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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Протягом останнього десятиліття проблемам профілактики і 

лікування хронічних захворювань слизової оболонки ротової порожнини приділяється 

значна увага вітчизняних та зарубіжних дослідників. Це, у першу чергу, обумовлено 

збільшенням негативного впливу на організм людини імунодепресивних факторів 

навколишнього середовища, широким і не завжди обґрунтованим використанням 

медикаментів з антибактеріальними властивостями (Stamatis G., Ourania E., 2015). У 

повсякденній клінічній практиці, хворі, які звернулися за стоматологічною допомогою з 

захворюваннями слизової оболонки ротової порожнини, являють одну з найбільш 

складних проблем у стоматології через труднощі в діагностиці та лікуванні (Сирак С.В., 

Чеботарьов В.В., 2013). Проблема ускладнюється ще й тим, що до теперішнього часу 

будь-яких заходів комунальної профілактики хвороб слизової оболонки ротової 

порожнини не розроблено (Гілева О.С., Лібік Т.В., 2013). 

На даний час через відсутність спеціальних епідеміологічних досліджень 

відомості про патологію слизової оболонки ротової порожнини в літературі практично не 

зустрічаються.  

За останні роки в стоматологічній практиці зросла кількість хворих з 

аутоімунними захворюваннями, такими як червоний плоский лишай, лейкоплакія, 

багатоформна еритема та ін. І хоча ці захворювання є системними, однак найчастіше вони 

локально проявляються в ротовій порожнині. Тому стоматологи одні з перших можуть 

діагностувати цю патологію і своєчасно почати необхідні лікувальні заходи, залучаючи до 

роботи інших фахівців. До таких аутоіммунних захворювань належить і міхурниця. 

Захворювання має тривалий хронічний перебіг із ремісіями різного ступеня вираженості і 

тривалості. Розвиток даної патології може бути спровокований інфекційними, вірусними, 

хронічними соматичними захворюваннями, харчовими та лікарськими отруєннями і 

професійною шкідливістю (Заркумова А.Е, 2017). 

Великий відсоток хворих, котрі не можуть адаптуватися до протезів,  зовсім не 

користуються ними, і більше не звертаються до стоматолога, оскільки не вірять в успіх 

лікування (Мірчук Б.М., Максимов Я.В, 2017). 

Останнім часом  зростає зацікавленість лікарів стоматологів до вирішення питань 

адаптації хворих до повних знімних пластинкових протезів та ортопедичного лікування в 

цілому. Функціональна реабілітація хворих із повною або частковою відсутністю зубів є 

складною і до кінця не вирішеною проблемою сучасної ортопедичної стоматології 

(Нідзельський М.Я., Цветкова Н.В., 2017). 

Актуальним і недостатньо вивченим залишається питання вдосконалення методів 

ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів хворих з 

акантолітичними ураженнями тканин протезного ложа. 

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

дослідження виконано згідно з комплексним планом наукових досліджень ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України та є складовою 

частиною загальної теми науково-дослідних робіт із проблеми «Стоматологія»  - 

«Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування 

стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп» (державний 

реєстраційний номер № 0114U001788) та «Оптимізація лікувально-профілактичних 

заходів для зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського населення 
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Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантежених територіях» (державний 

реєстраційний номер № 0117U000946). Автор є виконавцем фрагменту робіт.  

Мета дослідження. Підвищення ефективності ортопедичного лікування знімними 

конструкціями зубних протезів  хворих з акантолітичним ураженням тканини протезного 

ложа шляхом удосконалення методів діагностики та профілактики ускладнень від 

використання знімних конструкцій зубних протезів. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити потребу в ортопедичному лікуванні хворих з акантолітичним 

ураженням тканин протезного ложа. 

2. Вивчити стан тканин протезного ложа у хворих з акантолітичним 

ураженням тканини протезного ложа. 

3. Удосконалити методику діагностики стану тканин протезного ложа у хворих 

на акантолітичну міхурницю 

4. Удосконалити спосіб ортопедичного лікування хворих з акантолітичним 

ураженням тканин протезного ложа. 

5. Оцінити ефективність застосування запропонованих методик ортопедичного 

лікування. 

Об’єкт дослідження  - особливості ортопедичного лікування знімними 

конструкціями зубних протезів хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного 

ложа. 

Предмет дослідження – ефективність використання методів діагностики, 

лікування та профілактики знімними конструкціями зубних протезів хворих з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа. 

Методи дослідження – клінічні: обстеження ротової порожнини, що включало 

вивчення стану слизової оболонки ротової порожнини, виявлення первинних та 

вторинних елементів ураження слизової, наявність симптому Нікольського, визначення 

площі ураження слизової оболонки за методом О.С. Гілевої (1994). Для об’єктивної 

оцінки стану тканин пародонта та гігієни ротової порожнини, ми використовували 

папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (PMA) (Massler, Schour, 1949) у модифікації 

(Parma, 1960), пародонтальний індекс (PI) (Russell A.L, 1956), індекс кровоточивості (ІК) 

(1977), індекс гігієни Федорова-Володкіної (ІГФВ) (1971), спрощений індекс гігієни 

Greene-Vermillion (OHI-s) (1964), індекс нальоту на язиці Winkel Tongue Coating (WTC) 

(Winkel, 2007). Лабораторні методи, а саме: визначення рівня водневого показника (pH) та 

концентрації С–реактивного білка (СРБ), та статистичні методи дослідження для 

визначення та встановлення стану тканин протезного ложа, оцінки потреби в 

ортопедичному лікуванні та підвищення якості діагностики, лікування та профілактики 

хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа знімними конструкціями 

зубних протезів.  

Наукова новизна. Отримало подальший розвиток питання вивчення  

стоматологічного статусу хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа. 

Визначено необхідність  лікування знімними конструкціями зубних протезів даного 

контингенту хворих.  

Встановлено, що хворі з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа 

уникають використання знімних конструкцій зубних протезів через негативний 

механічний вплив базису на поверхню слизової оболонки, що спонукає виникнення 
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віддаленого симптому Нікольського унаслідок активації акантолітичних процесів та 

появою в результаті цього, болісних відчуттів при використанні знімних конструкцій 

зубних протезів. 

 Уперше розроблено діагностичний комплекс, що дозволяє встановити ступінь 

важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової порожнини, що сприяє 

покращенню методів діагностики акантолітичної міхурниці та поглиблює можливість 

оцінки проведеного місцевого і загального лікування. 

 Розроблено та апробовано комплекс рекомендацій та алгоритм використання 

знімних конструкцій зубних протезів у хворих з акантолітичним   ураженням тканин 

протезного ложа. Запропоновано вдосконалені методи місцевої терапії проявів 

акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці ротової порожнини. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати вивчення 

поширеності хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа та необхідність 

використання ними знімних конструкцій зубних протезів можуть бути використані під час 

комплексного мультидисциплінарного підходу до лікування хворих на акантолітичну 

міхурницю лікарями-стоматологами, дерматовенерологами та сімейними лікарями.  

Комплекс діагностики ступеня важкості акантолітичного процесу є безпечним та 

ефективним, може застосовуватися в лікувальних закладах різного рівня з метою 

вдосконалення методів діагностики проявів акантолітичної міхурниці на слизовій 

оболонці ротової порожнини та оцінки якості проведення місцевої та загальної терапії 

захворювання. 

Комплекс рекомендацій та заходів щодо діагностики, лікування т а профілактики 

акантолітичних уражень тканин протезного ложа, алгоритм використання знімних 

конструкцій зубних протезів у хворих з акантолітичним   ураженням тканин протезного 

ложа та вдосконалення методів місцевої терапії акантолітичної міхурниці на слизовій 

оболонці ротової порожнини дозволить якісно надавати стоматологічну допомогу даному 

контингенту хворих та забезпечити використання ними знімних конструкцій знімних 

протезів у період як загострення, так і ремісії основного захворювання, що, у свою чергу, 

призведе до покращення загального самопочуття та ефекту системного лікування хворих 

на акантолітичну міхурницю. 

Впровадження результатів. Результати наукової роботи впроваджені в 

лікувальний процес кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (18.10.2018 р.), ортопедичному та 

терапевтичному відділенні обласної стоматологічної поліклініки (07.11.2018 р.), кафедри 

дерматології та венерології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (14.11.2018 р.), Коломийського міжрайонного КМД дерматовенерологічного 

диспансеру (09.10.2018 р.), Київського КЗКОР «Київський обласний шкірно-

венерологічний диспансер» (23.11.2018 р.). 

Основні положення дисертації використовуються в навчальному процесі на 

кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (18.10.2018 р.); кафедри ортопедичної стоматології 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (15.10.2018 р.); кафедри 

терапевтичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (10.10.2018 р.); кафедри дерматології та венерології ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (14.11.2018 р.).  
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Особистий науковий внесок здобувача. Матеріали, які подані в роботі, є 

особистим завершеним дослідженням автора. Здобувачем самостійно проведений аналіз 

літератури за проблемою, визначена мета та сформульовані завдання дисертаційного 

дослідження, розроблені план та методологія дослідження, проведено клінічні та 

лабораторні дослідження, статистична обробка та науковий аналіз отриманих результатів. 

Автором розроблений та апробований спосіб визначення та встановлення ступеня 

важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової порожнини у хворих на 

акантолітичну міхурницю, написані всі розділи роботи, висновки та практичні 

рекомендації. У наукових розробках, що висвітлені у статтях, опублікованих сумісно зі 

співавторами, участь здобувача є визначальною. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, висновки та 

практичні рекомендації доповідалися та обговорювалися на науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Прикарпатські дерматовенерологічні дні» 

присвяченої 70-річчю КЗ ІФО КШВД (Яремче 15-16 травня 2014 р.), на 87-й науково-

практичній конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в 

медицині» (м. Івано-Франківськ, 22-23 березня 2018 р.) 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових робіт, із них 5 у 

фахових наукових виданнях України; 4 тезах у матеріалів з’їздів та науково-практичних 

конференцій. Здобувач є автором 1 деклараційного патенту України на корисну модель.   

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 160 

сторінках машинописного тексту (основний текст роботи становить 114 сторінок) і 

складається з вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 2 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Список джерел 

літератури включає 182 праці, із них 69 – іноземною мовою. Робота ілюстрована 13 

таблицями та 46 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Під час виконання дисертаційного 

дослідження, нами було проведено обстеження, лікування та клінічне спостереження за 86 

хворими віком від 45 до 82 років. Серед обстежених 56 хворих з акантолітичним 

ураженням тканин протезного ложа.  Із них 35 (62,51 %) – жінки і 21 (33,95 %) – чоловіки. 

Усі хворі належали до середнього та похилого віку за віковою класифікацією ВООЗ.  

Усім хворим було проведено детальне обстеження ротової порожнини. Була 

проведена індексна оцінка стану тканин пародонта та гігєни ротової порожнини, 

визначення стану тканин протезного ложа, уражень слизової оболонки ротової порожнини 

за допомогою наступних індексів: PMA, PI, ІК, ІГФВ, OHI-s, WTC. Загальний стан 

організму хворих, стан внутрішніх органів оцінювали на основі зібраного анамнезу, 

лабораторних показників рівня pH та концентрації СРБ, а також клінічних досліджень, 

даних медичної документації.  

Діагноз хворим з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа 

встановлювався лікарем дерматовенерологом, на основі результатів клінічних та 

лабораторних досліджень: за наявністю клінічних проявів акантолітичної міхурниці, 

даних анамнезу та додаткових методів обстеження. Із наведених вище даних видно, що 

звичайна (вульгарна) міхурниця була діагностована в 48 хворих, що складало 85,72 % від 
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обстежених з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа, на частку себорейної 

міхурниці припадало 7 хворих, що становило 12,53 %, а хворих із вегетуючою та 

листоподібною формою було 1 та 0 відповідно, що свідчить про значну рідкість даних 

форм захворювання.  

Основними критеріями включення в дослідження була наявність акантолітичного 

ураження слизової оболонки ротової порожнини, спричиненого розвитком та 

загостренням процесу акантолізу, що є головним патогенетичним фактором у розвитку 

всіх форм акантолітичної міхурниці, а також потреба даного контингенту хворих в 

ортопедичному лікуванні знімними конструкціями зубних протезів: як первинного, так і 

повторного, тобто заміни існуючих знімних ортопедичних конструкцій, чи планування 

майбутнього лікування знімними конструкціями зубних протезів; індивідуальна згода 

хворих на ортопедичне лікування та застосування запропонованих медикаментозних 

засобів.  

У залежності від місцевої терапії акантолітичних уражень на слизовій оболонці та 

застосування рекомендацій із використання знімних конструкцій зубних протезів, хворі з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа були розподілені на 2 групи, які були 

рандомізовані за віком, статтю та тривалістю захворювання.  

Першу групу склали 28 хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного 

ложа, місцева терапія проявів акантолітичної міхурниці, на слизовій оболонці ротової 

порожнини яким та використання знімних конструкцій зубних протезів проводилося за 

загальноприйнятою методикою. 

Другу групу склали 28 хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного 

ложа, місцева терапія проявів акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці ротової 

порожнини, та використання знімних конструкцій зубних протезів проводилося за 

запропонованою нами методикою з використанням полікомпонентного засобу на основі 

хітозану (Наказ МОЗ № 05.03.02-03/5101 від 12.02.2015 р) та чіткого дотримання 

алгоритму використання знімних конструкцій зубних протезів, що полягав у нанесенні 

запропонованого нами полікомпонентного засобу на основі хітозану на базис протеза та 

частково на слизову оболонку в зоні акантолітичного ураження за 10 хв до початку 

прийому їжі; використання протеза під час прийому їжі з мінімальним жувальним 

навантаженням протягом 20 хв у випадку сніданку та вечері і 30-40 хв – обіду; виведення 

протеза з ротової порожнини, його очистка, здійснення полоскання ротової порожнини 

теплою водою і повторного нанесення полікомпонентного засобу на основі хітозану на 

слизову оболонку або безпосередньо на базис протеза, після чого продовжити його 

використання. 

Контрольну групу склали 30 стоматологічних пацієнтів без соматичної патології, 

рандомізовані за віком та статтю з першою та другою групами, що потребували 

ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів.   

Обстеження хворих проводили, використовуючи клінічні методи дослідження, що 

включали ретельний збір анамнезу, визначення стоматологічного статусу, а також 

спеціальні клінічні методи дослідження такі як індексна оцінка стану тканин пародонта, 

гігієни ротової порожнини, зокрема індексна оцінка гігієни беззубих щелеп, визначення 

площі ураження слизової оболонки за методом О.С. Гілевої (1994). Визначення больового 

синдрому проводили за методом «візуально-аналогової шкали» (Visual Analogue Scale) 
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(Huskisson E.С, 1974), показником якої є інтенсивність болю, відображена на спеціальній 

шкалі.    

Також ми використовували запропоновані нами спеціальні методи дослідження – 

визначення та встановлення ступеня важкості акантолітичного процесу на слизовій 

оболонці ротової порожнини, що полягав у визначенні «віддаленого» симптому 

Нікольського за допомогою запропонованого нами набору шпателів із різним рельєфом 

робочої поверхні.  

Статистичний аналіз отриманих клінічних результатів здійснювали на 

персональному комп’ютері на основі прикладної програми програмного забезпечення 

табличного процесора «Microsoft Exsel». Обробляли матеріали методом парної статистики 

з використанням t-критерію Стюдента за допомогою пакету «Statistica 7.0» 

Результати власних досліджень та їх обговорення. Зважаючи на мету та 

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

дані про використання знімних ортопедичних конструкцій зубних протезів у хворих з 

аканолітичним ураженням тканин протезного ложа відсутні, а тому потребують 

всебічного вивчення та впроваджень рекомендацій щодо використання знімних 

конструкцій зубних протезів даним контингентом хворих. Дані про місцеву терапію 

проявів акантолітичної міхурниці на слизовій ротової порожнини також залишаються 

малоінформативними, що спонукало нас до пошуку нових підходів до місцевої терапії 

захворювання на слизовій оболонці ротової порожнини, зокрема можливістю 

використання знімних конструкцій знімних протезів.  

Згідно з результатами наших досліджень, частка хворих із суцільнолитими 

металопластмасовими  мостоподібними протезами  становила 39,31 %. Така кількість 

даних конструкцій зумовлена середнім та похилим віком хворих за віковою 

класифікацією ВООЗ і широким застосуванням даних ортопедичних конструкцій у цих 

вікових категоріях як у хворих на акантолітичну міхурницю, так і в осіб без соматичної 

патології.   Штамповано-паяні мостоподібні протези були в 14,32 % обстежених. Таким 

чином частка незнімних конструкцій складала 53,73 %. Частка знімних ортопедичних 

конструкцій складала 21,46 %.  Низька частка знімних ортопедичних конструкцій указує 

на складність ортопедичного лікування та використання таких конструкцій хворими на 

акантолітичну міхурницю. Частка дефектів, яка припадала на перший та другий  клас за 

Кенеді, становила 53,59 % для ділянки верхньої щелепи у хворих першої та другої групи. 

Для нижньої щелепи частка дефектів першого та другого класу становили по 32,17 %, що 

відповідало 36 хворим. Повна втрата зубів у хворих першої та другої групи  на верхній 

щелепі  складала 23,25 % обстежених, а на нижній щелепі аналогічний показник складав 

14,32 % (8 осіб). Повну втрату зубів на верхній та нижній щелепах нами було 

діагностовано в 6 хворих на акантолітичну міхурницю, що складало 10,75 % від усіх 

обстежених хворих першої та другої групи.  

При первинному опитуванні, на основі скарг, встановлено, що у хворих на 

акантолітичну міхурницю на відміну від групи осіб без соматичної патології,  у 66,08 % 

випадків відзначається сухість ротової порожнини. У ряді випадків (66,08 %) хворі 

скаржилися на дискомфорт і хворобливі відчуття в яснах, неприємний запах із рота, 

рухомість зубів. При огляді слизової оболонки ротової порожнини у хворих з 

акантолітичною міхурницею міхурницею у 71,44 % виявлені петехії, у 30,38 % набряк 

язика,  у 55,37 % сухість губ, що може бути наслідком гіпосалівації (зменшення 
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слиновиділення в ротовій порожнині при акантолітичній міхурниці відзначається в 66,08 

% випадків). Істотні зміни спостерігали у хворих при огляді язика: обкладеність білуватим 

нальотом, набряк, порушення смакових і тактильних відчуттів. Патологічні зміни на 

слизовій оболонці ротової порожнини у хворих першої та другої групи, характерні для 

симпотомокомплексу акантолітичної міхурниці, ми виявили у всіх хворих у період 

загострення захворювання. Разом із різким погіршенням загального стану хворого, на 

шкірі та слизових оболонках спостерігалося ускладення акантолітичного процесу, що 

супроводжувалося утворенням таких елементів ураження шкіри, як міхурі круглої 

овальної чи неправильної форми з заокругленими краями, різних за розміром із серозними 

чи кров’янистим вмістом, які при подразненні тріскались, оголюючи болючу ерозію з 

яскраво-червоним дном, що вкривалась кірками, залежно від вмісту міхура через деякий 

проміжок часу. У 71,44 % обстежених хворих на акантолітичну міхурницю, у період 

загострення захворювання характерні елементи ураження спочатку з’являлись на 

слизових, зокрема на слизовій оболонці ротової порожнини.  

За допомогою вперше розробленого нами методу діагностували другий ступінь 

важкості акантолітичного процесу, що зустрічався у 64,30 % хворих у період загострення 

акантолітичної міхурниці (36 осіб). Перший та третій ступінь важкості визначили  в 14,32 

% та 21,46 % обстежених, відповідно. Акантолітичний процес різних ступенів важкості, 

залежить від тривалості захворювання і від інтенсивності глюкокортикостероїдної терапії. 

Індекс гігієни в середньому становив (2,22±0,42) бала у хворих із першим 

ступенем важкості акантолітичного процесу, (2,63±0,76) бала у хворих із другим ступенем 

важкості акантолітичного процесу та (2,77±0,18) бала з третім ступенем важкості 

акантолітичного процесу, відповідно. Варто відмітити, що середнє значення даного 

індексу серед усіх хворих першої та другої досліджуваної групи становило (2,3±0,66) 

бала. Після визначення стану гігієни ротової порожнини за ОНІ-s, ми отримали наступні 

дані (2,01±0,73), (2,43±0,23), (2,54±0,15) бала у хворих із першим, другим та третім 

ступенем важкості акантолітичного процесу, відповідно. Середнє значення даного індексу 

серед усіх хворих першої та другої групи становило (2,21±0,61) бала.  

Середнє значення ураження слизової оболонки ротової порожнини менше 50 мм2 

ми діагностували в 7 хворих на акантолітичну міхурницю в період її загострення, що 

відповідало 12,53 % усіх обстежених. У 9 хворих середнє значення ураження слизової 

оболонки ротової порожнини було більше ніж 50 мм2, що відповідало 16,10 % 

обстежених. Ураження площею більше 100 мм2 ми діагностували в 28 осіб або в 50,02 %, 

а більше 150 мм2 у 12 хворих на акантолітичну міхурницю, що становило 21,46 % 

обстежених.    

У хворих із середнім значенням ураження слизової оболонки ротової порожнини 

площею ≤50  мм2  ІГФВ становив (2,24±0,56) бала. Із збільшенням площі ураження, 

значення індексу поступово погіршувалось до (2,82±0,23) бала у хворих із площею 

ураження слизової оболонки ротової порожнини ≥150  мм2. Значення індексу  ОНІ-s 

зростало від (2,01±0,33) бала у хворих із площею ураження  ≤50  мм2, (2,32±0,66) бала для 

площі ураження ≥50  мм2, (2,46±0,35) бала для ≥100  мм2, до показника в (2,83±0,45) бала 

для хворих із середнім значенням площі ураження ≥150  мм2. 

Рівень СРБ визначався станом на 1-у, 7-у та 14-у добу загострення процесу. Згідно 

з наведених результатів, бачимо, що станом на 7-у добу, рівень концентрації СРБ стрімко 

знижується до значень ≥24 і ≥48(мг/мл), а на 14-у добу до значень ≥12 і ≥24(мг/мл). 
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Ступінь важкості акантолітичного процесу знижується більш плавно. Станом на 7-у добу, 

у 75,00% хворих діагностували II ступінь важкості, із них у 21,23 % рівень СРБ становив  

≥48 (мг/мл), а в 42,85% – ≥24 (мг/мл). Станом на 14-у добу у 85,71 % хворих на 

акантолітичну міхурницю діагностували перший ступінь важкості акантолітичної 

процесу, і зниження концентрації СРБ до ≥24 і 12 (мг/мл).  

Після використання запропонованого нами методу використання знімних 

конструкцій зубних протезів, разом із запропонованим нами засобом місцевої терапії 

акантолітичної міхурниці на основі хітозану у хворих основної групи зі знімними 

конструкціями зубних протезів, ми відзначали наступні зміни. Середнє значення 

показників візуально-аналогової шкали становило (4,76±0,56) (p<0,05) см у хворих 

основної групи в першу добу. На 7-у і 14-у добу значення знизилось до (2,4±0,28) см і 

(1,87±0,12) (p<0,05) см, відповідно. У хворих групи порівняння середнє значення 

показників візуально-аналогової шкали становило (5,07±0,36) (p<0,05) см станом на 

першу добу і (4,45±0,45) та (2,36±0,17) (p<0,05) на 7-у і 14-у добу, відповідно. В основній 

групі і групі порівняння показників візуально-аналогової шкали та площі ураження мали 

тенденцію до зниження.  

Середні показники площі ураження слизової оболонки ротової порожнини в 

основній групі становили 186,43 мм2 станом на першу добу загострення акантолітичної 

міхурниці, що супроводжувалось яскраво вираженим акантолітичним процесом, та 

значним погіршенням загального самопочуття хворих у зв’язку з різким збільшенням 

вираженості больового синдрому, неможливості користуватися знімними конструкціями 

зубних протезів, відкушування та пережовування їжі. Станом на 7-у добу середнє 

значення площі ураження слизової оболонки ротової порожнини плавно знижувалось до 

середніх значень у 123,56 мм2, у той час як у групі порівняння середні значення площі 

ураження слизової оболонки ротової порожнини становили 165,23 мм2. Таким чином 

можемо констатувати зменшення площі ураження слизової оболонки ротової порожнини 

саме в перші дні загострення акантолітичної міхурниці у хворих основної групи, у 

порівнянні з використанням загальноприйнятої місцевої терапії уражень у групі 

порівняння. 

Покращення самопочуття за даними суб’єктивного опитування в основній групі 

відзначалось у 20 хворих, що складало 71,42 % на 7-у добу і у 27 хворих на 14-у добу, що 

складало 96,42 %. Хворі основної групи відмічали хороший аналгезуючий ефект 

запропонованого нами методу місцевої терапії проявів на слизовій оболонці, поліпшену 

епітелізацію виразок акантолітичного ґенезу, що підтверджується даними про зміну 

показників візуально-аналогової шкали та значеннями площі ураження у хворих основної 

групи. Також хворими було відмічено комфортне використання знімних конструкцій 

зубних протезів, використовуючи запропонований нами алгоритм їхнього використання. 

Хворі основної групи користувалися знімними конструкціями зубних протезів як під час 

прийому їжі, так і після нього, не висуваючи скарг на пов’язані больові відчуття, які вони 

могли б асоціювати з використанням ортопедичної конструкції.  

 У групі порівняння, хворі, які  суб’єктивно краще почувались складали 35,71 % 

на 7-у добу і 57,14 % на 14-у добу, відповідно. Хворі групи порівняння висували скарги 

стосовно низької  та недовготривалої дії засобів місцевої терапії, швидке змивання їх 

слиною, неприємні смакові відчуття. Хворими також висувались скарги на повільну 

епітелізацію виразок на слизової оболонки ротової порожнини. Прийом їжі у хворих із 
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знімними конструкціями зубних протезів був утруднений або, навіть, неможливий через 

болісні відчуття, які при цьому виникали. 

 

ВИСНОВКИ 

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

дослідження стану тканин протезного ложа у хворих з акантолітичним ураженням 

слизової оболонки ротової порожнини, обґрунтовано новий підхід до вирішення 

наукового завдання, що полягало у визначенні місцевого стоматологічного статусу, та 

вдосконалення методів ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів 

даного контингенту хворих. 

1. Встановлено, що у хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного 

ложа відмічається сухість ротової порожнини у 66,08 % випадків, гіперестезія зубів у 

51,80 % та кровоточивість ясен у 78,58 %. У 71,44 % хворих виявлені петехії, у 30,38 % 

набряк язика,  у 55,37 % сухість губ, що може бути наслідком гіпосалівації (зниження 

слиновиділення в ротовій порожнині при акантолітичній міхурниці відзначається в 66,08 

% випадків).  

2. Встановлено, що 39,31 % хворих з акантолітичним ураженням тканин 

протезного ложа потребують первинного ортопедичного лікування, а 21,46 % - заміни чи 

корекції наявних знімних конструкцій зубних протезів через постійні деструктивні зміни в 

тканинах пародонта.    

3. Завдяки використанню запропонованого нами методу, було встановлено, що 

найчастіше спостерігається другий ступінь важкості акантолітичного процесу, який 

діагностували у 64,30 % хворих у період загострення акантолітичної міхурниці, або в 36 

осіб. Перший та третій ступінь важкості зустрічався  в 14, 32 % та 21,46% обстежених 

відповідно. 

4. Упровадження запропонованого нами комплексного методу використання 

знімних конструкцій зубних протезів забезпечило зменшення больового синдрому, 

вираженість якого за методом «візуально-аналогової шкали» становила від (4,76±0,56) см 

у хворих основної групи в першу добу до (2,4±0,28) см і (1,87±0,12) см (p<0,05) на 7-у та 

14-у добу, відповідно. У хворих групи порівняння середнє значення візуально-аналогової 

шкали становило (5,07±0,36) см станом на першу добу і (4,45±0,45) та (2,36±0,17) (p<0,05) 

на 7-у і 14-у добу, відповідно. Показник площі ураження слизової оболонки ротової 

порожнини, у середньому, в основній групі становив 186,43 мм2 станом на першу добу 

загострення акантолітичної міхурниці. Станом на 7-у добу середнє значення площі 

ураження слизової оболонки ротової порожнини плавно знижувалось до середніх значень 

у    123,56 мм2, у той час як у групі порівняння середні значення площі ураження слизової 

оболонки ротової порожнини становили 165,23 мм2.. 

5. Розроблений комплексний метод місцевої терапії проявів акантолітичної 

міхурниці на слизової оболонки ротової порожнини шляхом використання 

полікомпонентного гелю на основі хітозану та алгоритм використання знімних 

конструкцій зубних протезів у поєднанні з ним у хворих з акантолітичним ураженням 

тканин протезного ложа показав високу ефективність: покращення самопочуття за даними 

суб’єктивного опитування в основній групі, яке відзначалось у 20 хворих, що складало 

71,42 % на 7-у добу і у 27 хворих на 14-у добу, що складало 96,42 %. У групі порівняння, 
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хворі, які  суб’єктивно краще почувались складали 35,71 % на 7-у добу і 57,14 % на 14-у 

добу, відповідно. 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Розроблений комплекс діагностики ступеня важкості акантолітичного процесу 

є безпечним, ефективним, та рекомендований до застосування в лікувальних закладах 

різного рівня з метою вдосконалення методів діагностики проявів акантолітичної 

міхурниці на слизовій оболонці ротової порожнини та оцінки якості проведення місцевої 

та загальної терапії захворювання. 

2. Для забезпечення можливості повноцінного використання знімних конструкцій 

зубних протезів хворими на акантолітичну міхурницю в період загострення, зокрема, для 

забезпечення функції пережовування їжі, було запропоновано наступні рекомендації: 

• Нанесення запропонованого нами полікомпонентного засобу на основі 

хітозану на базис протеза та частково на слизову оболонку в зоні акантолітичного 

ураження за 10 хв до початку прийому їжі. 

• Використовувати протез під час прийому їжі з мінімальним жувальним 

навантаженням протягом 20 хв у випадку сніданку та вечері і    30-40 хв – обіду. 

• Вивести протез із ротової порожнини, очистити його, здійснити полоскання 

ротової порожнини теплою водою і повторно нанести полікомпонентний засіб на основі 

хітозану на слизову оболонку або безпосередньо на базис протеза, після чого продовжити 

його використання. 
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АНОТАЦІЯ 

Геник Б.Л. Вдосконалення методів ортопедичного лікування хворих з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття науковго ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню використання знімних конструкцій 

зубних протезів у 56 хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа. 

Діагностовано перший ступінь важкості акантолізу у 14,32 % хворих, другий – у 64,30 % 

та третій у 21,46 % хворих. 

Уперше розроблено діагностичний комплекс, що дозволяє встановити ступінь 

важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової порожнини, що сприяє 
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покращенню методів діагностики акантолітичної міхурниці та поглиблює можливість 

оцінки проведеного місцевого і загального лікування. 

 Розроблено і доведено ефективність комплексу рекомендацій та алгоритму 

використання знімних конструкцій зубних протезів у 71,42 % хворих з акантолітичним 

ураженням тканин протезного ложа. Запропоновано вдосконалені методи місцевої терапії 

проявів акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці ротової порожнини з 

використанням полікомпонентного засобу на основі хітозану.  

Ключові слова: акантолітична міхурниця, знімні конструкції зубних протезів, 

акантоліз, місцева терапія, хітозан. 

 

АННОТАЦИЯ 

Генык Б.Л. Совершенствование методов ортопедического лечения больных с 

акантолитическим поражением тканей протезного ложа. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научного степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 – стоматология. – ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный 

медицинский  университет» МЗ Украины, 2019. 

Диссертационная работа  посвящена изучению использования съемных зубних 

протезов в 56 больных с акантолитическим поражением тканей протезного ложа. 

Диагностирован первый степень тяжести акантолиза в 14,32 % больных, второй – в 64,30 

% и третий в 21,46 % больных. 

 Впервые разработан диагностический комплекс, позволяющий установить 

степень тяжести акантолитического процесса на слизистой оболочке полости рта, который 

способствует улучшению методов диагностики акантолитической пузырчатки и углубляет 

возможность оценки местного и общего лечения. 

 Разработано и доказано эффективность комплекса рекомендаций и алгоритма 

использования съемных конструкций зубных протезов у 71,42 % больных с 

акантолитическим поражением тканей протезного ложа. Предложено 

усовершенствованные методы местной терапии проявлений акантолитической 

пузырчатки на слизистой оболочке полости рта. 

Ключевые слова: акантолитическая пузырчатка, съемные конструкции зубних 

протезов, акантолиз, местная терапія, хитозан.  

 

ANNOTATION 

Henyk B.L. Improvement of the methods of orthopedic treatment of patients with 

acantholytic damage of the prosthetic bed tissues. – Manuscript. 

Thesis for the Degree of a Candidate of Medical Sciences (Doctor of Philosophy) in 

Specialty 14.01.22 – Stomatology. SHEI “Ivano-Frankivsk National Medical University”, 

Ministry of Health of Ukraine, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the use of removable dentures structures in 

patients with acantholytic lesion of tissues of the prosthetic bed. 

The problem of studying the dental status of patients with acantholytic damage of the 

prosthetic bed tissues has received further development. The necessity of treatment of removable 

constructions of dentures of this group of patients was determined. 

It has been determined that patients with acantholytic lesion of prosthetic bed tissues 

avoid using detachable structures of dentures due to the negative mechanical influence of the 
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basis on the surface of mucous membrane, which induces the emergence of a distant symptom of 

Nikolsky, due to activation of acantholytic processes and , as a result, the appearanceof painful 

sensations when using removable denture structures. 

Obtained results of the study of the prevalence of patients with acantholytic lesion of 

the prosthetic bed tissues and the necessity for their use of removable denture structures could be 

used during the complex multidisciplinary approach to the treatment of patients with 

acantholytic pemphigus, by the dentists, dermatovenerologists and family physicians. 

A diagnostic complex of the acantholytic process severity is safe and effective, it can be 

used in medical institutions of different levels with the aim of improving the diagnostic methods 

of manifestations of acantholytic pemphigus on the mucous membrane of the oral cavity and 

assessing the quality of local and general therapy of the disease. 

A complex of recommendations and measures for the diagnosis, treatment and 

prophylaxis of acantholytic injuries of the prosthetic bed tissues, the algorithm of using the 

removable denture structures in patients with acantholytic lesion of the prosthetic bed tissues and 

improvement of the methods of local therapy of acantholytic pemphigus on the mucous 

membrane of the oral cavity will give the possibility to provide dental care qualitatively to this 

group of patients, and ensure that their removable denture structures are used both in the period 

of exacerbation and remission of the principal disease, which, in turn, will improve the general 

state of health and the effect of systemic treatment of patients with acantholytic pemphigus. 

Patients were examined using clinical research methods, including a thorough 

anamnesis collection, determination of dental status, as well as special clinical research methods 

such as an index assessment of periodontal tissues, oral cavity hygiene, in particular, an index 

evaluation of toothless jaws, determination of the area of mucosal membrane lesions according 

to the method of O.S. Gileva, the definition of pain syndrome according to the method of 

«visual-analogue scale» (Visual Analogue Scale) (Huskisson E. С., 1974). 

The special methods offered by us were also used – the «determination and 

establishment of the severity degree of the acantholytic process on the mucous membrane of the 

oral cavity», which was to determine the «distant» symptom of Nikolsky with the help of offered 

by us set of dental spatula with different relief of the working surface. 

The average value of the indices of the pain syndrome, according to the estimation of 

the analogue scale, after the use of the local therapy complex offered by us, and the algorithm for 

the use of orthopedic constructions, was (4.76±0.56) cm (p<0.05) in the patients of the main 

group during the first day. During the 7th and 14th days, the value decreased to (2.4±0.28) cm 

and (1.87±0.12) cm (p<0.05), respectively. In patients of the comparison group, the average 

value of VAS was (5.07±0.36) cm (p<0.05) as of the first day and (4.45±0.45) and (2.36±0.17) 

cm (p<0.05) as of the 7th and 14th day, respectively.  

Improvement of well-being according to the data of a subjective survey in the main 

group was noted in 20 patients, which was 71.42 % during the 7th day and in 27 patients during 

the 14th day, which was 96.42 %. In the comparison group, patients who subjectively felt better, 

were 35.71 % during the 7th day and 57.14 % during the 14th day, respectively. 

 A set of recommendations and an algorithm for the use of removable dentures designs 

in patients with acantholytic lesion of tissues of the prosthetic bed has been developed with 

proven efficiency for 74,42 % of patients. Improved methods of local therapy of manifestations 

of acantholytic bladder on the mucous membrane of the oral cavity are proposed. 
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Improvement of well-being according to the data of a subjective survey in the main 

group was noted in 20 patients, which was 71.42 % during the 7th day and in 27 patients during 

the 14th day, which was 96.42 %. In the comparison group, patients who subjectively felt better, 

were 35.71 % during the 7th day and 57.14 % during the 14th day, respectively. 

Key words: acantholytic pemphigus, removable dentures, acantholysis, local therapy, 

hitozan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ІГФВ – індекс гігієни Федорова-Володкіної 

ІК – індекс кровоточивості 

СРБ – С-реактивний білок 

OHI-s – спрощений індекс гігієни Greene-Vermillion  

pH – водневий показник 

PI – пародонтальний індекс 

PMA – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

WTC – індекс нальоту на язиці за Winkel 
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