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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.  

Підготовка здійснювалася в ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», 2019 рік. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню використання знімних 

конструкцій зубних протезів у хворих з акантолітичним ураженням тканин 

протезного ложа. 

Мета дослідження - ідвищення 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. 

Об’єкт дослідження - особливості ортопедичного лікування 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 
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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 одержаних результатів. 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 виникненню віддаленого симптому Нікольського, унаслідок активації 

акантолітичних процесів та появою, у 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 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 
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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 та 

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, 

забезпечить покращення загального самопочуття та ефекту системного 

лікування хворих на акантолітичну міхурницю. 

Метою дослідження було 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 у такого контингенту хворих.  

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, визначення больового синдрому за методом 

«візуально-аналогової шкали» (ВАШ) (Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson E. 

С., 1974).  
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Також використовувались запропоновані нами спеціальні методи 

дослідження – «визначення та встановлення ступеня важкості аканолітичного 

процесу на слизовій оболонці ротової порожнини», що полягав у визначенні 

«віддаленого» симптому Нікольського за допомогою запропонованого нами 

набору шпателів із різним рельєфом робочої поверхні.  

Станом на першу добу, в основній групі середній показник площі 

ураження слизової оболонки ротової порожнини становив 186,43 мм2 , а в групі 

порівняння 179,14 мм2. Станом на 7-у добу ми відмічали більш інтенсивне 

зменшення площі ураження в основній групі, що становила 127,56 мм2, в той 

час, як показники групи порівння становили 165,23 мм2. Станом на 14-у добу 

показники середнього значення площі ураження слизової поверхні ротової 

порожнини становили 25,46  мм2та 46,38 мм2 відповідно, що дає нам підставу 

стверджувати ефективність запропонованого нами методу місцевої терапії 

акантолітичної міхурниці. 

Середнє значення показників больового синдрому, за даними оцінки 

аналогової шкали, після застосування, запропонованого нами комплексу 

місцевої терапії та алгоритму використання ортопедичних конструкцій, 

становило (4,76±0,56) см (p<0,05) у хворих основної групи в першу добу. На 7-у 

і 14-у доби значення знизилось до (2,4±0,28) см і (1,87±0,12) см (p<0,05), 

відповідно. У хворих групи порівняння середнє значення ВАШ становило 

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

(p<0,05) на 7-у і 14-у доби, відповідно. 

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 %. У групі порівняння, хворі, які  

суб’єктивно краще почувались складали 35,71 % на 7-у добу і 57,14 % на 14-у 

добу відповідно.    

Особистий внесок здобувача. Матеріали, які подані в роботі, є 

особистим завершеним дослідженням автора. Здобувачем самостійно 

проведений аналіз літератури за проблемою, визначена мета та сформульовані 
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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. 

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 

Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантежених територіях» 

(державний реєстраційний номер № 0117U000946). Автор є виконавцем 

фрагменту робіт. 

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.  

 Ключові слова: акантолітична міхурниця, знімні конструкції зубних 

протезів, акантоліз, місцева терапія, хітозан.  

 

ANNOTATION (ABSTRACT) 
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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 – Dentistry. 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 purpose of the study is to improve the effectiveness of prosthetic 

treatment with removable dentures structures in patients with acantholytic lesion of 

the prosthetic tissue by improving the methods of diagnosis and prevention of 

complications from the use of removable denture structures. 

The object of the study is the peculiarities of prosthetic treatment with 

removable dentures in patients with acantholytic lesion of the prosthetic bed tissues. 

Materials and methods. Clinical: examination of the oral cavity, which 

included studying the state of the mucous membrane of the oral cavity, the detection 

of primary and secondary elements of lesion of the mucosa, the presence of the 

Nikolsky synptome, determining the area of lesions of the mucous membrane by the 

method of O.S. Gileva (1994). To objectively evaluate the state of periodontal tissues 

and oral hygiene, we used the Papillary-Marginal-Alveolar Index (PMA) (Massler, 

Schour, 1949) in modification by Parma (Parma, 1960), the Periodontal Index (PI) 

(Russell AL, 1956) , the Index of Hygiene by Fedorov-Volodkina (IGFR) (1971), the 

Simplified Hygiene Index by Greene-Vermillion (OHI-s) (1964), the Winkel Tongue 

Coating (WTC) hygiene index (Winkel, 2007). Laboratory methods, namely: 

determination of hydrogen level (pH) and concentration of C-reactive protein (CRP), 

and statistical methods for determining the condition of tissues of the prosthetic bed, 

assessing the need for orthopedic treatment and improving the quality of diagnosis, 

treatment and prevention of patients with acantholytic lesion of tissues of the 

prosthetic bed with removable denture structures. 

Scientific novelty of the obtained results. The problem of studying the 

dental status of patients with acantholytic damage of the prosthetic bed tissues has 
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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 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.  

 For the first time a diagnostic complex, which allows to determine the degree 

of severity of the acantholytic process on the oral mucous membrane, was developed; 

this contributes to the improvement of diagnostic methods of acantholytic pemphigus 

and deepens the possibility of evaluating local and general treatment. 

 A complex of recommendations and an algorithm for the use of removable 

denture structures in patients with acantholytic damage of tissues of the prosthetic 

bed has been developed. The advanced methods of local therapy of manifestations of 

acantholytic pemphigus on the mucous membrane of the oral cavity were offered. 

The practical value of the obtained results. The 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. 

The complex of diagnosis 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 
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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. 

The purpose of the study was to increase the effectiveness of orthopedic 

treatment with the use of removable denture structures in patients with acantholytic 

lesion of the prosthetic bed tissues by improving the methods of diagnosis and 

prevention of complications from the use of removable denture structures in such 

patients. 

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” (VAS(Visual 

Analogue Scale (VAS) (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 
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(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.  

As of the first day, in the main group, the average indicator of the area of 

lesions of oral mucosa was 186.43 mm2, and in the comparison  group 179.14 mm2. 

As of day 7 we noticed a more intense reduction in the area of injury in the main 

group, which was 127.56 mm2, while the comparison group's figures were 165.23 

mm2. As of the 14th day, the average values of the area of the lesions of the oral 

mucosa were 25.46 mm2 and 46.38 mm2 respectively, which gives us reason to 

assert the effectiveness of our proposed method of local therapy of acantholytic 

bladder. 

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.  

Personal contribution of the applicant. The materials represented in this 

work are the author’s own completed studies. The external doctorate student 

independently performed the analysis of the literature regarding the problem, the goal 

and objectives of the dissertation research were formulated, the plan and 

methodology of the research were developed, the clinical and laboratory studies were 

performed, statistical processing and scientific analysis of the obtained results were 

made. The author developed and tested a method for determination and establishment 

of the severity of the acantholytic process on the mucous membrane of the oral cavity 

in patients with acantholytic pemphigus; all parts of the work, conclusions and 

practical recommendations were written. In scientific developments, which are given 

in articles published jointly with co-authors, the participation of the external 

doctorate student is decisive. 

A connection of work with scientific programs, plans, themes. The 

dissertation is performed according to the comprehensive research plan of the «Ivano-

Frankivsk National Medical University» MH of Ukraine and is an integral part of the 
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anthropogenically -transported territories» (state registration number 0117U000946). 

The author is an executor of a piece of work. 
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ВСТУП 

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 [131]. 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 [11]. Проблема ускладнюється ще й тим, 

що до теперішнього часу будь-яких заходів комунальної профілактики хвороб 

слизової оболонки ротової порожнини не розроблено [40]. 

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 [34]. 

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 [64]. 
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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 стоматології [67]. 

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 

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. 
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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 [21]. Для об’єктивної оцінки стану тканин пародонта та гігієни ротової 

порожнини, ми використовували папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

(PMA) [163] у модифікації [24], пародонтальний індекс (PI) [175], індекс 

кровоточивості (ІК) [156], Індекс гігієни Федорова-Володкіної (ІГФВ) [17], 

спрощений індекс гігієни Greene-Vermillion (OHI-s) [145], індекс нальоту на 

язиці Winkel Tongue Coating (WTC) [98 ]. Лабораторні, 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.  
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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 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 
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акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці ротової порожнини та оцінки 

якості проведення місцевої та загальної терапії захворювання. 

Комплекс рекомендацій та заходів щодо діагностики, лікування та 

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, 

забезпечить 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 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 164 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. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ТКАНИН ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА У ХВОРИХ НА 

АКАНТОЛІТИЧНУ МІХУРНИЦЮ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ 

ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ   (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Міхурчасті дерматози з аутоімунним компонентом. Прояви на 

слизовій оболонці ротової порожнини 

Міхурниця – глобальна проблема, актуальність якої у всьому світі 

збільшується. Це важке хронічно-рецидивуюче, аутоімунне захворювання 

шкіри і слизових оболонок, морфологічною основою якого є процес акантолізу 

– порушення зв'язків між клітинами епідермісу. Аутоагресія спрямована проти 

міжклітинної субстанції, білків десмосом, клітин шипуватого шару епідермісу і 

багатошарового плоского епітелію видимих слизових оболонок різної 

локалізації. Відкладення імунних комплексів і комплементу на десмосомах 

призводить до активації міжклітинних протеза і руйнування міжклітинної 

субстанції, роз'єднання кератиноцитів (акантолізу) і формування 

внутрішньоепітеліальної щілини [6,7].  

Під терміном міхурчасті дерматози  об'єднана група різних за перебігом, 

клінічною картиною, патологічною анатомією хронічних дерматозів 

нез'ясованої етіології, характерною особливістю яких є однорідні утворення 

міхурів. Хворіють на міхурчасту хворобу люди другої половини зрілого віку 

(40 – 60 років), частота захворювань –  1:10 000 хворих із різними дерматозами 

[36]. 

У практиці лікаря-стоматолога найчастіше трапляється істинна 

(акантолітична) міхурниця (pemphigus) – тяжке захворювання, сутність якого 

становить акантоліз клітин росткового (мальпігієвого) шару епідермісу і 

слизової оболонки, що призводить до утворення незапальних 

внутрішньоепітеліальних і внутрішньоепідермальних міхурів. 
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Незважаючи на численні дослідження, етіологія і патогенез міхурниці 

залишаються невідомими. Поширеність акантолітичних міхурниць складає       

0,6 – 0,8% від усіх дерматологічних захворювань [37].  

Акантолітична міхурниця (pemfigus vulgaris, PV) – аутоімунне, 

потенційно смертельне міхурчасте захворювання шкіри та слизових оболонок. 

Аутоантіла, виявлені у хворих на акантолітичну міхурницю зв’язуються з 

поверхнями кератоцитів, таким чином спричиняючи втрату міжклітинної 

адгезії, що, у свою чергу, спричиняє утворення міхура. Патогенні ролі 

аутоантитіл підкласу IgG за акантолітичною міхурницею встановлені 

численними дослідженнями. По-перше, активність захворювання у хворих 

часто корелює з титром антитіл до клітинної поверхні, що підтверджується 

використанням методу  непрямої імунофлуоресценції. По-друге, новонароджені 

діти, що народились від  матерів з акантолітичною міхурницею може страждати 

на акантолітичною міхурницею унаслідок  перехідних материнських IgG, які 

долають плацентарний барєр. Після катаболізу материнських антитіл – хвороба 

елімінується. По-третє, IgG від хворих із пемфігусом, без комплементу чи 

запальних клітин можуть індукувати втрату клітинної адгезії з такою ж 

морфологічною картиною, що спостерігалась у хворих, на препаратах шкірних 

культур. Зрештою, пасивний переніс сироватки хворих на акантолітичною 

міхурницею новонародженим мишам спричиняє втрату міжклітинної адгезії з 

формуванням міхурів із типовою гістологічною структурою [115]. 

Молекула-мішень цих патогенних аутоантитіл, PV антиген (PVA), який 

був охарактеризований як глікопротеїн 130 кД шляхом аналізу 

імунопреципітації та імуноблотів. Нещодавно кДНК для PVA була виділена 

шляхом імуноскринінгу бази даних кДНК експресії кератиноцитів людини з 

афінно-очищеним PV IgG. Виведені амінокислотні послідовності PVA показали 

виражену гомологію з членами Ca2 + – залежні молекули клітинної адгезії, 

кадгерини (12, 13), особливо з десмоглеіном I (Dsgl) (14- 17), який є 

трансмембранним глікопротеїном десмосомного комплексу, а також 

аутоантигеном для акантолітичної міхурниці (PA) [123]. 
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PVA (Dsg3) є загалом схожою структурою з класичним кадгеринами. Як і 

класичні кадгерини, PVA має пять зовнішньоклітинних субдоменів приблизно 

однакового розміру. PVA має два N-пов'язані сайти глікозилювання в ECI і 

EC2-доменах, які також знаходяться в Dsgl на еквівалентних позиціях. 

Вивчення класичних кадгеринів показали, що позиції 113 аміно-терміналів 

(EC1 та частина домену EC2) є вкрай важливими для визначення зв’язуючої 

функції та її специфікації [118].  

Як тільки було встановлено метод виділення десмосом епітелію, їх можна 

було біохімічно охарактеризувати. Центральну частину десмосоми, як видно з 

електронної мікрофотографії, що виглядає як  біла ділянка між клітинними 

мембранами сусідніх клітин, вважали «клеєм», який утримував десмосоми (і, 

тим самим, клітини) разом. Коли ця ділянка була збагачена шляхом вилучення 

ізольованих десмосом, її білкову композицію можна було визначити. Основний 

білок був ідентифікований приблизно в 160cd, і його називали десмоглеїном від 

слова “глеїн”, отриманим із грецького слова “клей” [157].  

Згодом були визначені антитіла проти десмоглеїну. Ці антитіла вказували 

на те, що десмоглеїн виявлявся в десмосомах різних тканин різних видів. Таким 

чином, було визнано, що десмоглеїн є широко поширеним і, мабуть, важливим 

(тобто зберігається за допомогою еволюції), компонентом десмосоми. Також 

було виявлено, що десмоглеїн також був виявлений у багатьох інших тканинах, 

таких як кишка, молочна залоза, трахея, сечовий міхур, печінка і, можливо, 

несподівано серце і тимус [182]. 

Виділення білків і антитіл дозволили молекулярне клонування 

десмоглеїну. Несподівано виявилося, що десмоглеїн є групою гомологічних 

молекул, кодованих сімейством генів. Найбільш цікавим із дослідницької точки 

зору, було становлення того факту, що десмоглеїни перебували в сім'ї 

супергенів, визначеної класичними кадгеринами, які, як відомо, є кальцій-

залежними адгезивними білками. Таким чином, десмоглеїн, який вважався 

частиною «клею» у десмосомах, виявився в сім'ї молекул адгезії [119]. 
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Перші два типи сімейства генів десмоглеїнів були ідентифіковані за 

допомогою генетичного клонування як десмоглеїн 1 і 2, акантолітична 

міхурниця, дозволила ідентифікувати третій тип –  десмоглеїн 3. Аналіз бази 

даних геному людини дозволив ідентифікувати 4 тип - десмоглеїн 4, який 

також був ідентифікований за допомогою мутаційного аналізу генетичного 

захворювання волосся [133]. 

Існують два найбільш поширені типи міхурниці – вульгарна та 

листоподібна. У обох випадках пухирі викликані втратою клітинної адгезії в 

глибокому епідермісі або поверхневому епідермісі відповідно. Pemphigus 

vulgaris (вульгарна форма акантолітичної міхурниці) уражає слизові оболонки 

та / або шкіру, тоді як pemphigus foliaceus (листоподібна форма акантолітичної 

міхурниці) уражає переважно шкіру. В обох випадках відомо, що аутоантитіла 

безпосередньо опосередковують втрату клітинної адгезії [147]. 

Хворіють переважно люди середнього віку, хоча останнім часом 

спостерігається тенденція до зниження віку середньостатичного хворого на 

акантолітичну міхурницю [47,48].  

Захворювання може мати як хронічний перебіг, так і  хронічно-

рецидивуючий, рідше – гострий і доволі часто характеризується стадійністю: 

період зовнішніх висипань під час загострення, що  чергуються з періодами 

ремісій різної тривалості, які часто наступають неочікувано, але майже завжди  

внаслідок послідовної кортикостероїдної терапії [3,11]. 

 Перша стадія акантолітичної міхурниці (початкова стадія, що передує 

загостренню) характеризується виникненням на слизовій оболонці ротової 

порожнини локалізованих поодиноких або множинних ерозій неправильної 

форми, які порівняно швидко епітелізуються. Симптом Нікольського, зазвичай, 

є позитивним, проте в окремих випадках може не виявлятися. Загальне 

самопочуття хворих заоишається задовільним. Початкова фаза може тривати 

від лічених діб до кількох тижнів і, навіть, років, передуючи стадії генералізація 

захворювання [128].  
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Друга стадія або стадія загострення, характеризується виникненням 

більших за площею та кількістю численних ерозій, які мають тенденцію до 

злиття. Ділянки, які уражені акантолітичним процесом, характеризуються  

доволі поширеною, немов обвареною, ерозивною поверхнею, що володіє 

яскраво-червоним кольором подекуди з ціанотичним відтінком, часто, вкриту 

фібринозним нальотом. Слизова оболонка, що оточує ерозії, залишається 

інтактною. Суб’єктивно, хворі оцінюють свій стан як значно гірший: зниження 

апетиту, погіршення сну, підвищена температура тіла, інтоксикація. 

Друга стадія може завершуватись, згідно з двома сценаріями: переходом 

у третю стадію – стадію епітелізації, яка може тривати від кількох діб до 

місяців і характеризується тривалою ремісією або значним прогресуванням 

клінічних проявів, незважаючи на використання в терапії акантолітичної 

міхурниці сучасних методів, і яка переважно завершується кахексією. У стадії 

епітелізації - міхурі можуть зникнути повністю. Проте невдовзі відбувається 

погіршення клінічного перебігу і стадія епітелізації поступово переходить у 

стадію загострення з характерною циклічністю [26]. 

Вульгарна форма акантолітичної міхурниці (pemphigus vulgaris) серед 

різновидів акантолітичної міхурниці займає  близько 75%. Слизова оболонка 

ротової порожнини при даній формі уражається в переважної більшості хворих, 

і тривалий час дані ураження можуть бути єдиним проявом захворювання. У 

36-62% клінічних випадків вульгарна форма акантолітичної міхурниці вперше 

з’являється на слизовій оболонці ротової порожнини. Типові міхурі 

зустрічаються вкрай рідко через гістологічні особливості слизової оболонки, а 

саме: відсутність рогового і зернистого шарів епітелію та фізіологічних 

чинників таких як постійне травмування міхурів язиком, зубами, їжею, а також 

інших особливостей структури слизової оболонки ротової порожнини [84,123].  

Патологічний процес здебільшого розвивається достатньо інтенсивно, 

тому виникають нетипові для міхурів оболонки. Такі оболонки подібні до 

плівок білуватого та жовтого кольору з характерним нальотом. На інтактній 

слизовій оболонці внаслідок порушення цілісності оболонок міхурів, 
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утворюються ерозії, болючі при пальпації чи контакті з предметами в ротовій 

порожнині. Їхнє дно має характерний яскраво-червоний колір із глянцевим 

відбитком, або «сальне» дно, завдяки фібринозному нальоту [49].  

При наростанні клінічних проявів захворювання підвищується салівація, 

больові відчутя. Ерозії мають тенденцію до злиття і кровоточать. Енантема на 

слизовій оболонці ротової порожнини може бути єдиним симптомом 

акантолітичної міхурниці протягом тривалого часу від 1 місяця до 2-3 років. 

Характерною локалізацією уражень слизової є ділянки на м'якому та твердому 

піднебінні, у ретромолярній ділянці, на дні ротової порожнини, червоній 

облямівці губ та задній стінці  глотки [50].  

Частота дебюту міхурниці на слизових, а також тривалість з якою 

ураження на слизовій оболонці ротової порожнини залишається єдиним 

симптомокомплексом, можливо пов’язані етнічними чи територіальними 

ознаками. Так, наприклад, у Хорватії, 32% пацієнтів мали спочатку ураження з 

локалізацією на слизовій оболонці ротової порожнини, при чому в більшості з 

них симтом залишався єдиним від 5 місяців до року. А в країнах Далекого 

Сходу відсоток таких пацієнтів сягав 62. Також виділяють «drug induced 

pemphigus» міхурниці, асоційовану з прийомом лікарських препаратів, зокрема 

з пеніцилінамінами [58]. 

Вегетуюча форма акантолітичної міхурниця (pemphigus vegetans) дуже 

часто має перші ознаки на слизовій оболонці ротової порожнини, причому з 

характерною локалізацією акантолітичних уражень, переважно, у ділянці щік 

по лінії змикання зубів, кутів рота, язика, твердого та м’якого піднебіння. 

Міхурі, що виникають при вегетуючій формі акантолітичної міхурниці, 

зазвичай, більш менші за площею, ніж при вульгарній формі акантолітичної 

міхурниці. Після порушення їхньої цілісності,  утворюються характерні для 

вегетуючої форми ерозії, що одразу вкриваються сірим фібринозним 

нальотом. Дно ерозій одразу набуває нерівного вигляду внаслідок швидкого 

утворення вегетацій, які мають тенденцію до кровоточивості. Вегетації 

візуально підвищуються над інтактними ділянками, подекуди досягаючи 
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висоти до 20 мм. Осередки уражень, як і при вульгарній формі  часто 

зливаються, утворюючи конгломерати. Густі виділення з поверхні осередків 

ураження слизових та шкіри швидко ферментуються, супроводжуючи даний 

процес неприємним запахом. На сусідніх ділянках шкіри та слизової оболонки 

виникають нові елементи ураження. Симптом Нікольського позитивний, 

особливо виражений безпосередньо біля елементів ураження. При 

сприятливому перебігу вегетуючої форми акантолітичної міхурниці, 

розростання зменшуються, виділення ексудату знижується до мінімуму з 

настанням стадії епітелізації. На місцях елементів ураження на шкірі 

залишаються плями бурого кольору [29]. 

 Згідно з даними Машкиллейсон А.Л. [56] слизова оболонка ротової 

порожнини та інші слизові уражаються значно рідше при  листоподібній формі 

акантолітичної міхурниці (pemphigus foliaceus). Захворювання здебільшого 

починається раптово на фоні задовільного самопочуття хворого. У певного 

контингенту хворих на обличчі та волосистій частині голови з’являються 

плоскі, в'ялі міхурі, що після руйнування утворюють кірки. Протягом тривалого 

часу,  ураження залишаються локалізованими. В інших хворих швидко 

починається генералізація процесу з переходом осередків ураження на всю 

поверхню шкіри. Міхурі мають характерне поверхневе розміщення, оболонки 

їх легко руйнуються, ексудат перетворюється в тонкі кірки, що схожі на 

пластинки або шари листкового тіста. Після злиття міхурі утворюють масивні 

ерозивні поверхні ураження, та візуально схожі на опіки шкіри. Відшаровані 

шари епідермісу можуть залишатися на своєму місці, з утворенням нових 

міхурів у глибших шарах епідермісу. Епітелізуючий потенціал знижується або 

повністю відсутній. Симптом Нікольського яскраво виражений. Значно 

порушується загальне самопочуття [33,40].  

Себорейна чи еритематозна форма акантолітичної міхурниці або синдром 

Сеніра - Ашера – це незвичайна форма міхурниці, яка трапляється відносно 

рідко та має клінічні ознаки червоного вовчука, себорейного дерматиту і та 

вульгарної форми акантолітичної міхурниці. Здебільшого дана форма 
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акантолітичної міхурниці переходить у листоподібну чи вульгарну форму з 

відповідними клінічними ознаками. Зазвичай, себорейна форма акантолітичної 

міхурниці дебютує на шкірі обличчя з характерним  висипом, що нагадує за 

формою метелика. Екзантема являє собою еритематозні ділянки ураження на 

фоні себореї з нагромадженням розпушених кірок жовтавого чи блідо-

червоного кольору. У деяких хворих такі елементи ураження дуже схожі на 

прояви червоного вовчука, але відшарування лусочок відбувається порівняно 

легко і без вираженої атрофії. Майже завжди у  великої кількості хворих 

яскраво виражений симптом Нікольського, та спостерігається ураження 

слизовій оболонці ротової порожнини що відповідає клінічній картині 

вульгарної форми акантолітичної міхурниці [62]. 

Чому у хворих на міхурницю продукуються шкідливі аутоантитіла проти 

десмоглеїнів? Це остаточне і фундаментальне питання, на яке потрібно 

відповісти в майбутньому. До прикладу історія ідентифікації десмоглеїну 1 як 

мішені стафілококового ексфоліативного токсину ілюструє важливість 

наукового підходу в практиці клініцистів [117].  

Міхурі при бульозному імпетиго та «стафілококовому синдромі 

обпеченої шкіри», як відомо, протягом багатьох років викликаються токсином, 

який продукується та виділяється культурами золотистого стафілокока, що 

отримав назву «ексфоліативний токсин». При бульозному імпетиго токсин 

продукується локально, викликаючи міхурі на ділянках, уражених інфекцією. 

При «стафілококовому синдромі обпеченої шкіри», який, зазвичай, 

спостерігається в немовлят або маленьких дітей, токсин циркулює і викликає 

міхурі, віддалені від місць інфекції. При введенні мишам цей токсин індукує 

утворення міхурів. Проте протягом багатьох років після його відкриття не був 

зрозумілим механізм розвитку міхурів, спричинений токсином, в епідермісі. 

Навіть, після молекулярного клонування та визначення структури токсину на 

основі серинової протеази (тобто протеази з серином у своєму активному 

місці), що, здавалося, потребує специфічного субстрату для того, щоб 

активувати його каталітичну природу, ідентифікувати цей субстрат не вдалось. 
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Зрештою, саме дерматологи, з їхніми знаннями про шкірні захворювання, 

змогли вирішити це давнє питання [134-135]. 

Ще в XVIII столітті проникливі клініцисти, які були чудовими 

морфологами (мабуть, тому, що вони не мали ніяких технологій окрім своїх 

очей), визнали, що «синдром стафілококового опіку шкіри», нагадує пемфігус 

(міхурницю). Через це спостереження «стафілококовий синдром обпеченої 

шкіри» інколи називають «pemphigus neonatorum». Крім того, було відомо, що 

ін'єкція ексфоліативного токсину в  новонароджених мишей викликала міхурі, 

морфологічна картина яких була ідентичною тій, що виникає при ін'єкції 

антитіл до акантолітичної міхурниці мишам. Насправді, із практики клінічних 

дерматологів відомо, що завжди, при проведенні біопсії з забором матеріалу у 

хворого на міхурницю, результат завжди вказує на те, що хоча гістологія 

відповідає акантолітичній міхурниці, вона також відповідає бульозному 

імпетиго та «стафілококовому синдрому обпеченої шкіри». Як тільки 

з'ясувалося, що листоподібна форма акантолітичної міхурниці спричиняється 

антитілами проти десмоглеїн 1, це було невеликим кроком у логіці, щоб 

припустити, що субстратом для білка ексфоліативного токсину може бути 

десмоглеїн 1. В обох випадках функція десмоглеїну 1 буде порушена з 

подібною до гістологічної [154,155].  

Фактично, ця проста, але красномовна гіпотеза виявилася правильною. 

Встановлено, що ексфоліативний токсин розщеплює один пептид, зв'язаний в 

одному субстраті, десмоглеїн 1. Використання цього токсину для посилення 

патогенності стафілококів й інфекційності є прекрасним у своїй простоті. По 

суті, стафілокок розвинувся для продукції токсину, який спрямований на 

ураження одної пептидної зв'язки однієї молекули, що дає змогу рости під 

роговим шаром шкіри, але також дає змогу бути досить поверхневим, для 

забезпечення відповідних умов трансконтамінаціїї бактеріями. 
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1.2. Діагностика акантолітичної міхурниці 

Діагноз міхурниці встановлюють на основі анамнезу, клінічних проявів, 

даних цитологічного та гістологічного дослідження. Типовими для клінічної 

картини міхурниці є мономорфність висипу, тонкостінні міхурі, ареактивність 

оточуючих тканин, відсутність ремісій (або їхній короткий період), позитивний 

симптом Нікольського, значне порушення загального стану хворого, млява 

епітелізація ерозій [40]. 

Важливою діагностичною, а частково і прогностичною ознакою істинної 

міхурниці є симптом Нікольського, сутністю якого є майже повне зникнення 

міжклітинних містків унаслідок акантолізу. 

 За даними Ю.К. Скрипкин, Ф.А. Зверькова [86] симптом Нікольського 

може проявлятися у трьох варіантах: 

1) Крайовий: якщо потягнути уривок покришки міхура, то відбувається 

відшарування верхніх шарів епітелію і на видимо здоровій слизовій оболонці 

ротової порожнини або шкірі.         

2) Міжміхурний: потирання здорової на вигляд шкіри або слизовій 

оболонці ротової порожнини чи пошкрябування тупим інструментом між 

осередками з міхурами й ерозіями спричинює відторгнення поверхневих шарів 

епідермісу чи епітелію в цьому місці і утворення спільного міхура або ерозії. 

3) Віддалений: при потиранні абсолютно здорових на вигляд ділянок 

шкіри або слизовій оболонці ротової порожнини, що розміщені далеко від 

осередків ураження і на яких ніколи не було міхурчастих висипань, також 

виявляється легка травматизація верхніх шарів. 

А.Т. Сосновский [91] виділяє також «міхурний» тип симптому 

Нікольського або симптом Асбо-Хансена. При натискуванні на міхур, його 

межі збільшуться. Спостерігається він, зазвичай, при вульгарній міхурниці, 

через відносну міцність міхурів.  

При тривалому перебуванні хворого в одному положенні (сидячи, 

лежачи) може виявлятися "спонтанний" симптом Нікольського (симптом 
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"груші" Шеклакова), коли рідина постійно тисне на край міхура, відшаровуючи 

епідерміс [83]. 

На даний час «золотим стандартом» діагностики міхурниці є 

імуногістохімічні методи. Імуногістохімія або ІГХ – це аналітичний метод 

визначення протеїнів (антигенів) у клітинах біологічних тканин на основі 

реакції антиген-антитіло [70].  

Не слід плутати ІГХ з імуноцитохімією, де той самий принцип 

застосовується для визначення епітопів в окремих клітинах. Засновниками 

імуногістохімічного методу є група дослідників під керівництвом Альберта 

Кунса (Albert Coons), які в 1941 р. уперше отримали мічені флюоресцеїном 

антитіла та використали їх на практиці. Розробка Кохлером і Мілстейном [154] 

гібридомної технології стала кардинальною подією в імуногістохімії, що 

дозволила отримувати високоспецифічні антитіла у великих обсягах, та дала 

можливість використовувати імуногістохімію в рутинній клінічній практиці. 

ІГХ може проводитися прямим або непрямим методами. При прямому методі 

використовують лише первинні антитіла, мічені хромогенними або 

флуоресцентними репортерами для їхньої візуалізації. Використовується рідко, 

оскільки в цьому випадку отриманий сигнал може бути досить слабким. 

Непрямий метод дозволяє посилити сигнал від комплексів антиген-антитіло за 

допомогою використання додаткових реагентів, зокрема вторинних антитіл 

[141].  

Для підтвердження діагнозу вульгарної міхурниці проводять цитологічне 

дослідження за методом Тцанка. Мікроскопія мазка-відбитка, отриманого з дна 

ерозії, виявляє характерні акантолітичні клітини в шипуватому шарі епідермісу. 

Акантолітичні клітини є зміненими клітинами шипуватого шару епідермісу, які 

утворилися внаслідок акантолізу і дегенерації, що мають відмінні від 

нормальних клітин цього шару морфологічні та тинкторіальні властивості. 

Морфологічними особливостями акантолітичних клітин є округла чи овальна 

форма, автономність у розміщенні, розміри менші в порівнянні із нормальними 

епітеліоцитами. Дані клітини характеризуються різкою базофілією ядра та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF


34 
 

цитоплазми, наявністю в ядрі 2-3 великих ядерець та світло-блакитної 

перинуклеарної зони. Цитоплазма нерівномірно забарвлена; по периферії 

клітини − згущення забарвлення у вигляді інтенсивного синього обідка − зона 

концентрації барвника. Дослідження показують, що акантолітичні клітини 

можуть утворювати клітинні симпласти, що містять кілька ядер. Методика 

визначення акантолітичних клітин є досить простою та малоінвазивною, однак 

недостатньо достовірною. Так на первинному етапі діагностики та у фазі ремісії 

захворювання визначити акантолітичні клітини досить важко. Приблизно в 40% 

хворих на етапі первинної діагностики відсутні клітини Тцанка [71]. 

Усі форми істинної міхурниці, а, передусім, вульгарну та вегетуючу 

(оскільки вони часто починаються з ураження слизовій оболонці ротової 

порожнини), треба диференціювати від власне неакантолітичної міхурниці 

тільки слизовій оболонці ротової порожнини, багатоформної ексудативної 

еритеми, хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту, червоного вовчука, 

герпетичного стоматиту, герпетиформного дерматиту Дюрінга, оперізуючого 

лишаю, кандидозу, медикаментозних уражень, папульозних сифілідів, 

пемфігоїдної форми червоного плескатого лишаю та ін.[85].  

Бульозний пемфігоїд спостерігається значно рідше, ніж міхурниця. Вік 

хворих – старше 60 років, перебіг захворювання доброякісний. Міхурі 

підепітеліальні, напружені, із щільними стінками, довго не руйнуються. 

Симптом Нікольського негативний, акантолітичні клітини відсутні. 

Доброякісна неакантолітична міхурниця тільки слизовій оболонці ротової 

порожнини має здебільшого  доброякісний перебіг, міхурі підепітеліальні, 

ерозії гояться відносно швидко, загальний стан хворих не порушується, 

симптом Нікольського негативний, акантолітичні клітини не виявляються. 

Герпетиформнй дерматит Дюрінга –Брока характеризується першочерговим 

ураженням шкіри, ізольовані форми на слизовій оболонці ротової порожнини 

не спостерігаються. Найчастіше буває уражена слизова оболонка піднебіння, 

щік, язика, рідше ясен та губ. Ураження можуть спостерігатися також 

на слизовій оболонці гортані, стравоходу, носа, очей. Міхурі та міхурці 
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розміщені на незміненій або гіперемійованій слизовій оболонці, існують 

короткий час (незважаючи на субепітеліальне розміщення). Ерозії болючі, 

легко кровоточать, покриті дифтероїдним нальотом. Симптом Нікольського не 

викликається. Висип на слизовій оболонці ротової порожнини мономорфний, 

хоч міхурі та ерозії відрізняються за розмірами. На поверхні ерозій можуть 

утворюватися вегетації. Висипи на шкірі супроводжуються свербінням, печією. 

У мазках-відбитках із поверхні ерозій та дна міхурів акантолітичні клітини 

відсутні. Ідіосинкразія на препарати йоду та добрий терапевтичний ефект від 

призначення сульфаніламідних препаратів (діафенілсульфону) дозволяють 

диференціювати це захворювання від міхурниці [48,49]. 

Хронічний рецидивний афтозний  стоматит,  як правило, розвивається без 

продромальних явищ і проявляється висипом однієї, рідше       2–3 афт 

розміром 5–8 мм, круглої чи овальної форми, які оточені вінчиком гіперемії й 

покриті нальотом жовто-сірого кольору Рецидивні афти з'являються часто з 

певною закономірністю. Перебіг чергового рецидиву – 7–10 діб [61]. 

Червоний вовчак. Ізольовані прояви на слизовій оболонці ротової 

порожнини трапляються дуже рідко. Осередки ураження локалізуються на чер-

воній облямівці губ, щік, слизовій оболонці язика, піднебіння, рідше – на інших 

ділянках. Вони мають неправильну форму, немовби порізані краї. По їхній 

периферії спостерігається обідок еритеми червоного кольору, іноді з синюшним 

відтінком. Центр вогнища дещо западає, порівняно з оточуючими тканинами, 

покритий роговим нальотом або має насичено-червоний колір. Інколи 

центральна частина його ерозується, навіть, виразкується, після чого утво-

рюються рубці. Поява нальоту білого чи жовтуво-білого кольору на поверхні 

ерозій в ряді випадків утруднює диференціацію від міхурниці [52]. 

Герпетичний стоматит виникає в дітей та дорослих молодшого віку. На 

слизовій оболонці ротової порожнини, міхурці згруповані, розташовані на 

гіперемійованому і набряклому базисі; лопаючись, утворюють яскраво-

червоного кольору болісні ерозії з дрібнофестончастими обрисами, які схильні 

зливатись у більш поширені. Перебіг захворювання – 7–10 діб. Акантолітичні 
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клітини не виявляються, але є клітини-монстри – клітини балонуючої дистрофії 

та вірусні включення, які не спостерігаються при міхурниці [40]. 

Пемфігоїдна форма червоного плоского лишаю характеризується 

утворенням міхурів та ерозій на слизовій оболонці ротової порожнини щік, 

язика, губ. Проте по периферії цих утворень нескладно знайти типові 

полігональні зроговілі папули, що утворюють фігури мережива, листя папороті 

чи сітки і розміщені на фоні значного запалення на слизовій оболонці ротової 

порожнини. Акантолітичні клітини не виявляються, утворення міхура 

субепітеліальне [87]. 

 

1.3. Загальноприйняті підходи до терапії акантолітичної міхурниці 

Основною метою терапевтичного лікування акантолітичної міхурниці є 

контроль захворювання, загоєння бульозної шкіри та уражень слизових та 

мінімізація пов'язаних із цим функціональних порушень. Згодом справжньою 

проблемою є запобігання рецидивам у довгостроковій перспективі і уникнення 

побічних ефектів, пов'язаних із тривалим використанням стероїдів та 

імуносупресивних агентів. Такий підхід вимагає ретельного клінічного 

моніторингу ефективності та безпеки лікування. Швидке зниження доз 

стероїдів після досягнення контролю над захворюванням та введення нових 

імунодепресантів із менш тривалими побічними ефектами, зменшили як 

захворюваність, так і смертність хворих. Однак усе ще існують невирішені 

проблеми в терапії міхурниці. Незважаючи на те, що медична література 

підкреслює першочергове значення зменшення доз імуносупресивного 

лікування, існує декілька рекомендацій щодо тривалості підтримуючої терапії 

або передумов припинення лікування. Мета повинна полягати в тому, щоб 

досягти якнайшвидшої ремісії наскільки це можливо, та мінімальної 

захворюваності, пов'язаної з лікувальними агентами. Завдання полягає в 

мінімізації госпіталізації та поліпшенні якості життя хворих [2,4]. 

Акантолітична міхурниця характеризується різноманітністю, що 

перетворює кожного хворого в унікальний клінічний випадок. Хворі можуть 
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мати ураження тільки на слизових оболонках та обмежене або взагалі 

відсутність уражень шкіри. Супутні захворювання, такі як цукровий діабет, 

гіпертонія, попередні або існуючі злоякісні пухлини, хронічні інфекції та 

пов'язані з ними ускладнення можуть обмежити доступні варіанти лікування. 

Крім того, лікування хворих під час початку захворювання зовсім інше, ніж 

лікування хворих із непостійною хворобою або хворих після багаторазових 

ремісій, оскільки останні, зазвичай, мають більш погіршену якість життя та 

складності дотримання лікування [17].  

Ця різноманітність у спостереженні за хворими разом із рідкістю 

захворювання є основною причиною обмеженого числа порівняльних 

досліджень при лікуванні акантолітичної міхурниці. Існує багато 

терапевтичних заходів, які не були оцінені в добре розроблених рандомізованих 

контрольованих дослідженнях. Розміри вибірок проведених випробувань часто 

невеликі і іноді оцінюються як недостатні для отримання достовірних 

результатів. Тривалість спостереження також змінюється в літературі, 

обмежуючи здатність проводити довгостроковий аналіз ризику та користі [87]. 

Відсутність однорідних результатів обмежує можливість проведення 

мета-аналізу та обґрунтованість доказових рекомендацій. Було докладено 

зусиль для впровадження спільних визначень та кінцевих пунктів у лікуванні 

фотоелектричними засобами Європейського дерматологічного форуму та 

нещодавнього міжнародного консенсусу. Оцінка легкого, помірного або 

тяжкого захворювання відрізняється серед експертів. Деякі автори визначають 

ступінь тяжкості на підставі ураженої площі поверхні тіла, у той час як інші 

використовують кількість нових міхурів на день для розмежування між 

обмеженою та тяжкою формою хвороби, залучення функціональних критичних 

ділянок, таких як поверхні слизової оболонки або очне захворювання, може 

вимагати більш агресивної терапії [100]. 

Загальні визначення, кінцеві точки та оцінка тяжкості означають, що, 

навіть, дані з недооцінених випробувань можуть бути використані разом з 

іншими подібними в мета-аналізі.  
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Консенсусний виклад взаємоприйнятних загальних визначень для 

міхурниці був розроблений Міжнародним комітетом з пемфігусу. Базова лінія 

визначається як день, коли терапія починається лікарем. Контроль активності 

захворювання – це час від початку до моменту, коли нові утворення перестають 

формуватися і починається загоєння пошкодження. Це означає початок фази 

консолідації. Кінець фази консолідації визначається як час, коли нові ураження 

не розвивалися протягом мінімум 2 тижнів, і приблизно 80% встановлених 

уражень зажили. Клініцисти починають «конус кортикостероїдів». Повна 

ремісія на терапії визначається як відсутність нових або встановлених уражень 

протягом щонайменше 2 місяців, у той час як пацієнт отримує мінімальну 

терапію. Мінімальна терапія визначається як ≤10 мг / д преднізолону (або 

еквівалент) та / або мінімальної ад'ювантної терапії протягом, принаймні,          

2 місяців. Мінімальна ад’ювантна терапія визначається як половина дози, 

необхідної для визначення неефективності лікування. Повна ремісія від терапії 

визначається як відсутність нових та / або встановлених уражень протягом 

щонайменше 2 місяців, у той час як пацієнт відключається від усієї системної 

терапії, принаймні, протягом 2 місяців [130]. 

Рецидивом / спалахом є поява ≥3 нових уражень на місяць, які не 

загоюються спонтанно протягом 1 тижня, або розширенням встановлених 

уражень у хворого, який досягнув контролю активності захворювання. Можна 

стверджувати, що такі визначення більш придатні для клінічного дослідження. 

Проте вони можуть бути легко реалізовані, навіть, у повсякденній клінічній 

практиці лікарень без складних розрахунків і пропонують неоціненну загальну 

оцінку кожного хворого на кожному етапі лікування. 

Основними засобами лікування міхурниці є кортикостероїдні препарати: 

преднізолон, тріамцинолон, дексаметазон. Їхнє застосування зумовлює повне 

зникнення клінічних проявів хвороби. Однак таке лікування повинно 

проводитись безперервно, незважаючи на досягнуту ремісію. Розпочинають 

його з ударних доз кортикостероїдів (50–80 мг преднізолону або 8–10 мг 

дексаметазону на добу протягом 10–15 діб) і продовжують доти, поки не 
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припиниться поява нових висипань. Після цього добову дозу їх поступово 

знижують і доводять до індивідуальної підтримуючої: 10–15 мг преднізолону 

або 1–0,5 мг дексаметазону. Таку підтримуючу дозу хворий приймає протягом 

невизначено тривалого часу. Призначають також великі дози аскорбінової 

кислоти (до 1–3 г на добу); кальцію пантотенат – 50 мг на добу; кальцію хлорид 

– до 2–3 г на добу; кальцію ацетат, папангін, калію оротат у звичайних дозах; 

ністатин – по 500 000 ОД 4–5 разів на добу протягом 2 тиж. Показані ретаболіл 

внутрішньом'язово – 1 мл 5 % олійного розчину 1 раз на 3–4 тиж (курс –                 

8–10 ін'єкцій) або неробол усередину – по 5 мг 2 рази на добу протягом 10 діб 

кожного місяця. Для пригнічення аутоімунних механізмів поряд із 

кортикостероїдами призначають метотрексат по 35–50 мг 1 раз на тиждень 

[137]. 

Системні кортикостероїди все ще залишаються першою лінією лікування 

акантолітичної міхурниці. Однією з основних проблем у неускладнених хворих 

є те, що швидкий контроль захворювання досягається шляхом монотерапії 

кортикостероїдами. Контроль активності захворювання, зазвичай, досягається 

протягом декількох тижнів. Повна ремісія на мінімальному лікуванні потребує 

місяця, а повна ремісія після лікування часто вимагає декількох місяців або 

навіть років терапії [143]. 

Друга дискусія часто стосується того, чи слід починати з низьких або 

високих доз кортикостероїдів. Рекомендації Європейського дерматологічного 

форуму та Європейської академії дерматології та венерології рекомендують 

первинну дозу преднізолону в дозі 0,5 мг – 1,5 мг/кг/д, а якщо контроль за 

хворобою не досягнуто протягом 2 тижнів, вища доза преднізолону (до 2 мг/кг) 

може бути введена. Оптимальна доза не підтверджена. Контрольоване 

дослідження показало відсутність істотної різниці щодо тривалості ремісій і 

частоти рецидивів протягом 5 років у хворих, рандомізованих за лікуванням 

преднізолоном низькодозованого перорального застосування (1 мг/кг/д) або 

преднізолоном із високою дозою перорального введення (2,0-2,5 мг/год/кг/д). 

Після індукції ремісії та підтримання її загоєнням більшості уражень, доза 
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може бути зменшена на 25%. Зниження може проводитися раз на два тижні, 

при більш повільному зниженні, коли дози досягають 20 мг/добу [138]. 

Азатіоприн є одним з основних ад'ювантів, що використовуються при 

акантолітичній міхурниці. Він вважається ад'ювантним препаратом першої лінії 

в ролі імуносупресора, відповідно до керівних принципів Європейського 

дерматологічного форуму. Доза змінюється між 1 і 3 мг/кг/д, виходячи з 

активності ферменту тіопурину метилтрансферази (ТРМТ), що бере участь у 

метаболізмі препарату. Коли рівень ТРМТ високий, вводять звичайні дози 

азатіоприну (до 2,5 мг/кг/д), а дорослі з акантолітичною міхурницею і 

проміжним або низьким рівнем ТРМТ повинні отримувати підтримуючу дозу 

(до 0,5-1,5 мг/кг/д). Азатіопін не слід застосовувати у хворих, у яких немає 

активності ТРМТ. Спочатку можна вводити дозу             50 мг/добу, і якщо не 

відбуваються ідіосинкратичні реакції, її можна збільшити через тиждень. У 

випадку ідіосинкратичних реакцій, його застосування слід припинити. 

Основною перевагою ад'ювантної дії азатіоприну є його стероїд-зберігаючий 

ефект у порівнянні з циклофосфамідом [165]. 

Ритуксимаб являє собою анти-CD20 моноклональне гуманізоване 

антитіло з потенціалом для зниження десмоглеїнових аутоантитіл і селективно 

виснажених В-клітин. Ритуксимаб показаний для хворих, які залишаються 

залежними від більш ніж 10 мг преднізолону в поєднанні з імуносупресивним 

адъювантом. Графік застосування в літературі становить 1000 мг IV кожні 2 

тижні або 375 мг/м2 щотижня. Мета-аналіз на лікування ритуксимабом при 

важкій формі акантолітичної міхурниці показав ремісію приблизно в 95 % від 

загальної кількості хворих. Профілактична інфузія після повної ремісії, 

здається, не надає додаткової користі. Однак частота непередбачених 

смертельних інфекцій, таких як прогресуюча мультифокальна 

лейкоенцефалопатія, не може бути оцінена через рідкість хвороби. Супутній 

довгостроковий антибіотик і профілактика вірусу герпесу різко зменшують 

ризик розвитку вторинних інфекцій. Ритуксимаб не виключає необхідності 

застосування стероїдів або імунодепресантів, і більшість хворих в 
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опублікованих дослідженнях використовували таку терапію разом із 

ритуксимабом. Перед початком лікування лікарі повинні мати певну мету і 

кінцеву точку. Вони також повинні знати про його потенційні побічні ефекти та 

відсутність інформації про його довгострокові наслідки. Хворих слід ретельно 

контролювати під час і після терапії [34].  

Місцеве лікування спрямовують на запобігання вторинної інфекції, 

зменшення болю та стимуляцію епітелізації. Із цією метою призначають 

антисептичні, протимікробні, протикандидозні, болезаспокійливі засоби у 

вигляді частих полоскань, зрошень, аплікацій, аерозолю (цитраль, етоній, 

штучний лізоцим, мефенамінат натрію, ектерицид, клотримазол, натрію 

гідрокарбонат, препарати лікарських рослин). Для очищення ерозій від нальоту 

застосовують протеолітичні ферменти з антибіотиками (аплікації, аерозоль), а 

після цього, із метою стимуляції епітелізації, ерозії обробляють вініліном, 

олійним розчином уснінату натрію на анестезині, емульсією сангвіритрину 

тощо в поєднанні з кортикостероїдними мазями (фторокорт, флуцинар та ін.) 

або аерозольними зрошеннями розчинами кортикостероїдних засобів. У період 

ремісії обов'язково проводять санацію ротової порожнини [55]. 

 

1.4.  Особливості адаптації до використання знімних конструкцій 

зубних протезів 

Частка людей похилого віку продовжує зростати у всьому світі, особливо 

в країнах, що розвиваються. Неінфекційні хвороби швидко стають провідними 

причинами інвалідності та смертності, і в найближчі десятиліття медичної та 

соціальної політики викличуть величезні труднощі, пов'язані з стрімкою зміною 

частки хронічних захворювань у старості. Хронічні захворювання та більшість 

захворювань ротової порожнини мають спільні фактори ризику. В усьому світі 

слабке оздоровлення ротової порожнини серед людей похилого віку було 

особливо пов’язане з рівнем втрати зубів, поширеності карієсу, захворювань 

пародонта, ксеростомії та розвитку передракових станів. Ортопедичне 

лікування стоматологічних хворих - це серйозне втручання в організм людини 
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[1], а широкий обсяг і необхідність підвищення якості надання стоматологічної 

ортопедичної допомоги хворим із патологією серцево-судинної системи 

(ішемічна хвороба серця) ставлять перед лікарем нові завдання щодо 

всебічного і поглибленого обстеження тканин і органів ротової порожнини та 

загального стану організму [28,32]. 

У стоматологічній практиці важливим напрямом є пошук нових методів 

лікування, які б включали загальномедичні діагностичні методи, щоб виявити і 

запобігти можливим ускладненням під час надання ортопедичної допомоги, 

покращити адаптацію до протеза й усунути фактори, які можуть посилювати 

тяжкість перебігу соматичної хвороби [20]. 

Причиною поганої фіксації знімних конструкцій зубних протезів  може 

бути вкорочення або подовження країв базису протеза, невідповідність базису 

протеза рельєфу піднебіння або коміркового відростка, помилки на клінічних та 

лабораторних етапах виготовлення протеза. Дотримання всіх вимог до 

виготовлення протеза забезпечує хорошу фіксацію і стабілізацію протеза на 

протезному ложі. Згодом відбуваються зміни слизової оболонки, кісткових 

структур ділянок протезного ложа, що, у свою чергу, обумовлює певні 

складності у використанні знімних протезів. Вони можуть призводити до того, 

що протези починають погано фіксуватися в ротовій порожнині, під них 

потрапляють залишки їжі, можуть утворюватися ділянки запалення, аж до 

пролежнів і некрозів, за рахунок балансування базису протеза, резорбції 

кісткових структур і в результаті низької якості гігієни ротової  порожнини. Із 

тим, щоб якщо не усунути, то, хоча б, компенсувати сумарну дію 

несприятливих факторів, необхідно використовувати засоби для профілактики 

ускладнень від використання знімних протезів[10]. 

При ортопедичному лікуванні хворих із використанням знімних 

конструкцій зубних протезів існують певні трудності, пов'язані з необхідністю 

забезпечення передачі жувального тиску на тканини, фізіологічно 

непристосовані до його сприйняття [27].  
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Із цих та інших причин близько 20-25 % хворих не користуються 

виготовленими знімними ортопедичними констуркціями. В опублікованих 

дослідженнях із даної проблеми є відомості про те, що застосування знімних 

конструкцій ускладнено внаслідок ряду патологічних змін протезного ложа, які 

є причиною формування запальних процесів у ротовій порожнині, що 

супроводжуються больовим синдромом і іншими клінічними проявами 

патологічного процесу [47]. Для усунення цієї проблеми, профілактики 

ускладнень та підвищення функціональної ефективності знімних протезів, 

необхідно забезпечувати рівномірний розподіл жувального тиску на тканини 

протезного ложа, що може досягатися за рахунок застосування двошарового 

базису [38]. 

Процеси звикання до знімних протезів повинні бути зрозумілі і широко 

використовуватися в плануванні ортопедичного лікування стоматологічних 

хворих. Варто завжди пам'ятати, що протез у значній мірі сприймається хворим 

як стороннє тіло, а стосовно слизової оболонки протезного ложа виявляється 

незвичайним подразником. По-друге, протез змінює звичні взаємини органів, 

тому, що скорочує обсяг власне ротової порожнини, одночасно порушуючи 

топографію артикуляційних пунктів, необхідних для утворення різних звуків. 

По-третє, нові оклюзійні взаємини між штучними зубами можуть змінювати 

характер жувальних рухів нижньої щелепи [35].  

Зубний протез є незвичайним подразником і сприймається хворим як 

стороннє тіло, що заважає йому. Часто увага стоматологічного хворого 

тривалий час зосереджується на цьому відчутті, заважає йому працювати і 

відпочивати. Одночасно з цим підсилюється слиновиділення, а в деяких хворих 

виникають позиви до блювоти. Посилення слиновиділення настає майже одразу 

після накладення протеза, що свідчить про виникнення рефлексу внаслідок 

передачі порушення по рефлекторній дузі від рецепторів слизової оболонки 

ротової порожнини через центральну нервову систему.   Цей рефлекс носить 

безумовний характер, що нагадує реакцію, викликану дією речовин, що 

відштовхуються організмом [148]. 
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В основі затихання описаних реакцій лежать складні нервово-рефлекторні 

процеси, зрозуміти які можна, якщо скористатися даними класичних робіт про 

кіркове гальмування. Таким чином, звикання до протеза можна умовно 

розділити на такі фази як гальмування реакції на протез як на незвичайний 

подразник, формування нових мовних рухів, положення  губ при вимові звуків, 

пристосування м'язової діяльності до нової міжкоміркової висоти, рефлекторної 

перебудови діяльності м'язів і суглобів, кінцевим результатом якої є 

вироблення найбільш доцільних у функціональному відношенні рухів нижньої 

щелепи. Зазначені процеси не завжди можуть збігатися в часі. Наприклад, при 

повторному ортопедичному лікуванні, хворі швидко перестають відчувати 

новий протез, у той час як вироблення доцільних рухів нижньої щелепи 

відповідно до нового окклюзійного контакту може затримуватися [180]. 

При звиканні до протезів слід розрізняти звикання як  до стороннього тіла 

і пристосування до органу, який дає можливість відновити втрачену функцію. В 

адаптаційному періоді лікар не тільки проводить необхідну корекцію протезів, 

але й оцінює якість ортопедичного лікування в цілому. Результати 

ортопедичного лікування можна вважати позитивними, якщо у хворого 

відновилася мова, відзначаються гарна фіксація і стабілізація протезів, 

дотримання естетичної норми, з'являється можливість приймати тверду їжу, 

хворий сам позитивно оцінює протези. Об'єктивними методами оцінки 

ефективності протезів у функціональному відношенні є жувальні проби, 

мастикаціографія й аудіографія [97]. 

Побічний вплив знімного протеза виражається в передачі жувального 

тиску на тканини протезного ложа, що є неадекватним подразником для 

слизової оболонки, у порушенні самоочищення, терморегуляції, мови, 

сприйняття смаку. До побічної дії знімного протеза слід віднести «парниковий 

ефект» і вакуум. «Парниковий ефект» виникає при користуванні протезами з 

пластмасовим базисом, що володіє малою теплопровідністю. Унаслідок цього 

під протезом зберігається температура, близька до температури тіла людини. 
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Це сприяє розмноженню мікроорганізмів і погіршує гігієнічний стан протезного 

ложа, утрудняє теплообмін в ротовій порожнині [132]. 

Таким чином, пошкодження тканин протезного ложа (механічна травма) 

викликається базисом протеза. Це спостерігається кожного разу, коли межі 

протеза не відповідають формі і межам протезного ложа. Травму в її грубій 

формі (декубітальної виразки) легко попередити, а якщо вже виникла 

усунути шляхом точного повторення на протезі меж і рельєфу протезного 

ложа. Приведена градація подразників не включає всю гаму опосередкованих і 

безпосередніх дій протеза. Між названими подразниками також не завжди 

вдається провести точну грань [59].  

Проаналізувавши дані літературних джерел, ми встановили, що проблема 

місцевої терапії проявів акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці ротової 

порожнини залишається маловивченою, не зважачи на те, що від якості 

місцевої терапії значно залежить успіх загальної терапії захворювання.  

Також, у наявній літературі, ми не зустріли повідомлень про лікування 

хворих з акантолітичним ураженням протезного ложа знімними конструкціями 

зубних протезів, рекомендацій з використання знімних конструкцій зубних 

протезів та застосування засобів на основі хітозану для місцевої терапії проявів 

акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці ротової порожнини. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика хворих  

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 гігієни ротової 

порожнини, визначення стану тканин протезного ложа, уражень слизової 

оболонки ротової порожнини. Загальний стан організму хворих, стан 

внутрішніх органів оцінювали на основі зібраного анамнезу, лабораторних та 

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. Розподіл хворих 

за клінічними формами акантолітичної міхурниці наведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Розподіл хворих за формами міхурниці 

Показник   

Звичайна 

міхурниця 

(pemphigus 

vulgaris) 

Вегетуюча 

міхурниця 

(pemphigus 

vegetans) 

Себорейна 

міхурниця 

(pemphigus 

seborrhoicus) 

Листоподібна 

міхурниця 

(pemphigus 

foliaceus) 

Кількість 

хворих 
48 1 7 - 
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 Із наведених вище даних бачимо, що звичайна міхурниця була 

діагностована в 48 хворих, що складало 85,72% від 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 морфопатогенетичних  форм захворювання.  

Тому 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 дослідження не включалися хворі, які відповідали наступним 

критеріям: 

1. Наявність супутньої патології, яка не передбачена протоколом і 

лікування якої може впливати на інтерпретацію результатів дослідження. 

2. Наявність нейропсихічної патології, яка може впливати на співпрацю 

між пацієнтом та лікарем. 

3. Відмова від участі в дослідженні. 

У залежності від місцевої терапії акантолітичних уражень на слизовій та 

застосування рекомендацій з 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 
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оболонці ротової порожнини, яким 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, яким та використання знімних конструкцій 

зубних протезів проводилося за запропонованою нами методикою із 

використанням полікомпонентного засобу на основі хітозану та чіткого 

дотримання алгоритму використання знімних конструкцій зубних протезів.  

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.   

 

2.2. Клінічні методи дослідження 

Об’єктивне  обстеження стану тканин протезного ложа проводилось за 

допомогою розробленої нами карти огляду, яка окрім паспортних даних, 

включала наступні важливі критерії дослідження:  

Наявність, види ортопедичних конструкцій у ротовій порожнині та 

терміни їхнього використання: 

Знімні: 

              Часткові знімні пластинкові протези. 

              Повні знімні протези. 

              Бюгельні протези. 

Незнімні: 

              Паяні мостоподібні протези. 

              Суцільнолиті мостоподібні протези. 

              Коронки. 

              Інше. 

Види дефектів зубних рядів за Кенеді: 

Перший клас – зубні ряди з двосторонніми кінцевими дефектами. 
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Другий клас – зубні ряди з односторонніми кінцевими дефектами. 

Третій клас – зубні ряди з одностороннім включеним дефектом у бічному 

відділі. 

Четвертий клас – зубні ряди з включеними дефектами переднього відділу. 

Первинні та вторинні елементи ураження слизової оболонки ротової 

порожнини.  

Індекси оцінки гігієни ротової порожнини та стану тканин пародонта.  

Наявність симптому Нікольського. 

Визначення площі ураження слизової оболонки. 

Для об’єктивної оцінки стану тканин пародонта використовувались такі 

методики: 

1. Вираженість запалення визначалася за РМА і пародонтальним 

індексом. 

Індекс PMA. Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (РМА індекс, 

запропонований Massler і Schour [160], у модифікації Parma [24]. 

Для визначення ступеня запалення застосовували забарвлення ясен 

розчином Шиллєра-Писарєва і оцінювали стан ясенних сосочків, маргінальної 

та коміркової частин ясен. Індекс служить для оцінки запальних змін у 

пародонті.  

Визначення ступеня запалення проводили візуально біля кожного зуба: 

0 - відсутність запалення (0 балів); 

Р - запалення ясенного сосочка (1 бал); 

М - запалення маргінального краю ясен (2 бали); 

А - запалення коміркової частини ясен (3 бали). 

Кількість усіх зубів після 15 років брали за 30. При втраті зубів  виходили 

з їхньої фактичної наявності. Індекс обчислювали за формулою: 

 

Значення індексу при обмеженій поширеності патологічного процесу 

досягає 25%, у нормі індекс РМА дорівнює 0. 
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До 30 % – легкий ступінь тяжкості, 

31-60 % – середній ступінь тяжкості, 

61 % і вище –важка ступінь. 

Пародонтальний індекс PI (Russell AL, 1956) [175].  

Для вивчення поширеності та інтенсивності ураження тканин пародонта в 

даний час широко використовують різні індекси, зокрема пародонтальний, 

запропонований в 1956 році AL Russell [175].  

Стан пародонта біля кожного зуба визначали оцінкою від 0 до 8, беручи 

до уваги ступінь запалення ясен, рухливість зуба, глибину пародонтальної 

кишені. Отримані оцінки складають і ділять на число наявних зубів. Для оцінки 

стану пародонта кожного зуба використовували наступну шкалу: 

0 – запалення немає; 

1 – обмежений гінгівіт, тобто наявність ознак запалення ясен, але 

запалення не охоплює зуб з усіх боків; 

2 – гінгівіт – запалення ясен навколо зуба, але без видимого порушення 

цілісності епітеліального прикріплення; 

6 – гінгівіт, наявність пародонтальних кишень, але патологічної 

рухомості немає,  функція жування не порушена; 

8 – зуб рухомий, наявність пародонтальних кишень, порушена жувальна 

функція. 

Отриманий індекс оцінюють наступним чином: 

0–0,1 – клінічно здорові ясна; 

0,1–1,0 – гінгівіт, легкий ступінь захворювання; 

1,5–4,0 – наявність деструктивних змін, характерних для середнього 

ступеня захворювання; 

4,0–8,0 –  пародонтит, важкий ступінь захворювання. 

2. Кровоточивість ясен визначали за допомогою суб’єктивного показника 

– індекса кровоточивості (ІК) (ВООЗ, 1977) [156]. 

Визначали на підставі скарг пацієнтів: 
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▪ при 1-му ступені вираженості – кровоточивість відзначалася рідко, 

переважно, під час прийому жорсткої їжі (2 бали); 

▪ при 2-му ступені – кровоточивість відзначалася при чищенні зубів                  

(4 бали); 

▪ при 3-му ступені – кровоточивість з'являлася мимовільно (8 балів). 

У нормі значення цього індексу дорівнює нулю. 

3. Рівень гігієни ротової порожнини визначали з використанням ІГФВ та  

спрощеного індексу гігієни Green-Vermillion (OHI-s). 

Індекс гігієни Федорова-Володкіної (ІГФВ). 

Індекс Ю.А. Федорова і В.В. Володкіної [17] передбачає кількісну та 

якісну оцінку гігієни ротової порожнини, що ґрунтується на  аналізі стану 

ділянки нижніх різців та ікол.  

Розчином Шиллєра-Писарєва (склад: йодистий калій – 2,0; йод 

кристалічний – 1,0; вода дистильована – 40,0) змащували вестибулярні поверхні 

43, 42, 41, 31, 32, 33 зубів, ступінь фарбування коронки оцінювали за 

п'ятибальною шкалою, залежно, від інтенсивності забарвлення. Забарвлення 

оцінюється кількісно.  

Кількісна оцінка – Ксер – проводилась по п’ятибальній шкалі: 

5 балів –  вся поверхня коронки забарвлена; 

4 бали –  фарбування 3/4 поверхні коронки зуба; 

3 бали –  фарбування 1/2 поверхні коронки зуба; 

2 бали –  фарбування 1/4 поверхні коронки зуба; 

1 бал –  відсутність фарбування поверхні коронки зуба. 

Розрахунок робили за формулою:  

 

При визначенні якості гігієни ротової порожнини досліджуваний 

показник оцінювали таким чином: 

1,1 – 1,5 бали –  хороша гігієна ротової порожнини; 

1,6 – 2,0 бали –  задовільна гігієна ротової порожнини; 
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2,1 – 2,5 бали –  незадовільна гігієна ротової порожнини; 

2,6 – 3,4 бали –  погана гігієна ротової порожнини; 

3,5 – 5,0 бали –  дуже погана гігієна ротової порожнини. 

 Спрощений індекс гігієни Greene-Vermillion (OHI-s, 1964)[145]. 

Дослідження проводилося в ділянці вестибулярної (11, 16, 26, 31) та 

оральної (36, 46) поверхні зубів. 

16            

11   
         26 

46         31     36 

 Індекс нальоту –  DI – S.  Оцінка: 

0 –  немає нальоту і забарвлення; 

1 –  наліт покриває не більше 1/3 поверхні зуба; 

2 –  наліт покриває від 1/3 до 2/3 поверхні зуба; 

3 –  наліт покриває більше 2/3 поверхні зуба. 

Зони центральних різців і перших молярів найбільш характерні для 

локалізації нальоту і каменю. Крім того, автори методу вибрали і найбільш 

характерні для локалізації зубних відкладень поверхні: вестибулярну в ділянці 

11, 16, 26 і 31 зубів і оральну в ділянці 36 і 46 зубів. Не менш важливою 

властивістю цього індексу є можливість окремо оцінити і простежити в 

динаміці процеси нальото- і каменеутворення, які не завжди ідентичні в різних 

контингентів пацієнтів (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Характеристика рівня гігієни, у залежності від показника групового 

індексу та рівня індексу 

Показник групового 

індексу 
Рівень індексу Рівень гігієни  

0–0,6 Низький Добрий 

0,7–1,6 Середній Середній 

1,7–2,5 Високий Поганий 

2,6 Дуже високий Дуже поганий 
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У хворих із частковою втратою зубів визначали індекс гігієни на базисах 

протезів. Оцінку кількості зубного нальоту на поверхні протеза здійснювали в 

кожному досліджуваному сегменті за наступними критеріями:  

0 – відсутність забарвлення,  

1 – незначне забарвлення,  

2 – забарвлення менше половини площі поверхні сегмента,  

3 – забарвлення більше половини площі поверхні сегмента,  

4 - забарвлення всієї поверхні сегмента. 

Інтерпретація результатів: рівень гігієни 0–1,5 – добрий, 1,5–2,5 – 

задовільний, 2,5–4,0 – незадовільний (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Розподіл внутрішньої поверхні знімних зубних протезів на 

сегменти для проведення індексної оцінки при частковій відсутності зубів. 

 

У разі відсутності зубів визначали індекс нальоту на язиці за Winkel –

WTC (Winkel Tongue Coating) [98]. Індекс нальоту на язиці враховує його 

площу. Для реєстрації даного індексу язик умовно розділяють на два сегменти: 

фронтальний та дистальний, кожен з яких, у свою чергу, поділений на три 

частини – окремі ділянки, на яких і визначали кількість нальоту: 

0 – немає нальоту; 

1 – наліт вкриває до 1/3 ділянки; 

2 – наліт вкриває від 1/3 до 2/3 ділянки; 
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3 – наліт вкриває більше 2/3 ділянки.  

Значення ІГ ротової порожнини виражали як середньоарифметичне 

кількості балів всіх ділянок. Критерії оцінки були від 0 до 3. Чим вищі значення 

цього показника, тим  гіршим є стан гігієни ротової порожнини  (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Поділ язика на сегменти для визначення індексу WTC. 

Примітки: a – правий дистальний сегмент язика, b - центральний 

дистальний сегмент язика,  c - лівий дистальний сегмент язика, d -  правий 

фронтальний сегмент язика, e - центральний фронтальний сегмент язика,            

f - лівий фронтальний сегмент язика   

 

Для оцінки стану слизової оболонки ротової порожнини 

використовувались такі методики: 

4. Визначення площі ураження слизової оболонки ротової порожнини за 

модифікованим методом О.С. Гілевої [21]. 

Методика, що використовується для визначення площі ураження слизової 

оболонки ротової порожнини і червоної облямівки губ  за авторством проф. 

О.С. Гілевої передбачає застосуванням стерильних гумок. При використанні 

даної методики визначається площа ураження шляхом обведення дефектів 

хімічним олівцем, накладення на них стерильних гумок і перенесенням 
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відображення контура з гумки на міліметрову сітку, після чого проводиться 

ручний підрахунок площі ураження за формулою: 

S = m² 1 + m² 2 + m² 3 + m² 4 / n, 

де m² 1, m² 2, m² 3, m² 4 - сума площ усіх ерозій на внутрішній поверхні 

щік (1), піднебіння (2), ясен (3) і губ (4);  

n - кількість вимірювань. 

Модифікований метод передбачає використання силіконових відбиткових 

мас замість гумок. Такий метод більш практичний у стоматологічній практиці, і 

дозволяє зручніше і точніше скопіювати контур елемента ураження. Ми, у свою 

чергу, пропонуємо відмовитись від використання хімічних олівців, через 

можливість алергічних реакцій із боку хворих, і додаткового подразнення 

елемента ураження. Для позначення контуру ураження ми використовували 

корегуючу масу, яку наносили за допомогою аплікатора (рис 2.3). 

 

Рис 2.3. Визначення площі ураження слизової оболонки ротової 

порожнини за О.С. Гілевою [21]. (перенесення відображення з відбиткової маси 

на зображення міліметрової сітки). 
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5. Класичне визначення симптому Нікольського: 

Цей феномен виявлений Нікольським при листоподібній міхурниці і 

згодом знайдений при всіх формах істинної міхурниці. Феномен, або симптом 

Нікольського, широко використовується в діагностиці істинної міхурниці та 

інших дерматозах, при яких утворення міхура супроводжується процесом 

акантолізу [24]. Розрізняють 3 різні способи встановлення даного симптому:  

1. Крайовий: якщо потягнути уривок покришки міхура, то 

відбувається відшарування верхніх шарів епітелію і на видимо здоровій 

слизовій оболонці ротової порожнини або шкірі.         

2. Міжміхурний: потирання здорової на вигляд шкіри або слизової 

оболонки ротової порожнини чи пошкрябування тупим інструментом між 

осередками з міхурами й ерозіями спричинює відторгнення поверхневих 

шарів епідермісу чи епітелію в цьому місці і утворення спільного міхура або 

ерозії. 

3. Віддалений: при потиранні абсолютно здорових на вигляд ділянок 

шкіри або слизової оболонки ротової порожнини, що розміщені далеко від 

осередків ураження і на яких ніколи не було міхурчастих висипань, також 

виявляється легка травматизація верхніх шарів. 

6. Оцінка больового синдрому. 

Найбільш надійними і загальноприйнятими в світовій практиці 

інструментами оцінки якісних і кількісних характеристик болю вважаються 

шкали або опитувальники, які заповнюються самими хворими, а більшість 

методик для оцінки больового синдрому базується на інтерпретації тверджень 

самих хворих. Найбільш поширені так звані «аналогові шкали болю», які 

передбачають асоціацію болю з кольором («колірна шкала») або з довжиною 

відрізка, між точками «болю немає» і «нестерпна або максимальна біль» 

візуально-аналогова шкала - ВАШ, Visual Analog Scale, VAS [151]. 

Оцінювання больового синдрому проводили з використанням візуально-

аналогової шкали (ВАШ) (оцінювали суб'єктивні відчуття інтенсивності болю) 

(Visual Analogue Scale (VAS [151]. Цей метод суб'єктивної оцінки болю полягає 
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в тому, що хворого просять відмітити на неградуйованій лінії завдовжки 10 см 

точку, яка відповідає мірі вираженості болю. Ліва межа лінії відповідає 

визначенню "0" (відсутність болю), правий – "10" (біль нестерпний). Як 

правило, використовується паперова, картонна або пластмасова лінійка 

завдовжки 10 см. Із зворотного боку лінійки нанесені сантиметрові поділки, по 

яких лікар відмічає набутого значення і заносить у лист спостереження. До 

безумовних переваг цієї шкали відносяться її простота і зручність. При 

динамічній оцінці зміна інтенсивності болю вважається об'єктивною і істотною, 

якщо справжнє значення ВАШ відрізняється від попереднього більш ніж на 13 

мм. Візуально-аналогова шкала відображає інтенсивність болю, що відчуває 

хворий, на час обстеження. Інтенсивність болю хворий відмічає самостійно. 

У практиці ж суб'єктивність оцінки болю пацієнтом доповнюють 

лікарською оцінкою цього твердження – у комплексі з низкою клінічних ознак 

(мімічні гримаси, стогони, підвищення голосу, блідість, пітливість, сльозотеча, 

розширення зіниці, тахікардія, гіпертензія, дискоординація дихання і ін.). 

 

 

Рис. 2.4. Зразок лінійної візуально-аналогової шкали. 
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2.3. Запропоновані методи оцінки стану слизової оболонки ротової 

порожнини 

Визначення та встановлення ступеня важкості акантолітичного процесу 

на слизовій оболонці ротової порожнини у хворих на акантолітичну міхурницю 

за запропонованим нами способом. (патент № 101844, МПК (2015.01) А61В 

5/00 А61В 13/00  «Спосіб визначення та встановлення ступеня важкості 

акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротовї порожнини у хворих на 

акантолітичну міхурницю» [73]. 

Суть методу полягає у визначенні віддаленого симптому Нікольського 

почергово робочими поверхнями шпателів від першого до третього, робочі 

поверхні яких мають різний рельєф, що характеризується різними показниками 

шорсткості – характеристикою нерівностей, вираженою в числових величинах, 

що визначають ступінь їхнього відхилення на базовій довжині від теоретично 

гладких поверхонь заданої геометричної форми.  

Міждержавним стандартом визначено номенклатуру, яка згідно з 

нормативних документів, складається з  шести параметрів оцінки 

характеристики шорсткості поверхонь деталі чи виробу, з яких для конкретної 

оцінки характеристики шорсткості можливий для вибору як один так і декілька 

параметрів. При цьому перевага, переважно, надається саме першому. Ці 

параметри поділяються на висотні, крокові та висотно-крокові. Висотні 

параметри (або параметри висоти) зазвичай наступні (рис 2.5). 

Ra – середнє арифметичне відхилення профілю (середнє арифметичне 

абсолютних значень відхилень профілю в межах базової довжини); 

Rz – висота нерівностей профілю по 10 точках (сума середніх абсолютних 

значень висот п'яти найбільших виступів і глибин п'яти найбільших впадин 

профілю в межах базової довжини); 

Rmax – найбільша висота профілю (відстань між лінією виступів профілю 

і лінією впадин профілю в межах базової довжини). 
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Рис. 2.5. Схематичне зображення рельєфів робочих поверхонь шпателів, 

ураховуючи рівень шорсткості останніх. 

 

Для характеристики рельєфу поверхонь шпателів ми використовували 

параметр Rz. Так для шпателя № 1 Rz становив  більше 10 мкм, для шпателя № 

2 – 80 мкм, для шпателя № 3 показникик Rz знаходився в межах 160 – 320 мкм. 

Схематично рельєфи робочих поверхонь представлені на рис. 2.5. 

Робоча частина шпателя № 1 має гладку робочу поверхню (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Зображення робочої частини шпателя № 1. 
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Шпатель номер 2 має горбистий рельєф робочої поверхні (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Зображення робочої частини шпателя № 2. 

 

Шпатель номер 3 має загострений рельєф робочої поверхні (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Зображення робочої частини шпателя № 3. 

 

При появі позитивного симптому після подразнення шпателем № 1, ми 

пропонуємо вважати ступінь важкості акантолітичного процесу як важкий або 

третій (ІІІ). Якщо не спостерігається  відшарування епітелію при подразненні 
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шпателем №1, ми використовуємо шпатель № 2. При позитивному симптомі в 

цьому випадку ми пропонуємо вважати акантолітичний процес середнього 

ступеня важкості або  другого (ІІ). Якщо порушення цілісності епітелію не 

спостерігається при використанні шпателя № 2, використовуємо шпатель № 3, 

із найбільш агресивною робочою поверхнею. 

 При позитивному симптомі в даному випадку (шпатель № 3), слід 

вважати ступінь важкості акантолітичного процесу як легкий або перший (І).  

 

Рис. 2.9. Загальний вигляд шпателя і робочих частин. 

 

Шпателі слід використовувати не прикладаючи значного зусилля, злегка 

надавлюючи на слизову оболонку, виконуючи повільні поступальні рухи в 

напрямку з найбільшим видимим сегментом візуально неураженої слизової 

оболонки (рис 2.9). Після використання шпателя № 1 потрібно витримати паузу 

від 30 – до 60 секунд, і тільки потім переходити до використання наступного 

шпателя, оскільки після механічного подразнення слизової оболонки, спочатку 

може сформуватися міхур, передуючи формуванню ерозії, що також буде 

свідчити про позитивний симптом Нікольського.       

Якщо віддалений симптом Нікольського є негативним в усіх трьох 

випадках, ми констатуємо відсутність акантолітичного процесу у хворого в 

даний момент перебігу захворювання.  
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Для достовірності результатів обстеження, симптом визначають у різних 

ділянках слизової оболонки. 

 

2.4. Лабораторні методи дослідження 

Після об’єктивного огляду хворого і заповнення карти обстеження 

здійснювали забір ротової рідини для визначення концентрації водневих іонів, 

рівня С-реактивного білка. Забір матеріалу проводили вранці натщесерце.  

Для визначення рН ротової рідини застосовували  рН-тест (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Набір «рН-тест». 

Для цього: 

1.  Індикаторну зону тест-полоски змочували ротовою рідиною. 

2. Чекали 3 хв. 

3. Порівнювали колір індикаторної зони тест-полоски з шкалою 

Вміст С-реактивного білка (СРБ) у ротовій рідині визначали за такою 

методикою (рис. 2.11) 
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Рис. 2.11. Експрес-тест для визначення рівня С-реактивного білка. 

 

Методика полягає в наступному: у кожну з 10 пробірок додавали по 0,1 

мл фізіологічного розчину. У пробірку  №1 додавали 0,1 мл ротової рідини. 

Розведення в даній пробірці становило 1:1 і концентрація СРБ ≤ 6 мг/мл. У 

пробірку №2  з пробірки №1 піпеткою переливали 0,1 мл розчину, змінюючи 

розведення таким чином до 1:2 і концентрація СРБ = 12 мг/мл. Так само 

переливали 0,1 мл розчину з пробірки №2 в пробірку №3, зі зміною 

концентрації СРБ до рівня 24 мг/мл і т.д. Концентрацію СРБ (мг/мл) визначали 

згідно  табл. 2.2. Тоді з кожної з 10 пробірок набирали по 0,1 мл розчину і 

капали на круг слайду. Сюди ж додавали 0,1 мл «CRP-Reagent» (рис 2.12). 

Шпателем перемішували реагенти і спостерігали, на якому останньому 

розведенні почався процес преципітації. Це значення відповідає величині СРБ 

ротової рідини (табл. 2.2). 



64 
 

Таблиця 2.2  

Розподіл концентрацій ротовї рідини після почергових розведень та 

відповідність їм концентрації С-реактивного білка 

Розведення 1:1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 

Цільна сироватка, мл 0,1 - - - - - - 

Diluent або фізрозчин, мл 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Концентрація CRP (мг/мл) у 

зразку 
6 12 24 48 96 192 384 

 

 

Рис. 2.12. Перебіг реакції преципітації.  

 

На фото бачимо слайд з преципітацією в 1-му і 2-му колах. Розведення в 

2-му колі – 1:4. Звідси – концентрація CРБ становить 24 мг/мл. 

 

2.5.  Використання полікомпонентного засобу на основі хітозану у 

хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа для 

забезпечення умов використання знімних конструкцій зубних протезів  

Дослідження використання полікомпонентного засобу на основі хітозану 

в клініці ортопедичної стоматології, дасть змогу покращити адаптацію до 
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знімних протезів хворих на міхурницю з акантолітичним ураження тканин 

протезного ложа, шляхом зменшення больових відчуттів, що виникають через 

контакт базису протеза та уражених ділянок, попередження виникнення 

віддаленого симптому Нікольського внаслідок механічного подразнення 

неуражених ділянок слизової базисом протеза та пришвидшення епіталізації і 

зменшення площі ерозій слизової оболонки. Наведений вище ефект є 

можливим завдяки таким властивостям запропонованого нами засобу як 

мукоадгезія, місцева анестезуюча та ранозагоювальна дія. Використання засобу 

створює буфер між протезом і протезним ложем, що дозволить значно 

зменшити вплив базису протеза на слизову оболонку ротової порожнини.     

Методика полягає в наступному: порошок хітозану та анестетизуючий 

гель Камідент (ТОВ фармацевтична компанія «Здоров'я», м. Харків, Україна, 

UA/3310/01/01 229 від 21.04.2015) замішувався «ex tempore» до утворення 

однорідної маси гелеподібної консистенції в кількості, необхідній для повного 

закриття ділянки ураження слизової оболонки,  що потім тонким шаром 

наносився на поверхню базису знімного пластинкового протеза чи 

безпосередньо на уражену ділянку слизової оболонки, після чого хворим 

пропонували користуватися знімною ортопедичною  конструкцією (рис 2.13, 

2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18).  

 

Рис. 2.13. Повний знімний пластинковий протез на верхній щелепі. 
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На рис 2.13 бачимо ротову порожнину хворої на акантолітичну 

міхурницю, що користується повним знімним пластинковим протезом на 

верхній щелепі. Ділянки ураження слизової оболонки ротової порожнини 

локалізуються на твердому піднебінні, як показано на рис. 2.14 і візуально 

приховані базисом протеза. Хвора висуває скарги на больові відчуття під час 

виконання жувальних рухів унаслідок механічного подразнення базисом 

протеза слизової оболонки ротової порожнини та відмічає збільшення площі 

виразок, спричинених загостренням  акантолітичного процесу, утруднений 

прийом їжі, погане самопочуття. Від використання повного знімного 

пластинкового протеза під час загострення акантолітичної міхурниці хвора 

частково відмовляється, і використовує його лише для здійснення жувальних 

рухів під час прийому їжі.    

 

Рис. 2.14. Дві виразкові ділянки ураження неправильної форми на 

твердому піднебінні, спричинені внаслідок загострення акантолітичного 

процесу на слизовій в місцях контакту з базисом повного знімного 

пластинкового протеза. 

 

Як показано на рис. 2.14, можемо відмітити 2 виразки неправильної 

форми на твердому піднебінні, спричинені загостренням акантолітичного 

процесу на слизовій оболонці ротової порожнини. Акантолітичні виразки 
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локалізуються в місцях контакту з базисом повного знімного пластинкового 

протеза, та, зі слів хворої, збільшуються в розмірах і погано епітелізуються. 

Полоскання ротової порожнини розчинами антисептиків та нанесення на 

ділянки ураження олійних розчинів вітаміну А приносить короткотривалий 

незначний ефект покращення і швидко змиваються слиною. Для покращення 

епіталізації виразок та забезпечення умов використання повного знімного 

протезу, ми запропонували хворій використати наш метод, що полягає в 

замішуванні полікомпонентного засобу на основі хітозану «ex tempore» та 

нанесенні його на поверхню базису протеза (рис.2.15).   

 

Рис. 2.15. Замішування полікомпонентного засобу на основі хітозану «ex 

tempore». 

 

Рис. 2.16. Нанесення полікомпонентного засобу на основі хітозану на 

базис повного знімного пластинкового протеза. 
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Як показано на рис. 2.15 та 2.16 на предметне скельце наносимо гель 

«Камідент» та порошок хітозану. Замішуємо до досягнення гелеподібної 

консистенції в кількості, необхідній для повного покриття поверхні уражених 

ділянок. 

 

Рис. 2.17. Введення повного знімного пластинкового протеза з 

полікомпонентним гелем на основі хітозану в ротову порожнину. 

    

Після замішування, засіб на основі хітозану наноситься безпосередньо на 

поверхню акантолітичних виразок за допомогою шпателя, після чого протез 

вводиться в ротову порожнину, або засіб на основі хітозану наносимо на 

поверхню базису знімного пластинкового протеза в проекцію локалізації 

уражених ділянок на слизовій оболонці так, щоб після введення протеза в 

ротову порожнину, засіб на основі хітозану повністю покрив поверхню 

уражених ділянок. Також засіб можна профілактично наносити на неуражені 

ділянки слизової оболонки для створення «буферної» зони між слизовою 

оболонкою ротової порожнини та базисом знімних ортопедичних конструкцій і 

зменшення механічного впливу поверхні базису протеза на слизову  (рис. 2.17, 

2.18). 
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Рис. 2.18. Зовнішній вигляд слизової оболонки, після використання 

повного знімного пластинкового протеза. 

 

Для забезпечення можливості повноцінного використання знімних 

конструкцій зубних протезів хворими на акантолітичну міхурницію в період 

загострення, зокрема, для забезпечення функції пережовування їжі, було 

запропоновано наступні рекомендації: 

1. Нанесення запропонованого нами полікомпонентного засобу на 

основі хітозану на слизову оболонку в зоні акантолітичного ураження за 10 хв 

до початку прийому їжі. 

2. Використовувати протез під час прийому їжі з мінімальним 

жувальним навантаженням протягом 20 хвилин у випадку сніданку та вечері і 

30-40 хв – обіду. 

3. Вивести протез з 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.  

 

2.6. Статистичні методи дослідження 

Перевірка кількісних даних на тип розподілу за методом Колмогорова-

Смірнова показали, що всі дані відповідали нормальному типу розподілу Гауса, 
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а тому для визначення типових значень у вибірці використовували інтервал 

M±m, (середнє арифметичне M±m похибка середнє арифметичне m). А для 

оцінки різниці результатів у групах порівняння використовували 

параметричний t-тест Стюдента.  

 

Матеріали даного розділу висвітлені в наступних публікаціях: 

1. Геник БЛ, Рожко ММ. Клінічне визначення ступеня важкості 

акантолітичного процесу на слизовій оболонці протезного ложа за 

вдосконаленим способом у хворих на акантолітичну міхурниці. Тези доповідей 

звітно-наукової практичної конференції лікарів-інтернів за 2014-2015 

навчальний рік. (2015): 61. 

2. Патент на корисну модель 101844 Україна, МПК (2015.01) 

А61В5/00 A61B13/00 Геник БЛ, Рожко ММ, Михайленко ТМ. Спосіб 

визначення та встановлення ступеня важкості акантолітичного процесу на 

слизовій оболонці ротової порожнини у хворих на акантолітичну міхурницю. a 

2015 01489 заявл. 20.02.2015; опубл. 12.10.2015, бюл. № 19. 
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РОЗДІЛ 3  

КЛІНІКО-ЛАБОЛАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ТКАНИН 

ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА У ХВОРИХ НА АКАНТОЛІТИЧНУ 

МІХУРНИЦЮ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

ЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ПРОТЕЗІВ 

 

3.1. Клінічна характеристика хворих 

При дослідженні стоматологічного статусу хворих були використані 

клінічні та лабораторні методи, такі як наявність, види ортопедичних 

конструкцій у ротовій порожнині та терміни їхнього використання, види 

дефектів зубних рядів за Кеннеді, первинні та вторинні елементи ураження 

слизової оболонки ротової порожнини, Індекси оцінки гігієни ротової 

порожнини та стану тканин пародонта, Визначення площі ураження слизової 

оболонки ротової порожнини за модифікованим методом О.С. Гілевої, оцінка 

больового синдрому під час використання знімних конструкцій зубних протезів 

за методом візуально-аналогової шкали, визначення симптому Нікольського 

класичним способом, а також визначення вищезгаданого симптому за 

запропонованим нами способом, та встановлення ступеня його важкості. 

Встановлення кількісного та якісного еквіваленту видів ортопедичних 

конструкцій у ротовій порожнині та термінів їхнього використання дозволили 

нам чітко продемонструвати поширеність проблематики якісного 

ортопедичного лікування хворих на акантолітичну міхурницю, а особливо – 

висвітлити критично низьку кількість згадок про ортопедичне лікування таких 

хворих у наявній літературі. Розподіл хворих першої та другої групи, у 

залежності від виду наявних ортопедичних конструкцій, представлена 

діаграмою на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Поділ хворих першої та другої групи у залежності від виду 

наявних ортопедичних конструкцій. 

 

Так, найбільше було осіб із суцільнолитими металопластмасовими  

мостоподібними протезами (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 складає 53,73 %. Частка знімних 

ортопедичних конструкцій складає лише 21,46 %. Низька частка знімних 

ортопедичних конструкцій вказує на складність ортопедичного лікування та 

користування такими конструкціями хворих на акантолітичну міхурницю. 

Також на це вказує висока частка осіб, що потребують ортопедичного 

лікування (39,31 %).  

При аналізі дефектів зубних рядів на основі класифікації Кенеді в 

обстежених першої та другої групи, окремо для верхньої щелепи та для 
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нижньої щелепи, нами встановлений наступний розподіл дефектів, що 

представлений діаграмами на рис. 3.2 та 3.3. 
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Рис. 3.2. Кількісна оцінка дефектів зубних рядів в обстежених першої та 

другої групи на верхній щелепі.  

 

За даними обстеження хворих з акантолітичним ураженням тканин 

протезного ложа нами було виявлено, що найбільше було осіб із дефектами 

першого та другого класу за Кенеді на верхній щелепі, а найменше (10,75 %) 

становила частка осіб із дефектами третього класу. На нижній щелепі 

найменшу частку дефектів зубних рядів склав четвертий клас за класифікацією 

Кенеді, а повна втрата зубів на нижній щелепі була виявлена в 14,32 %, (8 

хворих). 
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Рис. 3.3. Кількісна оцінка дефектів зубних рядів в обстежених першої та 

другої групи на нижній щелепі.  
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На основі отриманих даних об’єктивного обстеження, а також, згідно з 

даними анамнезу життя кожного опитаного хворого першої та другої групи 

нами було встановлено, що головною причиною трати зубів були ускладнення 

каріозної хвороби, загострення та прогресування захворювань пародонта. 

Більшість хворих відзначали погіршення локального стоматологічного статусу 

зі збільшенням тривалості перебігу акантолітичної міхурниці та пов’язане з 

цим, збільшення дозування добової глюкокортикостероїдної терапії основного 

захворювання.    

Бачимо, що частка дефектів, яка припадає 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 % або 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. Таким чином бачимо, що частка хворих на 

акантолітичну міхурницю, що потребують первинного ортопедичного лікування 

знімними конструкціями зубних протезів чи заміни існуючих конструкцій на 

верхній та нижній щелепах, є значною, а проблема в якісних та вдосконалених 

підходах у наданні стоматологічної допомоги даному контингенту осіб є 

актуальною (рис 3.4).   

На рис. 3.4 чітко видно масивну ерозію в ділянці твердого піднебіння. 

Після детального обстеження було встановлено терміни використання наявною 

ортопедичної конструкції та рекомендовано виготовлення повного знімного 

пластинково протеза через неможливість використання наявних опорних зубів 

для незнімних конструкці, як наслідок прогресування генералізованого 

парадонтиту та прогресування остеопорозу коміркового відростка верхньої 

щелепи. 
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Рис. 3.4. Ерозія акантолітичного походження в ділянці твердого 

піднебіння. 

 

3.2. Дослідження стану тканин протезного ложа у хворих на 

акантолітичну міхурницю 

Під час дослідження проведено аналіз суб'єктивної та об’єктивної  оцінки 

стану тканин протезного ложа, наведені результати клінічного огляду та 

частоти різних патологій із боку слизової оболонки ротової порожнини в 

групах обстежених, проведена порівняльна оцінка стоматологічних показників.  

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, виникнення якої 

хворі пов'язують із початком прийому або підвищення добової дози 

глюкокортикостероїдів при загостренні перебігу міхурниці. Порушення 

слиновиділення при акантолітичній міхурниці, у свою чергу, може сприяти як 

погіршенню  стану слизової оболонки  ротової порожнини, так і твердих тканин 

зуба. 

Частота скарг, що пред'являються хворими при первинному огляді, 

представлена на рис. 3.5.  
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Рис. 3.5. Суб’єктивна оцінка хворими стану слизової оболонки ротової 

порожнини. 

 

При акантолітичній міхурниці 29 хворих, що становило 51,89 % обстежених, 

висували скарги на підвищену чутливість зубів. Однією з причин підвищеної 

чутливості зубів є прогресуючий остеопороз щелеп на фоні інтенсивної терапії 

глюкокортикостероїдами, що спричиняє оголення шийок зубів і рецесію ясен.  

У ряді випадків (66,08 %) хворі скаржилися на дискомфорт і хворобливі 

відчуття в яснах, неприємний запах із рота, рухомість зубів.  

 

Рис. 3.6. Ерозія акантолітичного походження на межі твердого та м’якого 

піднебіння. 
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Результати об’єктивного обстеження ротової порожнини наведені на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Клінічний стан органів ротової порожнини при первинному 

огляді. 

 

При огляді слизової оболонки ротової порожнини у хворих з 

акантолітичною міхурницею в 71,44 % 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 (рис. 3.6, 3.7, 3.8)). Істотні зміни відзначалися 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 симтомокомплексу акантолітичної міхурниці, ми 

спостерігали у всіх хворих у період загострення захворювання. Разом із різким 

погіршенням загального стану хворого, на шкірі та слизових оболонках 

визначалося ускладнення акантолітичного процесу, що супроводжувалося 

утворенням таких елементів ураження шкіри, як міхурі, круглої, овальної чи 

неправильної форми з заокругленими краями, різних за розміром із серозни 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. Залишки міхурів залишались по краях ерозії. При 
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відтягуванні такого залишку міхура, спостерігалося відшаровування епітелію і 

продовження формування ерозії в напрямку прикладання зусилля. Симптом 

Нікольського в таких хворих залишався позитивним у різноманітних 

інтерпретаціях протягом терміну від одного до двох і більше тижнів від початку 

загострення захворювання. Важкість перебігу захворювання та стану хворого 

характеризувалась розповсюдження екзантеми на більші площі шкіра, із 

включенням нових, неуражених анатомічних ділянок.   

 

Рис. 3.8. Ерозія акантолітичного походження в ділянці щоки, наявність 

серозних кірок на червоній облямівці губ. 

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. Унаслідок 

прогресування акантолітичного процесу на слизових оболонках, утворювались 

болючі ерозії, неправильної форми, що погано епітелізувались, оминаючи 

стадію міхура, через швидке руйнування його покришки в ротовій порожнини 

(рис. 3.9). Ерозії мали тенденцію до збільшення в розмірі та розповсюдження 

локалізації на сусідні анатомічні ділянки в ротовій порожнині. Симптом 

Нікольского позитивний у всіх його інтерпретаціях на початку стадії 

загострення основного захворювання. Ураження слизової оболонки ротової 

порожнини залишались ізольованими та були єдиним симптомом захворювання 

в двох обстежених нами хворих на акантолітичну міхурницю. Тривалість 

перебігу захворювання в цих хворих становила менше 3 років. У більшості 



79 
 

хворих із себорейною формою міхурниці ми спостерігали утворення серозних 

лусочок на червоній облямівці губ. Загалом симптоми, які ми спостерігали в 

ротовій порожнини хворих, не відрізнялись між собою, у залежності від форми 

акантолітичної міхурниці. Частота локалізацій ерозій акантолітичного 

характеру у хворих першої та другої групи, у залежності від локалізації, 

представлена на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.9. Ерозія акантолітичного походження в ділянці ретромолярного 

простору та щоки. 
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 Рис. 3.10. Частота локалізації елементів ураження на слизовій оболонці 

ротової порожнини у хворих на акнтолітичну міхурницю на різних анатомічних 

ділянках. 
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У результаті обстеження встановлено, що запальні захворювання 

пародонта при акантолітичній міхурниці зустрічаються в більшості випадків. 

Заслуговує уваги структура запальних захворювань пародонта у хворих на 

акантолітичну міхурницю, представлена на рис. 3.11.  
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Рис. 3.11. Наявність запальних захворювань пародонта у хворих на 

акантолітичну міхурницю. 

 

У табл. 3.1. представлена індексна оцінка стану пародонта у хворих на 

акантолітичну міхурницю і в  контрольній групі. 

Таблиця 3.1 

Індексна оцінка стану пародонту при акантолітичній  міхурниці  

Групи 
Кількість 

обстежених 

ІГФВ,  

бали 

ОНІ-S,  

бали 

РІ,  

бали 

РМА,  

% 

ІК,  

бали 

I та II 

групи 
56 2,3±0,66* 2,21±0,61* 3,41±0,75* 22%±2%* 3,5±0,79* 

Контроль-

на група 
30 1,67±0,14* 1,6±0,13* 1,72±0,15* 5%±1,3%* 1,0±0,1* 

Примітка: * – вірогідність відмінності від здорових, p<0,05. 

Із наведеної табл. 3.1. випливає, що у хворих на акантолітичну міхурницю 

рівень гігієни значно гірший, ніж у контрольній групі. Причиною цього можуть 

бути складні умови в ротовій порожнині хворих на акантолітичну міхурницю, 
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зокрема, сухість слизової оболонки, що, як зазначалось, діагностовано в 66,08% 

хворих, больові відчуття під час чищення зубів унаслідок гіперестезії зубів і 

періодичне звиразкування слизової оболонки як наслідок прогресування 

акантолітичного процесу.  

Індекси РМА і РІ  у хворих на акантолітичну міхурницю значно вищі ніж, 

у контрольній групі. Це свідчить про стійкі порушення з боку тканин пародонта 

у хворих на акантолітичну міхурницю, через інтенсивну 

глюкокортикостероїдну терапію та пов'язаний із нею остеопороз щелеп і 

порушення мікроциркуляції, а також через низький рівень гігієни ротової 

порожнини в даних хворих.   

Усе вищевикладене дає підставу припустити, що при акантолітичній 

міхурниці на тканини протезного ложа діють фактори, що сприяють переходу 

поверхневого запалення в більш глибокі шари. Ці фактори можуть бути 

обумовлені імунодефіцитними станами на фоні кортикостероїдної терапії, що 

знижують бар'єрні функції ясен, акантолізом у періоди загострення, 

прогресуючим остеопорозом щелеп.  

Вважається, що тривалість перебігу акантолітичної міхурниці  певним 

чином впливає на частоту і вираженість патологічних змін у тканинах 

пародонта. Вік обстежених хворих варіював від 31 до 83 років. .  Із них 35 

(62,51 %) – жінки і 21 (33,95 %) – чоловіки.  

Хворі на акантолітичну міхурницю (56 осіб) були розділені на 2 групи – 

ті, які страждають на акантолітичну міхурницю і отримують 

глюкокортикостероїдну терапію більше 10 років (14 хворих) і менше 5 років (42 

хворих). Результати дослідження стану тканин пародонта в цих групах 

представлені в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Стан тканин пародонта у залежності від тривалості захворювання на 

акантолітичну міхурницю 

Групи 
Кількість 

хворих 

ІГФВ, 

бали 

ОНІ-s, 

бали 

ІК, 

 бали 

РМА,  

% 

РІ,  

бали 

I та II групи 

 < 5 р. 
42 2,12±0,54* 1,91±0,43* 3,4±0,75* 25%±1,9%* 2,78±0,70* 

I та II групи 

> 10 р. 
14 2,43±0,68* 2,32±0,66* 4,0±0,8* 24%±1,88%* 3,36±0,73* 

Контрольна 

група 
30 1,67±0,14* 1,6±0,13* 1,0±0,1* 5%±1,3%* 1,72±0,15* 

Примітка: * – вірогідність відмінності від здорових, p<0,05. 

 

Аналізуючи отримані, дані бачимо, що гігієна ротової порожнини 

залишається приблизно на однаковому рівні, незалежно від тривалості перебігу 

акантолітичної міхурниці. Також мало відрізняються ІК і РМА, що вказують на 

ураження поверхневих шарів слизової оболонки. Натомість збільшення 

показників індексу РІ у хворих, яким діагноз «акантолітична міхурниця» був 

встановлений більше 10 років тому, указує на погіршення стану тканин 

пародонта і зниження здатності до регенерації тканин протезного ложа зі 

збільшенням тривалості перебігу захворювання. 

Таким чином, виявлено зв'язок тривалості захворювання на акантолітичну 

міхурницю зі ступенем тяжкості деструктивних змін у тканинах протезного 

ложа.  

Акантолітичний процес на слизовій оболонці ротової порожнини у 

хворих на акантолітичну міхурницю є одним із головних чинників у клініці і 

патогенезі даного захворювання.  

Для визначення і встановлення ступеня важкості акантолітичного 

процесу, ми використали запропонований спосіб, описаний у попередньому 
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розділі. У порівнянні з використанням класичного визначення акантолітичного 

процесу за методом встановлення наявності симптому Нікольського, 

запропонований нами спосіб дозволив класифікувати акантолітичний процес на 

слизовій оболонці ротової порожнини за ступенями важкості, що у свою чергу, 

дало можливість детально розглянути хворих, згідно з їхнім ступенем важкості. 

Дані про ступінь важкості акантолітичного процесу відображено в діаграмі на 

рис. 3.12. 
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Рис. 3.12. Ступінь важкості акантолітичного процесу слизової оболонки 

ротової порожнини, визначений за запропонованим нами способом. 

 

Як бачимо з наведеної вище діаграми, найчастіше ми діагностували 

другий ступінь важкості акантолітичного процесу, що зустрічався 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.  

Акантолітичний процес різних ступенів важкості, залежить від тривалості 

захворювання і від інтенсивності глюкокортикостероїдної терапії. Збільшення 

ступеня важкості акантолітичного процесу на слизової оболонки ротової 

порожнини потребує збільшення добої дози глюкокортикостероїдів. А 

збільшення добової дози гормональних препаратів, негативно вплине на стан 
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тканин пародонта. Це вимагає ретельного призначення даних препаратів і 

частково, заміна їх на засоби зовнішнього застосування, для регуляції ступеня 

важкості акантолітичного процесу на слизової оболонки ротової порожнини.  

Для можливості глибшої оцінки  показників індексів гігієни ротової 

порожнини та пародонтальних індексів, нами було здійснена порівняльна 

характеристика цих даних у хворих на акантолітичну міхурницю з різними 

ступенями важкості акантолітичного процесу. Дані результати 

продемонстровані в табл.. 3.3 та 3.4.  

Таблиця 3.3 

Порівняльна характеристика індексів гігієни ротової порожнини, у 

залежності від ступеня важкості акантолітичного процесу слизової 

оболонки ротової порожнини 

Групи 
Кількість 

хворих 
ІГФВ, бали ОНІ-S, бали 

I ступінь важкості 8 2,22±0,42* 2,01±0,73* 

II ступінь важкості 36 2,32±0,768 2,23±0,23* 

III ступінь важкості 12 2,77±0,18* 2,54±0,15* 

Контрольна група 30 1,67±0,14* 1,6±0,13* 

Примітка: * – вірогідність відмінності від здорових, p<0,05 

 

Із наведених у табл. 3.3 даних бачимо, що ІГФВ у 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 із третім ступенем важкості 

акантолітичного процесу, відповідно. Варто відмітити, що середнє значення 

даного індексу серед всіх 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 
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процесу, відповідно. Середнє значення даного індексу серед всіх хворих першої 

та другої групи становило (2,21±0,61) бала. На основі отриманих даних можемо 

зробити висновок, про погіршення гігієни у хворих із другим та третім 

ступенем важкості акантолітичного процесу, причиною чого може бути 

збільшення можливості травмуватися засобами гігієни ротової порожнини та 

больові відчуття, що будуть супроводжувати даний процес, через зниження 

опірності слизової оболонки ротової порожнини зі збільшенням ступенем 

важкості акантолітичної процесу.  

Оцінка пародонтальних індексів, у порівнянні зі ступенями важкості 

акантолітичного процесу продемонстрована в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Порівняльна характеристика пародонтальних індексів в залежності 

від ступеня важкості акантолітичного процесу слизової оболонки ротової 

порожнини 

Групи 
Кількість 

хворих 
ІК, бали РМА, % РІ, бали 

I ступінь важкості 8 3,3±0,74* 24%±1,2%* 2,65±0,67* 

II ступінь важкості 36 4,0±0,8* 26%±1,34%* 3,32±0,45* 

III ступінь важкості 12 4,3±1,1* 27%±1,46%* 3,43±0,11* 

Контрольна група 30 1,0±0,1* 5%±1,3%* 1.72±0,15* 

Примітка: * – вірогідність відмінності від здорових, p<0,05. 

 

Із наведених у табл. 3.4 даних бачимо, що індекс кровоточивості (ІК) у 

середньому становив (3,3±0,74) бала у хворих із першим ступенем важкості 

акантолітичного процесу, (4,0±0,8) бала у хворих із другим ступенем важкості 

акантолітичного процесу та (4,3±1,1) бала з третім ступенем важкості 

акантолітичного процесу відповідно. Варто відмітити, що середнє значення 

даного індексу серед усіх хворих першої та другої досліджуваної групи становило 

(3,5±0,79) бала. Показники індексу РМА були (24%±1,2)%, (26%±1,34)%, 
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(27%±1,46)% у хворих із першим, другим та третім ступенем важкості 

акантолітичного процесу, відповідно. Середнє значення даного індексу серед усіх 

хворих першої та другої досліджуваної групи становило (22%±2)%. Дані РІ 

індексу змінювались від (2,65±0,67) бала для хворих із першим ступенем важкості 

акантолітичного процесу до (3,32±0,45) бала та (3,43±0,11) бала для хворих із 

другим і третім ступенем важкості, відповідно.  

Погіршення стану тканин пародонта, згідно з даними індексів із ростом 

ступеня важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці, є наслідком 

низки причин, серед яких персистенція основного захворювання, погіршення 

місцевого кровообігу, остеопороз кісткової тканини на фоні системної 

глюкокортикостероїдної терапії, та збільшення добової дози препаратів зі 

збільшенням ступенем важкості акантолітичного процесу, ступінь важкості якого 

є одним із маркерів, що відображають клінічну важкість перебігу акантолітичної 

міхурниці, а також погіршення гігієни ротової порожнини. Зі збільшенням 

ступеня важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової 

порожнини, збільшується також і площа ураження. Цей взаємозв’язок можемо 

побачити на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Залежність площі ураження слизової оболонки ротової 

порожнини від ступеня важкості акантолітичного процесу. 
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Нами відмічено, що середнє значення площі ураження слизової оболонки 

ротової порожнини збільшується вдвічі, зі збільшенням ступеня важкості 

акантолітичного процесу. Це важливий діагностичний критерій у клініці 

ортопедичної стоматології, адже абразивність шпателя № 1 (яким визначається 

третій ступінь важкості акантолітичного процесу) є такою ж як і в базисах 

знімних ортопедичний конструкцій.  

Середнє значення ураження слизової оболонки ротової порожнини менше 

50 мм2 ми діагностували в 7 хворих на акантолітичну міхурницю в період її 

загострення, що віповідало 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 у 28 осіб або в 50,02 %, а більше 150 мм2 у 12 хворих на 

акантолітичну міхурницю, що становило 21,46 % обстежених.    

Площа ураження слизової оболонки ротової порожнини є важливим 

показником перебігу акантолітичної міхурниці. Збільшення площі ураження 

слизової оболонки ротової порожнини негативно впливає на загальний стан 

хворих на акантолітичну міхурницю через посилення больового синдрому, в 

першу чергу, і утруднений прийом їжі. Прийом їжі затруднений в зв’язку з 

больовими відчуттями при пережовуванні та формуванні харчової грудки, а 

також унаслідок механічного подразнення уражених ділянок базисом протеза 

під час його використання. У 28 осіб, із середньою площею ураження слизової 

оболонки ротової порожнини була діагностована дисфагія. У перші дні 

загострення акантолітичної міхурниці вони повністю відмовлялися від прийому 

будь якої їжі. Причиною цього є часткове ураження слизової глотки чи 

стравоходу, що унеможливлює ковтання, навіть рідини. Це свідчить про 

поширення акантолітичного процесу на різні анатомічні ділянки, що у свою 

чергу є симптомом важкої форми захворювання.    

Також зі збільшенням площі ураження слизової оболонки ротової 

порожнини погіршується стан гігієни ротової порожнини в зв’язку з 

посиленням больового синдрому під час використання засобів індивідуальної 
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гігієни ротової порожнини. Порівняльна характеристика індексів гігієни, у 

залежності від площі ураження слизової оболонки ротової порожнини, показана 

в табл. 3.5.   

Таблиця 3.5 

Порівняльна характеристика індексів гігієни ротової порожнини, у 

залежності від площі ураження слизової оболонки ротової порожнини 

Групи 
Кількість 

хворих 
ІГФВ, бали ОНІ-S, бали 

Середнє значення ураження 

слизової оболонки ротової 

порожнини ≤50 мм2 

7 2,24±0,56* 2,01±0,33* 

Середнє значення ураження 

слизової оболонки ротової 

порожнини ≥50 мм2 

9 2,35±0,68* 2,32±0,66* 

Середнє значення ураження 

слизової оболонки ротової 

порожнини ≥100 мм2 

28 2,44±0,76* 2,46±0,35* 

Середнє значення ураження 

слизової оболонки ротової 

порожнини ≥150 мм2 

12 2,82±0,23* 2,83±0,45* 

Примітка: * – вірогідність відмінності від здорових, p<0,05. 

 

Із наведених в табл. 3.5 результатів бачимо, у хворих із середнім 

значенням ураження слизової оболонки ротової порожнини площею ≤50  мм2  

ІГФВ становив (2,24±0,56) бала. Із ростом 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 з площею ураження ≤50 мм2, (2,32±0,66) 

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

(2,83±0,45) бала для хворих із середнім значенням площі ураження ≥150 мм2. 
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Через посилення больового синдрому, хворі відмовляються виконувати заходи 

індивідуальної гігієни ротової порожнини через неможливість використання 

засобів гігєни, зокрема зубної щітки. 

Зміна показників пародонтальних індексів у залежності від площі 

ураження слизової оболонки ротової порожнини, представлена в табл. 3.6. 

 

Таблиця 3.6 

Порівняльна характеристика пародонтальних індексів в залежності 

від площі ураження слизової оболонки ротової порожнини 

Групи Кількість 

хворих 
ІК, бали РМА, % РІ, бали 

Середнє значення 

ураження слизової 

оболонки ротової 

порожнини ≤50 мм2 

7 3,3±0,74* 22%±1,2%* 2,12±0,77* 

Середнє значення 

ураження слизової 

оболонки ротової 

порожнини ≥50 мм2 

9 4,2±0,8* 24%±1,34%* 3,45±0,51* 

Середнє значення 

ураження слизової 

оболонки ротової 

порожнини ≥100 мм2 

28 4,3±1,2* 28%±1,27%* 3,57±0,13* 

Середнє значення 

ураження слизової 

оболонки ротової 

порожнини ≥150 мм2 

12 4,6±1,4* 29%±1,36%* 3,76±0,12* 

Примітка: * – вірогідність відмінності від здорових, p<0,05. 
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Зі збільшенням середньої площі ураження слизової оболонки ротової 

порожнини спостерігаємо відповідне погіршення стану тканин пародонта у 

хворих на акантолітичну міхурницю, на шо вказують збільшення значень 

показників пародонтальних індексів.  

Для покращення оцінки стану протезного ложа шести хворим на 

акнтолітичну міхурницю з повною відсутністю зубів на верхній та нижній 

щелепах, нами було застосовано спецальні індекси для оцінки стану гігієни 

ротової порожнини, а також окремо виділено ступінь важкості акантолітичного 

процесу та середню площу ураження слизової оболонки для кожного з них. 

Дані наведено в табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Оцінка стану протезного ложа хворих на акантолітичну міхурницю з 

повною відсутністю зубів 

 

Індекс гігієни 

протеза 

Індекс 

нальоту на 

язиці 

Ступінь важкості 

акантолітичного 

процесу 

Середнє 

значення 

ураження 

слизової 

оболонки 

ротової 

порожнини 

Хворий № 1 1,8±0,47* 0,66±0,011* II ≥50 мм2 

Хворий № 2 1,6±0,52* 1±0,019* II ≤50 мм2 

Хворий № 3 2,2±0,59* 0,83±0,016* II ≤50 мм2 

Хворий № 4 2,8±0,64* 1±0,18* II ≤50 мм2 

Хворий № 5 - 1,16±0,2* III ≥100 мм2 

Хворий № 6 3±0,78* 1,5±0,05* III ≥100 мм2 

Примітка: * – вірогідність відмінності від здорових, p<0,05. 

 

Із даних, наведених в табл. 3.7, бачимо, що рівень гігієни хворих на 

акантолітичну міхурницю із повною відсутністю зубів на верхній та нижній 

щелепі, коливався від (1,6±0,52) бала до (3±0,78) (p<0,05) бала, згідно з даними 

індексу гігієни протеза, що відповідало значенням індексу як «задовільний» у 
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двох хворих та «незадовільний» у 3 хворих. Згідно з даними індексу нальоту на 

язиці, у чотирьох хворих рівень гігієни відповідав значенню «задовільний», і в 

двох хворих рівень гігієни ротової порожнини відповідав значенню 

«незадовільний». Хворим із повною відсутністю зубів на верхній та нижній 

щелепах, з третім ступенем важкості акантолітичного процесу, нами було 

визначено середнє значення площі ураження слизової оболонки, що складало 

≥100 мм2.   

 

3.3. Значення лабораторних показників ротової рідини при різних 

ступенях важкості акантолітичного процесу 

С-реактивний білок (СРБ) належить до так званих білків гострої фази, 

чутливий індикатор ушкодження тканин при некрозі, запаленні, травмі. СРБ, 

пов’язаний у комплекс із молекулами фосфатидилхоліну на поверхні багатьох 

бактерій, є потужним опсоніном для моноцитів, стимулюючи перетравлення 

залучених організмів, бере участь у взаємодії Т- і В-лімфоцитів, активує 

класичний шлях комплементу [121]. Цей неспецифічний білок синтезується, в 

основному, у печінці й наявний у багатьох біологічних рідинах (плевральній, 

перитонеальній, перикардіальній, синовіальній, ротовій). Дані про рівень СРБ 

можна трактувати як показник динаміки лікування аутоімунних захворювань 

[126]. З огляду на загальну біологічну функцію СРБ, потрібно вважати 

закономірним виявлення цього білка безпосередньо у «вогнищах ураження» 

[142,153]. Ураховуючи напрямок роботи, нами було прийнято рішення 

вимірювати вміст СРБ безпосередньо в ротовій рідині хворих на акантолітичну 

міхурницю, оскільки вміст СРБ у сироватці крові може «маскуватися» 

унаслідок прийому значних доз глюкокортикостероїдів (ГКС) у період 

загострення захворювання та наявності значного травматичного ураження 

тканин слизової оболонки ротової порожнини унаслідок акантолітичних змін 

[176].  

Проаналізувавши результати дослідження, ми отримали наступні дані. 

Згідно з експрес тестом концентрації СРБ та визначенням ступеня важкості 
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акантолітичного процесу у хворих на акантолітичну міхурницю, станом на 

першу добу загострення, рівень СРБ становив 384 (мг/мл), або вище в 41 особи, 

із третім (III) ступенем важкості акантолітичного процесу слизової оболонки 

ротової порожнини, що складало 73,21 % від загальної кількості обстежених. 

Інші значення концентрації СРБ відносно ступеня важкості акантолітичного 

процесу наведені в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8  

Значення концентрації С-реактивного білка відносно ступеня 

важкості акантолітичного станом на першу добу загострення 

акантолітичної міхурниці (мг/мл) 

Кількість 

хворих 

Концентрація СРБ (≥) 

12 24 48 96 192 384 

С
ту

п
ен

і 

в
аж

к
о
ст

і 

ак
ан

то
л
із

у
 

 

I - - - - - - 

II - - 2 3 4 2 

III - - - - 4 41 

 

Наведені результати чітко вказують на різке підвищення значень 

концентрації СРБ у ротовій рідині хворих у першу добу загострення 

акантолітичної міхурниці. Причиною чому є різке погіршення місцевого 

травматичного статусу внаслідок ускладнення акантолітичного процесу на 

слизовій оболонці ротової порожнини. Згідно з даними, наведеними в табл. 3.8, 

бачимо, що в деяких хворих відзначали рівень СРБ 192 (мг/мл), що відповідав 

ступеню важкості акантолітичного процесу II та III. Через низьку кількість 

таких показників, можемо стверджувати про статистичну недостовірність таких 

даних, що може бути викликана низкою причин, серед яких - індивідуальна 

реактивність організму в перші дні загострення акантолітичної міхурниці чи 

наприкінці лікування. Хоча, незважаючи на це, визначення концентрації СРБ в 

ротовій рідині хворих на акантолітичну міхурниці важливе для кращого 

розуміння процесу перебігу захворювання.   
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Показники рівня концентрації СРБ відносно ступеня важкості 

акантолітичного процесу станом на 7-у і 14-у добу наведені в табл. 3.9 та 3.10, 

відповідно.  

Таблиця 3.9 

Концентрація С-реактивного білка відносно ступеня важкості 

акантолітичного станом на 7-му добу загострення акантолітичної 

міхурниці 

Кількість 

хворих 

Концентрація СРБ (≥)(мг/мл) 

12 24 48 96 192 384 

С
ту

п
ен

і 

в
аж

к
о
ст

і 

ак
ан

то
л
із

у
 

 

I - - 6 - 5 - 

II - 24 12 3 3 - 

III - - - 1 2 - 

 

Таблиця 3.10 

Концентрація С-реактивного білка відносно ступеня важкості 

акантолітичного станом на 14-ту добу загострення акантолітичної 

міхурниці 

Кількість 

хворих 

Концентрація СРБ (≥)(мг/мл) 

12 24 48 96 192 384 

С
ту

п
ен

і 
в
аж

к
о

ст
і 

ак
ан

то
л
із

у
 

 

I 36 12 3 2 - - 

II - - 2 1 - - 

III - - - - - - 

 

Згідно з наведених результатів, бачимо, що станом на 7-у добу, рівень 

концентраці СРБ стрімко знижується до значень ≥24 і ≥48 (мг/мл), а на 14ту 

добу до значень ≥12 і ≥24 (мг/мл). Ступінь важкості акантолітичного процесу 
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знижується більш плавно. Станом на 7-у добу в 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 в 85,71% хворих на акантолітичну 

міхурницю діагностували перший (I) ступінь важкості акантолітичної процесу, 

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

Співвідношення ступеня важкості акантолітичного процесу і рівня 

концентрації СРБ, згідно з часовими проміжками і статистичної достовірності, 

спостерігаємо на діаграмах (рис. 3.14 та 3.15 ).  

0

10

20

30

40

50

12
24

48
96

192
384

2
3 8

4324

18

4 10

36

12

5
3

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 х

в
о

р
и

х

Концентрація СРБ

Доба 1 Доба 7 Доба 14  

Рис. 3.14. Зміни рівня концентрації С-реактивного білка, у залежності від 

часового проміжку.  

 

Із наведеного вище  рис. 3. 14 можемо спостерігати за зімною результатів 

значень концентрації СРБ у ротовій рідині хворих у часовому проміжку від  

першої доби загострення акантолітичної міхурниці до 14-ї доби загострення. 

Погіршення місцевого травматичного статусу внаслідок ускладнення 

акантолітичного процесу є причиною наявності рівня концентрації СРБ ≥384 

(мг/мл). Також можемо відмити, у 13 хворих станом на першу добу загострення 

рівень СРБ залишається на достатньо низькому рівні, зокрема у 2 хворих він 

становив ≥48 (мг/мл), у 3 хворих - ≥96 (мг/мл) та у 8 хворих рівень СРБ 

становив ≥96 (мг/мл) станом на першу добу захворювання. З іншого боку, 
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станом на 14-у добу загострення захворювання, після курсу місцевої та 

занальної терапії, у 3 хворих рівень концентрації СРБ залишався на рівні ≥96 

(мг/мл), у 5 хворих - ≥48 (мг/мл) та у 12 хворих на рівні ≥48 (мг/мл).                     

 

 

I ступінь 

важкості II ступінь 

важкості III ступінь 

важкості

19,65%

80,35%

19,65%

75,00%

5,36%

94,64%

5,36%

Доба 1 Доба 7 Доба 14

 

Рис. 3.15. Зміни рівня концентрації СРБ в залежності від ступеня важкості 

акантолітичного процесу. 

 

Отримані результати показали, що зміна рівня концентрації СРБ у 

ротовій рідині хворих на акантолітичну міхурницю пов’язана зі змінами 

ступеня важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової 

порожнини, що дає змогу моніторити ефективність як системної, так і місцевої 

терапії захворювання, шляхом експрес тестування, що має важливе 

прогностичне значення. Стрімке зниження рівня СРБ зумовлене, насамперед, 

занльною терапією, і свідчить про швидке завершення гострої фази перебігу 

захворювання, із подальшою стабілізацією процесу, і переходу до рівнів, 

близьких до норми. Ступінь важкості акантолітичного процесу зменшується 

поступово, через вплив на слизову оболонку ротової порожнини зовнішніх 

факторів, що веде до ускладнення епітелізації уражень. На швидкість зміни 

ступеня важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової 
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порожнини у значній мірі впливає саме місцева терапія уражень, разом із 

коригуванням алгоритмів системного лікування.  

Зменшення рівня СРБ, без видимого зниження ступеня важкості 

акантолізу, свідчить про «маскування» його концентрації на фоні загальної 

терапії, а не на позитивну динаміку лікування. Тому важливою є комплексна 

діагностика місцевих та загальних діагностичних параметрів параметрів.   

Згідно з даними, отриманими при дослідженні рівня pH, та визначенням 

ступеня важкості акантолітичного процесу у хворих на акантолітичну 

міхурницю, станом на першу добу загострення, рівень pH ротової рідини 

становив 7,59±0,18 і поступово знижувався до 7,11±0,31 на 7-му добу і до 

7,02±0,27 на 14-ту добу відповідно. Дані про зміну значень pH ротової рідини у 

хворих із акантолітичним ураженням тканини протезного ложа 

продемонстровано на рис. 3.16.   
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Рис. 3.16. Зміна середніх значень рівня pH від першої до чотирнадцятої 

доби дослідження.  

 

Отримані результати показали, що зміна рівня pH у ротовій рідині хворих 

на акантолітичну міхурницю змінюється зі ступенем важкості акантолітичного 

процесу на слизовій оболонці ротової порожнини, а також із зміною рівня 

концентрації СРБ, що дає змогу моніторити ефективність як системної, так і 
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місцевої терапії захворювання, шляхом експрес тестування, що має важливе 

прогностичне значення. Зниження рівня pH свідчить про швидке завершення 

гострої фази перебігу захворювання, із подальшою стабілізацією процесу, і 

переходу до рівнів, близьких до норми. На швидкість зміни ступеня важкості 

акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової порожнини у значній 

мірі впливає саме місцева терапія уражень, разом із коригуванням алгоритмів 

системного лікування.  
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РОЗДІЛ 4 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІКОМПОНЕНТНОГО 

ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ХІТОЗАНУ У ХВОРИХ З АКАНТОЛІТИЧНИМ 

УРАЖЕННЯМ ТКАНИН ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УМОВ ВИКОРИСТАННЯ ЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ 

ПРОТЕЗІВ НА ОСНОВІ КЛІНІКО-ЛАБОЛАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 

У середині минулого століття було відзначено, що додавання в склад 

лікарських форм деяких полімерів, збільшує час їхнього знаходження  на 

поверхні слизової оболонки і підвищує ефективність терапії [42,44]. Із 

розвитком теорії мукоадгезії та вдосконалення практичних методів багато 

полімерів, дозволених до застосуванняв в фармації, а також нові матеріали та 

їхні суміші, були досліджені на наявність мукоадгезивних властивостей.  

Мукоадгезивний полімер повинен характеризуватися певними фізико-

хімічними властивостями, включаючи гідрофільність, велику кількість груп, 

здатних утворювати водневі зв'язки, рухливість ланцюгів, достатню для 

дифузії, як через слиз, так і епітеліальну тканину [64,76]. Здатність відтягувати 

воду з поверхні слизової в сухому вигляді веде до сильної початкового 

взаємодії [90,101]. При зволоженні мукоадгезивні полімери утворюють в'язкі 

речовини, що збільшує час їхнього перебування на поверхні слизової оболонки 

і сприяє виникненню адгезивних взаємодій. 

Дослідження фокусують свою увагу на розробці мукоадгезивних систем, 

що створюють контакт із поверхнею за рахунок ван-дер-ваальсових 

взаємозв’язків та  водневих зв’язків. Хоча дані сили є слабкими, достатньо 

сильна адгезія досягається за рахунок утворення численних контактів. 

Тому полімери з високою молекулярною масою і великою кількістю 

полярних груп (COOH та OH) характеризуються більш сильною мукоадгезією з 

мінімальною токсичністю. На сьогоднішній день хітозан є єдиним 

мукоадгезивним полімером, що володіє позитивно зарядженими групами з 

доведеною відсутністю токсичності [5].  
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Хітозан (2-аміно-2-дезокси-β-D-глюкан) – полімер, який одержують із 

компоненту екзоскелета членистоногих – хітину шляхом часткового або 

повного його деацетилювання. Даний полісахарид характеризується вираженою 

імунотропною дією, а також антибактеріальною, антиоксидантною, 

детоксикаційною, анальгезуючою та епітелізуючою здатністю [114]. 

Хітозан може бути попередником певного ряду глікозаміногліканів, 

хондроїтин-4-сульфату, хондроїтин-6-сульфату, кератан-сульфату, гіалуронової 

кислоти, що беруть участь у генерації та метаболізмі тканин, у тому числі 

кісткової, хрящової, епітелію слизової оболонки. Доведено, що хітозан 

доведено безпечний у плані токсичності. Він має хорошу біосумісність із 

тканинами, біодеградабельність та виражені сорбційні властивості [127]. 

Дослідження використання полікомпонентного засобу на основі хітозану 

в клініці ортопедичної стоматології, дасть змогу покращити адаптацію до 

знімних протезів хворих на міхурницю з акантолітичним ураження тканин 

протезного ложа, шляхом зменшення больових відчуттів, що виникають через 

контакт базису протеза та уражених ділянок, попередження виникнення 

віддаленого симптому Нікольського внаслідок механічного подразнення 

неуражених ділянок слизової базисом протеза та пришвидшення епіталізації і 

зменшення площі ерозій на слизовій. Наведений вище ефект є можливим 

завдяки таким властивостям запропонованого нами засобу як мукоадгезія, 

місцева анестезуюча та ранозагоювальна дія. Використання засобу створює 

буфер між протезом і протезним ложем, що дозволить значно зменшити вплив 

базису протеза на слизову оболонку.     

Під час дослідження, нами було проведено обстеження, лікування та 

клінічне спостереження за 86 хворими віком від 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.  
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У залежності від місцевої терапії акантолітичних уражень на слизовій та 

застосування рекомендацій з 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 (групу порівняння) 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 проводили за загальноприйнятою 

методикою. 

Другу групу (основну 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 проводили за запропонованою нами 

методикою, із використанням полікомпонентного засобу на основі хітозану та 

чіткого дотримання алгоритму використання знімних конструкцій зубних 

протезів.  

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.   

Для забезпечення можливості повноцінного використання знімних 

конструкцій зубних протезів хворими на акантолітичну міхурницію в період 

загострення, зокрема для забезпечення функції пережовування їжі, нами був 

розроблений та запропонований метод місцевої терапії акантолітичної 

міхурниці, а також рекомендації з використання знімних конструкцій зубних 

протезів для даного контингенту хворих.   

При акантолітичній міхурниці 51,80 % хворих висували скарги на 

підвищену чутливість зубів при первинному огляді. Серед причин підвищеної 

чутливості зубів та факторів, що її обумовлюють, є прогресуючий остеопороз 
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щелеп на фоні інтенсивної терапії глюкокортикостероїдами, що спричиняє 

оголення шийок зубів і рецесію ясен.  

У ряді випадків (66,08 %) хворих скаржилися на дискомфорт і хворобливі 

відчуття в яснах, неприємний запах із рота, рухомість зубів. Скарги на сухість 

ротової порожнини та кровоточивість ясен висували 51,80 % та 78,58 % хворих 

до лікування. Суб’єктивна оцінка хворими стану слизової оболонки ротової 

порожнини до лікування, та після місцевої терапії запропонованим нами 

методом в основній групі та групі порівняння показана на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Суб’єктивна оцінка хворими стану слизової оболонки ротової 

порожнини до лікування, та після місцевої терапії запропонованим нами 

методом в основній групі та групі порівняння. 

 

Частка хворих основної групи, після місцевої терапії запропонованим 

нами методом, що при первинному огляді висували скарги на сухість ротової 

порожнини, гіперестезію та кровоточивість знизилася до 44,45 %, 21,46 % та 

71,44 %, відповідно. Варто відмітити помітне зниження гіперестезії зубів, і 

відносно незначне зниження кровоточивості та сухості ротової порожнини, що 

вказує на кращу аналгезуючу дію запропонованого нами методу.  
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Патологічні зміни на слизовій оболонці ротової порожнини у хворих 

першої та другої групи, характерні для симпотомокомплексу акантолітичної 

міхурниці, ми спостерігали у всіх хворих у період загострення захворювання. 

Так, на рис. 4.2. та 4.3. бачимо клінічну картину проявів акантолітичної 

міхурниці на слизовій оболонці ротової порожнини в першу добу загострення 

захворювання та станом на 7-у добу загальної та місцевої терапії. Станом на 

першу добу (рис. 4.2), хворі висувають скарги на болісні відчуття під час 

здійснення жувальних рухів та, дискомфорт у стані спокою. Об’єктивно: 

виразки акантолітичного походження розташовані в різних анатомічних 

ділянках, а саме: слизова оболонка щоки, ретромолярний простір, м’яке 

піднебіння, частково задня стінка глотки. Ступінь важкості акантолітичного 

процесу визначений як «третій», середнє значення площі ураження слизової 

дорівнює 176 мм2, больовий синдром за візуально-аналоговою шкалою 

становить 6,7 см. Червона облямівка губ пересохла, вкрита кірками 

геморагічного та серозного походження.  

Станом на 7-у добу (рис. 4.3), після проведення комплексу загальної та 

місцевої терапії об’єктивно бачимо зниження площ ураження на слизовій 

оболонці до 82 мм2 та локалізацію ерозій на меншій кількості різних 

анатомічних ділянок, таких як слизова оболонка щоки по лінії змикання зубних 

рядів, межа твердого та мякого піднебіння. На дистальній сьінці глотки, та 

м’якому піднебінні, ураження слизової оболонки ротової порожнини не 

спостерігаються. Ерозії залишились тільки на слизовій оболонці щік та м’якому 

піднебінні і не спостерігаються в ретромолярному просторі та на задній стінці 

глотки. Ступінь важкості акантолітичного процесу визначався як «другий». 

Больовий синдром за візуально-аналоговою шкалою становив 4,2 см. Також 

відмічали відсутність кірок на червоній облямівці губ. Суб’єктивно хворі 

почуваються значно краще ніж станом на першу добу.         
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Рис. 4.2. Хвора Н. Клінічний стан слизової оболонки ротової порожнини 

станом на першу добу госпіталізації. 

 

Як бачимо на рис. 4.2, виразки акантолітичного походження розташовані 

в різних анатомічних ділянках, а саме: слизова оболонка щоки, ретромолярний 

простір, м’яке піднебіння, частково задня стінка глотки. З анамнезу було 

встановлено, що перші ураження в ротовій порожнині з’явились близько двох 

тижнів тому, але хвора не надала цьому значення, проте відмічала тенденцію до 

більшення площі уражень в ротовій порожнині, появою уражень, характерних 

для акантолітичної міхурниці на поверхні шкіри. Через різке посилення 

больового синдрому, хвора звернулась за допомогою. 

Червона облямівка губ пересохла, укрита кірками геморагічного та 

серозного походження. Хвора висуває скарги на больові відчуття під час 

прийому їжі, розмові, не використовує знімні ортопедичні конструкції, через 

різке підвищення больового синдрому під час введення повних знімних 

пластинкових протезів у ротову порожнину. Також хвора скаржиться на 

неможливість пережовування їжі, що обмежує її щоденний раціон та 

погіршення загального самопочуття. Стан слизової оболонки ротової 

порожнини хворої станом на 7-у добу госпіталізації  можемо бачити на рис. 4.3.  
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Рис. 4.3.  Хвора Н. Клінічний стан слизової оболонки ротової порожнини 

станом на 7-у добу госпіталізації. 

 

На рис 4.3 відмічали зміни на слизовій оболонці ротової порожнини у 

хворої станом на 7-у добу госпіталізації, якій проводився комплекс місцевої 

терапії проявів акантолітичної міхурниці, згідно з запропонованим нами 

методом.  Об’єктивно: виразки спостерігаються тільки на слизовій оболонці 

щік та м’якому піднебінні і не спостерігаються в ретромолярному просторі та 

на задній стінці глотки. Хвора відмічає зменшення площі уражень та їхньої 

кількості на слизовій оболонці ротової порожнині, зиження інтенсивності 

больового синдрому, появу апетиту. Відсутні кірки геморагічного та серозного 

походження на червоній облямівці верхньої губи. Хворій планується 

виготовлення нового повного знімного пластинкового протезу на верхню 

щелепу, та проведення навчання його використання, згідно з запропонованим 

нами методом та згідно з запропонованими нами рекомендаціями.  

Клінічний стан органів ротової порожнини до лікування та після місцевої 

терапії запропонованим нами методом в основній групі та групі порівняння 

представлений на рис. 4.4. 
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Рис. 4.4. Клінічний стан органів ротової порожнини до лікування та після 

місцевої терапії запропонованим нами методом в основній групі та групі 

порівняння.  

 

При огляді слизової оболонки ротової порожнини у хворих на 

акантолітичну міхурницю до лікування  в 71,44 % 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). Істотні зміни відзначалися у хворих при 

огляді язика: обкладеність білуватим нальотом, набряк, порушення смакових і 

тактильних відчуттів. Після лікування в основній групі дані показники 

знизилися до наступних значень: у 25,03 % хворих продовжували відмічати 

петехії, а в групі порівняння така частка хворих становила 39,3 %. Набряк язика 

та сухість губ після лікування знизилася до 16,10 %  та 28,60 % в основній та 

групі порівняння, відповідно, до 21,46 % та 48,23 % що характеризувало сухість 

губ в основній групі та групі порівняння, відповідно.  

Середнє значення показників візуально-аналогової шкали становило 

(4,76±0,56) 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 
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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.   Як видно з наведених 

діаграм (рис. 4.5 та 4.6), і в основній групі і групі порівняння показників 

візуально-аналогової шкали та площі ураження мали тенденцію до зниження.  
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Рис. 4.5. Динаміка показників візуально-аналогової шкали після місцевої 

терапії запропонованим нами методом в основній групі та групі порівняння. 

        

Це закономірно через посилення загальної глюкокортикостероїдної 

терапії, і зменшення проявів симптомів загострення. Окрім ефекту від загальної 

терапії, що проводилась хворим основної групи та групи порівняння, у хворих 

основної групи відмічали кращий терапевтичний ефект, у зв’язку з більш 

інтенсивним зниженням больового синдрому в перші дні загострення 

захворювання. Також ми спостерігали значне зменшення площі ураження в 

основній групи на 7-у і 14-у добу, що в свою чергу, призводить до зменшення 

інтенсивності больових відчуттів при користування знімними конструкціями 

зубних протезів у хворих основної групи. Відношення  середнього значення 

площі ураження хворих основної групи і групи порівняння становило 1,04 в 

першу добу, а станом на 7-у і 14-у добу площа ураження у хворих основної 

групи була нижчою в 1,29 та 1,84 раза, відповідно.   
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Рис. 4.6. Динаміка змін показників площі ураження слизової оболонки 

ротової порожнини після місцевої терапії запропонованим нами методом в 

основній групі та групі порівняння.   

 

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 

вираженими акантолітичним процесом, та значним погіршенням загального 

самопочуття хворих у зв’язку з різким збільшенням 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 зменшувалося 

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 зниження 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.  

Такий терапевтичний ефект можливий, завдяки мукоадгезії 

запропонованого нами методу, що дозволяє довше забезпечувати аналгезуючу 
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та ранозагоювальну дію та можливість значно зменшити негативний 

механічний вплив базису протеза на слизову оболонку. Динаміку показників 

площі ураження слизової оболонки ротової порожнини після місцевої терапії 

запропонованим нами методом в основній групі можемо побачити на рис. 4.7.  
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Рис. 4.7. Динаміка змін показників площі ураження слизової оболонки 

ротової порожнини після місцевої терапії запропонованим нами методом в 

основній групі в терміни від першої до 14-ї доби. 

 

Середні показники площі ураження слизової оболонки ротової 

порожнини в групі порівняння становили 179, 14 мм2 станом на першу добу 

загострення акантолітичної міхурниці. Станом на 7-у добу в групі порівняння 

середні значення площі ураження слизової оболонки ротової порожнини 

становили 165,23 мм2. На нижченаведеному графіку на рис. 4.8 

продемонстровано, як змінювалась площа ураження слизової в перші сім діб 

захворювання. Незначне зниження показників у цей період свідчить про 

недостатню ефективність загальноприйнятих методів місцевої терапії проявів 

акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці ротової порожнини.    Терміном 

від 7-ї до 14-ї доби різке зниження площі ураження пояснюється результатами 

ефективної загальної терапії, що забезпечувала ремісію захворювання та 

зниження його як загальних так і місцевих проявів.    
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Рис. 4.8. Динаміка змін показників площі ураження слизової оболонки 

ротової порожнини після місцевої терапії загальноприйнятими методами в 

групі порівняння в терміни від першої до 14-ї доби. 

 

  Середнє значення показників візуально-аналогової шкали в основній 

групі становило (4,76±0,56) см станом на  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. 

Зниження середніх показників показників візуально-аналогової шкали від 

першої до 7-ї доби відображається більш інтенсивно, порівняно зі зниженням 

від 7-ї до 14-ї доби. Цей зв’язок чітко відтворює показники зниження площі 

ураження як наслідок місцевої терапії ураження слизової оболонки ротової 

порожнини та загальної глюкокортикостероїдної терапії. Зниження значень 

показників візуально-аналогової шкали характеризує покращення та 

нормалізацію больового синдрому, що позитивно позначається на загальному 

самопочутті хворих, та дозволяє нормалізувати використання знімних 

ортопедичних конструкцій, що, у свою чергу, забезпечує якісний прийом їжі, та 

часткове зменшення скарг, пов’язане з неможливістю використання знімних 

ортопедичних конструкцій. Динаміка показників показників візуально-

аналогової шкали показана на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. Динаміка змін показників візуально-аналогової шкали в основній 

групі в терміни від першої до 14-ї доби. 

 

Як бачимо з наведеного вище графіку, дотримання запропонованих нами 

рекомендацій під час використання знімних протезів у поєднанні з 

застосуванням полікомпонентного засобу на основі хітозану, забезпечує 

зниження больових відчуттів, особливо, у перший тиждень загострення 

акантолітичної міхурниці, що має важливе значення не тільки для місцевої 

терапії даного захворювання, а й до загального самопочуття і результатів 

комплексної терапії.      

Відповідно до зниження показників площі ураження в групі порівняння 

також знижувалися показники візуально-аналогової шкали. Зниження рівня 

больових відчуттів у групі порівняння  пов’язане з проведенням комплексних 

заходів місцевої та загальної терапії за загальноприйнятими методиками. 

Станом на першу добу  середнє значення показників візуально-аналогової 

шкали в групі порівняння становило (5,07±0,36) (p<0,05)  см (рис 4.10). 

Терміном від першої по 7-у добу відмічалось плавне, незначне зниження 

показників візуально-аналогової шкали до середніх значень, рівних (4,45±0,45) 

(p<0,05) см. Терміном від 7-ї по 14-у добу значення різко зменшились до рівня 

(2,36±0,17) см станом на 14-у добу. Спочатку різке, а потім помірне зниження 

показників візуально-аналоговї шкали, що характеризують ступінь важкості 

больового синдрому у хворих першої групи в період від 7-ї до 14-ї доби, 
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пояснюється різким зниженням показників площі ураження слизових оболонок, 

шо є наслідком успішної загальної терапії акантолітичної міхурниці, і вказує на 

недосконалість загальноприйнятих місцевих методів терапій акантолітичної 

міхурниці. Хворі першої групи відмовлялись від використання знімних 

конструкцій зубних протезів протягом дня і використовували їх виключно під 

час прийому їжі, висуваючи при цьому скарги на болісні відчуття, 

неефективність пережовування їжі.       
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Рис. 4.10. Динаміка показників візуально-аналогової шкали в групі 

порівняння в терміни від першої до 14-ї доби. 

  

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, покращену 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 скарги на пов’язані больові 
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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 слизовій оболонці 

ротової порожнини, утруднений або неможливий прийом їжі, неможливість 

використовувати знімні конструкції зубних протезів через болісні відчуття, 

пов’язані з ними.  Візуально результати показано на рис. 4.11.  

 

Рис. 4.11. Кількість хворих із покращенням загального самопочуття 

станом на 7-у та 14-у добу, згідно з даними суб'єктивними опитування. 

 

Із наведених результатів можемо чітко простежити тенденцію до 

покращення суб’єктивного відчуття хворих основної групи, що користувалися 

знімними протезами, згідно з наведеними рекомендаціями. Покращення 

загального стану, безумовно, є наслідком стабільного зниження значень 

показників больового синдрому, та пов’язані з даними зниженням покращення 

в харчуванні і ступені індивідуального комфорту від використання знімних 

конструкцій зубних протезів. Покращення суб’єктивного відчуття в групі 

порівняння пояснюється загальноприйнятою місцевою та системною терапією 
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акантолітичної міхурниці. Позитивна динаміка в загальному самопочутті 

хворих, що користуються знімними протезами має важливе значення в 

психологічній адаптації до даних ортопедичних конструкцій (рис. 4.12).    
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Рис. 4.12. Динаміка кількості хворих із покращенням загального 

самопочуття терміном від першої до 14-ї доби, згідно з даними суб'єктивного 

опитування в першій та другій групі. 

 

Розробка і впровадження рекомендацій, щодо включення в  ортопедичне 

лікування знімними конструкціями зубних протезів у хворих з акантолітичним 

ураженням тканин протезного ложа, дасть змогу покращити якість життя 

хворих на акантолітичну міхурницю, шляхом збільшення об’єму повноцінного 

використання зубних протезів та зменшення больових відчуттів під час 

прийому їжі, у період загострення захворювання, а також надасть змогу 

лікуючому лікарю надати детальну і точну інформацію про особливості 

використання ортопедичних конструкцій у таких випадках та надати відповідні 

рекомендації.     
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Чимало форм захворювань слизової оболонки ротової порожнини 

відрізняються хронічним, часто рецидивуючим перебігом, супроводжуються 

вираженою клінічною симптоматикою, можуть обтяжувати перебіг системних 

захворювань, супроводжуються зниженням стоматологічних  показників якості 

життя [18]. Орієнтуючись на майже абсолютну ураженість дорослого населення 

карієсом і запальними захворюваннями пародонта, виявлені в ході клінічних 

епідобстежень [34] доволі низькі показники поширеності захворювань слизової 

оболонки ротової порожнини (стоматит – 4,78 %, червоний плоский лишай - 

0,49 %), які, на перший погляд, погано відображають гостроту проблеми. Однак 

облік клінічних ознак захворювань слизової оболонки ротової порожнини 

проводиться, здебільшого, згідно з даними візуального огляду, без проведення 

багаторівневої, ретельної діагностики, визначення клінічної форми і тяжкості 

перебігу захворювання, а також точного визначення та кодування елементів 

ураження, а тому отримані данні дуже часто мають здебільшого орієнтовний 

характер [55]. 

Аутоімунні бульозні дерматози – група набутих і спадкових 

аутоімунних захворювань шкіри та слизових оболонок, що часто призводять до 

інвалідизації, а також характеризуються підвищеною смертністю, основним 

проявом на шкірі і слизових оболонках яких є міхур, що формується в 

результаті порушень десмосомних міжклітинних контактів аутоімунного 

генезу. До найбільш поширених бульозних дерматозів належать акантолітична 

міхурниця, бульозний пемфігоїд Левера. Так, за даними ретроспективного 

дослідження, проведеного M. Ghiasi et al. у 2017 р, акантолітична міхурниця 

спостерігалася в 45,3 % випадків, бульозний пемфігоїд - у 48,3 % [116]. Головні 

складності ведення хворих з бульознимим дерматозами здебільшого 

обумовлені невчасністю постановки діагнозу, у тому числі, у зв'язку із 

різноманітною клінічною картиною дерматозів, поступовим наростанням 

проявів симптомів захворювання, первинним зверненням хворих за медичною 
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допомогою до лікарів різних спеціальностей, їхньою низькою настороженістю 

щодо аутоімунних бульозних дерматозів і, як наслідок, діагностичними 

помилками. Помилки в ранній діагностиці та диференційній діагностиці 

дерматозів призводять до різкого погіршення стану хворого, розповсюдження 

процесу. За даними Е.А. Баткаева і ін. [122], діагноз вульгарної міхурниці на 

первинному прийомі був запідозрений лише в 41,6 % хворих, у 25,0 % діагноз 

встановлено лише через місяць, у 33,3 % - через 6 місяців із моменту звернення 

за медичною допомогою [36]. 

Для акантолітичної міхурниці характерні наступні клінічні симптоми, 

які лікар-стоматолог повинен використовувати для діагностики та 

диференційної діагностики захворювання: позитивний симптом Нікольського 

(при терті здорової на вигляд слизової оболонки або шкіри відбувається 

відшарування поверхневих шарів епітелію з утворенням пухирів або ерозій), 

«крайовий» симптом Нікольського (при потягуванні за обривки міхура епітелій 

відшаровується за межі видимої ерозії), симптом Асбо-Хансена (при натисканні 

на міхур площа його збільшується) [100]. 

Однак окрім найбільш поширених клінічних форм, при акантолітичній 

міхурниці можуть спостерігатися обмежені висипання. Так, наприклад за 

даними Е.А. Баткаєва і ін. [36], було відзначено, що при первинному зверненні 

хворих з акантолітичною міхурницею до лікаря-стоматолога в 2/3 випадків 

енантему в ротовій порожнині, через відсутність характерних міхурів на 

слизовій оболонці, були помилково визначені як прояви афтозного стоматиту 

[29]. 

За даними літературного огляду, наведеного в журналі Actas Dermo-

Sifiliográficas, у 60,0 % хворих на акантолітичну міхурницю, спостерігалося 

ураження шкіри і слизових оболонок, у 30,0 % - лише ураження шкірних 

покривів, у 10,0 % - ураження лише слизових оболонок [137]. При цьому 

акантолітична міхурниця в 67,0-85,0 % випадків дебютує на слизовій оболонці 

ротової порожнини, у ділянці ретромолярного простору і зіву, тривалий час 

залишаючись єдиним проявом захворювання [119]. 
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Лікар-стоматолог одним із перших стикається з даним захворюванням. 

Однак, незважаючи на характерні скарги, що змушують хворих звернутися за 

медичною допомогою, у тому числі, біль у горлі при прийомі їжі, розмові, 

відчуття печії, дискомфорту, дисфагії, неможливості використання знімних 

конструкцій зубних протезів, неприємний запах із ротової порожнини, 

гіпосалівація, наявність яскраво-червоних ерозій у ротовій порожнині, 

облямованих обривками епітелію (залишки міхура), що кровоточать при 

подразненні шпателем, спостерігаються численні діагностичні помилки. 

Клініцисти відзначають, що хворі тривалий час отримують лікування з приводу 

таких діагнозів, як афтозний стоматит, кандидоз слизових оболонок, ерозивно-

виразкова форма червоного плоского лишаю, що призводить до прогресування 

захворювання і залучення до патологічного процесу шкірних покривів та 

слизових оболонок очей, носа, стравоходу, геніталій. У вітчизняній літературі 

відомості про частоту і характер залучення даних слизових оболонок висвітлені 

недостатньо, є лише поодинокі дослідження [11]. 

Аналіз потреби в ортопедичній допомозі при частковій втраті зубів у 

населення України, проведений В.А. Лабунцем [109] дозволив встановити, що 

часткові дефекти зубних рядів мали 74,1 % на 1000 обстежених. Фіксація 

знімних протезів становить собою складну біомеханічну проблему і має 

вирішувати такі завдання: фіксувати протез від зміщення у вертикальному і 

горизонтальному напрямках; запобігати шкідливій дії знімного протеза на 

опорні зуби і тканини протезного ложа; відповідати естетичним вимогам; не 

викликати у хворого негативного ставлення до знімної конструкції. Проблема 

фіксації знімних пластинкових протезів була та залишається маловивченою. 

Особливе значення для запобігання ускладненням ортопедичного 

лікування знімними конструкціями зубних протезів має підготовка протезного 

ложа перед ортопедичним лікуванням, зокрема й хірургічне вирівнювання 

гребенів, що забезпечує успіх фіксації протеза та профілактики протезного 

стоматиту. Спеціалізовані лікувально-профілактичні методи спрямовані на 
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нейтралізацію побічної дії базису протеза, а також на корекцію основних 

патогенних факторів [111]. 

До спеціальних лікувально-профілактичних заходів належить 

зменшення безпосереднього контакту базису протеза зі слизовою оболонкою. У 

цих випадках використовують різні засоби, зокрема екранування базису 

протеза, спеціальні гігієнічні речовини для догляду за протезами, септичні 

полоскання ротової порожнини, низка ізоляційних прокладок та підвищення 

захисних сил організму шляхом вживання препаратів адаптогенної дії [112]. 

Аналізуючи отримані дані, основним критерієм відмови від 

користування знімними конструкціями зубних протезів хворих з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа були скарги на різке 

посилення больових відчуттів під час використання протеза, погіршення 

епітеаліазіції існуючих ерозій на слизовій оболонці ротової порожнини в місцях 

контакту з базисом протеза, та утворення нових ділянок ураження внаслідок 

спричинення маніфестації віддаленого симптому Нікольського внаслідок 

механічного впливу базису протеза на візуально неуражену слизову.   

Також, на нашу думку, важливим критерієм діагностики проявів 

акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці ротової порожнини є 

визначення ступеня важкості акантолітичного процесу. Встановлення даного 

критерію дозволяє диференціювати різні ступені прогресування як системного 

захворювання, так і його проявів на слизовій, що, у свою чергу, слугує 

маркером успішності загальної та місцевої терапії акантолітичної міхурниці, а 

також критерієм у підході до ортопедичного лікування знімними 

конструкціями зубних протезів даного контингенту хворих, надання їм 

рекомендацій із використання даних конструкцій, пов’язаних із реальною 

клінічною картиною, вибором місцевої терапії уражень слизової оболонки 

ротової порожнини.  

Метою нашого дослідження було підвищення ефективності 

ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів  хворих з 

акантолітичним ураженням тканини протезного ложа шляхом удосконалення 
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методів діагностики, профілактики та використання знімних конструкцій 

зубних протезів.   

Для реалізації поставленої мети та вирішення завдань за допомогою 

загальноприйнятих та запропонованих нами клінічних та лабораторних методів 

дослідження було обстежено 86 хворих: 56 хворих з акантолітичним ураженням 

тканин протезного ложа віком від 45 до 85 років. Із них 35 (62,51 %) – жінки і 

19 (33,95 %) – чоловіки. Тривалість захворювання складала (11,74 ± 1,53) років. 

Також було обстежено 30 пацієнтів, що потребували ортопедичного лікування 

без соматичної патології, що складали собою контрольну групу. 

Для оцінки стану протезного ложа використовувались наступні методи 

клінічного обстеження: опитування  хворих на акантолітичну міхурницю 

(скарги, анамнез захворювання, анамнез життя, алергологічний анамнез); 

об’єктивні методи обстеження (зовнішній огляд, огляд ротової порожнини). 

Також використовували спеціальні методи клінічного обстеження спеціальні 

клінічні методи обстеження зубів, тканин пародонта та слизової оболонки 

ротової порожнини (індексна оцінка гігієнічного стану та тканин пародонта: 

індекс ОНІ-S Green-Vermillion, індекс кровоточивості РВІ за Muhlemann, 

обстеження наявних ортопедичних конструкцій, Визначення та встановлення 

ступеня важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової 

порожнини у хворих на акантолітичну міхурницю за запропонованим нами 

способом. (патент № 101844, МПК (2015.01) А61В 5/00 А61В 13/00  «Спосіб 

визначення та встановлення ступеня важкості акантолітичного процесу на 

слизовій оболонці ротовї порожнини у хворих на акантолітичну міхурниці» 

[73], визначення площі ураження слизової оболонки ротової порожнини за 

модифікованим методом О.С. Гілевої [21] оцінка больового синдрому, за 

методом візуально-аналогової шкали (Visual Analogue Scale) (VAS) [151]. 

У залежності від наявності соматичної патології, місцевої терапії 

акантолітичних уражень на слизовій оболонці ротової порожнини та методами 

використання знімних конструкцій зубних протезів, хворі були розділені на 3 

групи. Першу (групу порівняння) склали 28 хворих ортопедичне лікування 
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знімними протезами яким проводилось за загальноприйнятою методикою. 

Другу групу склали 28 хворих, яким ортопедичне лікування знімними 

протезами проводилось за вдосконаленою методикою (основна група). 

Контрольну групу склали 30 пацієнтів без соматичної патології. 

У ході дослідження було встановлено, що звичайна міхурниця була 

діагностована в 48 хворих, що складало 85,72 % від обстежених з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа, на частку себорейної 

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

та листоподібною формою було 1 та 0 відповідно, що свідчило про 

малопоширеність даних морфопатогенетичних  форм захворювання.  

Нами було прийнято рішення вважати основними критеріями включення 

в дослідження наявність саме акантолітичного ураження слизової оболонки 

ротової порожнини, спричиненого розвитком та загостренням процесу 

акантолізу, що є головним і характерним патогенетичним фактором у розвитку 

быльшості 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;  

Встановлення кількісного та якісного еквіваленту видів ортопедичних 

конструкцій у ротовій порожнині та термінів їхнього використання дозволили 

нам чітко продемонструвати поширеність проблематики якісного 

ортопедичного лікування хворих на акантолітичну міхурницю, а особливо  - 

висвітлити критично низьку кількість згадок про ортопедичне лікування таких 

хворих у наявній літературі. 

Частка незнімних конструкцій в обстежених хворих скаладала 53,73 %. 

Частка знімних ортопедичних конструкцій складала лише 21,46 %.  Низька 

кількість знімних ортопедичних конструкцій указувала на складність 

використання даних конструкцій хворими на акантолітичну міхурницю. Також 
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на це вказувала висока частка осіб, що потребували ортопедичного лікування  

(39,31 %). 

При аналізі дефектів зубних рядів на основі класифікації Кенеді в 

обстежених першої та другої групи, окремо для верхньої щелепи та для 

нижньої щелепи, нами було встановлено, що частка дефектів зубних рядів на 

верхній щелепі першого класу за Кенеді становила 35,74 %, частка дефектів 

зубних рядів на верхній щелепі другого класу за Кенеді складала 17,89 %, 

третього класу – 10,75 % та четвертого класу – 12,53 % хворих з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа. Для нижньої щелепи 

розподіл дефектів зубних рядів за Кенеді становив: перший клас – 32,17 %, 

другий клас – 32,17 %, третій клас – 14,32 %, четвертий клас – 7,18 %. 

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 % або 8 осіб. Для повноцінного обстеження даного контингенту хворих, 

ми використовували індекс нальоту на язиці за Winkel –WTC (Winkel Tongue 

Coating) [98]. 

У ході дослідження проведено аналіз суб'єктивної та об’єктивної  оцінки 

стану тканин протезного ложа, наведені результати клінічного огляду та 

частоти різних патологій із боку слизової оболонки ротової порожнини в 

групах обстежених, проведена порівняльна оцінка стоматологічних показників. 

При огляді слизової оболонки ротової порожнини у хворих з 

акантолітичною міхурницею в 71,44 % 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 у 66,08 % випадків) Встановлено, що у хворих на акантолітичну 

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

випадків відзначається сухість ротової порожнини. 

Патологічні зміни на слизовій оболонці ротової порожнини у хворих 

першої та другої групи, характерні для симпотомокомплексу акантолітичної 

міхурниці, ми спостерігали у всіх хворих у період загострення захворювання. Так, 
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у 71,44 % хворих, елементи ураження, характерні для акантолітичної міхурниці, у 

період загострення спочатку з’являлись на слизовій оболонці ротової порожнини. 

Було діагностовано позитивний симптом Нікольського в усіх хворих на 

початковій стадії загострення. Встановлюючи частоту локалізації елементів 

ураження на різних анатомічних ділянках ротової порожнини, ми визначили, 

найбільш часто вражалися ясна коміркового відростка верхньої щелепи (82,15 %). 

Тверде піднебіння вражалося в 71 % випадків, тверде та мяке піднебіння у 16 %, 

слизова оболонка щоки - у 64,30 %, слизова щоки по лінії змикання зубних рядів -

у  44,66 %, задня стінка глотки - у 8,96 %, ясна коміркової частини нижньої 

щелепи  - у  58,94 %, під’язикова ділянка - у 51,80 % та ретромолярний простір - у 

66,08 % випадків.    

У ході дослідження, нами була проведена індексна оцінка стану гігієни 

ротової порожнини та індексна оцінка стану тканиин пародонта.  Так, хворих 

на акантолітичну міхурницю, рівень гігієни значно гірший ніж у контрольній 

групі (2,3±0,66 - 1,67±0,14 за ІГФВ та 2,21±0,61 - 1,6±0,13 за ОНІ-s, (p<0,05)), 

відповідно. Зміна стану тканин пародонта, згідно з індексною оцінкою та 

тривалістю соматичного захворювання, у порівнянні з контрольною групою 

вказувала на глибоке ураження пародонта і зниження здатності до регенерації 

тканин протезного ложа зі збільшенням тривалості перебігу захворювання 

(3,4±0,75 – <5 р.; 4,0±0,8 – >10; 1,0±0,1 – контрольна група – Індекс 

кровоточивості (p<0,05) 2,78±0,70<5 р; 3,36±0,73 - >10; 1.72±0,15) – контрольна 

група – РІ (p<0,05)). 

Для визначення та встановлення ступеня важкості акантолітичного 

процесу, ми використали запропонований нами спосіб визначення та 

встановлення ступеня важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці 

ротової порожнини. Проаналізувавши отримані результати, ми встановили, що 

найчастіше зустрічається другий ступінь важкості акантолітичного процесу 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. Дані результати підтверджують ефективність запропонованого 



123 
 

нами діагностичного методу та важливість діагностики ступеня важкості 

акантолітичного процесу у хворих на акантолітичну міхурницю, для 

підтвердження вибору місцевої та загальної терапії, та моніторингу її 

ефективності.  

Для можливості глибшої оцінки показн иків індексів гігієни ротової 

порожнини, та пародонтальних індексів, нами було здійснена порівняльна 

характеристика даних у хворих на акантолітичну міхурницю із різними 

ступенями важкості акантолітичного процесу. Визначення стану гігієни ротової 

порожнини за ОНІ-s, ми отримали наступні дані: (2,01±0,73), (2,43±0,23), 

(2,54±0,15) (p<0,05) бала у хворих із першим, другим та третім ступенем 

важкості акантолітичного процесу, відповідно, а згідно з оцінкою за ІГФВ, 

рівень гігієни становив (2,22±0,42), (2,63±0,76) та (2,77±0,18) бала (p<0,05), 

відповідно.  

Нами було встановлено, що кількісна оцінка пародонтальних індексів 

змінюється зі збільшенням ступеня важкості акантолітичного процесу. Так, 

індекс кровоточивості (ІК) у середньому становив (3,3±0,74) (p<0,05) бала у 

хворих з першим ступенем важкості акантолітичного процесу, (4,0±0,8) (p<0,05)  

бала у хворих із другим ступенем важкості акантолітичного процесу, та (4,3±1,1) 

(p<0,05)  бала із третім ступенем важкості акантолітичного процесу, відповідно, у 

порівнянні з контрольною групою (1,0±0,1). Значення індексу PMA, згідно з 

результатами нашого дослідження, становили (24%±1,2) %, (26%±1,34) %, 

(27%±1,46) %, (p<0,05)  у хворих із першим, другим та третім ступенем важкості 

акантолітичного процесу, у порівнянні з контрольною групою (5%±1,3)%. Дані РІ 

індексу змінювались від (2,65±0,67) (p<0,05)  бала для хворих із першим ступенем 

важкості акантолітичного процесу до (3,32±0,45) (p<0,05)  бала та (3,43±0,11) 

(p<0,05)  бала для хворих із другим і третім ступенем важкості, у порівнянні з 

контрольною групою (1.72±0,15).    

Також у ході дослідження, нами відмічено, що середнє значення площі 

ураження слизової оболонки ротової порожнини збільшується майже вдвічі, зі 

збільшенням ступеня важкості акантолітичного процесу. Середнє значення 
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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  ІК та PI становили (3,3±0,74) та (2,12±0,77) бала, відповідно (p<0,05). 

Із збільшенням площі ураження, значення індексів поступово погіршувались до 

(4,2±0,8) та (3,45±0,51) бала (p<0,05) у хворих із площею ураження слизової 

оболонки ротової порожнини ≥50 мм2. У хворих із площею ураження ≥100  мм2 

значення індексів ІК та PI становили (4,3±1,2) та (3,57±0,13) бала (p<0,05),  а у 

хворих із середнім значенням площі ураження ≥150  мм2 – (4,6±1,4) та 

(3,76±0,12) бала (p<0,05), відповідно. 

У ході дослідження нами було діагностовано повну відсутність зубів у 8 

хворих на акантолітичну міхурницю. У 4 із них ми визначили ступінь важкості 

акантолітичного процесу як другий, середнє значення ураження на слизовій 

оболонці ротової порожнини для 1 з них становило ≥50 мм2, а значення індексів 

гігієни – (1,8±0,47) та (0,66±0,011) (p<0,05). У 3 хворих середнє значення 

ураження слизової оболонки ротової порожнини становило менше ≤50 мм2 а 

занчення індексів гігєни становили (1,6±0,52) (1±0,019) (p<0,05), (2,2±0,59) 

(0,83±0,016) (p<0,05), (2,8±0,64) (0,83±0,016) (p<0,05). У 2 хворих було 

діагностовано третій ступінь важкості акантолітичного процесу та середнє 

значення ураження на слизовій оболонці ротової порожнини ≥100 мм2. 

При проведенні досліджень станом на першу, сьому та чотирнадцяту 

доби в період загострення акантолітичної міхурниці в основній групі після 

застосування, запропонованого нами комплексу місцевої терапії та алгоритму 

використання ортопедичних конструкцій, нами були відмічені зміни в рівні 

концентрації СРБ у ротовій рідині хворих. Так, станом на першу добу, рівень 
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концентрації СРБ ≥ 384 (мг/мл) визначався в 43 хворих, а рівень концентрації 

СРБ ≥  192 (мг/мл)  у 8 хворих. Вищенаведені дані також характеризували 

ступінь важкості акантолітичного процесу рівня II та III відповідно. Станом на 

7-у добу, рівень концентраці СРБ знижувався до значень ≥24 і ≥48(мг/мл), а на 

14-у добу до значень ≥12 і ≥24(мг/мл). 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 у 42,85% - ≥24 (мг/мл). Станом на 14-у добу у 85,71 % хворих на 

акантолітичну міхурниці діагностували перший (I) ступінь важкості 

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

Отримані результати показали, що зміна рівня pH у ротовій рідині 

хворих на акантолітичну міхурницю відповідає змінам ступеня важкості 

акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової порожнини, а також із 

зміною рівня концентрації СРБ. Станом на першу добу загострення, рівень pH 

ротової рідини становив (7,59±0,18) (p<0,05) і поступово знижувався до 

(7,11±0,31) (p<0,05) на 7-у добу і до (7,02±0,27) (p<0,05) на 14-у добу, 

відповідно. 

Після застосування, запропонованого нами комплексу місцевої терапії та 

алгоритму використання ортопедичних конструкцій, під час огляду слизової 

оболонки ротової порожнини ми відмитили різницю між основною групою та 

групою порівняння. Так, станом на 7-у добу загострення, скарги петехії 

висували 25,03 % хворих основною групи, а в групі порівняння цей показник 

становив 39,3 %. Набряк язика та сухість губ після лікування знизилася до   

16,10 %, 28,60 % та 21,46 %, 48,23 % в основній групі та групі порівняння, 

відповідно. Схожою залишалась динаміка зменшення площі ураження в 

основній групі. Так, станом на першу добу, в основній групі середній показник 

площі ураження слизової оболонки ротової порожнини становив 186,43 мм2 , а 

в групі порівняння 179,14 мм2. Станом на 7-у добу ми відмічали більш 

інтенсивне зменшення площі ураження в основній групі, що становила           

127,56 мм2, у той час, як показники групи порівняння становили 165,23 мм2. 

Станом на 14-у добу показники середнього значення площі ураження слизової 
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поверхні ротової порожнини становили 25,46  мм2та 46,38 мм2 відповідно, що 

дає нам підставу стверджувати ефективність запропонованого нами методу 

місцевої терапії акантолітичної міхурниці. 

Визначення больового синдрому, нами проводилось із використанням 

візуально-аналогової шкали (ВАШ) (оцінювалась суб'єктивні відчуття 

інтенсивності болю) (Visual Analogue Scale (VAS )[151]. Середнє значення 

ВАШ, після застосування, запропонованого нами комплексу місцевої терапії та 

алгоритму використання ортопедичних конструкцій, становило (4,76±0,56) см 

(p<0,05) 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) см (p<0,05), відповідно. Згідно з 

нашими спостереженнями, зниження середніх показників показників візуально-

аналогової шкали від першої до 7-ї доби відбувалось інтенсивніше, порівняно зі 

зниженням від 7-ї до 14-ї доби.  У хворих групи порівняння середнє значення 

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

(2,36±0,17) см (p<0,05) на 7-у і 14-у добу, відповідно.  

Частка хворих основної групи, після використання комплексу місцевої 

терапії запропонованим нами, що при первинному огляді висували скарги на 

сухість ротової порожнини, гіперестезію та кровоточивість знизилася до            

44,45 %, 21,46 % та 71,44 % хворих. У 25,03 % хворих ми продовжували 

відмічати петехії, а в групі порівняння така частка хворих становила 39,3 %. 

Набряк язика та сухість губ після лікування знизилась до 16,10 %  та 28,60 % в 

основній та групі порівняння, відповідно, до 21,46 % та 48,23 % . 

Покращення самопочуття за даними суб’єктивного опитування в 

основній групі відзначалось у 20 хворих, що складало 71,42 % на 7-у добу і в               

27 хворих на 14-у добу, що складало 96,42 %. У групі порівняння, хворі, які  

суб’єктивно краще почувались складали 35,71 % на 7-у добу і 57,14 % на 14-у 

добу, відповідно.      

Таким чином, виконання запропонованих нами рекомендацій під час 

використання знімних конструкцій зубних протезів у поєднанні з 

застосуванням запропонованого нами комплексу місцевої терапії проявів 
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акакнтолітичної міхурниці, забезпечує зниження больових відчуттів, 

зменшення площі ураження слизової оболонки ротової порожнини, зниження 

ступеня важкості акантолітичного процесу, покращує загальний місцевий 

стоматологічний статус хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного 

ложа. Найбільш відчутно результати відображаються в перший тиждень 

загострення акантолітичної міхурниці, що має важливе значення не тільке для 

місцевої терапії даного захворювання, а й до загального самопочуття і 

результатів комплексної терапії.  
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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 
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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, хворі, які  

суб’єктивно краще почувались складали 35,71 % на 7-у добу і 57,14 % на 14-у 

добу, відповідно. 
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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 

 убних тки   тний засіб на основі хітозану на слизову оболонку або 

безпосередньо на базис протеза, після чого продовжити його використання. 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1.  Геник БЛ, Рожко ММ. Клінічне вивчення стану тканин протезного 

ложа у хворих на акантолітичну міхурницю, що потребують ортопедичного 

лікування. Науково практична конференція з міжнародною участю 

«Прикарпатські дерматовенерологічні дні». 15-16 травня (2014): 3 (Здобувач 

провів клінічні, дослідження і статистичну обробку, аналізував одержані дані; 

проф. М. М. Рожко надавав консультативну допомогу).  

2. Геник БЛ, Рожко ММ. Клінічне визначення ступеня важкості 

акантолітичного процесу на слизовій оболонці протезного ложа за 

вдосконаленим способом у хворих на акантолітичну міхурниці. Тези доповідей 

звітно-наукової практичної конференції лікарів-інтернів за 2014-2015 

навчальний рік. (2015): 61 (Здобувач провів клінічні, дослідження і 

статистичну обробку, аналізував одержані дані; проф. М. М. Рожко надавав 

консультативну допомогу). 

3.  Геник БЛ, Рожко ММ. Рекомендації щодо включення до протоколу 

ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів у хворих на 

акантолітичну міхурницю. Тези доповідей звітно-наукової практичної 

конференції лікарів-інтернів за 2017-2018 навчальний рік. (2018): 83-84 

(Здобувач провів клінічні, дослідження і статистичну обробку, аналізував 

одержані дані; проф. М. М. Рожко надавав консультативну допомогу). 

4. Геник БЛ, Рожко ММ. Порівняльна оцінка використання 

полікомпонентного засобу на основі хітозану у хворих з акантолітичним 

ураженням тканин протезного ложа для забезпечення умов використання 

знімних конструкцій зубних протезів. Тези доповідей 87-ї науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в 

медицині» (2018): 77 (Здобувач провів клінічні, дослідження і статистичну 

обробку, аналізував одержані дані; проф. М. М. Рожко надавав 

консультативну допомогу).  
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Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

1. Пат. на корисну модель № 101844 Україна, МПК (2015.01) Геник БЛ, 

Рожко ММ, Михайленко ТМ. Спосіб визначення та встановлення ступеня 

важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової порожнини у 

хворих на акантолітичну міхурницю. Заявл. 20.02.2015; опубл. 12.10.2015, бюл. 

№ 19 (Здобувач здійснив збір матеріалу, аналізував одержані дані, розробив і 

написав патент; проф. М. М. Рожко та проф. Михайленко Т.М. надавали 

консультативну допомогу). 
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Додаток Б 

Карта  

стоматологічного обстеження №_____ 

 

1.Паспортні дані: 

            1.1. ПІП__________________________ 

            1.2. Вік за ВООЗ 

                     1.2.1.    0 – 21р. 

                     1.2.2.    21 – 29р.  

                     1.2.3.    30 – 44р. 

                     1.2.4.    45 – 59 р. 

2. Стать: 

            2.1. Ч 

            2.2. Ж  

3. Місце проживання:  

            3.1. Місто  

            3.2. Село 

4. Професія: 

        4.1. шкідлива   

        4.2. нешкідлива 

5. Наявність дерматологічної патології:  

            5.1. Акантолітична  міхурниця: 

       5.1.1. Вегетуюча форма 

       5.1.2. Вульгарна 

       5.1.3. Листовидна 

       5.1.4. Себорейна     

  6. Наявність ортопедичних конструкцій в ротовій 

порожнині: 

        6.1. Знімні: 

              6.1.1. Часткові знімні пластинкові 

протези 

              6.1.2. Повні знімні протези 

              6.1.3. Бюгельні протези 

        6.2.Незнімні: 

              6.2.1. Паяні мостопдібні протези 

              6.2.2. Суцільнолиті мостоподібні 

протези 

              6.2.3. Коронки 

              6.2.4. Інше 

 7. Термін користування ортопедичними 

конструкціями: 

            7.1. 6 місяців 

            7.2. 1 рік 

            7.3. 3 роки 

            7.4. 6 років 

8. Пародонтальний індекс PI (Russell AL, 1956) 

(бали): 

     8.1.  - 0–0,1 

     8.2.  - 0,1–1,0 

     8.3.  - 1,5–4,0 

     8.4.  - 4,0 – 8,0 

 

9. Спрощений індекс гігієни порожнини рота 

 (OHI-S) JC Green, JK Vermillion (1964): 

9.1. Хороший  

9.2. Задовільний 

9.3. Поганий 

 

10. Індекс гігієни Федорова-Володкіної (ІГФВ) 

(бали): 

10.1. - 1,1 – 1,5 

10.2. - 1,6 – 2,0  

10.3. - 2,1 – 2,5 

10.4. - 2,6 – 3,4 

10.5. - 3,5 – 5,0 

11. Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 

(PMA): 

11.1. Немає запалення;  

11.2. Запалення ясенного сосочка;  

11.3. Запалення маргінальних ясен;  

11.4. Запалення альвеолярних ясен. 

12. Індекс кровоточивості (ІК, ВООЗ, 1977) (бали): 

     12.1 - 2 

     12.2 - 4 

     12.3 – 8 

 

13. Наяність симптому Нікольського: 

13.1. Позитивний 

13.2. Негативний 

14. Ступінь важкості акантолітичного процесу. 

      14.1. - перший  

      14.2. - другий 

      14.3. - третій 

 

15. Площа ураження СОПР за методом О.С. 

Гілевої.  ________________ 

 

 

 

 

 

 

Зубна формула  

                

                

                

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Додаток В 
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Додаток Д 
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Додаток Ж 
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Додаток З 
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Додаток К 
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Додаток Л 
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Додаток М 
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Додаток Н 
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Додаток П 
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Додаток Р 

 


