидкості 

зменшення геометричних розмірів рани в см² проводили за показником 

зменшення площі рани у відсотках за добу. Щоб оцінити стан ранової поверхні, 

вивчали терміни очищення рани від гнійно-некротичних мас, час появи 

грануляцій та початку крайової епітелізації, а також терміни повної епітелізації 

поверхні рани. Середньостатистичне відхилення, розраховували за формулою: 

ơ²=P(1–P); ơ=√ơ²; ơ≤1 – допустиме відхилення. Статистичну обробку 

результатів виконували в програмному пакеті Statsoft STATISTICA. 

 

2.2.3. Методи визначення показників зміни рН ротової рідини в 

часовому аспекті. 

 

Обирали оптимальний час вимірювання з 10 до 12 годин дня. 

Вимірювання проводили натще або за 2 години після вживання їжі. 

Вимірювання рН ротової рідини визначали за допомогою набору лакмусового 
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паперу «Universal Indicator Paper». Метод визначає кількість іонів водню в 

рідинах. Стандартну смужку з набору занурювали в відповідний розчин на 3 

секунди, порівняли з колірною шкалою та обчислювали значення. Вивчали 

зміни рНротової рідини в часовому аспекті під дією різних засобів 

антисептичної обробки, гігієни ротової порожнини та лікувальних пов'язок [48]. 

Сутність даного методу полягає в вивченні динаміки змін значень рН ротової 

рідини в хворих під впливом пектинвмісних засобів до та на 1-й,3-й,7-й,14-й, 

дні після їхнього використання. Дані заносили в карти та піддавали 

статистичній обробці із подальшим аналізом. 

 

2.2.4. Методика дослідження якісної характеристики болю 

 

Якісну характеристику болю досліджували методом, що запропонований 

одним із засновників сучасної теорії болю - Роналдом Мелзаком. Клінічно, при 

оцінці інтенсивності та особливостей больового синдрому застосовували 

візуально-аналогову шкалу, а також анкету болю МакГілл (McGill Pain 

Questionnaire, MPQ). Візуально аналогова шкала болю призначена для оцінки 

інтенсивності больового синдрому. Оцінка болю є суб’єктивним клінічним 

методом. 

Візуально-аналогова шкала болю. Хворому пропонували визначити 

інтенсивність болю в момент проведення тесту або певного проміжку часу, для 

чого необхідно відмітити точку на 10-сантиметровій шкалі, лівий край якої 

відповідає визначенню «Болю нема», а правий – «Біль нестерпний» (рис. 2.1.). 

Результатом тесту вважали відстань від лівого краю шкали до точки, 

поставленої хворим, виражене в сантиметрах чи міліметрах (або в балах від 0 

до 10). 
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Рис.2.1 Візуально-аналогова шкала болю. 

 

Тест містить сімдесят вісім найбільш вживаних слів, що описують біль. 

Слова в шкалі, розподілені по двадцяти класам із наростанням смислового 

значення. Перший клас (з 1-го по 13-ий) – дозволяє дати характеристику на 

сенсорному оціночному рівні. Другий клас (з 14-го по 18-ий) – дозволяє 

хворому концентруватися на емоційному аффектному рівні. Третій клас (з 19-

го по 20-й) – допомагає визначити силу больових відчуттів. Характеристики 

болю одержували за трьома шкалами, згідно з опитувальником Р. Мелзака 

(Додаток В). 

Обстежуваний повинен був відзначити одне слово, яке найбільш точно 

відображає його больові відчуття, в будь-яких (не обов'язково у кожному) з 20 

класів. Далі вираховували два основні показники: 1-й – ранговий індекс болю 

(сума порядкових номерів, зверху вниз вибраних слів у класах або їх середньо 

арифметична величина) та 2-й – число вибраних слів. 

Шкала McGill дозволяла виміряти сенсорну, емоційну і кількісну складові 

больового синдрому. Отримані дані, не фіксувалися абсолютними значеннями 

(не параметричні) і були використані нами як суб’єктивні параметри, що 

піддавалися статистичній інтерпретації. 

Анкета болю МакГілл (McGill Pain Questionnaire, MPQ): 

1. біль охоплюючий, пульсуючий, смикаючий, стегаючий; 

2. біль подібний: електричному розряду, сильному удару струму, 

пострілу; 

3. біль колючий, свердлячий, вибухаючий; 

Різко виражений 

больовий 

синдром 

Виражений 

больовий 

синдром 

Помірно 

виражений 

больовий 

синдром 
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4. біль гострий, ріжучий, смугаючий смугастий, шматуючий 

пошматований; 

5. біль щемливий, зтискуючий стискаючий, давлячий той, що тисне; 

6. біль, що тягне, викручує, виривається, виламується; 

7. біль гарячий, пекучий, палючий; 

8. біль сверблячий, що жалить, щипає; 

9. біль тупий, ниючий, розколюючий той, що розколює; 

10. біль розпираючий, розтягуючий, розриваючий; 

11. біль обширний захоплюючий великі ділянки, проникаючий, 

розлитий, пронизуючий; 

12. біль царапаючий що дряпає, що б'ється, саднить, гризе; 

13. біль глухий, що сковує, леденить. 

Аффектна шкала: 

14. біль стомлює, вимотує; 

15. біль визиває почуття нудоти, задухи; 

16. біль викликає почуття тривоги, страху, жаху; 

17. біль пригноблює, дратує, злить, приводить в лють, доводить до 

відчаю; 

18. біль знесилює, глушить, засліплює. 

Інтенсивність болю: 

19. біль-досада, біль-страждання, біль-мука, біль-катування; 

20. біль слабкий, помірний, сильна, найсильніша, нестерпна. 

 

2.3. Лабораторні методи обстеження хворих  

 

2.3.1 Методи цитологічних досліджень мікробного та клітинного 

пейзажів ротової порожнини проведені іn vіvо 

 

Забір матеріалу для обстеження проводився вранці натще до чистки зубів 

та полоскання ротової порожнини. Стоматологічним шпателем забирався наліт 
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із язика і щік, матеріал із пародонтальних кишень – зондом. Тонким шаром 

його наносили на знежирене стерильне скло, фіксували. Мазок висушували при 

кімнатній температурі. Забарвлення проводилось за методом Паппенгейма – 

Крюкова [44]. 

Реактиви: 1. Готовий барвник-фіксатор Мая-Грюнвальда, що складається 

з еозин-метиленового синього в метиловому спирті. 2. Свіжий розчин фарби 

Романовського (1-2 краплі фарби на 1 мл дистильованої води). 3. Нейтральна 

дистильована вода. 

Комбіноване забарвлення відбувалося фіксатором-барвником Мая-

Грюнвальда і фарбою Романовського, що давало можливість диференціювати 

складові частини клітин. Бактеріоскопічне дослідження мазка проводили за 

допомогою мікроскопа Primo-Star Zeiss Plan –Acromat при збільшенні в 1000 

разів. У препараті проводився опис бактеріальної і грибкової мікрофлори, а 

також кількісне її визначення в полі зору в різних групах хворих до- та після 

лікування. Отримані результати заносили в карти. 

Лабораторними методами іn vіvо оцінювали: дані бактеріоскопічного 

аналізу клітин епітелію, мікрофлори з ротової порожнини, що була взята в 

вигляді мазків з ділянок язика, щоки, пародонтальних кишень. Клінічні 

лабораторні дослідження під час лікування проводили в перше відвідування (до 

початку лікування), на 7-й, та 14- й день досліджень лікувального процесу. У 

випадках, прийнятого рішення про видалення зубів, бралися до уваги дані 

аналізу мікрофлори, що була взята із комірки видаленого зуба в перше 

відвідування (до початку лікування), на 2-й, та 7-й день досліджень. 

 

2.4. Методика рентгенологічних досліджень 

 

Рентгенологічними методами оцінювали: стан кісткової тканини, 

резорбцію кісткової тканини, наявність кісткових кишень, стан періодонтальної 

щілини відносно тканин зуба, періапікальні ділянки зуба. Аналізу піддавалися 

прицільні знімки. 
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2.5. Методика біохімічних досліджень у ротовій рідині 

 

Для біохімічних досліджень обрана РР, як простий, доступний 

неінвазивний для дослідження у значних кількостях матеріал. Водночас, ротова 

рідина повною мірою розкриває патогенетичні ланки розвитку запального 

процесу. Відомо, що РР є поліфункціональним біологічним середовищем 

організму людини, має складний якісний і кількісний склад, який змінюється в 

залежності й від загального стану хворого та від процесів, що протікають у 

щелепно-лицевій ділянці [78]. Виникнення і розвиток запального процесу в 

ЩЛД завжди находить відображення в зміні біохімічних параметрів ротової 

порожнини. Хворим визначали у РР лужну і кислу фосфатазу, гідроксипролін, 

супероксиддисмутазу, загальний білок, окисну модифікацію білків.  

Визначення активності кислої фосфатази (КФ) у ротовій рідині 

проводили за допомогою реактивів фірми «Вітал Діагностік СПБ» (Росія), 

уніфікованим методом за «кінцевою точкою». Принцип методу полягає в тому, 

що кількість п-нітрофенолу, що утворився за одиницю часу, пропорційна 

активності фермента і визначається за оптичною щільністю взірця на 

спектрофотометрі при довжині хвилі 405 нм. Активність КФ визначали за 

калібрувальною шкалою. Визначення активності лужної фосфатази (ЛФ) у 

ротовій рідині визначали за допомогою набору реактивів фірми «Філіст-

Діагностика» (Україна). Принцип методу полягає в тому, що цей фермент 

розщеплює феніл фосфат з утворенням фенолу і фосфату. Фенол із 4-

амінофеназолом у присутності пері адату натрію дає червоне забарвлення. 

Активність фермента є пропорційною до прирощення оптичної щільності 

розчину. Визначення проводили на спектрофотометрі при довжині хвилі 500-

600 нм. Розрахунок активності ЛФ здійснювали за формулою: 

С=Е досл.×8300:Е кал.×нмоль/ (с•л), де  

С- активність ЛФ,нмоль/(с•л); 

Е досл.- оптична щільність дослідної проби, одиниці оптичної щільності; 
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Е кал. – оптична щільність каліброваної проби, одиниці оптичної 

щільності; 

Концентрацію загального білка визначали біуретовим методом із 

використанням реактивів фірми «Сімко» (Україна), який ґрунтується на 

утворенні комплексу пептидних зв’язків білка з сульфатом міді в лужному 

середовищі. Інтенсивність фіолетового забарвлення комплексу прямо 

пропорційна до концентрації білка в ротовій рідині. Визначення вмісту 

оксипроліну (гідроксипроліну) в ротовій рідині проводили за методом, який 

ґрунтується на окиснені гідроксипроліну гідрогену пероксидом до піролу в 

лужному розчині за наявності іонів купруму, видаленні надлишку гідрогену 

пероксиду і утворенні рожевого забарвлення з 

парадиметиламінобензальдегідом у кислому середовищі. Інтенсивність 

забарвлення розчину пропорційна концентрації гідроксипроліну. Визначення 

проводили за допомогою спектрофотометра при довжині хвилі 540 нм. 

Обраховували за формулою: 19×ЕД×7, 626, де ЕД – дослідна проба. 

Окисні модифікації білків (ОМБ) – це інтегральний показник 

ушкодження структур білкових молекул та біологічно активних сполук білкової 

природи (ферментів, гормонів). Визначали ОМБ за методикою Е.Е. Дубініной і 

співавторами, яка базується на взаємодії окисневих амінокислотних залишків 

білків із 2,4 диніторофенілгідразином (2,4 – ДНФГ) з утворенням похідних 2,4 – 

динітрофенілгідразону. Визначення оптичної густини альдегідо- і 

кетоноподібних динітрофенілгідразонів нейтрального (при довжині хвилі 356 

нм і 370 нм) і основного (при довжині хвилі 430 нм) характеру здійснювали на 

спектрофотометрі.  

Активність супероксиддисмутази (СОД) визначали за здатністю фермента 

конкурувати з нітротетразолієм за супероксидні аніони за методом С. Чевари і 

співавторів. Принцип методу ґрунтується на відновленні нітротетразолію 

супероксидними радикалами, які утворюються при реакції між феназин-

метасульфатом і відновленою формою нікотинаміддинуклеотиду (NAD˙Н). 



68 
 

Утворення нітроформазану, продукта відновлення нітротетразолію, блокується 

наявністю в пробі СОД. 

 

2.6. Експериментальні дослідження 

 

2.6.1. Бактеріологічні дослідження яблучного пектину in vitro 

 

З метою досягнення стерильності пектину при виготовленні 

пектинвмісних форм, призначених для профілактики альвеолітів, яблучний 

пектин упаковували в крафт-пакет із товщиною шару пектину до 0,2 см, 

стерилізували методом ультрафіолетового випромінювання УФ-камері 

протягом 10-ти, 15-ти, 30-ти, 45-ти та 60 хв. Для дослідження нами були взяті 

зразки пектину 3-х різних виробників, що поставляють яблучний пектин в 

Україну для потреб фармакологічної промисловості. 

 

2.6.2. Мікробіологічні методи досліджень пектинвмісних засобів в 

умовах in vitro 

 

Для дослідження використано стерильний яблучний пектин та його 

композицію з лінкоміцином (50 мг/г). Дослідження проводилися згідно вимог 

до апробації новостворених засобів на пектиновій основі. 

В якості тест-штамів використано штами стафілококів та стрептококів як 

основних збудників нагнійних ускладнень після операцій екстракції зубів: 

колекційний штам Staphylococcus aureus 209-Р (ATCC 6538-P), а також клінічні 

ізоляти S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus, -гемолітичний стрептокок 

групи G, -гемолітичний стрептокок Streptococcus constellatus, -гемолітичні 

стрептококи Streptococcus salivarius і Streptococcus mitis. Клінічні штами 

мікроорганізмів було виділено з раневого ексудату хворих з ускладненим 

перебігом післяопераційного періоду після екстракції зубів. Їх ідентифікували 

на основі морфологічних, культуральних властивостей та біохімічних 
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мікротестів за допомогою наборів «STAPHYtest 16» та «STREPTOtest 16» 

(Lachema, Чехія). Культивування стафілококів здійснювали на звичайному 

агарі, стрептококів – на кров’яному агарі [135]. 

Бактерицидні властивості пектинових ранозагоюючих засобів вивчали 

при культивуванні тест штамів на поживному агарі з додаванням 20 мг/мл       

(2 %), 10 мг/мл (1 %), 5 мг/мл (0,5 %) і 2,5 мг/мл (0,25 %) яблучного пектину та 

його композиції з лінкоміцином. На поверхню чашок наносили по 100 мкл 

суспензій добових культур тест-штамів, стандартизованих за еталоном 

оптичної мутності (5105 КУО/мл). Контрольне дослідження виконано на 

чашках з поживним агаром без пектину. Після 24-годинної інкубації в 

термостаті при температурі 37°С порівнювали інтенсивність росту культур на 

контрольній і дослідних чашках. Одержували цифрові зображення посівів на 

чашках, обробку яких (підрахунок колоній) здійснювали за допомогою 

комп’ютерної програми TotalLab TL120 v 2008 (Nonlinear Dynamics Ltd.).  

У другій серії експериментів вивчали вплив експозиції з пектиновими 

препаратами на життєздатність золотистого стафілокока в суспензії. 

Колекційний штам S. aureus 209-Р (ATCC 6538-P) додавали до розчинів 

досліджуваних препаратів в концентраціях 5 мг/мл (0,5 %) і 2,5 мг/мл (0,25 %) в 

кінцевій кількості 105 КУО/мл. Одержані мікробні суспензії поміщали на 

шейкер при кімнатній температурі на 1 добу. Негайно після їх виготовлення, а 

також через 2, 6 та 24 год. відбирали по 100 мкл зразків для посіву на чашки з 

агаром і підрахунку числа колоній. Контрольні досліди виконували зі 

стерильним фізіологічним розчином. 

Динаміку росту мікробних культур на рідкому середовищі з додаванням 

пектину оцінювали за наростанням їх оптичної щільності. У лунки 96-лункових 

плоскодонних полістиролових планшет вносили по 200 мкл поживного 

середовища, попередньо засіяного тест-культурами (рівень кінцевого 

мікробного навантаження 105 КУО/мл). Пектин додавали в поживне 

середовище перед інокуляцією культур у концентраціях 20 мг/мл (2 %), 10 

мг/мл (1 %) і 5 мг/мл (0,5 %). Для контролю паралельно виконували посіви 
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культур на середовище без пектину. Дослідження з кожним штамом при усіх 

описаних варіантах складу культурального середовища виконували паралельно 

в 4 комірках планшету. Оптичну щільність середовища (OD495) реєстрували за 

допомогою спектрофотометра АКИ-01-Ц при 495 нм безпосередньо після 

внесення культур у комірки та через 18 год інкубації в термостаті при 37°С в 

герметичній камері з достатнім рівнем вологості. Визначали середні значення 

приросту оптичної щільності середовища при кожному варіанті проведення 

досліду. 

Для вивчення співвідношення між планктонною фазою і біоплівкою 

бульйонні культури, містили планктонну фазу мікроорганізмів, переносили 

мікропіпеткою у відповідні комірки нового планшета після чого визначали їх 

оптичну щільність. Комірки \ планшета з біоплівками однократно промивали 

фосфатним буфером (рН 7,2). Після додавання нової порції буферу їх старанно 

ресуспендували мікропіпеткою і визначали оптичну щільність одержаних 

суспензій. 

Вплив пектинів на адгезію мікробних культур до полімерної поверхні та 

їх здатність утворювати біоплівки вивчали за методом A.Nostro і співавт [135]. 

У комірки плоскодонних полістиролових планшет вносили по 200 мкл 

поживного середовища (з різними концентраціями пектину та без нього), 

попередньо засіяного тест-культурами (рівень кінцевого мікробного 

навантаження 105 КУО/мл). Після 24-годинної інкубації при 37°С середовище з 

планктонною фазою мікроорганізмів видаляли. Мікроорганізми, які не 

адгезували, видаляли з комірок у процесі 3-кратного промивання фосфатним 

буфером (рН 7,2). Адгезовані мікроорганізми, які формували біоплівки на дні і 

стінках комірок, фіксували впродовж 1 год фіксатором Bouin пікринова 

кислота–формалін (40 %)–оцтова кислота (73:25:2). Після видалення фіксатора 

комірки повторно тричі промивали фосфатним буфером. Біоплівки адгезованих 

бактерій забарвлювали впродовж 10 хв 0,2 % розчином кристал віолету. 

Надлишок барвника видаляли і комірки промивали дистильованою водою. У 

промиті комірки вносили по 250 мкл етанолу для вивільнення барвника і 
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вимірювали оптичну щільність при 495 нм. Дослідження з кожним штамом при 

різних варіантах складу культурального середовища виконували паралельно в 4 

комірках планшету і визначали середні значення інтенсивності забарвлення 

біоплівок. 

Дослідження засобів «Пектодент» – порошок на предмет живильного 

середовища проводили на 20-ти пробах (по 10 проб для кожного з гігієнічних 

засобів). Для цього 20 пробірок заповнювали 5 мл стерильного ізотонічного 

розчину натрію хлориду. У 20 пробірок з них добавляли по 1г «Пектодент» – 

порошку. Контролем слугували 10 пробірок, заповнені стерильним м'ясо-

пептонним бульйоном (МПБ). Вміст пробірок з пектинвмісними засобами 

доводили до t 37º С і ретельно перемішували. Після чого в кожну з пробірок 

вводили посів 0,05 мл зависі одноденної культури Е. сoli з розрахунку 100 тис 

мікробних тіл в 1 мл за допомогою мікробного стандарту. Пробірки поміщали в 

термостат при t 37º С на 24 години, враховували наявність помутніння 

середовища, а також пересівали культуру на м'ясо-пептонний агар (МПА) в 

чашки Петрі. Надалі пересіви витримували в термостаті при t 37ºС 24 години і 

визначали інтенсивність росту бактерій на чашках шляхом підрахунку числа 

колоній за допомогою спеціального апарату для підрахунку числа колоній 

мікроорганізмів на поживних середовищах. 

 

2.6.3. Методи дослідження швидкості вивільнення лікарських 

речовин із формоутворюючих основ стоматологічних пов'язок в дослідах in 

vitro 

 

Важливе практичне значення для забезпечення лікувального ефекту 

препарату має характер (повнота та швидкість) вивільнення лікарської 

речовини. Вивільнення – тільки перший біофармацевтичний етап на шляху 

потрапляння лікарських речовин до організму хворого. Для лікарських речовин, 

які діють місцево, важливо, щоб вивільнення проходило достатньо повно, 
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тривалий час та із заданою швидкістю, що дозволяло створювати в тканинах 

необхідні концентрації лікарського препарату. 

 Для вивчення впливу типу носія на ефективність препаратів було 

досліджено основи різної природи, які дозволені МОЗ України. Основною 

вимогою до носія, як майбутньої основи стоматологічної пов'язки, була їх 

гідрофільність – здатність тривалий час утримуватись на вологій слизовій 

оболонці ротової порожнини та утворювати мазі, гелі чи пасти на водному 

розчиннику. Матеріалами для порівняння в наших дослідженнях були обрані 

допоміжні речовини: поліетиленоксид, яблучний пектин, натрій 

карбоксиметилцелюлоза. 

Поліетиленоксид. Добре розчняється в воді та спирті. Гігроскопічний –

має здатність поглинати воду з поверхні шкіри. Володіє пом’якшуючими 

властивостями, використовується як консервант та засіб, що попереджує 

висихання. Являє собою білий або сіруватий порошок без запаху і смаку, здатний 

до набухання в воді. У концентрації 4-6 % застосовується як формоутворювач у 

мазях, кремах, гелях. Кожному з груп зразків було присвоєно порядковий номер. 

Серійність складала N = 10 в кожному. Згідно порядкових номерів усі модельні 

зразки піддавалися одночасному нагріванню в термостаті. У кожному номері 5 

чашок серії закривали, 5 - лишали відкритими. Дані фіксували через 15, 30, 45 

хв та 6 годин. 

Поліетиленоксиди (ПЕО-4000) – являють собою полімери оксиду етилену. 

Консистенція і властивості ПЕО залежать від ступеня полімеризації. Вони 

можуть бути у різних агрегатних станах – від в'язких прозорих рідин, до твердих 

речовин білого кольору. ПЕО добре розчинні в воді і спирті, мало чутливі до 

зміни рН, стабільні при зберіганні, малотоксичні. Основи для мазей являють 

собою суміш рідких та твердих ПЕО, що мають вязкопластичну консистенцію. 

Гліцерин (трьохатомний спирт) – безбарвна прозора в’язка рідина зі 

слабким специфічним запахом. Добре розчняється у воді та спирті. 

Гігроскопічний – має здатність поглинати воду з поверхні шкіри. Володіє 
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пом’якшуючими властивостями, використовується як консервант та засіб, що 

попереджує висихання. 

Яблучний пектин. Із усіх видів пектинів в Україні в якості допоміжних 

речовин в технології ліків дозволений яблучний пектин. Пектини – це 

високомолекулярні сполуки, що являють собою за структурою 

полігалактуронову кислоту, частково етерифіковану метанолом. Розчини 

пектинів мають високу желюючу здатність. 

Натрій карбоксиметилцелюлоза (Nа-КМЦ) – натрієва сіль простого ефіру 

целюлози і гліколевої кислоти. Являє собою білий або сіруватий порошок без 

запаху і смаку, здатний до набухання в воді. У концентрації 4-6 % застосовується 

як формоутворювач у мазях, кремах, гелях. 

Із інгредієнтів готувалися суміші – модельні зразки, які поміщали в чашки 

Петрі. Кожному із груп зразків було присвоєно порядковий номер. Серійність 

складала N=10 в кожному. Згідно порядкових номерів всі модельні зразки 

піддавалися одночасному нагріванню в термостаті. У кожному номері 5 чашок 

серії закривали, 5 - лишали відкритими. Дані фіксували через 15, 30, 45 хв та 6 

годин. 

Вивільнення лікарських речовин із модельних зразків проводили в 

дослідах in vitro методом дифузії в агаровий гель, відомий за назвою «агарових 

пластинок». Метод засновано на утворенні забарвленої зони в результаті 

взаємодії аскорбінової кислоти із 2,6 – дихлоріндофенолятом натрію з 

утворенням рожевого забарвлення на синьому фоні. Для цього 3 % агаровий 

гель із додаванням реактиву (2,6 – дихлоріндофенолятом натрію) розливали в 

чашки Петрі з горизонтальною поверхнею дна двома порціями по 20 мл. Після 

застигання першої порції агару на її поверхню в кожну чашку поміщали 3 

циліндри з нержавіючої сталі з зовнішнім діаметром 9 мм, потім заливали 

другий шар агару. Після застигання другого шару циліндри виймали і в 

комірки, що утворилися, поміщали досліджувані зразки паст по 0,2 г. Чашки 

закривали і витримували в термостаті при 45˚С три рази по 15 хв та через 6 год. 

Для кожного зразка вимірювали діаметр забарвленої зони в мм [48, 49, 50]. 
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2.7. Методи статистичного аналізу результатів досліджень 

 

Статистичну обробку отриманих клініко-лабораторних і 

біофармацевтичних досліджень здійснювали персональним комп’ютером на 

основі прикладної програми програмного забезпечення табличного процесора 

«Microsoft Exsel» для роботи з електронними таблицями. Обробляли матеріал 

методами парної статистики, а також застосовували метод відмінності з 

використанням t – критерію Ст'юдента за допомогою пакету «Statistika 7.0». Усі 

результати викладено у вигляді М+ m, де М – середнє значення показника, m – 

стандартна похибка середнього. Результати вважалися вірогідними в тому 

випадку, коли коефіцієнт достовірності був меншим або дорівнював 0,05. 

Інтенсивність росту бактерій на чашках Петрі та в суспензіях при 

мікробіологічних дослідженнях in vitro визначали шляхом підрахунку числа 

колоній за допомогою спеціального апарату для підрахунку числа колоній 

мікроорганізмів на поживних середовищах. Для статистичної обробки 

результатів застосовано методи варіаційної статистики, одно- і двофакторний 

дисперсійний аналіз (ANOVA).  

Розрахунки абсолютного ризику показника відношення шансів проводили 

на базі «Microsoft Exsel». 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ ПЕКТИНВМІСНИХ ФОРМ ДЛЯ 

ПРОФІЛАКТИКИ АЛЬВЕОЛІТІВ 

 

3.1. Бактеріологічні дослідження стерильності яблучного пектину 

 

Стерилізація фармакопейного яблучного пектину відбувалася згідно 

прийнятих норм. Усі результати, що отримані нами були аналогічними, тому 

потреб у деталізації цифрового матеріалу не було. Всього було взято 6 проб по 

10 зразків у кожній. Результати бактеріологічного дослідження пектину, в 

залежності від експозиції в УФ-полі, наведені в таблиці (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Бактеріологічні дослідження фармакопейного яблучного пектину при 

тривалості УФ експозиції від 0 до 60 хв. 

№ проби яблучного 

пектину 

1 2 3 4 5 6 

Час УФ експозиції у 

(хв.) 

0 10 15 30 45 60 

Результати 

бактеріологічного посіву 

+ +  – – – – 

 

Дані таблиці свідчать, що для стерильності фармакопейного яблучного 

пектину достатньо 15 хвилин. Термін зберігання в крафт пакеті стерильного 

яблучного пектину при умовах температурного балансу + 5-28 0С згідно 

паспортних даних та виробника дорівнює 2 роки.  

 

3.2. Мікробіологічна активність рідкої форми яблучного пектину при 

розробці ополіскувача для ротової порожнини в дослідах in vitro 
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Особливості обсіменіння ротової порожнини полікультуральною 

специфічною мікрофлорою, що призводить до порушень її фізіології, вимагає 

від науковців стоматологів та фармакологів розробки новітніх засобів та 

доцільних фармакологічних форм. У дослідженнях використано яблучний 

пектин, стерилізація якого проводилася стандартним методом 

ультрафіолетового опромінювання. У місцевому лікуванні, актуальною 

залишається проблема запобігання осідання мікробного планктону на ділянки 

органів ротової порожнини [4]. Завдяки гелеутворюючим і обволікуючим 

властивостям, пектини ефективно пригнічують адгезію піогенних, 

ентеропатогенних і пародонтопатогенних бактерій [9, 11]. У фармакопеї 

пектини займають місце допоміжних речовин. 

У зв’язку з вищенаведеним доцільною була розробка рідкого водного 

засобу на основі пектинів у вигляді ополіскувача для ротової порожнини, що не 

мав у своєму складі антибіотиків та одночасно запобігав утворенню мікробних 

колоній і осіданню планктону. Згідно поставлених завдань ми вивчали 

протимікробні властивості водних концентрацій яблучного пектину відносно 

основних представників одонтогенних гнійних процесів.  

 

3.2.1 Вплив різних концентрацій пектину на формування біоплівок 

культурами стафілококів і стрептококів 

 

Для виготовлення рідкої форми розчинником слугувала стерильна 

дистильована вода. В якості тест-штамів використано штами стафілококів та 

стрептококів, як основних збудників гнійних ускладнень після операцій 

екстракції зубів. Використовували колекційний штам Staphylococcus aureus 

209-Р (ATCC 6538-P), а також клінічні ізоляти S. aureus, S. epidermidis, S. 

haemolyticus, -гемолітичний стрептокок групи G, -гемолітичний стрептокок 

Streptococcus constellatus, -гемолітичні стрептококи Streptococcus salivarius і 

Streptococcus mitis. Клінічні штами мікроорганізмів було виділено з раневого 

ексудату хворих з альвеолітом. Їх ідентифікували на основі морфологічних, 
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культуральних властивостей та біохімічних мікротестів за допомогою наборів 

«STAPHYtest 16» та «STREPTOtest 16» (Lachema, Чехія).  

Вплив пектинів на адгезію мікробних культур до полімерної поверхні та 

їх здатність утворювати біоплівки вивчали за методом A.Nostro і співавт. 

Оптичну щільність середовища (OD495) реєстрували за допомогою 

спектрофотометра АКИ-01-Ц при 495 нм безпосередньо після внесення культур 

у комірки та через 18 год інкубації у термостаті при 37°С у герметичній камері 

з достатнім рівнем вологості. Визначали середні значення приросту оптичної 

щільності середовища при кожному варіанті проведення досліду. 

Використані нами в даному дослідженні культури стафілококів і 

стрептококів відрізнялися між собою за здатністю до біоплівкоутворення. Ця 

властивість була дуже сильно вираженою у α-гемолітичних оральних 

стрептококів S. salivarius і S. mitis. Штами стафілококів і β-гемолітичний 

стрептокок групи G характеризувалися помірною біоплівкоутворюючою 

здатністю. Присутність у поживному середовищі 20 мг/мл (2 %) і 10 мг/мл       

(1 %) яблучного пектину пригнічувало інтенсивність утворення біоплівок усіма 

тестованими штамами (p<0,05) Дія пектину в концентрації 5 мг/мл (0,5 %) була 

менш вираженою (рис.3.1). На біоплівкоутворення культурами α-гемолітичного 

S. mitis і коагулазонегативних стафілококів (S. epidermidis, S. haemolyticus) ця 

концентрація пектину не впливала. Достовірне пригнічення росту біоплівок у 

присутності 0,5 % пектину спостерігали у культур β-гемолітичного стрептокока 

групи G і α-гемолітичного S. salivarius. У цілому варто відзначити більш 

виражений пригнічуючий вплив пектину на формування біоплівок штамами з 

високою біоплівкоутворюючою здатністю. Штами з помірною 

біоплівкоутворюючою здатністю виявили слабку чутливість до пектину в 

концентрації 5 мг/мл (0,5 %). 
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Рис. 3.1. Вплив різних концентрацій пектину на формування біоплівок 

культурами стафілококів і стрептококів. 

 

3.2.2 Вплив різних концентрацій пектину на ріст бульйонних культур 

стафілококів і стрептококів 

 

Також нами проаналізовано оптичну щільність мікробних культур у 

динаміці їх росту на рідкому середовищі з додаванням пектину (рис. 3.2).  

Динаміку росту мікробних культур на рідкому середовищі з додаванням 

яблучного пектину оцінювали за наростанням їх оптичної щільності. У комірки 

96-лункових плоскодонних полістиролових планшет вносили по 200 мкл 

поживного середовища, попередньо засіяного тест-культурами (рівень 

кінцевого мікробного навантаження 105 КУО/мл). Пектин додавали в поживне 

середовище перед інокуляцією культур в концентраціях 20 мг/мл (2 %), 10 

мг/мл (1 %) і 5 мг/мл (0,5 %). Для контролю паралельно виконували посіви 

культур на середовище без пектину. Визначали середні значення приросту 

оптичної щільності середовища при кожному варіанті проведення досліду. 
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Рис. 3.2. Вплив різних концентрацій пектину на ріст бульйонних культур 

стафілококів і стрептококів. 

 

Представлені результати свідчать, що відносно 5 із 6 тест-культур 

мікроорганізмів (за виключенням β-гемолітичного стрептокока групи G) 

яблучний пектин проявив слабо виражену бактеріостатичну дію. Вона була 

певною мірою виражена (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 склало 12,7-32,7 % і 23,6-38,1 % для 2 % і 1 % розчинів 

пектину відповідно. У результаті досліджень було доведено, що вплив різних 

концентрацій пектину на ріст бульйонних культур стафілококів і стрептококів 

та на формування біоплівок культурами стафілококів і стрептококів найбільш 

ефективним є в 2 % та 1 % розчинах. Вище наведене має значення для розробки 

промислових зразків засобів у вигляді основи для ополіскувачів ротової 

порожнини під час проведення оперативних втручань та подальших клінічних 

досліджень.  
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3.2.3 Вплив різних концентрацій пектину на співвідношення 

планктонної фази і біоплівки в бульйонній культурі S. epidermidis 

 

При культивуванні мікроорганізмів на рідких поживних середовищах їх 

ріст відбувається нерівномірно. Частина мікробних клітин перебуває у вільно 

плаваючому стані (планктонна фаза). Окремі мікробні клітини адгезують до дна 

та стінок посудини, і продовжуючи ділитися, формують на її поверхні 

суцільний шар – біоплівку. Інтенсивність біоплівкоутворення визначається не 

лише адгезивними властивостями мікроорганізмів. Вона може бути важливою 

видовою ознакою бактерій, залежить від ступеню вірулентності культури. 

Умовно патогенні мікроорганізми, що є представниками нормальної 

мікрофлори різних біотопів організму, особливо їх штами, асоційовані з 

опортуністичними і госпітальними інфекціями, характеризуються високою 

колонізаційною здатністю та схильністю формувати біоплівки в умовах як in 

vivo, так і in vitro. 

Тому нами вивчено вплив пектину зі співвідношенням між планктонною 

фазою і біоплівкою S. epidermidis в бульйонній культурі. Наведені на (рис. 3.3) 

результати досліду свідчать, що в діапазоні концентрацій 0,5÷2 % яблучний 

пектин ефективно пригнічує біоплівкоутворення S. epidermidis (p<0,05). Саме за 

рахунок зменшення біоплівки спостерігається зниження загального показника 

росту культури. Водночас інтенсивність росту культури в планктонній фазі (в 

абсолютних значеннях одиниць поглинання світла) істотно не змінювалася. У 

присутності пектину змінювався відсотковий розподіл культури між 

планктонною фазою і біоплівкою. Аналогічні закономірності відзначаються 

при аналізі росту бульйонних культур інших видів стафілококів, β- і α-

гемолітичних стрептококів. 
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Рис. 3.3. Вплив різних концентрацій пектину на співвідношення планктонної 

фази і біоплівки в бульйонній культурі S. epidermidis. 

 

3.3. Мікробіологічна активність пастоподібної форми яблучного 

пектину при розробці пов’язки для ротової порожнини в дослідах in vitro 

 

Згідно поставлених завдань метою даного дослідження стало вивчення 

протимікробних властивостей яблучного пектину та його композиції з 

лінкоміцином відносно основних представників одонтогенних нагнійних 

процесів.  

Вплив препаратів яблучного пектину на мікроорганізми методом 

культивування на поживному агарі в статичному стані. 

Для вивчення бактерицидного впливу препаратів пектинів на 

мікроорганізми було вибрано метод культивування на поживному агарі, який 
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забезпечує достатню тривалість контакту мікробних клітин із компонентами, 

введеними до складу поживного середовища. Тобто середовище і мікробна 

культура, довготривалий час знаходилися в статичному стані.  

Представлені в таблиці (табл. 3.2) результати дослідів вказують на 

відсутність бактерицидних властивостей у самого яблучного пектину. Кількість 

колоній S. aureus і -гемолітичного стрептокока S. constellatus на середовищах 

із яблучним пектином була не меншою, ніж при його відсутності в контролі. 

(Рис. 3.4.). Більше того, на агарі з порівняно низькими концентраціями пектину 

(0,5 % і 0,25 %) спостерігалося достовірне збільшення числа колоній як 

стафілококів (на 26 % та 72 %, p<0,05), так і стрептококів (на 15 % і 29 %, 

p<0,05). Очевидно, пектинові сполуки в агарі забезпечують мікроорганізмам 

додаткове джерело поживних речовин, особливо якщо прийняти до уваги їх 

високу біодоступність у зв’язку зі значним поширенням у мікробному світі 

відповідних метаболізуючих ферментів [3]. Можна припустити, що при 

порівняно високих концентраціях пектинових сполук ця стимуляція 

нівелюється їх сорбуючими властивостями. У цілому результат виконаного 

експерименту, на наш погляд, слід трактувати наступним чином: іммобілізовані 

в поживному агарі молекули пектину характеризуються обмеженим 

просторовим контактом із нанесеними на поверхню середовища мікробними 

клітинами і тому в мінімальній мірі проявляють свої сорбуючі властивості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.2 

Ріст піогенних коків на агарі з препаратами пектину 
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Число колоній на чашці 

Staphylococcus aureus 
-гемолітичний 

Streptococcus constellatus 

Пектин 

20 мг/мл (2 %) 2011±23* 1544±49 

10 мг/мл (1 %) 1967±77 1587±61 

5 мг/мл (0,5 %) 2152±65* 1621±26* 

2,5 мг/мл (0,25 %) 2949±57* 1819±74* 

Пектин + лінкоміцин 

20 мг/мл (2 %) 0 0 

10 мг/мл (1 %) 0 0 

5 мг/мл (0,5 %) 0 0 

2,5 мг/мл (0,25 %) 0 0 

Контроль 1708±39 1407±37 

Примітка: р<0,05 порівняно з контролем. 

 

Відсутність росту стафілокока і стрептокока на середовищах з 

композицією пектин+лінкоміцин (рис.3.4.) пояснюється виключно дією 

антибіотика, оскільки обидві тест-культури характеризувалися доброю 

чутливістю до макролідів і лінкозамідів. 

 

 

Рис. 3.4. Ріст культури S. aureus 209-Р (ATCC 6538-P) в контролі (А) та на 

середовищах з пектином (В) і композицією пектину з лінкоміцином (С) в 

концентрації 20 мг/мл (2 %). 

 

Вплив терміну експозиції з препаратами пектинів на кількість 

життєздатних клітин S.aureus 209-Р (ATCC 6538-P) в суспензії, при умові її 

постійного перемішування на шейкері. 
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У другій серії експериментів вивчали вплив різних термінів експозиції з 

пектиновими препаратами на кількість життєздатних клітин золотистого 

стафілокока S. aureus 209-Р (ATCC 6538-P) в суспензії при умові її постійного 

перемішування на шейкері (рис. 3.4). Як і можна було очікувати, композиція 

пектин+лінкоміцин проявила виражену бактерицидну активність яка прямим 

чином залежала від концентрації антибіотика (F=247,88; F>Fкрит. max.=4,26) і в 

меншій мірі – від часу експозиції (F=0,0207; F<Fкрит. min.= 0,9956). 

Експозиція культури S. aureus з пектином без антибіотика також 

супроводжувалася зменшеням числа мікробних колоній в усіх зразках, 

відібраних у різні часові інтервали (рис.3.5.). При обробці одержаних 

результатів методом двофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) 

встановлено, що час експозиції впливає на число життєздатних клітин 

золотистого стафілокока в більшій мірі (F=89,63; F>Fкрит. max.=5,14), ніж 

досліджувані концентрації пектинів 5 мг/мл і 2,5 мг/мл (F=3,7060; F<Fкрит. 

max.=4,7571). Слід відзначити, що істотне зменшення числа життєздатних клітин 

S. aureus (F=7,5627; F≈Fкрит. max.=7,7086; p=0,0514) спостерігалося у зразках, 

відібраних відразу після змішування мікробної суспензії з розчинами пектинів. 

Цей факт наводить на думку, що зменшення числа колоній на 54-69 % після 

висівання відповідних зразків не може бути пов’язане, насправді, із загибеллю 

мікробних клітин (на реалізацію бактерицидного ефекту необхідний час), а 

швидше всього є результатом їх коагрегації за рахунок взаємодії з пектином. 
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Рис. 3.5. Вплив різних термінів експозиції з препаратами пектинів на 

кількість життєздатних клітин S. aureus 209-Р (ATCC 6538-P) в суспензії. 

 

Інтенсивність біоплівкоутворення визначається не лише адгезивними 

властивостями мікроорганізмів. Вона може бути видовою ознакою бактерій та 

залежить від ступеню вірулентності культури. Умовно-патогенні мікроорганізми, 

що є представниками нормальної мікрофлори різних біотопів організму, особливо 

їх штами, асоційовані з опортуністичними і госпітальними інфекціями, 

характеризуються високою колонізаційною здатністю та схильністю формувати 

біоплівки в умовах як in vivo, так і in vitro. Тому застосування яблучного пектину у 

вигляді рідкого водного фармакопейного засобу цілком доцільне, оскільки в 

поєднанні з іншими засобами може дати синергічний лікувальний ефект [2]. Для 

пояснення можливих механізмів взаємодії пектинів з мікробними клітинами 

важливе значення має розуміння хімічної природи цих сполук. Молекули пектинів 

мають різні розміри, які залежать від умов екстрагування сировини. У 

структурному відношенні це довгий спірально-закручений основний ланцюг із 

залишків (1→4)-α-D-галактуронової кислоти з поодинокими вкрапленнями 

(1→2)-L-рамнози, до якого приєднані коротші бокові ланцюги нейтрального 

арабіногалактану [10,11]. Маючи розгалужену будову яблучний пектин, як і інші 
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пектини, здатний до сорбції. Протимікробну активність пектинів відносно 

ентеропатогенних бактерій Е.Г. Потієвський [11] пояснює взаємодією вільних 

карбоксильних груп галактуронової кислоти з іонами Na+ і K+, що призводить до 

вивільнення водневого катіона Н+ та утворення вільної соляної кислоти [11].  

Одержані нами в даному експерименті результати, в цілому, узгоджуються з 

літературними даними [12,13]. Довжина галактуронових ділянок і ступінь 

етерифікації їх карбоксильних груп (метильними, ацетильними залишками), 

значним чином визначає фізико-хімічні властивості пектинових сполук [9]. 

Зокрема рівень їхньої розчинності в воді та здатність до гелеутворення, чим 

можна пояснити отриманий нами бактеріостатичний ефект 1 % саме яблучного 

пектину, який вищий ніж паралельно досліджені зразки 2 % та 0,5 % концентрації, 

тоді, як в інших пектинів результат може бути інакшим. 

 

3.4. Біофармацевтичні дослідження in vitro формоутворюючих засобів 

пастоподібної консистенції на основі пектинів та їх порівняльна 

характеристика з іншими формоутворюючими засобами та показники 

доцільності їх застосування у специфічному середовищі ротової порожнини 

 

Однією з сучасних проблем клінічного застосування лікарських форм у 

стоматології є доцільність застосування фармакопейних формоутворюючих 

засобів, що здатні витримувати передчасне руйнування в умовах ротової 

порожнини. У місцевому лікуванні, актуальною, є проблема пролонгованого 

контакту ліків із органами ротової порожнини при наявності патологічних 

процесів та ран. Крім того, актуальною залишається проблема їхньої ізоляції від 

агресивного середовища ротової порожнини [61, 95, 99]. 

За фармакологічними формами, найефективнішими в плані довготривалих 

експозицій, показали себе пасти. У стоматологічній практиці використовуються 

пасти на основі полімерів, похідних целюлози, крохмалю. Довготривала 

експозиція пасти в клінічній стоматології отримала назву пов’язки. Пов’язки в 

стоматології поділяють на твердіючі та не твердіючі. До останніх відносять пасти. 
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Основою паст є допоміжні речовини гідрофільного характеру. До таких речовин 

належать синтетичні та природні полімери. Вони характеризуються 

функціональними властивостями і здатні удосконалити технологію м’яких 

лікарських форм, орієнтовану на співвідношення ефективності та якості [25, 41, 

113]. 

 

3.4.1. Обгрунтування складу стоматологічної пов'язки за вибором 

формоутворюючих засобів у якості типу носія або основи різної природи 

 

Першим етапом досліджень з обгрунтування складу стоматологічної 

пов'язки став вибір формоутворюючих речовин в якості типу носія або основи. 

Для вивчення впливу типу носія на ефективність препарату було досліджено 

основи різної природи, які дозволені МОЗ України. Склади основ наведено в 

таблиці (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Склад основ та їх органолептичні характеристики 

№ 

п/п 
Тип основи Склад основи, г 

Органолептична 

характеристика основи 

№1 

N* 

=10 

Гідрофільна  

ПЕО-4000             50,0 

Гліцерин               30,0 

Вода очищена      20,0 

Однорідна маса густої 

консистенції білого кольору із 

слабким специфічним запахом 

№2 

N =10 
Гідрофільна  

Яблучний пектин  50,0 

Вода очищена        50,0 

Однорідна маса пластичної 

консистенції світло 

коричневого кольору із 

слабким специфічним запахом 

№3 

N =10 

Гідрофільна Nа-КМЦ                5,0 

Гліцерину            47,5 

Вода очищена     47,5 

Однорідна маса в'язкої, 

гелеподібної консистенції, 

безбарвна, прозора, без запаху 

Примітка:*N =10 – кількість модельних зразків в групах №1, №2, №3 

 

Основною вимогою до носія, як майбутньої основи стоматологічної 

пов'язки, була їх здатність утворювати мазі та пасти на водному розчиннику. 

Перед нами стояло наступне завдання: дослідити in vitro здатність 
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фармакопейних формоутворюючих засобів до вивільнення активних діючих 

речовин та доцільність їхнього застосування в якості стоматологічної пов'язки. 

Із інгредієнтів готувалися суміші – модельні зразки, які поміщали в чашки 

Петрі. Кожному з груп зразків було присвоєно порядковий номер, що 

відображено в таблиці 3.3. Серійність складала N=10 в кожному. Згідно 

порядкових номерів усі модельні зразки піддавалися одночасному нагріванню в 

термостаті. У кожному номері 5 чашок серії закривали, 5 – лишали відкритими. 

Дані фіксували через 15, 30, 45 хв та 6 годин. 

Серія модельних зразків, що виготовлені на основі ПЕО-4000 в групі №1, 

перед постановкою в термостат, представляли собою однорідну масу густої 

консистенції білого кольору зі слабким специфічним запахом. Консистенція 

зразків дозволяла легко вносити їх на поверхню в чашки Петрі. Зразки на 

основі яблучного пектину в групі № 2 – являли собою однорідну масу 

пластичної консистенції світло-коричневого кольору із слабким специфічним 

запахом. Безпосередньо після замішування зразки в групах № 1 та № 2 не 

розтікалися. Серію модельних зразків, що виготовлені на основі Nа-КМЦ у 

групі № 3 можна було охарактеризувати як однорідну, безбарвну, прозору масу 

в'язкої, гелеподібної консистенції без запаху, яка розтікалася по поверхні. Її 

перенесення в чашки Петрі, з метою подальших досліджень, вимагало 

додаткових зусиль. При постановці в термостат всі зразки групи № 1 втратили 

пастоподібну консистенцію через 15 хв експерименту. Зразки групи № 3 

ставали більш текучими як в закритих, так і у відкритих чашках Петрі. Зразки в 

групі № 2 в закритих чашках незначно ущільнилися без висихання. У відкритих 

чашках, на 45-й хв експерименту на всіх поверхнях зразків зявилося 

отвердівання. У зв’язку з отриманими результатами в групі № 2 були додатково 

проведені дослідження із варіабельністю кількості розчинника. Результати 

показали, що незважаючи на те, що їх консистенція змінювалась у бік 

розм’якшення маси, зразки не розтікалися та витримували задану 6 годинну 

експозицію.  
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3.4.2. Вивільнення лікарських речовин in vitro із модельних зразків 

допоміжних речовин стандартним методом дифузії в агаровий гель. 

 

Другим етапом досліджень було вивчення вивільнення лікарських 

речовин із модельних зразків. Вивчення процесу вивільнення допоміжними 

речовинами активних – є одним із етапів на шляху потрапляння лікарських 

речовин до організму хворого. Дослідження проводили в in vitro стандартним 

методом дифузії в агаровий гель, відомого за назвою «агарових пластинок».  

Експериментальні дані, що отримані in vitro методом дифузії в агаровий 

гель, показали процес вивільнення лікарських речовин із модельних зразків. 

Результати досліджень представлені в таблиці (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4  

Дифузія біологічно активних речовин із зразків фармакопейних 

формоутворюючих речовини в агаровий гель 

Номер групи 

основи 

Час дифузії в агаровий гель 

15 хв 

M+m 

30 хв 

M+m 

45 хв 

M+m 

6 год 

M+m 

№1   *N =20 20,0+0,02 24,7+0,02 27,3+0,02 48,6+0,02 

№2   N =20 17,6+0,00 23,7+0,00 26,0+0,00 50,7+0,00 

№3   N =20 20,0+0,02 23,7+0,02 26,3+0,02 45,3+0,02 

**р р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Примітки:* N =20 – кількість модельних зразків в групах № 1, № 2, № 3. 

**р<0,05 – вірогідність різниці показників, що отримані при нагріванні в 

порівнянні із показниками, що отримані при кімнатній температурі. 

 

У запропонованих основ у групах № 1, № 2, № 3 спостерігалося майже 

однакове вивільнення діючих речовин. У зразках групи № 2 на перших 15-ти 

хвилинах експерименту процес вивільнення був найповільніший. При 

тривалому експерименті (через 6 год) навпаки – дещо прискорювався у 

порівнянні зі зразками в групах № 1 та № 3. Під час проведення 

біофармацевтичних досліджень встановлено, що пасти на поліетиленоксидній 

основі та на основі з натрій карбоксиметилцелюлози в групах №1, №3 втрачали 

свою в'язку консистенцію та ставали текучими. Зразки на основі пектину в 
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групі №2 навпаки, при нагріванні в закритих чашках Петрі були більш 

щільнішими, не припиняючи при цьому вивільнення діючих речовин.  

Критерієм вибору лікарських засобів було їх активне всмоктування 

слизовими оболонками ротової порожнини, накопичення в кісткових 

структурах, стимуляція фізіологічних процесів (10). Для цього в кожний номер 

серії спостережень модельних зразків фармакопейних формоутворюючих 

засобів додатково вводили біологічно активні речовини, що здатні розчинятися 

у водних розчинах: аскорбінову кислоту, левоміцетин та лінкоміцин. При 

вивченні вивільнення лікарських речовин із модельних зразків, в групах № 1 та 

№ 3 на початку експерименту, а саме - до постановки в термостат можна було 

спостерігати незначну дифузію активних речовин у агар. Тому статистичну 

похибку ми відраховували (р<0,05) як вірогідність різниці показників, що 

отримані при нагріванні у порівнянні із показниками, що отримані при кімнатній 

температурі.  

Тобто слід було передбачати, що при зберіганні лікарських засобів при 

кімнатній температурі, на основі зразків у групах № 1 та № 3 активні речовини 

можуть вивільнятися на периферію фармакопейної форми, що додатково, 

вимагає для їх зберігання низьких температур. 

 При дослідженні зразків фармакопейної форми в групі № 2 всі вони 

виявилися інертними. Тобто дифузії в агар не відбувалося, пектинова основа 

була здатна утримувати активні речовини без їх вивільнення на периферію. У 

майбутньому, при розробці промислових зразків, даний факт здатний вплинути 

на вартість засобу в бік здешевлення. Крім того, спрощення зберігання 

лікарських засобів без використання енергоносіїв, на даний час є досить 

актуальним. Результати спостережень відображено на рис.3.6. 
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Рис. 3.6. Експериментальні дані, що отримані in vitro методом дифузії в 

агаровий гель до початку експерименту 

а) Один із модельних зразків групи № 1; 

б) Один із модельних зразків групи № 2; 

в) Один із модельних зразків групи № 3 

             

Рис. 3.7. Експериментальні дані, що отримані in vitro методом дифузії в 

агаровий гель через 15 хв нагрівання. 

а) Один із модельних зразків групи № 1; 

б) Один із модельних зразків групи № 2; 

в) Один із модельних зразків групи № 3. 

 

Експериментальні дані, що отримані in vitro методом дифузії в агаровий 

гель через 15 хв нагрівання відображує рис. 3.7. Представлені результати 

досліджень свідчать, що в зразках групи № 2 на перших 15-ти хвилинах 

експерименту процес вивільнення був найповільніший M+m 17,6+0,00 хв у 

порівнянні із групами № 1 та № 3, де M+m 20,0+0,02 хв.  

У подальшому із запропонованих основ у групах № 1, № 2, № 3 

спостерігалося майже однакове вивільнення діючих речовин. Однак 
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консистенція зразків № 1; № 3 не відповідала поставленим завданням. 

   

Рис. 3.8.Експериментальні дані, що отримані in vitro методом дифузії в 

агаровий гель через 6годин нагрівання. 

а) Один із модельних зразків групи № 1; 

б) Один із модельних зразків групи № 2; 

в) Один із модельних зразків групи № 3. 

 

На відміну від них зразки № 2 тримали форму пастоподібної консистенції 

протягом 6 годин часу постановки всього експерименту. Кінцевий результат 

досліджень відображено на рис. 3.8. 

Аналіз результатів показав, що середньостатистичний процес дифузії 

активних лікарських речовин із зразків фармакопейних формоутворюючих 

засобів у групі № 1 дорівнював – (48,6+0,02) хв, у групі № 2 – (50,7+0,00) хв, а в 

групі № 3 – (45,3+0,02) хв (при р<0,05). Вивільнення лікарських речовин із 

зразків № 2 дещо перевершувало вивільнення зі зразків № 1 та № 3 не 

порушуючи їх форми. Наші дослідження свідчать, що зразки № 1 та № 3 

подібні до мазевої основи. Для утворювання пастоподібної консистенції 

вимагали введення додаткових формоутворюючих засобів. Зразки № 2 не 

вимагали додаткових інгредієнтів для утворення пасти і можуть бути 

використані для виготовлення стоматологічних пов’язок.  

Сучасні фармацевтичні препарати являють собою певний вид 

фармацевтичної системи, що складається з активних фармакологічних 

інгредієнтів та різних допоміжних речовин. У науковій літературі все частіше 

відстоюється точка зору про умовність межі між активними та допоміжними 

речовинами. Ми поділяємо точку зору авторів, враховуючи важливе практичне 
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значення фармакологічних форм для використання стоматологами при 

патологічних процесах, раневих поверхнях, хірургічних втручаннях та 

видаленні зубів. Пектини відносяться до групи допоміжних речовин. У 

класифікації допоміжних речовин вони займають місце природних органічних 

засобів. Доцільність використання в стоматології також обумовлена тим, що 

пектини одночасно являється харчовими продуктами, що здатні утворювати 

колоїдні структури. Завдяки своїм властивостям природній біополімер 

яблучний пектин  може бути використаний в стоматології як активна, так і 

допоміжна речовина. Біофармацевтичними дослідженнями достовірно 

доведено, що фармакопейні формоутворюючі речовини на поліетиленоксидній 

основі, на основі натрій карбоксиметилцелюлози та яблучного пектину здатні 

вивільняти активні діючі речовини та утворювати фармакопейні форми в 

вигляді мазі та пасти. Динаміка дифузії біологічно активних речовин у агаровий 

гель протягом 6 годин експерименту з усіх зразків була практично однотипною. 

Під час проведення експерименту найменші зміни консистенції зразків та 

збереження пастоподібної консистенції відбулося в формоутворюючих зразках 

на основі пектинів, що є показником доцільності їхнього застосування в 

специфічному середовищі ротової порожнини.  

Таким чином, у результаті експериментальних досліджень достовірно 

встановлено, що в статичному стані допоміжні речовини, такі, як яблучний 

пектин не володіють антимікробною дією. У динамічному стані (експеримент 

шейкелі) – навпаки, в них виразно проявлявся бактерицидний ефект, навіть при 

низких концентраціях – 1 % та у 2 % розчинах. Єкстраполюючи отримані дані, 

ці властивості пектинів можно було використати при апробації та розробці 

засобів для попередження альвеолітів у доопераційному періоді в вигляді 

ополіскувачів та рідких фармакопейних форм при промиванні ран, що 

обумовлені гальмуванням їх загоювання. При виготовлення більш стійкої 

основи в вигляді мазі або пасти достовірно довели, що за наявністю 

допоміжних речовин на грунті яблучного пектину його дія відбувалася без 
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втрати властивостей спрямованих на вивільнення лікарських речовин, які не 

вимагали згущувачів.  

Перелік публікацій за темою розділу 3: 

1. Гайошко ОБ (2015) Експериментальні дослідження здатності 

фармакопейних формоутворюючих засобів до вивільнення активних діючих 

речовин при розробці стоматологічної пов’язки. Галицький лікарський вісник. 1 

(24): 18-20 [14]. 

2. Гайошко ОБ (2016) Біофармацевтичні дослідження фармакопейних 

формоутворюючих засобів на основі пектину та показники доцільності їх 

застосування у специфічному середовищі ротової порожнини. Архів клінічної 

медицини. 1(22): 21-24 [12]. 

3. Гайошко ОБ. (2016) Мікробіологічна активність рідкої фармакопейної 

форми яблучного пектину при розробці ополіскувачів для порожнини рота в 

дослідах in vitro . Світ медицини та біології. 2 (56) : 21-25[15].  

4. Haioshko OB, Kutsyk RV, Kosenko SV (2016) Pilot research of 

antimicrobial characteristics of pectin-containing compositions for healing wounds 

after teeth extraction. The Pharma Innovation Journal (5): 70-75[135].  
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РОЗДІЛ 4 

ОБГРУНТУВАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЛІКУВАННЯ ЯК ЗАХОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ПРОФІЛАКТИКИ АЛЬВЕОЛІТІВ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ ВИДАЛЕННЯ 

ЗУБІВ (Клінічні дослідження) 

 

4.1. Обгрунтування та розробка заходів та засобів профілактики 

альвеолітів 

 

Обгрунтування використання заходів профілактики альвеолітів. 

Проблема патогенезу та лікування ран відноситься до найбільш давніх 

розділів у медицині. Найважливішим положенням вчення про рани є факт 

узагальненості біологічних законів у екологічній та соціальній системі 

перебування індивіда. Сучасна профілактика запальних ускладнень в 

амбулаторній хірургії ротової порожнини включає в себе комплекс заходів як 

організаційного, так і медикаментозного характеру [8, 9, 18, 45, 128, 142]. Під 

заходами, за нашою точкою зору, при досягненні мети роботи, слід було 

розуміти чітку послідовність цілеспрямованих дій лікаря, що забезпечені 

доцільними засобами з пролонгованим ефектом на кожному з етапів лікування 

хворих. Профілактичний напрямок виникнення альвеолітів здатний попередити 

та забезпечити зниження багатьох витратних складових клінік як формальних 

інституцій, так і хворих. Лікування альвеоліту для хворого досить витратне в 

економічному, часовому, соціальному та фінансовому аспектах. 

Аналізуючи дані наукової літератури та патентних джерел ми виділили 

три групи факторів, що впливають на загоювання ран у ротовій порожнині при 

операції видалення зубів: І група – загальні (падіння життєвого рівня, зниження 

культурного рівня та загально-соматичного здоров’я населення, погіршення 

екологічного середовища); ІІ група – місцеві (гігієнічний стан ротовій 

порожнини рота, захворювання тканин пародонту, карієс та його ускладнення, 

ступінь сенсибілізації організму); ІІІ група – технології лікування (лікарські 
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форми, їх вміст та фіксація ліків у специфічному середовищі ротової 

порожнини). Тобто, кожен лікар має діяти в організаційному плані, враховуючи 

та усвідомлюючи сутність процесу лікування в сучасному суспільстві при 

соціально-економічних умовах, які постійно змінюються. 

Обгрунтування використання засобів профілактики альвеолітів. 

При розробці засобів акцент у нашій роботі ми робили на групу 

допоміжних фармакопейних лікарських речовин (Наказ МОЗ України № 336 

від 19.06.2007 «Про затвердження переліків назв допоміжних речовин та 

барвників, що входять до складу лікарського засобу»). Нашими дослідженнями 

доведена бактеріостатична та бактерицидна дія оптимальних концентрацій 

розчину яблучного пектину з метою застосування в якості ополіскувача. 

Біофармацевтичними дослідженнями встановлена перевага пектинвмісних 

формоутворюючих фармакологічних форм, що були застосовані в якості 

стоматологічної пов'язки, як фармацевтичної форми. Водні розчини та пасти, як 

фармакопейні форми, що виготовлялися на основі яблучного пектину, були 

використані при клінічних дослідженнях в якості ополіскувача для ротової 

порожнини та пов'язки для захисту раневої поверхні.  

Обгрунтування використання технологій лікування для профілактики 

альвеолітів у процесі лікування хворих при видаленні зубів. 

При розробці технологій лікування наші висновки полягали в 

наступному: вплив на І групу факторів здатний значно знизити витратну 

частину на лікування альвеолітів при зниженні кількості їх виникнення, якщо 

застосувати доцільні засоби та заходи, ефективні в сучасному екологічному, 

економічному та соціальному середовищи існування популяції України. 

Використання яблучного пектину на території нашої країни було цілком 

доцільним, вважаючи на його специфічні властивості: радіопротекторні, 

детоксикаційні, сорбційні. Засоби на пектиновій основі в медицині мають 

полівалентне призначення. Згідно даних інституту гігієни добова норма їх 

споживання складає від 2-х до 6 г. [56, 69], що було використано в роботі. 

Препарати, активізовані пектинами, використовують з метою підняття рівня 
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неспецифічної реактивності при вживанні в середину. Властивості пектинів 

використані при планових та ургентних втручаннях за невідкладними 

показаннями. Тому, враховуючи вплив екзогенного та ендогенного середовища 

на перебіг до- та післяопераційного процесу при видаленні зубів яблучний 

пектин доцільно було додати в лікування. 

Вплив на ІІ групу факторів відбувідбувається за рахунок відомих 

розробок науковців, що виконані в співзвучній із нами тематиці. У своїй роботі 

ми звернули увагу на гігієнічно-профілактичний засіб «Пектодент» (Україна). 

Ми вважаємо, що завдяки своїм властивостям він буде найдоцільнішим 

гігієнічно-профілактичним засобом при формуванні низки заходів у разі 

видалення зубів. Гігієнічно-профілактичний засіб «Пектодент» розроблено в 

Івано-Франківському національному медичному університеті під керівництвом 

проф. М.М. Рожка з метою профілактики карієсу та створення протикарієсних 

умов (Гаврилів Г.М. 2003) [56, 69]. У склад «Пектоденту» входять пектинові 

речовини, крім того, він не містить абразивів, що в свою чергу, не буде 

додатковим подразником при загоюванні ран. Однією з умов є підсилення 

салівації, що викликають пектинвмісні речовини. Ми розширили межі його 

застосування в хірургічній стоматології як гігієнічно-профілактичного засобу 

при видаленні зубів на амбулаторному прийомі. 

Обмірковуючи доцільність впливу на ІІІ групу факторів, у алгоритмі 

профілактики альвеолітів, нами були розроблені технології лікування для 

загоювання ран. Ставлячи акцент на допоміжні фармакопейні речовини ми 

розмірковували наступним чином: якщо раневий процес являє собою 

поєднання місцевих послідовних змін та пов’язаних із ними багаточисельних 

загальних реакцій (емоції, біль, крововтрата, активізація ендокринної системи, 

що являє собою адаптаційний синдром, потрібно було попереджати та 

мінімалізувати дані явища. В якості основи засобів – були застосовані 

пектинові речовини.  

При розробці алгоритму застосування технологій лікування, ми вважали 

на періоди діяльності лікаря, такі як передопераційний, операційний, 
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післяопераційний, період реабілітації. Крім того, враховували особливості змін 

послідовностей фаз перебігу запального процесу, що мають місце при наявності 

ран, котрі утворилися при видаленні зубів. Також враховували специфіку 

загоювання ран, що пов’язана з постійно вологим та рухливим середовищем, 

що ускладнювало проблему фіксації лікарських засобів. Ми максимально 

прагнули врахувати три групи факторів, що впливають на загоювання ран у 

ротовій порожнині при операції видалення зубів як у плановому, так і в 

ургентному порядку. 

Розроблена технологія лікування для профілактики виникнення 

альвеолітів при видаленні зубів була взята нами за основу та застосовувалася 

при плановому та екстреному оперативних втручаннях при видаленні зубів у 

другій групі. Для підтвердження її ефективності ми використали ряд клінічних 

методів досліджень. Отримані дані заносили в розроблені нами карти фіксації 

результатів досліджень та амбулаторні карти на 1, 3, 5, 7 дні спостережень 

хворих всіх груп. У третій групі використовували стандартну методику згідно 

протоколів лікування, затверджених МОЗ України (2007). Наступним етапом 

роботи було розробка засобів для технологій лікування, підґрунтям для чого 

слугували попередні наші дослідження.  

 

4.2. Використання розроблених технологій лікування 

 

Застосування гігієнічно-профілактичного засобу. В якості гігієнічно-

профілактичного засобу хворі другої групи використовували «Пектодент» (зубний 

порошок-гель), основою ского є пектинові речовини. Усунення м’якого зубного 

нальоту хворими проводилося самостійно в домашніх умовах протягом 7 діб. 

Вони чистили зуби два рази на день гігієнічно-профілактичним засобом вранці та 

ввечорі. Гігієнічно-профілактичний засіб рекомендували при плановому 

хірургічному втручанні в доопераційному та в післяопераційному періоді. При 

ургентному видаленні зубів тільки в післяопераційному протягом 7 діб. 
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Застосування ополіскувача. Процес ополіскування ротової порожнини при 

плановому видаленні зубів рекомендували проводити 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.  

Використання яблучного пектину всередину. Одночасно хворі другої групи 

застосовували яблучний пектин у середину в дозі 2-6 г на день, за 30 хв перед 

вживанням їжі, шляхом затримки порції в ротовій порожнині. Курс прийому 

всередину – 7 діб.  

Використання яблучного пектину в якості формоутворюючого засобу для 

пов’язок. Стоматологічна пов'язка для лікування і профілактики патологічних 

процесів ротової порожнини та в комірах після видалення зубів містила наступні 

лікарські засоби: полісахарид природного походження яблучний пектин, 

антибіотик, дистильовану воду у такому співвідношенні компонентів, мас. %: 

яблучний пектин 45,0-48,0; лінкоміцин 1,0-1,2; вода дистильована – решта. При 

плановому видаленні зубів застосовувалася пектинова пов'язка без лінкоміцину, 

при ургентному з додаванням лінкоміцину. Технології лікування, запропоновані 

нами прості в використанні для лікаря і доступні для хворого. 

Методика приготування засобів лікування для профілактики альвеолітів. 

Методика виготовлення ополіскувача: при виготовленні 1 % розчину: 

виготовляли 100 % колоїдний розчин, враховуючи високу ступінь етерифікації 

стерильного яблучного пектину. Надалі у 100 г дистильованої води додавали 1мл 

колоїду. 

Методика виготовлення запропонованої стоматологічної пов'язки.  Пов'язка 

готувалася екстемпорально, шляхом змішування всіх зазначених компонентів. На 

стоматологічне скло наносили яблучний пектин. Надалі вносили лінкоміцин. 

Вище названі інгредієнти змішували протягом 10-20 секунд. До суміші, при 

постійному її перемішуванні, додавали дистильовану воду в кількості до 100 мас. 

%. Результатом змішування є утворення однорідної маси в'язкої консистенції, 

подібної до пасти. Приготовлена таким чином паста легко наноситься на слизову 
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оболонку ротової порожнини і відіграє роль пов'язки в ділянках ясен, видалених 

зубів поверх кров'яного згустка. Одержана стоматологічна пов'язка – це однорідна 

маса, яка є комбінованою сумішшю густої консистенції, світло-жовтого кольору, 

без вираженого запаху. Попередньо проведена оцінка якості розробленої пов'язки 

згідно з вимог ДФ України (ДФУ 1.3 – від 1 січня 2010 р.). За органолептичними 

та фізико-хімічними показниками пов'язка для лікування патологічних процесів у 

ротовій порожнині відповідає вимогам нормативно-технічної документації: маса 

світло-жовтого кольору без ознак фізичної нестабільності (без розшарування, 

агрегації частинок, опалесценції), однорідної консистенції, характерний колір і 

запах (не має згірклого запаху), рН – 3,5-4,0. Пов'язка не знімається. Вона 

самостійно протягом певного часу розчиняється та заковтується хворим. 

Відбувається екзо- та ендогенний вплив. Експозиція утримання пов'язки залежить 

від кількості водного розчину. Чим більше мас. % води, тим м'якша пов'язка (у 

межах рецептури). Стоматологічна нетвердіюча пов'язка в ротовій порожнині 

може триматися від 0,5 годин до 10 годин.  

Планове видалення зубів. 

Передопераційна підготовка другій групі при плановому видаленні зубів 

включала консультацію лікаря-стоматолога з метою стимулювання в хворих 

мотивації по виконанню правил гігієни ротової порожнини з подальшою 

контрольною чисткою та визначенням гігієнічних індексів. У другій групі 

використовували запропоновану технологію лікування. Професійна гігієна 

проводилася в обидвох групах шляхом знаття зубних відкладень за допомогою 

ультразвукового скайлеру Varios 750 LUX з вібрацією кінчика з частотою 25000-

30000 Гц. Зворотні поверхні зубів полірували абразивними пастами Unit Dose 

(Oral-B), Detartrine (Septodont). Загальна тривалість професійної гігієни складала 

40 хвилин. Екстракція зубів проводилася згідно відносних показів до їх видалення.  

Ургентне видалення зубів. 

При екстреному видаленні, хворим рекомендували після введення 

анестетика, прополоскати ротову порожнину 1 % розчином пектину протягом 5- 

10 хв. Клінічні та цитологічні дослідження показали, що за цей час у хворого 
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відбувається активна салівація та механічна евакуація значної кількості 

мікробного вмісту з ротової порожнини. 

 Враховуючи сучасну стратегію лікування при видаленні зубів, котра 

сформувалася в Україні за останні 5 років, показаннями для застосування 

технології лікування, що розроблена нами слід вважати всі випадки при видаленні 

зубів на амбулаторному прийомі окрім тих, котрі обтяжені опортуністичними 

інфекціями, що є безпосередньою загрозою для життя хворого. 

 

4.3. Оцінка ефективності лікування хворих при операції видалення зуба 

 

Обєктивними клінічними маркерами запального процесу, котрі 

відображують його розповсюдження та інтенсивність є інформативні гігієнічні 

індекси. За допомогою ІГ Федорова-Володкіної при первинному огляді в хворих 

усіх груп визначали розповсюдженість запального процесу, що характеризувало 

гігієнічний стан ротової порожнини. За допомогою проби Шиллера-Писарева 

визначали інтенсивність запалення. Отримані результати наведені в зведеній 

таблиці (табл. 4.1). Середньостатистичні показники гігієнічного стану за індексом 

Федорова-Володкіної у першій (контрольній) групі дорівнювали значенням 

(1,22±0,03) бала. Показники першої групи відповідали показникам умовного 

здоров’я без видимих ознак поширення запальних явищ. У другій і третій групі 

показники були значно гіршими та майже однаковими: в другій групі (3,15±3,370 

бала, в третій (3,33±3,39) бала відповідно (рис.4.1), що свідчило про рівну 

значущість стартових умов поширення запальних явищ для досліджень у групах 

порівняння. 

Середні значення показників гігієнічного стану при проведенні проби 

Шиллера-Писарева склали в першій (контрольній) групі (0,49±0,05) бала, що 

відповідало здоровим тканинам, розташованим навколо зубів, тобто тканини 

були без забарвлення, або мали солом’яний колір. Екстрапаляція даного факту 

на природу запалення свідчила про відсутність глікогену, який є продуктом 

запального процесу в тканинах пародонту. У дослідних групах розподіл був 
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наступним: у другій групі інтенсивність запалення дорівнювала (2,65±2,66) 

бала у третій групі (2,58±2,76) бала (рис. 4.2), про що свідчив коричневий або 

темно коричневий колір, котрий утворюється при з’єднанні йоду із глікогеном. 

Отримані результати свідчили про поганий стан гігієни ротової порожнини в 

обстежених хворих другої і третьої груп на хірургічному прийомі, що корелює 

з даними авторів наукових робіт, котрі посилаються на домінанту запальних 

процесів у хворих, які звернулися за допомогою з приводу видалення зубів. 

У подальшому кожна дослідна група на всіх етапах процесу лікування та 

оперативного втручання отримувала різне спрямування дії яблучного пектину 

сумісно із іншими засобами: превентивно, місцево, всередину у вигляді 

гігієнічного засобу, розчину для полоскання порожнини рота, засобу для 

нанесення пов’язки в вигляді пасти та у вигляді колоїдного розчину для 

ентерального застосуваня. Пролонговане використання пектинвіміних засобів 

дало нам можливість визначити оптимальні заходи та засоби, розробити 

технологію лікування, зменшити витрати на лікування як з боку хворого, так і 

лікаря, досягнути соціологічного ефекту запропонованої технології. 

Таблиця 4.1. 

Оцінка стану ротової порожнини в групах досліджень за індексом 

Федорова-Володкіної та проби Шиллера-Писарева 

Примітка: * Вірогідність відмінності від здорових, р<0,05 

 

Показники Перша 

(контрольна 

група) 

Здорові 

n=20 

Друга (дослідна  група)  Третя (дослідна  група) 

1 

(планове 

видалення 

зубів) n=34 

2 

(ургентне 

видалення 

зубів) n=36 

1 

(планове 

видалення 

зубів) n=37 

2 

(ургентне 

видалення 

зубів) n=33 

 Федорова-

Володкіної 

1,22±0,03 3,37±0,17* 3,15±0,15* 3,39±0,15* 3,33±0,22* 

Шиллера -

Писарева 

0,49±0,05 2,65±0,15* 2,66±0,01* 2,76±0,14* 2,58±0,16* 
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Рис. 4.1. Показники ІГ Федорова-Володкіної в хворих основної та 

контрольної груп до проведення операції по видаленню зуба. 

 

 

Рис. 4.2. Показники проби Шиллера-Писарева в хворих основної і 

контрольної груп до проведення операції видалення зубів. 

 

Динаміку змін клінічних показників гігієни ротової порожнини в хворих 

під впливом ендогенного і екзогенного застосування пектинвмісних засобів при 

плановому та ургентному видаленні зубів відображено в таблиці (табл. 4.2). 

 

 

 

бали 

бали 
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Таблиця 4.2 

Вплив ендо- та екзогенного застосування пектинвмісних засобів на 

клінічні показники ІГ Федорова-Володкіної та проби Шиллера-Писарева в 

хворих при видаленні зубів. 

 

Дні 

спостережень  

 Розподіл груп 

І – контрольна 

ІІ – ІІІ групи  спостереження 

1) - планове видалення зубів 

2)- ургентне видалення.зубів 

 

               Показники М±м 

 ІГ Федорова-

Володкіної  

Проба Ш-П 

1-й  день 

огляду 

 

Перша контрольна  1,15±0,04* 0,42±0,02* 

День огляду 

 

Друга група спостереження 

1)планове видал.зубів 

2,01±0,11* 1,90±0,09* 

День 

видалення 

Друга група спостереження 

1)ургентне видал.зубів 

2,65±0,14* 2,16±0,12* 

День огляду 

 

Третя  група спостереження 

1)планове видал.зубів 

2,91±0,12* 2,48±0,15* 

День 

видалення 

Третя  група спостереження 

2)ургентне видал.зубів 

3,15±0,22* 2,51±0,15* 

3-й день після 

видалення 

Друга група спостереження 

1)планове видал.зубів 

1,49±0,07* 1,33±0,06* 

-  Друга група спостереження 

1)ургентне видал.зубів 

1,91±0,07* 1,78±0,11* 

 Третя  група спостереження 

1)планове видал.зубів 

2,24±0,13* 2,33±0,14* 

 Третя  група спостереження 

2)ургентне видал.зубів 

2,28±0,12* 2,36±0,13* 

7-й 

 

Друга група спостереження 

1)планове видал.зубів 

1,13±0,03* 0,83±0,07* 

 Друга група спостереження 

1)ургентне видал.зубів 

1,5±0,07* 1,35±0,09* 

 Третя  група спостереження 

1)планове видал.зубів 

2,04±0,13* 2,13±0,14* 

 Третя  група спостереження 

2)ургентне видал.зубів 

2,18±0,11* 2,24±0,11* 

14-й Друга група спостереження 

1)планове видал.зубів 

1,10±0,02* 0,5±0,05* 

 Друга група спостереження 

1)ургентне видал.зубів 

1,35±0,06* 1,07±0,04* 

 Третя група спостереження 

1)планове видал.зубів 

1,78±0,08* 2,08±0,14* 

 Третя група спостереження 

2)ургентне видал.зубів 

1,98±0,07* 2,14±0,10* 

Примітки: * - вірогідність відмінності до і після лікування,р<0,05; 
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Спостереження нами проводилися протягом 14 діб, оскільки така 

експозиція вважається фізіологічно достатньою для загоювання після 

екстракційної раневої поверхні. Дані, представлені в таблиці свідчать, що при 

плановому видаленні зубів у другій групі спостереження на наступний день 

після видалення середнє статистичне значення ІГ становило (2,01±0,11) бала, 

що відповідало показникам задовільного стану гігієни. У разі ургентного 

видалення зубів у хворих цієї ж групи індекс склав (2,65±0,14) бала, що 

свідчило про поганий стан гігієни ротової порожнини. На третю добу при 

плановому видаленні ІГ склдав (1,49±0,07) бала, що відповідало значенню 

добрих гігієнічних показників. Слід відмітити, 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 відповідало добрим 

показникам ІГ (1,5±0,07) бала. На 14 добу значення доброго ІГ (1,35±0,06) бала. 

Отримані нами дані свідчили не тільки про гігієнічно - профілактичний ефект 

засобу гігієни ротової порожнини, але й достатній лікувально-профілактичний 

ефект гігієнічного засобу «Пектодент», що в своєму складі містить яблучний 

пектин. Тобто при плановому видаленні зубів застосування пектинвмісних 

гігієнічних засобів доцільно, оскільки сприяє зниженню ІГ, що позитивно 

відображується на загоювання комірки у ротовій порожнини після операції 

видалення зуба.  

Динаміка зміни показників проби Ш-П теж свідчила про протизапальну 

дію засобу гігієни. Під впливом лікувального процесу в хворих змінювалися 

проби Ш-П у бік зниження інтенсивності запалення. Так показник проби Ш-П у 

другій групі спостереження при плановому видаленні зубів на наступний день 

після видалення склав (1,90±0,09) бала, зменшився 1,39 раза (р<0,05). На третій 

день – (1,33±0,06) бала, зменшився в 1,99 раза (р<0,05)., нормалізувався колір 

слизової оболонки ясен, зменшився її набряк. На сьомий день – (0,83±0,07) 

бала, що дорівнювало зменшенню інтенсивності в 3,19 раза (р<0,05). У кінці 
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спостережень на чотирнадцятий день досліджень незначні явища запального 

процесу можна було спостерігати в окремих хворих, тому 

середньостатистичний показник дорівнював (0,5±0,05) бала і в сумі зменшився 

в 5,3 раза (р<0,05). У процесі виконання даного об’єму роботи ми отримали 

достовірні дані зниження інтенсивності запального процесу в другій дослідній 

групі при плановому видаленні зубів, що значно знижувало розвиток 

альвеолітів. Пективмісний засіб гігієни «Пектодент» може бути не тільки 

гігієнічним засобом, але й лікувально-профілактичним. Побічних явищ 

застосування порошку не викликало. 

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. Однак, на 7 

добу ІГ був (2,04±0,13) бала, що відповідало стану ротової порожнини із 

задовільною гігієною. 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, що відповідає 

поганій гігієні. На 14 день ІГ відповідав показникам задовільної гігієни – 

(1,98±0,07) бала. 

При ургентному видаленні зубів показник проби Ш-П у другій дослідній 

групі на наступний день після видалення зменшився в 1,23 раза (р<0,05) і 

становив (2,16±0,12) бала. На третій день він дорівнював (1,78±0,11) бала, тобто 

зменшення інтенсивності запального процесу відбулося у 1,78 раза (р<0,05), на 

сьомий зменшився в 1,97 раза (1,35±0,09) бала, на чотирнадцятий зменшився в 

2,48 раза (1,07±0,04) бала. Слід зазначити, що в порівнянні з попередньою 

підгрупою, де використовувалися планові заходи з метою здійснення 

оперативного втручання із застосуванням пектинвмісних засобів їх 

ефективність впливу на інтенсивність запального процесу знижувалася. 

У третій групі спостереження при плановому видаленні зубів на 

наступний день після видалення середньостатистичні показники проби Ш-П 
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зменшилися в 1,1 раза (р<0,05) і становили в цифровому еквіваленті (2,48±0,15) 

бала, на третій день (2,33±0,14) бала (зменшилися 1,18 рази), 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 із 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 видаленні проба Ш-П становила (2,51±0,15) бала 

(зменшилася в 1,02 раза), на третій день (2,36±0,13) бала (зменшився 1,09 раза), 

на сьомий (2,24±0,11) бала (зменшився в 1,15 раза), на чотирнадцятий 

(2,14±0,10) бала (зменшився в 1,2 раза). Тобто динаміка зниження інтенсивності 

запального процесу протягом 14 діб відбувалася повільно. В окремих випадках 

у хворих можна було спостерігати явища альвеоліту. Слід зазначити, що процес 

планування та лікування в третій групі спостереження відбувався за 

традиційними методами, котрі при сучасній активізації мікрофлори мають 

значні ризики виникнення альвеолітів із наслідками довготривалої 

непрацездатності хворих. 

На підставі проведених нами результатів клінічних досліджень можна 

зробити висновок, що найкращі результати ми отримали в другій групі 

спостереження при плановому видаленні зубів. Хворим цієї групи призначали 

гігієнічно-профілактичний засіб «Пектодент» та полоскання 1 % розчином 

яблучного пектину як дооперативного втручання, так і після нього протягом 7 

діб. Лікарем у цій групі ранева поверхня після видалення зуба закривалася 

пов'язкою, на основі яблучного пектину. У домашніх умовах хворі вживали 

всередину пектину протягом 7 діб. При застосуванні запропонованої нами 

технології лікування у хворих другої групи в порівнянні з третьою швидше 

відбувалося зникнення симптомів запального процесу.  

Від гігієнічного стану ротової порожнини, в певній мірі, залежить 

майбутній результат операції видалення зуба, який визначає термін реабілітації 

з утворенням кісткової мозолі, процес загоювання післяекстракційної рани, 
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наявність або відсутність ускладнень та відновлення функції всієї ротової 

порожнини. 

 

4.4. Результати клінічних бактеріоскопічних досліджень in vivo 

 

У результаті проведених робіт, кількісні показники аналізу мікрофлори з 

ротової порожнини хворих при екстракції зубів під впливом технологій 

лікування з домінантою пектинів у другій групі та в третій групі змінювалися 

нерівномірно. Бактеріоскопічна картина перед операцією видалення зуба в 

другій та третій групах при плановому та екстреному видаленні зубів була 

аналогічною. На 3-4 день після видалення динаміка кардинально змінювалася. 

У другій групі спостерігалося зменшення мікрофлори всіх різновидів. У третій 

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

спостережень. 

Клінічно, в хворих з наявністю зубів, що підлягають видаленню, при 

мікроскопії зубного нальоту in vivo слід було очікувати сформований дисбіоз. 

Найбільш об’єктивною картиною для діагностики та оцінки лікування є 

бактеріоскопічні дослідження. Гриби роду кандіда, є кількісним маркером, який 

достовірно показує якість лікувального процесу в хворих із запальними 

процесами в ротовій порожнині. Дані, що відображені в таблиці (таблиця 4.3) 

свідчать про ефективність проведеного лікування в обох групах, на що 

вказують показники нормалізації рівня мікрофлори в ротовій порожнині. Разом 

із тим, результати, отримані в процесі лікування обох груп різнилися. Так, у 

третій групі, протягом 3-4 днів лікування відбувалося зниження мікробної 

флори, що в наступному стало проблемою для хворих. Оскільки, 

життєздатними залишилися найбільш стійки штами. У подальшому, 

відбувається підвищення вірулентності мікрофлори, що вимагає додаткових і 

більш потужних антимікробних засобів. При видаленні зубів у хворих третьої 

групи кількість грибів збільшувалася вдвічі. Це пояснюється тим, що при 

хірургічних та ортопедичних втручаннях порушується гомеостаз ротової 
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порожнини. Якщо на 3-4 день спостережень грибкова мікрофлора в третій групі 

відреагувала збільшенням їх кількості, тоді як у другій групі кількісне 

зменшення було поступовим. Дані, що представлені в таблиці свідчать про 

появу лактобактерій у другій групі спостереження. Поява лактобактерій із 

одночасним зменшенням найпростіших є показником нормалізації мікрофлори 

в ротовій порожнині.  

Таблиця 4.3 

Динаміка кількісних показників мікрофлори in vivo з ротової порожнини 

хворих при екстракції зубів під впливом технологій лікування з домінантою 

пектинів в другій групі та за протоколами лікування в третій групі. 

Групи 

 

 Мікрофлора ротової порожнини (M+m) p*<0,05 

 

Ділянка 

дослідж

ень 

Мікрофлора Перше 

відвідування  

Кількість в полі 

зору (ПЗ) 

3-й день 

Кількість в 

полі зору 

(ПЗ) 

7-й день 

Кількість в 

полі зору 

(ПЗ) 

Третя 

група 

Ясна 

Коки** Густо в полі 

зору 

Помірно в 

полі зору 

Помірно в 

полі зору 

Друга 

група 

 Густо в полі 

зору 

Помірно в 

полі зору 

Помірно в 

полі зору 

Третя 

група 
Ацидофільні 

лактобактерії 

- - 6,5 +4,4 

 

Друга 

група 
 - 3,1+2,7 37,1 +5,7 

Третя 

група 

Гриби роду 

Кандида 

Густо в полі 

зору 

22,5 +0,9 26,5 +4,4 

Друга 

група 
 Густо в полі 

зору 

22,5 +6,9 12,1 +5,7 

Третя 

група 

Міцелій 

дріжджівого 

гриба 

Густо в полі 

зору 

34,5 +0,9 22,2 +7,7 

Друга 

група 
 Густо в полі 

зору 

37,5+6,8 18,1+5,3 

Третя 

група 

Фузобактерії 

Венсана 

Густо на ¼ поля 

зору 

4,5+0,9 8,5+1,1 

Друга 

група 
 на 1/4 поля зору 0,5+0,2 0,5+0,2 
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Продовження таблиці 4.3. 

Третя 

група 

 

Спірохети 

Венсана 

Густо на1/4поля 

зору 

0,5 +0,2 

 

8,5 +0,1 

 

Друга 

група 

 Густо на 1/4 

поля зору 

2,8 +0,6 0,5 +0,2 

Третя 

група 

Ротова амеба 0,5 +0,1 

 

- 

 

- 

 

Друга 

група 
 0,5 +0,2 - - 

Третя 

група 

Ротова 

трахомонада 

8,5 +3,1 4,5±0,2 0,5±0,2 

Друга 

група 
 8,5 +2,2 - - 

Третя 

група Щока 

Гриби роду 

Кандида 

Густо в полі 

зору 

26,5±5,4 

 

10,2 +3,7 

Друга 

група 

 Густо в полі 

зору 

- - 

Третя 

група 
Язик 

Гриби роду 

Кандида 

Густо в полі 

зору 

22,5 +6,9 35,5 +4,7 

Друга 

група 

 Густо в полі 

зору 

7,1±0,7 - 

Примітки:* р – вірогідність різниці показників у порівнянні із величинами, що 

отримані на 7 – день лікування; **в даному дослідженні ідентифікація кокової 

мікрофлори не проводилася; ***р – вірогідність різниці показників у порівнянні 

із величинами, що отримані до лікування.  

 

Слід зазначити, що при видаленні зубів показники зменшення анаеробних 

бактерій були маркерами, котрі свідчали про ефективність лікування в другій 

групі. У перспективі слід було очікувати низьку вірогідність виникнення 

альвеоліту в хворих другої групи, тоді як в третій групі хворих, наявність 

анаеробної флори означала високий ризик виникнення альвеоліту.  

У періоді реабілітації, в 1 хворого (3,6 %) другої групи при плановому 

видаленні в 2 хворих (6,8 %) при ургентному видаленні, в третій групі в 4 

хворих (14,4 %) при плановому видаленні і в 5 хворих (17 %) при ургентному 

видаленні зубів, виникли явища альвеоліту. Це примушувало їх додатково 

звертатися до лікаря-стоматолога з метою лікування. Хворі третьої групи в 

період реабілітації проходили повноцінне лікування згідно протоколів надання 
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допомоги. З таблиці 4.3. видно, що в мазках були відсутні лактобактерії, значна 

кількість грибкової та анаеробної мікрофлори протягом всього періоду 

спостережень. За результативністю показників, період реабілітації в хворих 

третьої групи був значно нижчим за ефективністю ніж період їх лікування, 

незважаючи на те, що в періоді лікування в третій групі були досягнуті 

задовільні результати. Лікарю стоматологу, з метою надання гарантій 

лікувального періоду, знадобилося значно більше зусиль для підтримки періоду 

реабілітації, оскільки він переривався повноцінним лікуванням альвеоліту в 12 

хворих. 

Клінічно, в другій групі, слизова оболонка ясен набувала рожевого 

кольору за рахунок злущення надлишкового епітелію під дією пектинів. 

Зникала кровотеча, активізовувалася салівація. Зупинялися процеси утворення 

м'якого нальоту.  

 Результати, що отримані в другій групі (табл.4.3) можна пояснити 

наступним чином. Пектини, що входять у склад засобів, що розроблені нами, 

завдяки гельної структури, утворюють у шлунково-кишковому тракті, 

починаючи з ротової порожнини, оптимальні умови для розвитку та 

нормалізації ротової та мікрофлори кишечника. Утримування засобів у ротовій 

порожнині до прийому їжі завдяки утворенню колоїдів не дозволяє швидкому 

всмоктуванню продуктів життєдіяльності патогенної мікрофлори через слизову 

оболонку та гальмує її поступлення в кров. Всмоктування полісахарів пектину в 

шлунково-кишковому тракті відбувається повільно. З одного боку завдяки 

сорбційним можливостям вони здатні приєднувати поліцукри мікроорганізмів 

та утворювати нерозчинні пекти, а з іншого мікроорганізми частково 

гідролізують пектинові речовини з утворюванням гіалуронової кислоти, яка 

всмоктується в організмі при наявності лугів (ротова порожнина, кишечник). 

Захисний ефект гіалуронової кислоти міститься в її здатності зв’язувати активні 

компоненти хімічних речовин та токсинів. Тому, ендо- та екзогенне 

застосування пектинових речовин у вигляді гігієнічно-профілактичного засобу, 

формоутворюючого засобу, та засобу для вживання всередину, здатне значно 
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зменшувати агресивність післяекстракційного травмування, а в періоді ремісії 

стимулювати фізіологічні процеси. При застосуванні розробленої технології 

лікування та реабілітації хворих у другій групі спостереження була більша 

вірогідність підняття питання гарантійного терміну в практичній охороні 

здоров’я в результаті надання «чистої» стоматологічної послуги ніж у третій 

групі. 

 

4.5. Результати аналізу самооцінки болю за Р. Мелзаком 

 

Доцільність використання пектинових речовин при операції видалення 

зубів ми вивчали згідно суб’єктивних результатів самооцінки болю за Р. 

Мелзаком. Показником було значуще зниження кількості слів, що 

використовувалося для опису болю згідно розробленою автором шкали. 

Больовий синдром, котрий виникає після операції видалення зуба, обумовлений 

як самою травмою під час видалення зуба, так і наявністю запальних явищ, що 

супроводжують патологічний процес у зубі та навколишніх тканинах. Його 

тривалість, багато в чому, залежить від техніки і складності проведення 

оперативного втручання, наявності кров’яного згустку в комірці після операції 

видалення зуба та швидкості ліквідації запальних реакцій лікарськими 

засобами. Критерієм оцінки доцільності використання пектинових речовин 

були терміни зникнення болю та визначення його інтенсивності в часі. Цей 

суб’єктивний показник надає достатню оціночну інформацію. Кількісні 

характеристики больового синдрому в хворих після операції видалення зуба 

відображені діаграмою (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Кількісні характеристики больового синдрому в хворих після 

операції видалення зуба. 

 

Терміни зникнення болю за часом у ділянці видаленого зуба в хворих 

досліджуваних груп різнилися. Так, 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 показник рівня самооцінки 

болю на наступний день після видалення складав за шкалою Р. Мелзака (7,2±0,5) 

бала. У динаміці спостережень його зниження відбувалося на третю добу 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 Р. 

Мелзака (9,5±0,2) бала і знижувався до 3,5 бала на третю добу. У хворих третьої 

групи групі при плановому видаленні зниження за шкалою відбувалося від 

(10,2±0,4) бала (наступний день після видалення) до 4,6 бала (на третю добу). При 

ургентному видаленні в хворих тієї ж групи інтенсивність болю падала від 

(12,5±0,9) бала до 6,5±0,4 бала при аналогічному терміні спостереження. 

Найбільш значуще зниження кількості слів, що використовувалося для опису 

болю за шкалою  Р. Мелзака спостерігалося у другій групі. Знеболюючий ефект 

дні 
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пектинових речовин ми пояснюємо високою єтеріфікацією пектинів (здатністю 

утворювати гелі), а також їх гідрофільністю, що зменшує тиск на нервові 

закінчення. Виходячи з отриманих результатів можна було констатувати, що 

використання пектинових речовин при операції видалення зуба значно зменшує 

біль, а тому частково нівелюється потреба в використанні знеболюючих 

препаратів.  

 

4.6. Динаміка змін концентрації іонів водню в ротовій рідині 

 

Вимірювання рН ротової рідини визначали за допомогою набору 

лакмусового паперу «Universal Indicator Paper». Метод визначає кількість іонів 

водню в рідинах. Сутність даного методу полягає в вивченні динаміки змін 

значень рН ротовій рідині в хворих під впливом пектинвмісних засобів до та на 

1-й, 3-й, 5-й, 7-й дні після їх використання в комплексному лікуванні при 

видаленні зубів. Зміни концентрації іонів водню слини були наступними: в 

хворих першої групи, тобто практично здорових рН було слабо лужним і 

становило (7,38-7,42) протягом всіх днів спостережень. Зміни концентрації 

іонів водню РР представлені в діаграмі (рис.4.4). 
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Рис. 4.4. Зміни концентрації іонів водню ротової рідини 
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У другій групі спостереження при плановому видаленні зубів, значення 

рН до лікування становило 6,2-6,4. На третій день після видалення 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 становило 5,9-6,1. Після 

лікування рН ротової рідини, що отримані на 3-й, 5-й, 7-й дні після лікування 

становило 6,8-7. Цей факт мав велике значення для запобігання виникнення 

альвеолітів і підтверджує наші попередні дослідження, що до запобіганню 

умов, де у великій кількості може розвиватися планктон та сапрофітна флора 

ротової порожнини, котра здатна осідати на раневій поверхні при наявності 

обмеженої функції органів, спричиненої хірургічним втручанням.  

Слід зазначити, що під дією лікування з наявністю пектинових речовин 

ротова рідина набувала нейтральних або слабо лужних значень. Це свідчило 

про те, що під дією запропонованого комплексу засобів ендо- і екзогенної 

спрямованості створювалися фізіологічні умови для запобігання альвеолітів: 

активне виділення слини, зменшення її в’язкості, насичення ротової порожнини 

імуноглобулінами та ферментами, такими як лізоцим, муцин, що позитивно в 

подальшому впливатиме на процес загоювання рани. 

У хворих третьої групи при плановому і ургентному видаленні рН ротової 

рідини до лікування становило 5,8-6,2 і 5,5-6,0 відповідно. На 3-й, 5-й і 7-й день 

після видалення зубів рН становило 6,2-6,5 при плановому видаленні та 5,5-5,9 

при ургентному видаленні. Ротова рідина у хворих третьої групи залишалося в 

межах кислих показників, незначно наближуючись до нейтральних значень. Це 

свідчило про більший ризик виникнення ускладнень у вигляді альвеолітів у 

хворих даної групи. При відсутності пектинових речовин середовище ротової 

рідини залишалося слабо-кислим, що сприяло осіданню мікрофлори на не 

захищену раневу поверхню, оскільки тільки лужне середовище може зберегти 

біогеоценоз ротової порожнини. 
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4.7. Оцінка стану білкового і кісткового обміну за біохімічними 

показниками досліджень ротової рідини, що проведені до операції 

видалення зуба 

Об’єктивною доказовою базою клініко-лабораторних обстежень хворого 

є біохімічні показники білкового гомеостазу. У хворих, що потребують 

проведення операції видалення зуба слід було очікувати порушення різних 

видів обміну речовин. При вивченні показників білкового гомеостазу, шляхом 

біохімічних досліджень, котрі представлені в роботі, перед операцією 

видалення зуба в хворих всіх груп було виявлено тенденцію до підвищення 

рівня загального білка в ротовій рідині. (табл.4.5). 

Таблиця 4.5 

Рівень загального білка та оксипроліну у ротовій рідині хворих при 

операції видалення зубів (М±м) 

Показники Перша 

група 

Здорові 

n=20 

Друга група Третя група 

 (планове) 

n=36 

(ургентне) 

n=34 

(планове) 

n=34 

(ургентне) 

n=36 

Загальний 

білок,мг/мл 

3,904±0,116 4,910±0,532 

p1<0,001* 

4,801±0,338 

p1<0,001* 

5,249±0,459 

p1<0,001* 

4,731±0,506 

p1<0,001* 

Оксипролін, 

мкг/мл 

3,832±0,003 6,030±0,460 

p1<0,001* 

7,629±0,583 

p1<0,001* 

7,324±0,583 

p1<0,001* 

6,337±0,619 

p1<0,001* 

Примітка: * В таблиці вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини 

у здорових.  

 

Згідно даних таблиці 4.5 у хворих другої групи вміст загального білка 

збільшувався, а саме: в хворих 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 1,34 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).  

Рівень оксипроліну в ротовій рідині, на відміну показників здорових, 

зростав. Так, у другій групі при плановому і ургентному видаленні рівень 
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оксипроліну зростав відповідно в 1,57 і 1,99 раза (p1<0,001), в третій групах при 

плановому і ургентному в 1,91 та 1,65 раза. (p1<0,001). Отже, наші дослідження 

засвідчили достовірне порушення білкового обміну в хворих які потребували 

операції видалення зуба. Тобто, результати в групах, що були взяті для досліджень 

можна було вважати репрезентативними в наслідок незначної різниці вихідних 

даних контрольної та основної груп у порівнянні із групою здорових. 

У наступних біохімічних дослідженнях доцільно було показати об’єктивну 

картину обмінних процесів у твердих тканинах зубів та в кісткових тканинах, з 

наявністю регенеративних процесів ротової порожнини. Показники активності 

КФ і ЛФ є біомаркерами мінерального обміну. Важливими біохімічними 

показниками ротової рідини є лужна фосфатаза, що гідролізуючи ефіри фосфорної 

кислоти, активує процеси мінералізації твердих тканин, та кислої фосфатази, яка 

під дією органічних кислот і продуктів життєдіяльності ацидофільних 

мікроорганізмів зубного нальоту демінералізує тверді тканини. Концентрація цих 

ферментів у ротовій рідині об’єктивно відображає картину обмінних процесів у 

твердих тканинах зубів та регенеративні процеси в ротовій порожнині. 

Враховуючи даний факт, визначили концентрацію вище зазначених ферментів у 

ротовій рідині. У хворих, які потребували проведення операції видалення зуба 

нами виявлено достовірні їх зміни. 

Таблиця 4.6 

Показники активності кислої і лужної фосфатаз у ротовій рідині хворих 

при операції видалення зубів (М±м) 

Показники Перша група 

Здорові 

n=20 

Друга група Третя група 

(планове) 

n=36 

(ургентне) 

n=34 

(планове) 

n=34 

(ургентне) 

n=36 

 Кисла 

фосфатаза 

нмоль/(с.л) 

129,44±0,87 167,03±0,79 

p1<0,001* 

165,25±0,95 

p1<0,001* 

168,03±0,76 

p1<0,001* 

166,56±0,96 

p1<0,001* 

Лужна 

фосфатаза 

нмоль/(с.л) 

1097,91±9,01 817,63±7,17 

p1<0,001* 

 

819,90±9,03 

p1<0,001* 

 

836,59±9,63 

p1<0,001* 

829,98±7,87 

p1<0,001* 

Примітка:*. Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини в 

здорових.  
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Виходячи з отриманих даних, що відображує таблиця (табл. 4.6), у хворих 

другої групи при плановому і ургентному видаленні активність КФ достовірно 

підвищувалася у 1,29 раза (від 129,44±0,87 нмоль/(с.л) до 167,03±0,79 

нмоль/(с.л); і у 1,27 раза (від 129,44±0,87 до 165,25±0,95) нмоль/(с.л) 

відповідно. При цьому різниця в 1,01 раза між підгрупами була несуттєвою. 

У хворих третьої групи при плановому і ургентному видаленні активність 

КФ достовірно підвищувалася з (129,44±0,87) нмоль/(с.л) до (168,03±0,76) 

нмоль/(с.л) і до (166,56±0,96) нмоль/(с.л) , тобто в 1,30 (р<0,001) і в 1,28 раза 

(р<0,001) відповідно. Співставлення показників груп показало незначну 

різницю між підгрупами, що також підтверджувало репрезентативність даних, 

на даному етапі досліджень, та тих, котрі були отримані в результаті 

проведення подальших досліджень.  

Зростання активності КФ у ротовій рідині хворих супроводжувалося 

зниженням активності ЛФ. Так, у хворих другої групи при плановому і 

ургентному видаленні, активність ЛФ знижувалася в 1,35 раза (p1<0,001) та у 1, 

33 раза (p1<0,001) відповідно. Ідентичні цифрові дані характеризують зміни 

рівня активності ЛФ, що встановлені в хворих третьої  групи. 

Таким чином, виявлені нами закономірності підтверджують, що в хворих, 

які потребували проведення операції видалення зуба має місце погіршення 

білкового і кісткового обміну. Виявлення цих змін у ротовій рідині засвідчує 

порушення місцевого гомеостазу. Достовірні дані демонстрували, що ротова 

рідина, яку отримали не інвазивним шляхом, є достатньо показовою для 

встановлення відхилень у гомеостазі ротової порожнини.  

Відомо, що накопичення оксидів та перекисів негативно відображується 

на загоюванні ран. Тому, необхідним етапом досліджень є вивчення 

біохімічних показників антиоксидантного захисту. Для цього визначали 

активність антиоксидантного ферменту супероксиддисмутази (СОД) у ротовій 

рідині хворих (табл. 4.7). Супероксиддисмутаза – відноситься до групи 

антиоксидантних ферментів. Разом із каталазою і другими антиоксидантними 

ферментами вона захищає організм людини від постійно утворюючих 
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високотоксичних кисневих радикалів. СОД каталізує дисмутацію супероксида в 

кисень і перекись водню. Таким чином, вона відіграє важливу роль у 

антиоксидантному захисті практично усіх клітин у контакті з киснем. 

Таблиця 4.7 

Показники активності антиоксидантного ферменту СОД у ротовій рідині 

хворих перед операцією видалення зубів (М±м). 

Показники Перша 

група 

Здорові 

n=20 

Друга група Третя група 

(планове) 

n=36 

(ургентне) 

n=34 

(планове) 

n=34 

(ургентне) 

n=36 

СОД, 

МЕ/мг 

49,67±0,065 43,30±0,66 

p1<0,001* 

41,24±0,75 

p1<0,001* 

42,76±0,56 

p1<0,001* 

43,95±0,57 

p1<0,001* 

Примітка:* Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини у 

здорових.  

 

Дані таблиці відображують показники активності антиоксидантного 

ферменту СОД у ротовій рідині хворих перед операцією видалення зубів. 

Зокрема, активність СОД порівняно із здоровими зменшувалася в 1,14 раза 

(p1<0,001) хворих другої групи при плановому видаленні в 1,21 раза (p1<0,001) 

у хворих другої групи при ургентному видаленні. Тобто з (49,67±0,065) МЕ/мг 

до (43,30±0,66) МЕ/мг і (41,24±0,75) МЕ/мг відповідно. Між даними другої 

групи обох підгруп різниця активності СОД була незначною. Близькими за 

значенням і за статистичними закономірностями були і показники активності 

цього ферменту в хворих третьої групи обох підгруп.  

При патологічних станах, що супроводжується інтоксикацією і розвитком 

окисного стресу, доцільними є лабораторний контроль ОМБ. Вважається, що 

рівень ОМБ порівняно з ПОЛ є більш інформативним маркером наявності 

окисного стресу в організмі. Дослідження ротової рідині в обстежених 

показали, що у хворих які потребували проведення операції видалення зубів 

вміст показників ОМБ зростає (табл.4.8). 
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Таблиця 4.8 

Рівень показників ОМБ у ротовій рідині хворих при операції видалення 

зубів (М±м) 

Показник

и 

Перща 

група 

Здорові 

n=20 

Друга група Третя група 

(планове) 

n=36 

(ургентне) 

n=34 

(планове) 

n=34 

(ургентне) 

n=36 

ОМБ 356, 

у.о. 

 

0,048±0,000

2 

0,065±0,0009 

p1<0,001* 

0,087±0,020 

p1<0,001* 

0,065±0,0007 

p1<0,001* 

0,067±0,0007 

p1<0,001* 

ОМБ 370, 

у.о. 

0,046±0,000

2 

0,060±0,0006 

p1<0,001* 

0,082±0,021 

p1<0,001* 

0,061±0,0007 

p1<0,001* 

0,062±0,0008 

p1<0,001* 

ОМБ 430, 

у.о. 

0,012±0,000

2 

0,030±0,0008 

p1<0,001* 

0,028±0,0 

p1<0,001* 

 

0,0276±0,000

6 

p1<0,001* 

0,0271±0,000

6 

p1<0,001* 

Примітка:* Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини в 

здорових.  

 

Дані таблиці свідчать, що вміст ОМБ356 у хворих другої групи при 

плановому видаленні підвищувався в 1,35 раза (p1<0,001), з (0,048±0,0002) у.о в 

здорових до (0,065±0,0009) у.о. в тих хворих, кому було необхідне оперативне 

втручання по видаленню зуба. У хворих другої групи при ургентному 

видаленні підвищення спостерігали в 1,81 раза (p1<0,001),. до (0,087±0,020) у.о. 

У хворих третьої групи обидвох підгруп вміст ОМБ підвищувався в 1,35 і 1,39 

раза відповідно. Показники ОМБ при довжині хвилі 370 нм у хворих основної 

групи підвищувалися в 1,3 раза (p1<0,001), з (0,046±0,0002) у.о в здорових до 

0,060±0,0006 у.о, в хворих, котрі потребували видалення зубів. У другій групі 

при ургентному видаленні підвищення відбулося у 1,78 раза (p1<0,001) з 

(0,046±0,0002) у.о до (0,082±0,021) у.о. У хворих третьої групи вміст ОМБ 

підвищувався в 1,35 і 1,39 раза (p1<0,001) відповідно. 

Вміст ОМБ430 у хворих другої групи при плановому видаленні 

підвищувався в 2,5 рази (p1<0,001), з (0,012±0,0002) у.о. до (0,030±0,0008) у. о. 

У хворих другої групи при ургентному видаленні в 2,33 раза до (0,028±0,0007) 
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у.о. У хворих третьої групи  вміст ОМБ підвищувався в 2,3 і 2,25 раза 

відповідно. 

Усі вивчені нами показники свідчили про те, що в хворих, які 

потребували проведення операції видалення зубів порушується білковий обмін, 

що засвідчує вірогідне підвищення вмісту загального білка та оксипроліну в 

ротовій рідині. Різноспрямовані зміни активності фосфатаз (підвищення КФ і 

зниження ЛФ) вказували на розбалансованість процесів кісткоутворення у 

хворих, котрі потребували проведення операції видалення зубів. Зниження 

активності ферменту СОД у ротовій рідині хворих підтверджувало послаблення 

антиоксидантного захисту. Проведені нами дослідження свідчили про те, що 

планування комплексної терапії при операції видалення зубів, вимагало 

корегування виявлених нами порушень про- і антиоксидантних процесів. Крім 

того, нами була виявлена необхідність проводити суттєві корекції білкового, 

мінерального і кісткового обміну, шляхом екзо- та ендогенного лікування. 

 

4.8. Порівняльна характеристика та оцінка стану білкового і 

кісткового обміну за біохімічними показниками досліджень ротової рідини, 

що проведені після операції видалення зуба 

 

Лікування включало мануальні заходи, місцеву терапію з застосуванням 

розчину для ополіскування ротової порожнини, пектинової пов’язки з 

медикаментами, гігієнічно-профілактичні засоби з використанням «Пектодент» 

- порошку для чищення зубів, вживання яблучного пектину всередину. 

Комплексне лікування хворих при операції видалення зубів із застосуванням 

пектинових речовин ендо- і екзогенного напрямку сприяло значному 

врегулюванню білкового обміну (табл. 4.9). Так, у хворих другої групи 

кількість загального білка в ротовій рідині знижувалася після проведеного 

лікування, практично досягаючи показників здорових. У хворих третьої групи 

рівень загального білка залишався високим. Крім того, нормалізації було 

досягнуто в регуляції колагенового обміну. Про що достовірно свідчило 
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зниження показників вмісту оксипроліну в другій групі. У хворих третьої групи 

рівень оксипроліну залишався високим.  

Таблиця 4.9 

Динаміка зміни показників загального білка та оксипроліну у ротовій 

рідині після комплексного лікування хворих при операції видалення зубів 

(М±м) 

Показники Перша 

група 

Здорові 

n=20 

Друга  група Третя  група 

(планове) 

n=36 

(ургентне) 

n=34 

(планове) 

n=34 

(ургентне) 

n=36 

Загальний 

білок, 

мг/мл 

3,904±0,116 3,897±0,577 

p1<0,001* 

3,835±0,109 

p1<0,001* 

4,889±0,313 

p1<0,001* 

5,339±0,3751 

p1<0,001* 

Окси-

пролін, 

мкг/мл 

3,832±0,003 3,828±0,041 

p1<0,001* 

 

4,268±0,144 

p1<0,001* 

 

7,079±0,516 

p1<0,001* 

6,300±0,558 

p1<0,001* 

Примітка:* Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини в 

здорових.  

  

Як можна бачити з даних таблиці, вміст загального білка в хворих третьої 

групи знижувався, але різниця із даними до лікування була несуттєвою 

(p1<0,001). 

За показниками рівня оксипроліну в ротовій рідині хворих при операції 

видалення зуба можна було спостерігати аналогічну картину. Рівень 

оксипроліну в другій групі суттєво знижувався. У третій теж можна було 

констатувати зниження, але показники суттєво відрізнялися від показників у 

здорових.  

Комплексна терапія хворих при операції видалення зуба, що включала 

ендо- і екзогенну терапію із використанням яблучного пектину, сприяла 

регуляції білкового і колагенового обміну. У хворих другої групи був 

досягнутий ефект зниження вмісту загального білка. У хворих третьої групи 

такого результату досягти не вдалося. Аналогічні дані в другій та третіх групах 

спостерігалися і з показниками колагенового обміну.  
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Ендо- та екзогенне застосування пектинових речовин при операції 

видалення зуба були спрямовані на різні ланки патогенезу запального процесу і 

сприяли змінам показників активності КФ і ЛФ у ротовій рідині хворих (табл. 

4.10). Як показують дані таблиці, активність маркера резорбції кісткової 

тканини – КФ знижувалася. У другій групі першої підгрупи в 1,29 раза 

(р<0,001), у другій підгрупі в 1,19 раза (р<0,001). Отримані результати 

наближувалися до показників здорових. У хворих третьої групи при плановому 

видаленні і третьої групи при ургентному видаленні зниження показників були 

незначними. 

Таблиця 4.10 

Динаміка зміни показників лужної та кислої фосфатаз у ротовій рідині 

після комплексного лікування хворих при операції видалення зубів (М±м) 

Показники Перша група 

Здорові 

n=20 

Друга група Третя група 

(планове) 

n=36 

(ургентне) 

n=34 

(планове) 

n=34 

(ургентне) 

n=36 

 Кисла 

фосфатаза 

нмоль/(с.л) 

129,44±0,87 129,82±0,52 

p1<0,001* 

137,96±0,59 

p1<0,001* 

162,52±0,73 

p1<0,001* 

165,01±0,91 

p1<0,001* 

Лужна 

фосфатаза 

нмоль/(с.л) 

1097,91±9,01 1075,50±11, 8 

p1<0,001* 

 

1041,1±10,78 

p1<0,001* 

 

886,85±11,1 

p1<0,001* 

846,95±7,69 

p1<0,001* 

Примітка:* Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини в 

здорових.  

 

Дані таблиці свідчать про зростання активності маркера остеорегуляції 

ЛФ у другій групі. Так, у хворих другої групи при плановому видаленні 

зростання спостерігалося в 1,31 раза; в підгрупі другій в 1,27 рази (р<0,001). 

Цифрові значення наближувалися до показників здорових. Як свідчать дані 

таблиці у хворих третьої групи при плановому та ургентному видаленні 

показники ЛФ залишалися на вихідному рівні. Отже, проведена нами 

комплексна ендо- і екзогенна терапія сприяла нормалізації активності 

ферментів КФ і ЛФ.  



124 
 

Застосовуючи біохімічні методи досліджень на етапі планування операції 

видалення зуба, в хворих було виявлено порушення антиоксидантного захисту 

організму, що потребувало відповідної корекції в класичній технології 

лікування. Нами були використані засоби на пектиновій основі, під 

комплексним впливом яких знижувалися показники ОМБ. Так, вміст ОМБ356 у 

хворих другої групи при плановому видаленні знижувався в 1,32 раза 

(p1<0,001), а у хворих при ургентному видаленні другої в 1,64 раза. У хворих 

третьої групи вміст ОМБ залишався підвищеним (табл.4.11). 

Таблиця 4.11 

Динаміка показників рівня ОМБ у ротовій рідині хворих при операції 

видалення зубів під впливом комплексного лікування пектиновими речовинами 

(М±м) 

Показники Перша група 

Здорові 

n=20 

Друга  група Третя  група 

 (планове) 

n=34 

(ургентне) 

n=36 

(планове) 

n=37 

(ургентне) 

n=33 

ОМБ 356, 

у.о. 

0,048±0,0002 0,049±0,00034 

p1<0,001* 

0,053±0,0009 

p1<0,001* 

0,0623±0,00068 

p1<0,001* 

0,0648±0,00065 

p1<0,001* 

ОМБ 370, 

у.о. 

0,046±0,0002 0,045±0,0003 

p1<0,001* 

0,050±0,0005 

p1<0,001* 

0,0578±0,0008 

p1<0,001* 

0,061±0,0008 

p1<0,001* 

ОМБ 430, 

у.о. 

0,012±0,0002 0,013±0,0003 

p1<0,001* 

0,014±0,00034 

p1<0,001* 

0,0253±0,0006 

p1<0,001* 

0,0265±0,0007 

p1<0,001* 

Примітка:* Вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини в 

здорових.  

 

Подібними показниками до рівня ОМБ при довжині хвилі 356 нм були 

показники вмісту ОМБ при довжині 370 нм.  

Дані таблиці свідчать, що під впливом комплексної ендо- і екзогенної 

терапії процеси ПОБ гальмувалися. Слід зазначити, що показники ОМБ370 

знижувалися відразу після проведеного лікування. Так, вміст ОМБ370 у хворих 

другої групи при плановому видаленні знижувався в 1,64 раза (p1<0,001), а в 

хворих другої групи при ургентному видаленні в 1,33 раза. Результати, що 

отримані нами в підгрупах третьої групи суттєво не відрізнялися від вихідного 

рівня.  
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Ідентичні закономірності в регулюванні вмісту ОМБ при довжині хвилі 

430 нм були виявлені і в хворих другої групи обох підгруп. Так, вміст ОМБ430 у 

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

натомість у хворих при ургентному видаленні другої в 2,0 раза. У хворих 

третьої групи вміст ОМБ залишався підвищеним. Отримані нами достовірні 

результати вмісту ОМБ показали, що в усіх хворих першої групи обох підгруп 

рівень ОМБ356, ОМБ370, ОМБ430 різко знижувався після проведеного лікування і 

досягав показників, близьких даним, що виявлені у здорових.  

На фоні зниження показників ПОБ у хворих, при застосуванні 

комплексного лікування підвищувалася антиоксидантна активність ферментів 

СОД (табл.4.12). Так, у хворих другої групи при плановому видаленні, 

активність СОД у ротовій рідині зростала в 1,3 раза (48,46±0,24) МЕ/мг, що 

наближувалося до рівня здорових (49,67±0,06) МЕ/мг. У хворих другої групи 

при ургентному видаленні активність СОД зростала в 1,2 раза (p1<0,001). У 

хворих третьої групи вміст СОД залишався практично на попередньому рівні.  

Таблиця 4.12 

Показники активності антиоксидантного ферменту СОД у ротовій рідині 

хворих при операції видалення зубів під впливом комплексного лікування 

пектиновими речовинами (М±м) 

Показники Перша 

група 

Здорові 

n=20 

Друга група Третя група 

(планове) 

n=36 

(ургентне) 

n=34 

(планове) 

n=34 

(ургентне) 

n=36 

СОД, 

МЕ/мг 

49,67±0,065 48,46±0,24 

p1<0,001* 

45,43±0,48 

p1<0,001* 

45,02±0,3 

p1<0,001* 

44,20±0,48 

p1<0,001* 

Примітка:* вказана вірогідність різниці показників: р1 – до величини в 

здорових. 

 

Аналізуючи результати проведених нами досліджень комплексного ендо- 

та екзогенного впливу пектинових речовин, що застосовувалися нами при 

операції видалення зубів, можна констатувати позитивний вплив технології 

лікування на перебіг загоювання післяекстракційних ран. У фармацевтичній 



126 
 

промисловості пектини за своїми властивостями використовують в якості 

сорбентів, пластико-стимуляторів, радіопротекторів, детоксикантів. Крім того, 

у вигляді формоутворюючих компонентів для виготовлення облаток, гелів, 

колоїдів, рідин лікувальних засобів. Розроблені нами засоби на основі пектинів 

здійснювали протизапальну та протимікробну місцеву дію. Під впливом 

ендогенного призначення яблучного пектину, відбувалося швидке покращення 

біохімічних показників, про що свідчили вище наведені факти. Найкращі 

результати були отримані в хворих другої групи при плановому видаленні 

зубів. Ми це пояснюємо властивостями пектинів та доцільністю їхнього 

використання в даній роботі. Застосування пектинвмісних засобів у 

комплексному лікуванні, котрі були використані до оперативного втручання і 

після операції видалення зуба, давало значно більший лікувальний ефект при 

загоюванні комірки, що сприяло попередженню розвитку альвеолітів.  

Таким чином технології лікування, що запропоновані нами для 

профілактики альвеолітів за даними нормалізації біохімічних показників 

отриманими в нашій роботі, сприяли поліпшенню результативності 

лікувального процесу ніж традиційне лікування.  

 

4.9. Результати удосконалених планіметричних методів дослідження 

 

Ранева поверхня, що утворюється після видалення зубів являє собою 

складну структуру, різних за походженням тканин, що здатні піддаватися 

впливу специфічного ендо- та екзогенного середовища. Крім того, велике 

значення відіграють соціальні фактори, як з боку лікаря, так і хворого. Вплив 

медичних складових може бути керованим і некерованим, тому проблема 

загоювання ран у ротовій порожнині після видаленні зубів не втрачає своєї 

актуальності та вимагає свого вирішення.  

При нормальному фізіологічному загоєнні, добове зменшення площі рани 

мало складати не менше 4 %. Швидкість загоєння рани являється не тільки 

простою функцією часу, але відображає стадійність раневого процесу, повноту 
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і гармонію реалізації його механізмів регенерації, що дозволяло більш 

достовірно оцінити хід загоєння. Керуючись доступним, простим, об'єктивним 

та інформативним показником, при сповільненому темпі загоєння, ми 

корегували нашу лікарську тактику при розробці способів застосування 

розроблених пектинвмісних форм для профілактики ускладнень після операції 

видалення зуба.  

Комірка видаленого зуба безпосередньо після видалення являє собою 

складну раневу поверхню. В обох групах результати наших досліджень були 

рівнозначними. Дослідження показників 3-ої доби спостереження виявило 

зміни в площі ранової поверхні в усіх групах Так площа ран у хворих 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 ургентному видаленні 

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

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

третій групі другої підгрупи на (7,8± 0,06) добу. 

Після початку розвитку грануляційної тканини спостерігали крайову 

епітелізацію дефекту. Так, у другій групі при плановому видаленні процес 

розпочався на (5,6±0,23) добу, у другій групі при ургентному видаленні на 

(6,8±0,21) добу, в третій групі при плановому видаленні на (7,6±0,23) добу, у 

третій групі при ургентному видаленні на (7,9±0,2) добу. Це свідчило про 

позитивну динаміку загоєння ран при ендо і екзогенному використанні 

пектинових речовин при операції видалення зуба. На 14 добу відносна площа 

епітелізації становила в другій групі при плановому видаленні становила 

(83,5±0,5) %, у другій групі при ургентному видаленні другої (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. Тоді як, у третій групі при 
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плановому видаленні процес завершився на 28 добу, а при ургентному 

видаленні на 30 добу. Відсоток зменшення площі рани за добу в групах хворих 

становив: другій групі при плановому видаленні на (4,4±0,08) %, у другій групі 

при ургентному видаленні на (3,8±0,15) %; у третій групі при ургентному 

видаленні на (3,4±0,10) %, а у третій групі при ургентному видаленні на 

(2,9±0,08) % (табл.4.13). 

Таблиця 4.13 

Показники регенерації ран всіх груп спостережуваних хворих 

Показники Друга 

група 

планове 

видалення 

Друга  

група 

ургентне 

видалення 

Третя 

група 

планове 

видалення 

Третя 

група 

ургентне 

видалення 

Час появи 

грануляцій(доба) 

3,7±0,05 4,8±0,08 6,7±0,05 7,8±0,06 

Час початку крайової 

епітелізації (доба) 

5,6±0,23 6,8±0,21 7,6±0,23 7,9±0,2 

Повна епітелізація 

поверхні рани(доба) 

17,8±0,35 20,1±0,31 27,6±0,5 29,6±0,5 

Зменшення площі рани 

(% за добу) 

4,4±0,08 3,8±0,15 3,4±0,10 2,9±0,08 

 

Оптимізація репаративних процесів у хворих другої групи свідчить про 

ефективність методу лікування не тільки за рахунок зниження кількості та 

агресивності мікробної флори ротової порожнини, але й за рахунок зниження 

ступеню сенсибілізації організму, обумовленої сорбційними та 

детоксикаційними властивостями пектинів.  

На 1-шу добу спостереження у хворих загальна площа раневого дефекту 

не змінилась. На 3-тю добу наші спостереження виявили зменшення загальної 

площі ранового дефекту на 9,3 % в другій групі при плановому видаленні, тоді 

як у третій групі  при плановому видаленні відсоток цей становив лише 1,9 %, 

що вказує на переваги даного методу лікування з використанням пектинових 

речовин і пектинової пов’язки. У подальший період наших спостережень було 

виявлено пришвидшення процесів очищення рани, що вказувало на показник 

позитивної динаміки у фазах запального процесу. Тобто характер перебігу 
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післяопераційного періоду в другій групі при плановому видаленні динамічно 

йшов в позитивному напрямку. Необхідно також відмітити, що максимальна 

динаміка змін загальної площі рани відмічалася на 7-му та 14-ту добу 

спостереження, що було зумовлено активними процесами епітелізації та 

ранової контракції у фазах регенерації та епітелізації ранового дефекту. 

Початок крайової епітелізації за умов використання комбінації пектинової 

пов’язки і гігієнічно-профілактичних засобів на основі пектину були достовірно 

більш ранніми, порівняно з хворими третьої групи, лікування яких було 

проведено згідно протоколів. Тобто, властивості пектинових речовин в обраних 

нами фармакологічних формах та тактика їхнього використання сприяли 

процесам загоювання комірок видалених зубів, що з більшою вірогідністю 

слугувало попередженню альвеолітів ніж в паралельно досліджуваній нами 

групі. Таким чином, застосування комбінації пектинової пов’язки, розчину і 

гігієнічно-профілактичних засобів на основі пектину призводить до оптимізації 

процесу загоєння рани, до швидкого і значного відновлення місцевого 

гомеостазу ротової порожнини, стимулює фізіологічні процеси, сприяє 

зменшенню інтоксикації і загальної запальної реакції, нормалізації метаболізму. 

Дослідження планіметричних показників стану ранової поверхні виявило 

активізацію репаративних процесів за умови використання пектинової пов’язки 

у комбінації гігієнічно-профілактичними засобами на основі пектину. 

Пектинові покриття запобігали інфікуванню рани, адсорбуючи ексудат, 

забезпечували захист від зовнішніх впливів, добре моделювалися на рановій 

поверхні, що давало змогу уникати травмування новоутвореного епітелію. 

Починаючи з фази запалення, відбувалося пришвидшення репаративних 

процесів у рані за рахунок скорочення термінів очищення рани з подальшим 

заповненням ранового дефекту грануляційною тканиною, більш раннім 

початком крайової епітелізації у фазах регенерації та епітелізації, що 

приводило до скорочення термінів загоєння ран. 
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4.10 Результати розрахунків абсолютного ризику показника 

відношення шансів  

 

Розрахунки абсолютного ризику проводили на базі Microsoft Office Excel. 

Після проведеної операції видалення зуба, кількість ускладнень у вигляді 

альвеолітів розвинулась у другій групі (з застосуванням пектинових речовин) 

при плановому видаленні у 1 людини, при ургентному видаленні у 7 людей. А в 

третій групі (при традиційному лікуванні) при плановому видаленні   у 2 людей 

і при ургентному видаленні зубів у 10 людей. 

Ефективність при плановому лікуванні з використанням пектинових 

речовин доведена зниженням абсолютного ризику на 17,8 % (95 % СІ=3,2-32,4 

%). Абсолютний ризик ускладнень (AR) при плановому видаленні у другій 

групі склав 2,78 %, а при плановому видаленні у третій групі склав 20,59 %. 

Показник відношення шансів (OR) становив 0,11 (95СІ=0,01-0,95%), тобто, що 

вказує на зниження ускладнень у 9,07 раза (р<0,05). 

Ефективність при ургентному лікуванні доведена зниженням 

абсолютного ризику на 21,9 % (95% СІ=5,3-38,5%). Абсолютний ризик 

ускладнень (AR) при ургентному видаленні у другій групі склав 5,88 %, а при 

ургентному видаленні у третій групі склав 27,78 %. Показник відношення 

шансів (OR) становив 0,16 (95СІ=0,03-0,81%), тобто, що вказує на зниження 

ускладнень у 6,2 раза (р<0,05). 

Таким чином, статистичні дослідження, що проведені у даній роботі 

достовірно доводять зниження абсолютних ризиків та ризиків ускладнень при 

видаленні зубів відносно планових та ургентних втручань, що вдповідає назві 

роботи та поставленим завданням. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Протягом багатьох років науковці працюють над проблемою покращення 

умов загоювання ран при операціях видалення зубів. Реалії сьогодення ставлять 

нові виклики при вирішенні даної проблеми, незважаючи на розробку значної 

кількості методик та медичних засобів [34].  

Аналізуючи дані літератури можна стверджувати, що за останні роки в 

Україні збільшилася кількість хворих, котрі потребують видалення зубів. 

Збільшується кількість ускладнень у вигляді альвеолітів. Вважають, що 

причини, які викликають ускладнення, існують на всіх етапах курації хворих 

[71, 86, 92], тоді як найбільша кількість науковців вказують на причини, що 

здатні призвести до альвеолітів при безпосередньому видаленні зубів та в 

післяопераційному періоді [105, 106, 107]. Місцеве лікування альвеоліту 

передбачає комплексний вплив, що включає в себе видалення розпаду з 

комірки кров'яного згустку, шляхом оперативного втручання (кюретаж) і 

проведення протизапальних заходів [32, 108]. У сучасній науковій літературі 

для лікування альвеоліту фармацевтичний ринок пропонує препарати: «Альва-

жив», «Неоконес», паста Пінеліса та інші. Головні їх недоліки – відносна 

тривалість лікування, необхідність багаторазового застосування, висока 

вартість. Тобто, завдяки багато численним роботам науковців, які займалися 

вдосконаленням існуючих і розробляли власні методи лікування, став 

доступним широкий спектр та вибір методик лікування альвеолітів [33]. 

Місцеве лікування альвеоліту є досить витратне, як у соціальному, так і в 

економічному аспектах. Дії на випередження при операціях видалення зубів, 

завдяки розроблених нами технологій лікування, здатні знизити витрати 

шляхом запобігання виникнення альвеоліту.  

Згідно поставлених завдань, узагальнюючи літературні дані ми виділили 

три групи факторів, що впливають на загоювання ран у ротовій порожнині при 

операціях видалення зуба: І група – загальні – на рівні популяції (падіння 

життєвого рівня, зниження культурного рівня та загально-соматичного здоров’я 
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населення, погіршення екологічного середовища); ІІ група – місцеві – на рівні 

організму людини (гігієнічний стан ротової порожнини, захворювання тканин 

пародонту, карієс та його ускладнення, ступінь сенсибілізації організму); ІІІ 

група – технології лікування – на рівні сучасного розвитку технологій 

(лікарські форми, їх вміст та фіксація ліків у специфічному середовищі ротової 

порожнини). Тобто, в профілактиці альвеолітів при операції видалення зубів, 

необхідно було оптимізувати умови перебігу загоювання ран. 

Подальший аналіз показав, що в місцевому лікуванні, актуальною є 

проблема пролонгованого контакту ліків із органами ротової порожнини при 

наявності патологічних процесів та ран [135]. При наявності пошкоджень та 

ран, гостро стоїть питання ізоляції від агресивного середовища ротової 

порожнини. Проблематичним у таких ситуаціях є використання 

антибіотикотерапії, яка в період лікування пригнічує, а в період реабілітації 

активізує вірулентність патогенної мікробної флори, підвищує адгезію колоній, 

сприяє розвитку планктону та утворенню дендриту. Все це негативно впливає 

на організм людини в цілому та на перебіг патологічних процесів у ротовій 

порожнині [11]. 

Аналізуючи наші дослідження та повідомлення ряду авторів при 

загоюванні комірки згусток крові не завжди заміщує дефект кістки, що 

утворюється  після видалення зубів, або може частково вимиватися ротовою 

рідиною [27]. При видаленні зубів післяопераційні раневі поверхні вимагають 

захисту від агрессивного середовища ротової порожнини. 

Метою нашого дослідження було підвищення профілактики та 

ефективності загоєння ран у хворих на хірургічному амбулаторному прийомі за 

рахунок покращення умов при операціях видалення зубів, шляхом екзо- та 

ендогенного застосування лікувальних та гігієнічно-профілактичних засобів на 

пектиновій основі. 

Для реалізації поставленої мети та вирішення завдань за допомогою 

клінічних, біохімічних, мікробіологічних, експериментальних, 

рентгенологічних, статистичних методів дослідження було обстежено 160 
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хворих, віком від 18 до 75 років. З них 100 чоловіків і 60 жінок. Верифікація 

діагнозів відбувалася за Міжнародною класифікацією хвороб МКХ-10. Методи 

комплексного стоматологічного обстеження хворих носили об’єктивний та 

суб’єктивний характер. 

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

рандомізовані за віком, статтю та тривалістю захворювання. Першу 

(контрольну) групу склали клінічно здорові з інтактними зубними рядами і 

пародонтом – 20 пацієнтів. Другу групу спостереження склали хворі, які 

поділена на дві підгрупи: 1) Планове видалення зубів. Такі хворі до 

оперативного втручання – використовували гігієнічно-профілактичний засіб 

«Пектодент» для чищення протягом 7 діб до операції видалення зубів, а також 

вживали всередину пектин протягом 7 діб до видалення зубів та полоскання     

1 % розчином пектину. Після оперативного втручання – застосували 

пектинвмісну пов'язку, використовували гігієнічно-профілактичний засіб 

«Пектодент» для чищення зубів протягом 7 діб, вживали всередину пектин 

протягом 7 діб. 2) Ургентне видалення зубів. До оперативного втручання 

полоскали 1 % розчином пектину, 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 спостереження, було поділено на дві підгрупи: 1) 

Планове видалення зубів. Таким хворим проводилося традиційне видалення 

зубів з використанням в доопераційному періоді полоскання розчином 

фурациліну ротової порожнини 1:5000, та проводилася професійна гігієна і 

санпросвітницька робота. 2) Ургентне видалення зубів. Хворим 

застосовувалося традиційне видалення зубів із використанням полоскання 

розчином фурациліну ротової порожнини 1:5000 дооперативного втручання . 

Обстеження хворих проводили до і після операції видалення зубів 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 
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загальноприйнятою методикою, а також розрахунок індексів: гігієнічний індекс 

Федорова-Володкіної та проби Шиллера Писарева; біохімічних - ЛФ і КФ, 

гідроксипролін, супероксиддисмутазу, загальний білок, окисну модифікацію 

білків. Якісну характеристику болю досліджували методом, Роналда Мелзака. 

При оцінці інтенсивності та особливостей больового синдрому застосовували 

візуально-аналогову шкалу та анкету болю за МакГілл (McGill Pain 

Questionnaire, MPQ). Динаміка визначення об'єктивного процесу загоювання 

рани базувалася на планіметричній оцінці швидкості загоєння рани Л.Н. 

Попової. Методику вдосконалено шляхом заміни паперового носія інформації 

на електронний. За допомогою копют'ерної програма lpSquare ми удосконалили 

спосіб планіметрії ранової поверхні за методом Попової. Зміни рН слини в 

часовому аспекті під дією різних засобів антисептичної обробки, гігієни ротової 

порожнини та лікувальних пов'язок вивчали рН метричним методом до- та на  

1-й, 3-й, 7-й, 14-й дні після їх використання. Бактеріологічні дослідження 

фармакопейного 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. Для дослідження 

використано стерильний яблучний пектин та його композицію з лінкоміцином 

(50 мг/г). Дослідження проводилися згідно вимог до апробації новостворених 

засобів на пектиновій основі. Дослідження засобів у вигляді пасти, як 

фармакопейної форми на основі пектину на предмет живильного середовища, 

проводили на 20-ти пробах (по 10 проб для кожного). Біофармацевтичними 

методами досліджень вивчали швидкість вивільнення лікарських речовин із 

формоутворюючих основ стоматологічних пов'язок у дослідах in vitro. Для 

вивчення бактерицидного впливу препаратів пектинів на мікроорганізми нами 

було вибрано метод культивування на поживному агарі, який забезпечує 

достатню тривалість контакту мікробних клітин із компонентами, введеними до 
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складу поживного середовища. Лабораторними методами іn vіvо оцінювали: 

дані бактеріоскопічного аналізу клітин епітелію, мікрофлори з ротової 

порожнини, що була взята у вигляді мазків з ділянок язика, щоки, 

пародонтальних кишень. Клінічні лабораторні дослідження під час лікування 

проводили в перше відвідування (до початку лікування), на 3-й, 7-й, та 14-й 

день досліджень лікувального процесу. Клініко-рентгенологічними методами 

оцінювали: до видалення зубів – ступінь рухомості зубів, колір, консистенцію, 

контури ясенного краю, наявність грануляційної тканини, наявність та глибину 

пародонтальних кишень, наявність та кількість м’якого зубного нальоту, 

наявність та кількість над та під ясенного зубного каменя, кровотечу з ясен, 

гноєтечу з пародонтальних кишень, інтенсивність та розповсюдження 

запального процесу; після видалення зубів – краї раневої поверхні, стан 

комірки видаленого зуба, наявність грануляційної тканини, гнійного ексудату, 

уламків зубів та кістки. Рентгенологічними методами оцінювали: стан кісткової 

тканини, резорбцію кісткової тканини, наявність кісткових кишень, стан 

періодонтальної щілини відносно тканин зуба, стан коронок та коренів зубів. 

Аналізу піддавалися прицільні знімки. Статистичну обробку отриманих 

клінічних результатів здійснювали персональним комп’ютером на основі 

прикладної програми програмного забезпечення табличного процесора 

«Microsoft Exsel» для роботи з електронними таблицями. 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).  

У своїх дослідженнях, враховуючи вплив екзогенного та ендогенного 

середовища на перебіг до- та після операційного процесу видалення зубів ми 
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звернули увагу на пектинові речовини. Провідні фармакологи, орієнтуючись 

на властивості пектинів, вважають їх застосування перспективним для 

наукових досліджень у медицині [4]. Це збігалося із нашою точкою зору. У 

своєму виборі, ми також враховували властивості пектинів, оскільки цілком 

доцільним було їх використання на всіх етапах надання стоматологічної 

послуги при операції видалення зуба. У фармакопеї пектини займають місце 

допоміжних речовин. Із усіх пектинів, в Україні фармакопейним визнано тільки 

яблучний пектин. 

За результатами наших досліджень, показники ІГ, які проводилися 

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

групі спостереження на наступний день після видалення середнє статистичне 

значення ІГ становило (2,01±0,11) бала, що відповідало показникам 

задовільного стану гігієни. У разі ургентного видалення зубів у хворих цієї ж 

групи індекс 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. Слід 

відмітити, 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 наші спостереження свідчили про показники добрих ІГ 

із середньостатистичним результатом (1,5±0,07) бала. На 14 добу значення 

доброго ІГ зберігалося при цифровому еквіваленті в (1,35±0,06) бала. Отримані 

нами дані свідчили не тільки про гігієнічно профілактичний ефект засобу 

гігієни ротової порожнини, але й достатній лікувально-профілактичний ефект 

гігієнічного засобу.  

Динаміка зміни показників проби Ш-П теж свідчила про протизапальну 

дію засобу гігієни. Під впливом лікувального процесу в хворих значно 

змінювалися проби Ш-П у бік зниження інтенсивності запалення. Так, показник 

проби Ш-П у другій групі спостереження при плановому видаленні зубів  на 
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наступний день після видалення склав (1,90±0,09) бала, тобто зменшився 1,39 

раза. На третій день – (1,33±0,06) бала, тобто зменшення відбулося в 1,99 раза, 

нормалізувався колір слизової оболонки ясен, зменшився її набряк. На сьомий – 

(0,83±0,07) бала, що дорівнювало зменшенню інтенсивності в 3,19 раза. У кінці 

спостережень на чотирнадцятий день досліджень незначні явища запального 

процесу можна було спостерігати в окремих хворих, тому 

середньостатистичний показник 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 в 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. Однак, на 7 

добу можна було спостерігати середнє статистичне значення ІГ (2,04±0,13) 

бала, що відповідало стану ротової порожнини із задовільною гігієною. 

Показники ІГ у цій групі хворих зберігалися на цьому рівні до 14 доби 

включно. При ургентному видаленні зубів у групі 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, тобто 

зменшення інтенсивності запального процесу відбулося 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. Слід зазначити, що в порівнянні із попередньою 

підгрупою, де використовувалися планові заходи з метою здійсненні 

оперативного втручання із застосування пектинвмісних засобів їх ефективність 

впливу на інтенсивність запального процесу знижувалася. 
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У третій групі спостереження при плановому видаленні зубів на 

наступний день після видаленні середньостатистичні показники проби Ш-П 

зменшилися в 1,1 раза і становили в цифровому еквіваленті (2,48±0,15) бала, на 

третій день (2,33±0,14) бала (зменшилися 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 із другою групою при плановому видаленні зубів в 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 видаленні проба Ш-П становила (2,51±0,15) бала 

(зменшилася в 1,02 раза), на третій день (2,36±0,13) бала (зменшився 1,09 раза), 

на сьомий (2,24±0,11) бала (зменшився в 1,15 раза), на чотирнадцятий 

(2,14±0,10) бала (зменшився в 1,2 раза). Тобто динаміка зниження інтенсивності 

запального процесу протягом 14 діб відбувалася повільно.  

На підставі проведених нами результатів клінічних досліджень можна 

зробити висновок, що найкращі результати були отримані в другій групі 

спостереження при плановому видаленні зубів. Хворим цієї групи призначали 

гігієнічно-профілактичний засіб «Пектодент» та полоскання 1 % розчином 

яблучного пектину як до оперативного втручання, так і після нього протягом 7 

діб. Лікарем у цій групі ранева поверхня після видалення зуба закривалася 

пов’язкою, формоутворення якої відбувалося за рахунок яблучного пектину. У 

домашніх умовах хворий вживав всередину пектину протягом 7 діб. При 

застосуванні запропонованої нами технології лікування у хворих другої групи 

спостереження в порівнянні з третьою швидше відбувалося зникнення 

симптомів запального процесу.  

Доцільність використання пектинових речовин при операції видалення 

зубів ми вивчали згідно суб’єктивних результатів самооцінки болю за Р. 

Мелзаком. Показником було значуще зниження кількості слів, що 

використовувалося для опису болю згідно розробленою автором шкали. 

Терміни зникнення болю за часом у ділянці видаленого зуба в хворих груп 
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спостереження різнилися. Так, 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 Р. Мелзака (7,2±0,5) бала. У динаміці спостережень його зниження 

відбувалося на третю добу 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 Р. Мелзака (9,5±0,2) бала і знижувався до 3,5 на 

третю добу. У хворих третьої групи групі при плановому видаленні зниження 

за шкалою відбувалося від (10,2±0,4) бала (наступний день після видалення) до 

4,6 бала (на третю добу). При ургентному видаленні в хворих тієї ж групи 

інтенсивність болю падала від (12,5±0,9) бала до (6,5±0,4) бала при 

аналогічному терміну спостережень. Найбільше зниження кількості слів, що 

використовувалося для опису болю за шкалою Р. Мелзака спостерігалося у 

другій групі. Знеболюючий ефект пектинових речовин ми пояснюємо високою 

етерифікацією пектинів (здатністю утворювати гелі), а також їх гідрофільністю, 

що зменшує тиск на нервові закінчення. Виходячи з отриманих результатів 

можна було констатувати, що використання пектинових речовин при операції 

видалення зуба значно зменшує біль, а тому частково нівелюється потреба в 

використанні знеболюючих препаратів.  

У наших дослідженнях використано яблучний пектин, стерилізація якого 

проводилася стандартним методом ультрафіолетового опромінювання. 

Отримані дані свідчать, що для стерильності яблучного пектину достатньо 15 

хвилин. Термін зберігання в крафт пакеті стерильного яблучного пектину при 

умовах температурного балансу +5-28С° згідно паспортних даних та виробника 

дорівнює 2 роки.  

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 їх використання в 
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комплексному лікуванні при видаленні зубів зміни концентрації іонів водню 

слини були наступними: у хворих першої групи, тобто практично здорових рН 

було слабо лужним і становило 7,38-7,42 протягом всіх 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. Цифрові дані 

спостережень, що отримані на 3-й, 5-й, 7-й дні після лікування складали 6,8-7,0 

рН, що відповідало середовищу, рН якого наближене до нейтрального. Цей 

факт мав велике значення для запобігання виникнення альвеолітів. У хворих 

третьої групи при плановому і ургентному видаленні рН на 1-й спостережень 

до лікування становило 5,8-6,2 і 5,5-5,9 відповідно. На 3-й, 5-й і 7-й після 

видалення зубів 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  

залишалося в межах кислих показників, незначно наближуючись до 

нейтральних значень. Це свідчило про більший ризик виникнення ускладнень у 

вигляді альвеолітів у хворих даної групи. Слід зазначити, що під дією лікування 

з наявністю пектинових речовин ротова рідина набувала нейтральних або слабо 

лужних значень. Це свідчило про те, що під дією запропонованого комплексу 

засобів ендо і екзогенної спрямованості створюються фізіологічні умови для 

запобігання альвеолітів. При відсутності пектинових речовин середовище 

ротової рідини залишалося слабо-кислим, що сприяло осіданню мікрофлори на 

не захищену раневу поверхню, оскільки тільки лужне середовище може 

зберегти біогеоценоз ротової порожнини. 

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, а при ургентному в 1,19 раза (р<0,001). Отримані 

результати наближувалися до показників здорових. У хворих третьої групи при 
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плановому видаленні і третьої групи при ургентному видаленні другої 

зниження показників були незначними. Також, отримані дані свідчать про 

зростання активності маркера остеорегуляції ЛФ в основній групі. Так, у 

хворих другої групи при плановому видаленні зростання спостерігалося в 1,31 

раза; а при ургентному видалені в 1,27 раза (р<0,001). Цифрові значення 

наближувалися до показників здорових. Як свідчать дані в хворих третьої групи 

обох підгруп аналогічні показники залишалися на вихідному рівні. Проведена 

нами комплексна ендо- і екзогенна терапія сприяла нормалізації активності 

ферментів КФ і ЛФ. Під комплексним впливом засобів на пектиновій основі, 

знижувалися показники ОМБ. Так, вміст ОМБ356 у хворих другої групи при 

плановому видаленні знижувався в 1,32 раза (p1<0,001), а у хворих при 

ургентному видаленні в 1,64 раза. У хворих третьої групи вміст ОМБ залишався 

підвищеним. Отримані дані свідчили, що під впливом комплексної ендо- і 

екзогенної терапії процеси ПОБ гальмувалися. Слід зазначити, що показники 

ОМБ370 знижувалися відразу після проведеного лікування. Так, вміст ОМБ370 у 

хворих другої  групи при плановому видаленні знижувався в 1,33 раза 

(p1<0,001), а в хворих при ургентному видаленні в 1,64 раза. Результати, що 

отримані нами в обох підгрупах третьої групи суттєво не відрізнялися від 

вихідного рівня. Ідентичні закономірності в регулюванні вмісту ОМБ при 

довжині хвилі 430 нм були виявлені і у хворих другої групи обох підгруп. Так, 

вміст ОМБ430 у хворих другої групи при плановому видаленні знижувався в 2,3 

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

2,0 раза. У хворих третьої групи обох підгруп вміст ОМБ залишався 

підвищеним. Отримані нами достовірні результати вмісту ОМБ показали, що в 

хворих другої групи обох підгруп рівень ОМБ356, ОМБ370, ОМБ430 знижувався 

після проведеного лікування і досягав показників, близьких даним, що виявлені 

у здорових. На фоні зниження показників ПОБ у хворих, при застосуванні 

комплексного лікування підвищувалася антиоксидантна активність ферментів 

СОД. Так, у хворих другої групи при плановому видаленні , активність СОД у 

ротовій рідині зростала у 1,3 раза (48,46±0,24), що наближувалося до рівня 
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здорових (49,67±0,06). Незначна різниця спостерігалася і в хворих другої групи 

при ургентному видаленні: активність СОД зростала в 1,2 раза (p1<0,001). У 

хворих третьої групи обох підгруп вміст СОД залишався практично на 

попередньому рівні. Згідно отриманих даних у хворих другої групи вміст 

загального білка збільшувався, а саме: в хворих при плановому видаленні в 1,25 

раза (від 3,904±0,116 мг/мл до 4,910±0,532 мг/мл); а 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 

1,34 раза (від 3,904±0,116 мг/мл до 5,249±0,459 мг/мл); а в хворих при 

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

оксипроліну в ротовій рідині на відміну показників здорових зростав. Так, у 

групах хворих другої групи обох підгруп зростання констатували відповідно в 

1,57 і 1,99 раза, в третій групі хворих обох підгруп у 1,91 та 1,65 раза. Отже, 

наші дослідження засвідчили достовірне порушення білкового обміну в хворих 

які потребували операції видалення зуба. Тобто, результати в групах, що були 

взяті для досліджень можна було вважати репрезентативними в наслідок 

незначної різниці вихідних даних контрольної та основної груп у порівнянні із 

групою здорових. 

За результатими удосконалених планіметричних досліджень показники 3-

ої доби спостереження виявили зміни в площі ранової 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 ургентному видаленні 

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

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

третій групі другої підгрупи на (7,8± 0,06) добу. 

Після початку розвитку грануляційної тканини спостерігали крайову 

епітелізацію дефекту. Так, у другій групі при плановому видаленні процес 
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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. Це свідчило про 

позитивну динаміку загоєння ран при ендо і екзогенному використанні 

пектинових речовин при операції видалення зуба. На 14 добу відносна площа 

епітелізації становила в другій групі при плановому видаленні становила 

(83,5±0,5) %, в другій групі при ургентному видаленні другої (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. Тоді як, у третій групі при 

плановому видаленні процес завершився на 28 добу, а при ургентному 

видаленні на 30 добу. Відсоток зменшення площі рани за добу в групах хворих 

становив: другій групі при плановому видаленні на (4,4±0,08) %, у другій групі 

при ургентному видаленні на (3,8±0,15) %; у третій групі при ургентному 

видаленні на (3,4±0,10) %, а у третій групі при ургентному видаленні на 

(2,9±0,08) % . 

Аналізуючи результати вивільнення лікарських речовин із модельних 

зразків, що отримані in vitro методом дифузії в агаровий гель, показали 

процес,що з усіх запропонованих основ у групах № 1, № 2, № 3 спостерігалося 

майже однакове вивільнення діючих речовин. У зразках групи № 2 на перших 

15-ти хвилинах експерименту процес вивільнення був найповільніший. При 

тривалому експерименті (через 6 год) навпаки – дещо прискорювався у 

порівнянні зі зразками в групах № 1 та № 3. Наші дослідження свідчать, що 

зразки № 1 та № 3 подібні до мазевої основи. Для утворювання пастоподібної 

консистенції вимагали введення додаткових формоутворюючих засобів. Зразки 

№ 2 не вимагали додаткових інгредієнтів для утворення пасти і можуть бути 

використані для виготовлення стоматологічних пов’язок. Аналіз результатів 

показав, що середньостатистичний процес дифузії активних лікарських речовин 

із зразків фармакопейних формоутворюючих засобів в групі № 1 дорівнював 
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(M+m - 48,6+0,02) хв, у групі № 2. (M+m - 50,7+0,00) хв, а в групі № 3 – (M+m 

45,3+0,02) хв (при р<0,05). Вивільнення лікарських речовин із зразків № 2 дещо 

перевершувало вивільнення зі зразків № 1 та № 3 не порушуючи форми. 

Позитивні результати оперативних втручань у ротовій порожнині із 

застосування пектинвмісної пов’язки при загоюванні ран забезпечувалися: 

- відокремленням ранової поверхні від порожнини рота (є бар’єром для 

проникнення мікроорганізмів і, відповідно, захищає від інфекції); 

- гідрофільними властивостями пектинів; 

-відсутністю субстрату, що забезпечує зростання мікрофлори; 

- утримуючим ефектом (до 8–10 годин знаходиться в порожнині рота); 

- пов’язка не подразнює слизову оболонку ранової поверхні; 

- підтримує кровопостачання і надходження кисню до рани; 

- не охолоджує і не зігріває рану; 

- не токсична; 

- зменшує біль і створює комфорт для хворого; 

-приємна на смак; 

-має кровозупинні властивості; 

-підсилює дію лікарських засобів; 

-є позитивним економічним та соціальним аспектом курації хворих. 

При дослідженні рідкої фармакопейної форми пектину, що при 

клінічному застосуванні була здатна запобігати утворенню біоплівок на 

поверхні рани та нейтралізувати плаваючий планктон у умовах ротової 

порожнини без включення в свій склад антибіотиків та антисептичних речовин. 

Мікробіологічні дослідження проведені in vitro показали: при культивуванні на 

рідких поживних середовищах мікроорганізмів, що виділені з комірок 

видалених зубів, їх ріст відбувається нерівномірно. 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.  Колекційний штам S. aureus 

209-Р (ATCC 6538-P) додавали до розчинів досліджуваних препаратів в 
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концентраціях 5 мг/мл (0,5 %) і 2,5 мг/мл (0,25 %) в кінцевій кількості 105 

КУО/мл. Одержані мікробні суспензії поміщали на шейкер при кімнатній 

температурі на 1 добу. Динаміка перебування суспензії в шейкері імітувала 

перебування ополіскувала в ротовій порожнині. 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 %. Вище наведене мало значення для розробки промислових зразків 

засобів у вигляді основи для ополіскувачів, ротової порожнині. 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).  Достовірно доведено: в суспензії при умові її 

постійного перемішування на шейкері протягом 24 год. на число життєздатних 

клітин золотистого стафілокока в більшій мірі (F=89,63; F>Fкрит. max.=5,14), ніж 

досліджувані концентрації пектинів 5 мг/мл і 2,5 мг/мл (F=3,7060; F<Fкрит. 

max.=4,7571). впливає час експозиції; у зразках, відібраних відразу після 

змішування мікробної суспензії з розчинами пектинів відбувається істотне 

зменшення числа життєздатних клітин S. aureus (F=7,5627; F≈Fкрит. max.=7,7086; 

p=0,0514); зменшення числа колоній на 54-69 % після висівання відповідних 

зразків є результатом їх коагрегації за рахунок взаємодії з пектином.  

При дослідженні пастоподібної форми пектину, що при клінічному 

застосуванні була здатна обмежити раневу поверхню від агресивного 

середовища ротової порожнини та стимулювати умови для загоювання 

постопераційної рани. Мікробіологічні дослідження проведені in vitro показали 

інертність яблучного пектину відносно стандартних мікроорганізмів 

новостворених засобів на пектиновій основі. В якості тест-штамів використано 

штами стафілококів та стрептококів як основних збудників нагнійних 

ускладнень після операцій екстракції зубів: колекційний штам Staphylococcus 
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aureus 209-Р (ATCC 6538-P), а також клінічні ізоляти S. aureus, S. epidermidis, S. 

haemolyticus, -гемолітичний стрептокок групи G, -гемолітичний стрептокок 

Streptococcus constellatus, -гемолітичні стрептококи Streptococcus salivarius і 

Streptococcus mitis в статичному стані. Відсутність росту стафілококів і 

стрептококів на середовищах із композицією пектин+лінкоміцин пояснювалася 

виключно дією антибіотика; пектин, як допоміжний фармакопейний препарат 

був інертним до лінкозамідів і не впливав на чутливість лінкоміцину. 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 технологій 

лікування з використанням пектинів у другій і третій групах спостережень у 

динаміці змінювалися нерівномірно. Бактеріоскопічна картина перед операцією 

видалення зуба в другій та третій групах спостережень при плановому та 

екстреному видаленні зубів була аналогічною. Клінічно, у 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 всіх різновидів. У другій групі процес її зменшення був 

поступовим і досягав нормалізації на 7-10 день спостережень. Очікувати 

ускладнення альвеолітом в даній групі було мало вірогідно. У прогнозуванні 

вірогідності виникнення альвеолітів у третій групі спостереження 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 (M+m) p<0,05) та міцелію дріжджеподібного гриба (4,5+0,9-

22,2+7,7 (M+m) p<0,05) – відповідно; 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 (M+m) (p<0,05) – відповідно; 3. 
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Відсутність ацидофільних лактобактерії на 3-4 день, та та поява їх незначної 

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

Після проведеної операції видалення зуба, кількість ускладнень у вигляді 

альвеолітів розвинулась у другій групі (з застосуванням пектинових речовин) 

при плановому видаленні у 1 людини, при ургентному видаленні у 7 людей. А в 

третій групі (при традиційному лікуванні) при плановому видаленні у 2 людей і 

при ургентному видаленні зубів у 10 людей. За результатами розрахунків 

абсолютного ризику показника відношення шансів ефективність при плановому 

лікуванні з використанням пектинових речовин доведена зниженням 

абсолютного ризику на 17,8 % (95 % СІ=3,2-32,4 %). Абсолютний ризик 

ускладнень (AR) при плановому видаленні у другій групі склав 2,78 %, а при 

плановому видаленні у третій групі склав 20,59 %. Показник відношення 

шансів (OR) становив 0,11 (95СІ=0,01-0,95 %), тобто, що вказує на зниження 

ускладнень у 9,07 раза (р<0,05). 

Ефективність при ургентному лікуванні доведена зниженням 

абсолютного ризику на 21,9 % (95 % СІ=5,3-38,5%). Абсолютний ризик 

ускладнень (AR) при ургентному видаленні у другій групі склав 5,88 %, а при 

ургентному видаленні у третій групі склав 27,78 %. Показник відношення 

шансів (OR) становив 0,16 (95СІ=0,03-0,81 %), тобто, що вказує на зниження 

ускладнень у 6,2 раза (р<0,05). 

Таким чином, статистичні дослідження, що проведені у даній роботі 

достовірно доводять зниження абсолютних ризиків та ризиків ускладнень при 

видаленні зубів відносно планових та ургентних втручань, що вдповідає назві 

роботи та поставленим завданням. 

Таким чином, аналіз інформаційних та патентних джерел, постановка 

мети та завдань досліджень, цільоспрямованих методів діагностики та 

оптимізація методів дінамики спостережень загоювання ран у ротовій 

порожнині після видалення зубів, використання комплексу доцільних 

експериментальних та клініко-лаболаторних досліджень, дозволили 

проаналізувати та науково обґрунтувати, розробити, апробувати, впровадити та 
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підтвердити ефективність системи доцільних заходів та засобів. Під час курації 

хворих, умови загоювання ран і вплив на всі групи факторів були забезпечені 

засобами на основі пектинових речовини. Процес загоювання операційних ран 

після видалення зубів у ротовій порожнині забезпечувався алгоритмом дій 

лікаря у до операційному, післяопераційному та періоді реабілітації. 

Запропоновані технології лікування та реабілітації прості в використанні для 

лікаря і доступні для хворого. Процес загоювання операційних ран після 

видалення зубів у ротовій порожнині має забезпечуватися алгоритмом дій 

лікаря: у до операційному періоді – рекомендаціями по гігієні ротової 

порожнини із використанням пектинвмісних гігієнічно-профілактичних засобів, 

у післяопераційному періоді – ізолюванням рани, шляхом накладання 

пектинвмісної пов'язки та одночасному призначенню яблучного пектину 

всередину з метою екзо- та ендогенного впливу пектинів на організм хворого. У 

періоді реабілітації – доцільно рекомендувати повторний огляд рани не пізніше 

ніж 1-2 діб після видалення, продовжити застосування пектинвмісних 

гігієнічно-профілактичних засобів та прийом яблучного пектину всередину 

протягом 7 діб після видалення. 
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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 їх 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 
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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 ПОБ в 1,68 раза (р<0,001) на фоні підвищення 

антиоксидантної активності ферментів СОД в 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 Р. Мелзаком 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 Шиллєра–Писарєва 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 
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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. 
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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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science as factors of solution of pressing problems of human survival and the natural 
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обробку, написав статтю. Співавтори доц. С.В. Косенко, доц. Р.В.Куцик 

надавала консультативну допомогу та редагували статтю). 

8. Патент на корисну модель 16836 Україна; МПКА61К31 ̷ 715, А61К36 ̷ 

752, А61К131 ̷ 00 Сорока ОБ, Косенко СВ Спосіб лікування ран у порожнині 

рота. u2006 03326 заявл. 27.03.2006 опубл. 15.08.2006 бюл.№ 8 (Здобувач 

здійснив збір матеріалу, аналізував одержані дані, розробив і написав патент; 

доц. С.В. Косенко, надавала консультативну допомогу). 

9.Патент на корисну модель 20911 Україна; МПКА6 L15  ̷  00, А61L15 ̷ 

16,  Сорока ОБ, Косенко СВ Склад для отримання пов’язки. u2006 09571 заявл. 

04.09.2006 опубл.15.02.2007 бюл. № 2(Здобувач здійснив збір матеріалу, 

аналізував одержані дані, розробив і написав патент; доц. С.В. Косенко, 

надавала консультативну допомогу ). 

10.Патент на корисну модель 11599 Україна; МПКА61F1  ̷  02, А61P1 ̷ 
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06492.заявл.13.06.2016.  опубл. 10.01.2016. бюл. № 21 ( Здобувач здійснив збір 

матеріалу, аналізував одержані дані, розробив і написав патент; доц. С.В. 

Косенко, надавала консультативну допомогу ). 

11. Інформ.лист Івано-Франківський національний медичний університет. 

Косенко СВ, Сорока ОБ(2012) Стоматологічна пов’язка довготривалої дії для 

лікування ран, дефектів слизової оболонки різної етіології та запальних 

процесів порожнини рота. № 231: 4 (Здобувач здійснив  збір матеріалу, його 

аналіз, розробив і написав інформаційний лист; Співавтори  доц. С.В. Косенко, 

надавала консультативну допомогу ). 

12. Раціоналізаторська пропозиція. Івано-Франківський національний 

медичний університет Рожко ММ, Гайошко ОБ (2016). Спосіб планіметрії 

ранової поверхні за допомогою методу Попової, з використанням комп’ютерної 

програми Ip Sguar: № 12̸ 2760 (Здобувач здійснив збір матеріалу, його аналіз, 

розробив і раціоналізаторську пропозицію; проф. М.М. Рожко надавала 

консультативну допомогу ). 

13. Гайошко ОБ Використання пектинвмісних речовин для профілактики 

альвеолітів у пацієнтів, які піддавалися впливу іонізуючого випромінюванню. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні технології 

хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії. м. Івано-Франківськ. 25 

вересня (2015):10-11(Здобувачем проведено збір матеріалу, його аналіз, 

оформлення тез до друку). 

14. Косенко СВ, Гаврилів ГМ, Костишин ЗТ, Гайошко ОБ Інноваційні 

технології в хірургічній стоматології як складова гарантійних зобов’язань. 

Матеріали науково-праткичної конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в сучасній стоматології». IV стоматологічний форум 

«Медвін: стоматологія 2015» і 30-річчя кафедри дитячої стоматології ІФНМУ. 

м.Івано-Франківськ 19-21 березня (2015):35-37(Здобувачем проведено збір 

матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. Співавтори доц. С.В. 
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Косенко, доц. Г.М.Гаврилів, доц. З.Т. Костишин надавали консультативну 

допомогу). 

15.Гайошко ОБ Профілактика альвеолітів. Звітна науково-практична 

конференція лікарів-інтернів за 2014-2015 рік. м.Івано-Франківськ. (2015):60-

61(Здобувачем проведено збір матеріалу, його аналіз, оформлення тез до 

друку). 

16.Косенко СВ, Кононенко ЮГ, Гаврилів ГМ, Сорока ОБ Клінічна 

ефективність гігієнічно-профілактичних пектинвмісних засобів. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції стоматологів м. Ужгород   23-24 

вересня (2011): 94-95 (Здобувачем проведено збір матеріалу, його аналіз, 

оформлення тез до друку. Співавтори доц. С.В. Косенко, доц. Г.М.Гаврилів, 

доц. Ю.Г. Кононенко надавали консультативну допомогу). 

17.Косенко СВ, Гаврилів ГМ, Сорока ОБ Новітні технології в 

профілактиці та  лікуванні стоматологічних захворювань.Обласна науково-

практична конференція. «Вчені Прикарпаття – сталому розвитку краю». 

М.Івано-Франківськ 25-26 грудня (2012): 154-155(Здобувачем проведено збір 

матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку. Співавтори доц. С.В. 

Косенко, доц. Г.М.Гаврилів надавали консультативну допомогу). 
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Додаток Б 

КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ № ______ 

П.І.Б. ______________________________________________________ 

Дата народження____________                                         Стать  _________   

 

Дата дослідження: І._______ ; ІІ.________; ІІІ._______; 

ІV._______;V________;VI________;VII_________ 

 Діагноз:____________________________________ 

Супутній діагноз___________________                                                            

Зубна формула :                    

                

  8   7   6   5 44 33   2   1 1 2   3   4   5 6   7 

 

8 

                

 

День обстеження 1-й день 

до 

лікування 

 

3-й день 

до 

лікування 

 

7-й день 

до 

лікування 

 

1-й день 

після 

лікування 

3-й день 

після 

лікування 

 

7-й день 

після 

лікування 

14-й день 

після 

лікування 

 

Індекс Федорова 

-Володкіної 

       

Проба Шиллєра- 

Писарєва 

       

рН ротової 

рідини 

       

 Біохімічні дослідження ротової рідини  

Дослідження До лікування 

( 1-й день) 

Після лікування 

 (7-й день) 

 

Загальний білок    

гідроксипролін   

СОД   

Лужна фосфатаза   

Кисла фосфатаза   

ОМБ  ОМБ 356 нм   

ОМБ 370 нм   

ОМБ 430 нм   

ОМБ 530нм   
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Рентгенологічний опис 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Оцінка якісної характеристику болю за методом Рональда Мелзакома з 

застосовуванням візуально-аналогової шкали на другий день після видалення 

зуба.  

 

 

   1·········2·········3·········4·········5·········6·········7·········8·········9·········10 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Показники планіметрії ранової поверхні (індекс Попової) 
 

 

 

Ускладнення 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Термін 

спостереження (доба) 
Показники 

Відносна площа 

грануляцій (%) 
Відносна площа епітелізації 

(%) 
Перша   
Третя    
Сьома    
Чотирнадцята   

Різко виражений 

больовий синдром 

Виражений больовий 

синдром 

Помірно виражений 

больовий  синдром 
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ДОДАТОК В 

Анкета болю МакГілл (McGill Pain Questionnaire, MPQ): 

1. Біль охоплюючий, пульсуючий, смикаючий, стегаючий; 

2. Біль подібний: електричному розряду, сильному удару струму, пострілу; 

3. Біль колючий, свердлячий, вибухаючий; 

4. Біль гострий, ріжучий, смугаючий смугастий, шматуючий пошматований; 

5. Біль щемливий, зтискуючий стискаючий, давлячий той, що тисне; 

6. Біль, що тягне, викручує, виривається, виламується; 

7. Біль гарячий, пекучий, палючий; 

8. Біль сверблячий, що жалить, щипає; 

9. Біль тупий, ниючий, розколюючий той, що розколює; 

10.  Біль розпираючий, розтягуючий, розриваючий; 

11.  Біль обширний захоплюючий великі ділянки, проникаючий, розлитий, 

пронизуючий; 

12.  Біль царапаючий що дряпає, що б'ється, саднить, гризе; 

13.  Біль глухий, що сковує, леденить. 

14.  Аффектна шкала: 

15.  Біль стомлює, вимотує; 

16.  Біль визиває почуття нудоти, задухи; 

17.  Біль викликає почуття тривоги, страху, жаху; 

18.  Біль пригноблює, дратує, злить, приводить в лють, доводить до відчаю; 

19.  Біль знесилює, глушить, засліплює. 

20. Інтенсивність болю: 

21.  Біль-досада, біль-страждання, біль-мука, біль-катування; 

22.  Біль слабкий, помірний, сильна, найсильніша, нестерпна. 
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ДОДАТОК Д 
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ДОДАТОК Е 
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ДОДАТОК Ж 
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ДОДАТОК З 
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ДОДАТОК И 
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ДОДАТОК К 

 

 



187 
 

ДОДАТОК Л 
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ДОДАТОК М 
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ДОДАТОК Н 
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ДОДАТОК П 

 


