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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Підвищення стоматологічного здоров’я населення України шляхом 

ортопедичного лікування часткових та повних дефектів зубних рядів – важливий напрямок у роботі 

науковців, лікарів-практиків та організаторів медичної стоматологічної служби. Ураховуючи рівень 

потреби в часткових та повних знімних пластинкових протезах (ЗПП), відповідно 140,27 та 76,42 

одиниць на 1000 обстежених осіб (В. А. Лабунець, 2006), питому вагу їхнього виготовлення (25,2%–

25,3%) серед інших видів ортопедичних конструкцій в Україні (Ю. В. Вороненко, 2014) та об’єм 

успішно розроблених і впроваджених у практику сучасних методів лікування, адаптації до знімних 

конструкцій пластинкових протезів (ЗКПП) (М. Я. Нідзельський, 1996; В. І. Гризодуб, 2011; М. М. 

Рожко, 2012), недостатньо розробленим вважаємо профілактичний напрямок – забезпечення 

оптимального рівня гігієни ротової порожнини (ГРП) у пацієнтів, які користуються ЗКПП. У клініці 

ортопедичної стоматології важливу роль відводять попередженню ускладнень зі сторони тканин 

протезного ложа, що виникають при недостатній ГРП (В. Н. Копейкин, 2003). 

Відомо різні схеми гігієнічного догляду за ротовою порожниною і знімним протезом (Н. Г. 

Аболмасов, 2003; М. М. Рожко, В. П. Неспрядько, 2003; С. Б. Улитовский, 2003, 2009). Проте автори 

наводять рекомендації узагальнюючого характеру, недостатньо враховують комплекс діагностичних 

заходів та професійної гігієни. Найбільша кількість досліджень стосується вивчення наявних 

гігієнічних засобів як по догляду за ротовою порожниною, так і за знімними протезами відповідно до 

певної конкретної клінічної ситуації чи встановлення переваги лише одного гігієнічного засобу – 

досліджуваного або розробленого авторами (М. Я. Нідзельський, О. І. Девдера, 2007; Л. Р. Сарап,         

Л. Ю. Бутакова, 2007; С. Е. Жолудев, 2008; О. І. Девдера, 2010). Важливою проблемою постає 

відсутність комплексних гігієнічних індексів для оцінки гігієнічного стану зубів, незнімних та 

знімних конструкцій, язика, рівня озостомії. Оцінку цих факторів проводять окремо, що дає 

фрагментарну уяву про гігієнічний стан ротової порожнини (ГСРП) (С. Б. Улитовский, 2009; М. Р. 

Казанский, Г. Д.Ахмедов, 2011). 

При вивченні мікрофлори увага науковців найбільше зосереджена на її корекції під час 

розробки гігієнічних засобів, при діагностиці та лікуванні протезних стоматитів, у період адаптації, 

під час порівняння різних конструкційних матеріалів (Т. Н. Климова, 2005; М. А. Маренкова, 2007;   

А. М. Сафаров, 2010; І. В. Палійчук, 2013). Проте подальшого вивчення потребує використання 

показників мікрофлори ротової порожнини для об’єктивної діагностики гігієнічного стану, а також із 

метою мікробіологічного обґрунтування заходів щодо його покращення в пацієнтів, які користуються 

ЗПП. 

Недостатніми залишаються відомості щодо вивчення динаміки зміни показників метаболізму, 

реологічних властивостей ротової рідини в пацієнтів, які користуються ЗКПП та мають різний рівень 

ГРП (И. М. Быков, A. A. Ладутько, 2008; Л. В. Бельская, 2008; Л. В. Бельская, О. А. Голованова, 2008; 
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М. Н. Мищенко, 2008; Ю. Г. Романова, 2010; А. А. Ладутько, Н. И. Быкова, 2010; Ф. Н. Гильмиярова, 

2011; Е. В. Гизей, 2013). 

Подальшого вдосконалення потребують заходи професійної гігієни: ультразвукове очищення та 

дезінфекція ЗПП, озонотерапія тканин протезного ложа, використання пробіотиків із метою 

покращення ГСРП (J. P. Burton, 2005, 2006; И. И. Соколова, К. С. Скидан, 2010; Н. В. Шаковец, 2011;). 

Не розроблено диференційний підхід до вибору гігієнічних засобів для пацієнтів, які 

користуються ЗПП, з огляду на негативну дію зубних паст із вмістом сильних антибактеріальних 

агентів (К. Н. Косенко, Т. П. Терешина, О. В. Гончаренко, 2007, 2008; О. В. Гончаренко, 2008). 

Ураховуючи наведене, вважаємо актуальним, своєчасним та таким, що має пріоритетний 

науково-практичний напрямок, створення, упровадження та встановлення ефективності нової 

комплексної діагностико-лікувально-реабілітаційної системи ГРП у пацієнтів, які користуються 

ЗКПП. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є 

фрагментом комплексних науково-дослідних робіт кафедри стоматології післядипломної освіти ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України: «Вивчення стану 

стоматологічного здоров’я населення Західного регіону України та розробка пропозицій щодо його 

збереження і покращення» №ДР 0107U004631(замовлення МОЗ України 2007-2010 рр.); «Розробка 

методів діагностики лікування та профілактики стоматологічних захворювань у населення, що 

проживає в екологічно несприятливих умовах», №ДР 011U003681 (замовлення МОЗ України 2011-

2013 рр.); «Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування 

стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп», №ДР 0114U001788, (замовлення МОЗ 

України 2014-2016 рр.). Автор є безпосереднім виконавцем фрагментів науково-дослідних робіт. 

Мета дослідження: розробити нову науково обґрунтовану діагностико-лікувально-

реабілітаційну систему ГРП для пацієнтів, які користуються ЗПП, спрямовану на покращення 

стоматологічного здоров’я населення та встановити її ефективність на основі клінічних, 

мікробіологічних, біохімічних та біофізичних показників. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити необхідність розробки нової системи ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, за 

результатами анкетування лікарів стоматологів-ортопедів. 

2. Встановити суб’єктивні та об’єктивні клінічні чинники, що впливають на рівень ГРП у 

пацієнтів, які користуються ЗКПП. 

3. Розробити об’єктивні клінічні та лабораторні способи діагностики ГСРП у пацієнтів, які 

користуються ЗПП. 

4. Оцінити стан мікробіоценозу ротової порожнини пацієнтів, які користуються ЗКПП із 

різним рівнем гігієни та провести експериментальне обґрунтування його корекції. 
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5. Вивчити особливості перебігу біохімічних, біофізичних процесів у ротовій порожнині 

пацієнтів, які користуються ЗПП за різного стану ГРП. 

6. Розробити сучасні методи професійної ГРП у пацієнтів із ЗПП: очищення та дезінфекція 

знімних протезів із використанням ультразвуку та хімічних засобів, озонотерапія тканин протезного 

ложа та провести їхнє експериментальне, клініко-лабораторне обґрунтування. 

7. Розробити нову діагностико-лікувально-реабілітаційну систему ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗКПП та алгоритм її впровадження. 

8. Встановити ефективність запропонованої системи ГРП у пацієнтів, які користуються 

ЗКПП, на основі комплексу клінічних, мікробіологічних, біохімічних та біофізичних показників. 

Об’єкт дослідження – стан ГРП у пацієнтів із ЗКПП, зміни мікрофлори, біохімічні та 

біофізичні показники ротової рідини. 

Предмет дослідження – критерії діагностики стану ГРП у пацієнтів із ЗКПП, розробка 

етіопатогенетично обґрунтованої діагностико-лікувально-реабілітаційної системи гігієни, ефективність 

системи гігієни. 

Методи дослідження. Соціологічне опитування, клінічні, клініко-експериментальні, 

експериментальні, лабораторні – мікробіологічні та біохімічні, електронномікроскопічні та 

рентгендисперсного мікроаналізу, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні проблеми забезпечення 

пацієнтів, які користуються ЗКПП, новою діагностико-лікувально-реабілітаційною системою ГРП, 

шляхом розробки етіопатогенетично обґрунтованого покрокового алгоритму заходів професійної та 

індивідуальної гігієни як важливої складової профілактики ускладнень від використання ЗПП. 

За результатами проведеного опитування лікарів стоматологів - ортопедів отримано нові дані 

про рівень володіння інформацією та її використання щодо навчання, контролю та методів ГРП у 

пацієнтів із ЗКПП. 

На підставі статистичної перевірки гіпотез із використанням χ
2
- критерію вперше встановлено, 

що достовірно впливовими чинниками на стан ГРП у пацієнтів із ЗПП є вік, наявність соматичної 

патології, терміни користування ЗКПП та застосування адгезивних засобів для покращення фіксації. 

Разом із тим не встановлено залежності від статі, черговості ортопедичного лікування, виду 

конструкції. 

Уперше розроблено нові клінічні методи діагностики ГСРП у пацієнтів із ЗКПП – індекс гігієни 

знімних протезів (ІГЗП), індекс – інтегральний показник гігієни ротової порожнини (ІПГРП) та 

медико-діагностичну комп’ютерну програму «Інтегральний індекс гігієни ротової порожнини у осіб із 

знімними протезами» для його обрахунку (патент України на винахід № 80649, патент України на 

винахід № 101919, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55110, Україна). 

На основі вивчення показників мікробіоценозу ротової порожнини встановлено дефіцит 
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представників резидентної та транзиторної сапрофітної мікрофлори в пацієнтів, які користуються 

ЗКПП, навіть, за належного ГСРП. 

Уперше розроблено та впроваджено ефективні методи оцінки мікробіоценозу ротової 

порожнини – інтегральні показники мікробного числа (МЧ) та дефіциту мікробного числа (ДМЧ), 

запропоновані для діагностики ГСРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП (патент України на корисну 

модель № 41807). Розроблено мікробіологічно обгрунтовані рекомендації щодо вибору та 

особливостей використання зубних паст, пробіотичних препаратів та композиції пробіотичного 

препарату з адгезивним засобом для пацієнтів, які користуються ЗКПП. 

Уперше здійснено комплексне вивчення особливостей метаболічних процесів, змін реологічних 

характеристик ротової рідини в пацієнтів, які користуються ЗКПП та мають різний рівень ГРП. На 

основі отриманих результатів виділено найбільш інформативні біохімічні показники ротової рідини, 

залежно від рівня ГРП у пацієнтів із наявною чи відсутньою соматичною патологією. Уперше на 

основі вивчення вмісту макро- та мікроелементів у ротовій рідині, твердих відкладеннях на базисах 

ЗПП та зубах у пацієнтів, які користуються ЗПП виділено прогностичне значення кальцій-фосфорного 

(Са/Р) коефіцієнту в схильності до підвищеного каменеутворення. 

Обов’язковими складовими професійної ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, уперше 

рекомендовано проведення очищення і дезінфекції ЗПП в ультразвуковій мийці з використанням 

дезінфікуючих, очищаючих засобів, використання озонотерапії тканин протезного ложа і язика, за 

авторськими способами (патент на корисну модель № 20218, патент на корисну модель № 85580, 

Україна). 

Доповнено дані щодо відсутності руйнівних змін структури та мікрорельєфу внутрішньої 

поверхні базисів ЗПП, після використання запропонованого способу ультразвукового очищення та 

дезінфекції, а застосування його відразу після виготовлення ЗКПП упродовж 10 хв, забезпечило ефект 

мікрополірування. 

Розроблено та впроваджено додаток до медичної карти стоматологічного хворого для 

реєстрації медичної інформації щодо індивідуального гігієнічного догляду за ротовою порожниною в 

пацієнтів, які користуються ЗПП як для лікаря, так і для пацієнта. 

Уперше розроблено, апробовано та на основі клінічних, мікробіологічних, біохімічних та 

біофізичних показників встановлено ефективність нової діагностико-лікувально-реабілітаційної 

системи ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП. 

Пріоритетність проведених досліджень підтверджена патентами на винахід, корисну модель, 

реєстрацією авторського права на твір. 

Практичне значення отриманих результатів. Упровадження в практику науково 

обґрунтованих результатів дослідження сприяло вирішенню проблеми діагностики, методів 

професійної та індивідуальної ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП. 
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Визначені чинники: вік, наявність соматичної патології, терміни користування ЗКПП, 

застосування адгезивних засобів необхідно враховувати при складанні схем професійної та 

індивідуальної ГРП у пацієнтів, які користуються ЗПП. 

Розроблений спосіб діагностики ГСРП – індекс ІПГРП є доцільним для визначення в усіх 

пацієнтів, які користуються ЗКПП на момент звернення в клініку ортопедичної стоматології для 

забезпечення об’єктивної оцінки ГСРП (патент України на винахід № 101919). 

Серед лабораторних показників важливими для діагностики та з метою контролю корекції 

ГСРП слід вважати мікробіологічні показники тканин протезного ложа, біохімічні та біофізичні 

показники ротової рідини: МЧ та ДМЧ, масивність колонізації α-гемолітичними Streptococcus sp., 

сумарна масивність колонізації патогенними мікроорганізмами слизової оболонки протезного ложа 

(СОПЛ), а також в’язкість, концентрації водневих іонів (рН), лактату, загального кальцію, фосфат-

іонів, муцину, аміаку та активність орнітиндекарбоксилази (ОДК), Са/Р. 

Апробовано і доведено ефективність методів професійної ГРП у пацієнтів, які 

користуються ЗПП, а саме професійне очищення і дезінфекція ЗКПП за допомогою ультразвуку та 

хімічних засобів, озонотерапія тканин протезного ложа, язика; використання пробіотичних 

препаратів, що дозволило покращити ГСРП та попередити ускладнення зі сторони тканин 

протезного ложа (патент на корисну модель № 20218, патент на корисну модель № 85580, Україна). 

Розроблена та клініко-лабораторно обґрунтована нова діагностико-лікувально-реабілітаційна 

система ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, включає нові клініко-лабораторні методи 

діагностики, методи професійної та індивідуальної гігієни, систему профілактично-реабілітаційних та 

диспансерних заходів, спрямованих на зростання відсотка осіб із належним ГСРП та підвищення якості 

ортопедичного лікування часткових та повних дефектів зубних рядів ЗКПП. 

Застосування в клініці ортопедичної стоматології наукових та практичних здобутків роботи 

дозволило підвищити якість стоматологічної допомоги пацієнтам, які користуються частковими та 

повними ЗПП. За результатами даного дослідження розроблено та опубліковано одну методичну 

рекомендацію та один інформаційний лист про нововведення в охороні здоров’я України. 

Впровадження результатів дослідження. Основні положення дисертації впроваджені в 

навчальний процес інституту стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, кафедр: післядипломної освіти 

лікарів стоматологів-ортопедів ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», 

ортопедичної стоматології та ортодонтії дорослих «Харківська медична академія післядипломної 

освіти» МОЗ України, ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет». Результати досліджень упроваджені в лікувальну роботу установ: стоматологічний 

медичний центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, відділення 

ортопедичної стоматології Інституту стоматології НАМН України, комунальна установа «Полтавський 

обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка», комунальний заклад охорони 
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здоров’я Харківська обласна стоматологічна поліклініка, обласна та міська стоматологічні поліклініки 

м. Івано-Франківська, Центр стоматології університетської клініки ДВНЗ «ІФНМУ». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, виконаним при науковому консультуванні д. мед.н., проф. М. М. Рожка. Автор 

самостійно здійснила патентно-інформаційний пошук, проаналізувала літературу з досліджуваної 

проблеми, сформувала мету, завдання дослідження, виконала клініко-лабораторне обстеження 

пацієнтів, провела ортопедичне лікування, розробила та впровадила нову систему ГРП. Безпосередньо 

автором проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження, написано всі розділи дисертації, 

сформовано науково обґрунтовані висновки та практичні рекомендації. Участь інших дослідників у 

друкованих наукових працях за темою дисертації, полягала в консультативній допомозі. 

Апробація результатів дисертації. Наукові результати й основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися й обговорювалися на науково-практичній конференції «Сучасні підходи до 

лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань» (Івано-Франківськ, 2003); 

науково-практичній конференції «Сучасні технології щелепно-лицевої хірургії і хірургічної 

стоматології» (Івано-Франківськ, 2005); науково-практичній конференції «Досягнення і перспективи 

розвитку ортопедичної стоматології та ортодонтії України» (Полтава, 2006); ХIV науково-практичній 

конференції «Современная стоматология: проблемы и решения» (Ижевск, Россия, 2007); ІІІ (Х) з’їзді 

асоціації стоматологів України (Полтава, 2008); ювілейній міжнародній науково-практичній 

конференції «Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрями розвитку», присвяченої 

30-річчю стоматологічного факультету ІФНМУ (Івано-Франківськ, 2009); Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених «Сучасні можливості стоматології» (Луганськ, 2010); 

науково-практичній конференції «Актуальні питання стоматології сьогодення» (Тернопіль, 2010); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в стоматології та 

клінічній медицині» (Полтава, 2011); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Бабенківські читання», присвяченої пам’яті академіка Г. О. Бабенка (Івано-Франківськ, 2011); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Клінічні і теоретичні аспекти артикуляції і 

оклюзії в ортопедичній стоматології» (Полтава, 2012); науково-практичній конференції «Досягнення 

науки і практики в стоматології» у рамках VI (XIII) з’їзду асоціації стоматологів України (Одеса, 

2014). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 41 друковану наукову працю, у тому числі 

20 наукових статей, із них 16 у фахових наукових виданнях України і 4 – у міжнародних фахових 

виданнях, 11 публікацій – у наукових журналах, збірниках, тезах з’їздів, конгресів і конференцій, 2 

патенти України на винахід, 1 деклараційний патент України, 4 патенти України на корисну модель, 1 

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 1 методичні рекомендації та 1 інформаційний 

лист про нововведення в охороні здоров’я. 
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Об’єм і структура дисертації. Загальний обсяг роботи викладений на 388 сторінках, основний 

текст становить 282 сторінки. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, об’єктів і методів 

дослідження, 5 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел – 393 найменувань (із них латиною 

– 84) та 25 додатків. Дисертація ілюстрована 83 таблицями та 49 рисунками в основному тексті. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

Матеріали й методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення задач 

дослідження було проведено комплекс клініко-лабораторних та експериментальних досліджень. 

Обстежено та проведено ортопедичне лікування з призначенням загальновідомих гігієнічних заходів та 

запропонованої діагностико-лікувально-реабілітаційної системи ГРП 582 пацієнтам. Частковими та 

повними ЗПП користувалося 523 пацієнти віком від 35 років до 75 та більше, 59 пацієнтів були без 

стоматологічної та соматичної патології віком 20-30 років. 

Мета першого етапу – на основі клінічних, мікробіологічних, біохімічних, біофізичних 

показників, експериментальних досліджень та анкетування лікарів стоматологів-ортопедів встановити 

зміни зі сторони зубощелепної системи в пацієнтів із різним рівнем ГРП, їхній взаємозв’язок, а також 

рівень потреби спеціалістів в якісно новій, сучасній системі ГРП та розробити шляхи покращення 

гігієнічного стану в пацієнтів, які користуються ЗКПП (взяло участь 355 пацієнтів, які користувалися 

ЗКПП та 59 пацієнтів – стоматологічно та соматично здорових). Метою другого етапу дослідження 

було апробація та встановлення ефективності нової діагностико-лікувально-реабілітаційної системи 

ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП. На другому етапі дослідження були сформовані наступні 

групи та підгрупи: І – пацієнти зі ЗКПП, які використовували загальноприйняту схему гігієнічного 

догляду за ротовою порожниною (112): Іа – зі значеннями ІПГРП «хороший» (15); Іб – зі значеннями 

ІПГРП «задовільний» (36); Ів – зі значеннями ІПГРП «поганий» (46); Іг - зі значеннями ІПГРП «дуже 

поганий» (15); ІІ – пацієнти із ЗКПП, які використовували нову діагностико-лікувально-реабілітаційну 

систему ГРП (115): ІІа – зі значеннями ІПГРП «хороший» (16); ІІб – зі значеннями ІПГРП 

«задовільний» (39); ІІв – зі значеннями ІПГРП «поганий»(46); ІІг – зі значеннями ІПГРП «дуже 

поганий» (14); ІІІ – пацієнти без стоматологічної та соматичної патології (30), віком 20-30 років. 

Усього 227 особам було виготовлено 344 ЗКПП, із них 176 часткових та 168 повних. 

На першому етапі досліджень були використані наступні клінічні методи: комплексне 

об’єктивне стоматологічне обстеження з визначенням індексів: пародонтальний, гігієни язика (ГСЯ 

Улитовского С.Б.), спрощений гігієнічний ротової порожнини ОНІ-S (J.C. Green, J.R. Vermillion). Рівень 

галітозу діагностували за допомогою галіметра Tanita «Breath Alert», фірми «Air-lift», Іспанія. 

Запропоновані: спосіб діагностики гігієнічного стану знімних протезів – ІГЗП; спосіб інтегральної 

оцінки ГСРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП – ІПГР; комп’ютерна програма «Інтегральний індекс 



8 
 

л. 

гігієни ротової порожнини у осіб із знімними протезами». 

Мікробіологічні методи дослідження: частота висівання та ступінь колонізації мікроорганізмів 

ротової порожнини, показники МЧ та ДМЧ, експериментальні дослідження. Запропоновані способи: 

забору матеріалу для діагностики мікробного біоценозу, оцінки мікробіоценозу ротової порожнини в 

пацієнтів, які користуються ЗПП та визначення критеріїв його дисбалансу. 

Експериментальні (in vitro): встановлення рівня антибактеріальних та антифунгальних 

властивостей 12 зубних паст вітчизняного та закордонного виробництва проведено на музейних та 

клінічних штамах мікроорганізмів, виділених із поверхні ЗПП і СОПЛ пацієнтів. Дослідження 

антагоністичної активності пробіотичних штамів лактобацил, біфідобактерій і бацил, виділених із 6 

пробіотичних препаратів, досліджено, відносно 4 музейних і 29 клінічних штамів мікроорганізмів 

різної таксономічної належності. Вивчення антагоністичної активності композицій пробіотичних 

препаратів з адгезивними засобами для покращення фіксації ЗПП вивчали відносно 9 клінічних 

штамів мікроорганізмів різної таксономічної належності, виділених із СОПЛ, поверхні ЗПП, а також із 

пародонтальних кишень пацієнтів, які користувалися повними знімними пластинковими протезами 

(ПЗПП) та частковими знімними пластинковими протезами (ЧЗПП). 

Із метою вивчення активності, концентрації та взаємозв’язку інформативних для ротової рідини 

біохімічних показників, залежно від наявності чи відсутності соматичної патології та типу ЗКПП, 

проведено вивчення глюкози глюкозооксидазним методом, лактату – за реакцією з параоксидифенілом, 

загального кальцію, фосфат-іонів – фотометричним методом за допомогою тест-систем – «Simko Ltd» 

(Україна). Активність лужної фосфатази (ЛФ) – фотометричним методом за допомогою тест- системи 

«Філісіт-Діагностика» (Україна), каталази – за методом Баха А. Н. і С. Зубкової, 

аспартатамінотрансферази за методом Райтмана-Френкеля із використанням тест-системи «Філісіт-

Діагностика» (Україна). Для встановлення залежності показників ротової рідини, що характеризували 

метаболічні процеси від значень ІПГРП, було вивчено концентрації лактату, глюкози, сечовини, 

сечової кислоти, аміаку; уміст загальних сульфгідрильних груп (Ю. А. Федоров, Т. И. 

Сапоговская,1969); активність ферменту ОДК (В. А. Храмов, 1997). Проведено визначення 

біофізичних показників у ротовій рідині: в’язкість (Т. Л. Рединова, 1986), концентрація муцину (Э. Н. 

Коробейникова, Е. І. Ильиных, 2001), швидкість слиновиділення, показник рН, який вимірювали 

клінічно – (рН кл.), за розробленим способом (Деклараційний патент України №11014) та лабораторно 

(рН л ). 

Метод електронної  мікроскопії (мікрофотографування) був використаний для вивчення 

структури внутрішньої поверхні фрагментів базисів ЗПП («Фторакс», АТ «Стома» Україна), що 

піддавалися очищенню та дезінфекції, за допомогою ультразвуку за запропонованим способом. Із 140 

зразків 23 базисів ЧЗПП та ПЗПП як верхньої, так і нижньої щелеп, до трьох років користування було 

сформовано чотири групи: 1 (30) відразу після полімеризації; 2 – (36) до року; 3 – (36) від року до 
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двох; 4 – (36) до трьох років користування. 

Застосування методу рентгенівського енергодисперсійного мікроаналізу з метою встановлення 

елементного складу твердих відкладень на базисах ЗПП та зубах проводили за допомогою 

аналізатора «ЕДАР» на базі растрового електронного мікроскопа – мікроаналізатора РЕММА-102-02 

(фірми «SELMI», Україна). Для дослідження підготовлено 44 зразки: 30 із базисів ЗКПП, що мали 

тверді відкладення, та 14 зразків зубного каменю, отримано 44 спектрограми. Сформовано дві групи: 

І зразки твердих відкладень на базисі ЗПП (30 зразків і 30 спектрограм); ІІ зразки зубного каменю (14 

зразків і 14 спектрограм). Із метою уточнення механізму каменеутворення в пацієнтів, які 

користувалися ЗКПП було проведено забір ротової рідини у 80 пацієнтів, які користувалися ЧЗПП та 

ПЗПП, а також у 59 пацієнтів без стоматологічної та соматичної патології. Вивчення концентрацій 

загального кальцію, фосфат-іонів, магнію проводили фотометричним методом за допомогою 

стандартних наборів реактивів фірми «Simko Ltd» (Україна). Концентрацію цинку визначали в 

ротовій рідині за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра «С-115ПК» (Україна). 

Вивчення мінерального складу твердих відкладень на зубах та на базисах знімних протезів проведено 

з використанням рентгенівського енергодисперсійного мікроаналізу 25 взірців, з яких отримано 49 

спектрограм. 

Удосконалено реєстрацію медичної інформації щодо індивідуального гігієнічного догляду за 

ротовою порожниною в пацієнтів, які користуються ЗПП, у медичній карті стоматологічного хворого. 

Додаток до медичної карти, макетований у різних формах, містить інформацію щодо загальних порад 

по користуванню ЗКПП та гігієнічного догляду за ротовою порожниною, а також індивідуальні 

рекомендації: назви зубних паст, ополіскувачів, режими їхнього використання, проведення флосингу, 

засоби для очищення, дезінфекції та умови зберігання ЗПП, частота звернень до лікаря протягом року 

та результати попереднього обстеження. 

Запропоновано спосіб професійного очищення та дезінфекції ЗПП за допомогою ультразвуку 

та дезінфікуючого засобу «МД-520», очищуючого «МД-530» фірми «Дюрр денталь Гмбх і Ко» 

(Німеччина). Тривалість процедури очищення та дезінфекції залежали від терміну користування та 

стану гігієни ЗКПП. При розробці способу було проведено професійне очищення та дезінфекцію 84 

ЗКПП.  

Спосіб проведення озонотерапії тканин протезного ложа в пацієнтів, які користуються ЗКПП, 

розроблено з урахуванням значень ІПГРП, а відповідно і ГСРП. Згідно інструкції роботи з приладом, 

визначали потужність, періодичність та кількість процедур. Вивчаючи інші чинники: індивідуальну 

чутливість, площу та об’єкт обробки (верхня, нижня щелепа, язик, зуби, мостоподібні протези) – 

встановлювали час дії. Із погіршенням стану ГРП у пацієнтів із ЗПП збільшували потужність, 

кількість та періодичність процедур. Маніпуляцію озонотерапії було проведено 40 пацієнтам, які 

впродовж різного часу користувалися ЧЗПП та ПЗПП. 
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На другому етапі дослідження використані наступні клініко- лабораторні методи: клінічні 

визначення ІПГРП, як за допомогою ЕОМ, так із використанням комп’ютерної програми, 

стоматологічне обстеження згідно карти огляду, реєстрація медичної інформації щодо індивідуального 

гігієнічного догляду за ротовою порожниною в медичній карті стоматологічного хворого; 

мікробіологічні: показники МЧ та ДМЧ; частота виявлення та масивність колонізації α-гемолітичними 

Streptococcus sp., частота виявлення та сумарна масивність колонізації СОПЛ патогенними 

мікроорганізмами;біохімічнітабіофізичні:концентраціїлактату,загального кальцію, фосфат-іонів, 

аміаку, муцину, в’язкість, активність ОДК у ротовій рідині, рН (вимірювання безпосередньо в ротовій 

порожнині). 

Розроблена і використана діагностико-лікувально-реабілітаційна система ГРП та алгоритм її 

застосування.  

1. Для пацієнтів зі значенням ІПГРП «хороший», «задовільний». 

 Діагностика: Збір анамнезу: вік, терміни користування ЗПП, наявність соматичної патології, 

використання адгезивних засобів. Клініко-лабораторна: визначення ІГЗП, ІПГРП, МЧ, ДМЧ, 

масивність колонізації α-гемолітичними Streptococcus sp., сумарна масивність колонізації патогенними 

мікроорганізмами, в’язкість, рН, концентрації лактату, загального кальцію, фосфат-іонів, муцину, 

аміаку, активність ОДК. 

Заходи професійної гігієни. Підвищення мотивації пацієнта щодо необхідності професійної та 

індивідуальної ГРП, ознайомлення з порадами і рекомендаціями щодо загального користування ЗПП 

та гігієнічного догляду за ротовою порожниною та ЗПП. Навчання пацієнта правилам особистої ГРП 

(чищення зубів, знімних протезів, язика, флосинг) та складання схеми індивідуального гігієнічного 

режиму відповідно до результатів оцінки стоматологічного статусу, ознайомлення та видача пацієнту 

додатку до медичної карти. Зняття м’яких та твердих відкладень із зубів, незнімних ортопедичних 

конструкцій, очищення язика, антисептична обробка ротової порожнини. 

Очищення та дезінфекція ЗКПП в ультразвуковій мийці з використанням хімічних засобів та 

проведення озонотерапії тканин протезного ложа та язика за авторськими способами відповідно до 

значень ІПГРП «хороший» та «задовільний». 

Призначення зубних паст із хлоргексидином або з триклозаном та прополісом: «Лакалут 

актив» фірми «Др. Тайсс Натурпродукт вега» (Німеччина), «Колгейт тотал прополіс» ЗАО «Колгейт 

Палмолів» (Китай). Призначення пробіотика «Лактобактерин сухий» фірми «Біофарма», (Україна) для 

загального та місцевого використання. 

Діагностика після проведення заходів професійної гігієни: визначення ІГЗП, ІПГРП, МЧ, ДМЧ, 

масивність колонізації α-гемолітичними Streptococcus sp., сумарна масивність колонізації патогенними 

мікроорганізмами, в’язкість, рН, концентрації лактату, загального кальцію, фосфат-іонів, муцину, 

аміаку, активність ОДК. Моніторинг навчання гігієнічних заходів: чищення зубів, язика, ЗПП, 
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флосинг. 

Заходи індивідуальної гігієни. Призначення зубних паст для щоденного використання: із 

молочною кислотою, ефірними оліями м’яти, шавлії, екстрактами ромашки, нагідок – «Біокон» – 

проти захворювання ясен фірми «Біокон» (Україна). Призначення ефірних олій для полоскання 

ротової порожнини: м’яти перцевої чи апельсинової олії фірми «Адверсо» (Україна). 

Режим курсів гігієни: без соматичної патології – 2 рази на рік; із соматичною патологією – 3 

рази на рік; які користуються адгезивними засобами 3 рази на рік. 

2. Для пацієнтів із значенням ІПГРП «поганий», «дуже поганий» зберігалася така ж 

структура діагностики, професійної та індивідуальної гігієни як і для пацієнтів із значеннями ІПГРП 

«хороший», «задовільний», проте відмінними були час очищення та дезінфекції ЗКПП в ультразвуковій 

мийці з використанням хімічних засобів, збільшення часу, потужності та кількості процедур при 

проведенні озонотерапії тканин протезного ложа та язика. А також рекомендували призначення зубної 

пасти із триклозаном, цитратом цинку та травами – «ПрезиДент Актив» фірми «Бетафарма» (Італія); 

пробіотика «БіоГая ОРС» фірми Bio Gaia АВ (Швеція) (порошок у пакетах) перорально та місцево. 

Стосовно заходів індивідуальної гігієни: зубна паста для щоденного використання з молочною 

кислотою та ефірними оліями кипарису, м’яти, хвойно-каротиновим екстрактом «Біокон» – потрійний 

захист – «Лісова свіжість», «Біокон» (Україна); ефірна олія для полоскання ротової порожнини 

композиція «Для гігієни порожнини рота» фірми «Адверсо» (Україна). 

Режим курсів гігієни: без соматичної патології – 3 рази на рік; із соматичною патологією – 4 

рази на рік; які користуються адгезивними засобами 4 рази на рік. 

Мікрополірування ЗКПП здійснювали пацієнтам не залежно від значення ІПГРП відразу після 

виготовлення знімного протеза в ультразвуковій мийці за розробленим способом протягом 10 хв у 

курсі заходів професійної гігієни. 

Пацієнтам І групи призначали загальновідомі рекомендації щодо ГРП, зокрема, проводили 

зняття м’яких та твердих зубних відкладень, антисептичну обробку ротової порожнини та ЗПП, 

очищення та полірування ЗПП, рекомендували лікувально-профілактичні зубні пасти, ополіскувачі, 

відвари трав. Режим гігієнічних заходів – два рази на рік. 

Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали методами варіаційної статистики з 

використанням параметричних і непараметричних критеріїв порівнянь. 

Результати дослідження та їх обговорення. Проведене анкетування лікарів стоматологів-

ортопедів, дозволило проаналізувати рівень проблеми ГРП на рівні спеціалістів у цій сфері. Стосовно 

вибору гігієнічних засобів, як по догляду за ротовою порожниною відмічено, що 20,00% лікарів 

радили використовувати вказану ними, а 23,64% будь-яку зубну пасту. Лише 7,27% опитаних 

використовували для покращення гігієни ЗПП очищаючі таблетки. Проведення заходів професійної 

ГРП та ЗПП потребує покращення: 40,91% – не проводили професійне очищення та дезінфекцію ЗПП, 
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а 24,55% – не проводили заходи професійної ГРП. Аналізуючи методи професійного очищення та 

дезінфекції ЗПП, виявили низький рівень знань лікарів щодо нових, якісних методів – лише 2,99% 

опитаних використовували ультразвукове очищення з одночасним використанням дезінфікуючих 

середників. Способи навчання та методи діагностики ГРП та ЗПП здебільшого були не об’єктивні та 

не інформативні. Лише спеціалісти з досвідом роботи від двох до п’яти років володіли належним 

рівнем знань способів контролю гігієнічного стану ЗКПП. 

Серед обстежених пацієнтів у віці від 35 до 75 років та більше 67,9% мали соматичну 

патологію, з яких у 25,0% відмічено поліморбідність захворювань. Найпоширенішими причинами 

звернень до лікаря- стоматолога серед осіб із ЗКПП були порушення оклюзійних співвідношень (26,4%) 

та втрата опорних зубів (22,6%). У 69,8% обстежених було виявлено ускладнення зі сторони СОПЛ. 

Обстежені пацієнти не скаржилися на неналежний гігієнічний стан, їх не турбував неприємний 

запах із ротової порожнини, за винятком 1,9%. Проте у 82,5% обстежених, ГСРП потребував 

покращення. Так, м’який зубний наліт виявлено в 54,7%,тверді зубні відкладення у 24,5%. 

Визначення індексу гігієни ротової порожнини ОНІ-S (J.C. Green, J.R. Vermillion, 1964) у пацієнтів із 

ЧЗПП показало, що добра гігієна у 7,14%, задовільна – у 28,57% , незадовільна – у 14,29%, погана – у 

50,0%. 

Аналіз знань та вмінь пацієнтів застосовувати засоби, предмети догляду за гігієною ротової 

порожнини та знімних протезів засвідчив низький рівень мотивації, та володіння інформацією щодо 

даної проблеми: чищення зубів проводило 54,7% осіб, лише 11,3% доглядали за слизовою оболонкою 

ротової порожнини, 18,9% осіб із знімними протезами не виконували жодних гігієнічних маніпуляцій 

в ротовій порожнині; 86,8% осіб чистили знімні протези будь-якою зубною пастою, один раз на день 

чистили 56,6% опитаних, два рази – 28,3%, жоден з опитаних не вказав, що знає чи проводив 

професійне очищення і дезінфекцію ЗПП у стоматолога. Згідно з критеріями оцінки індексу 

гігієнічного стану язика за С.Б. Улітовським (2006) нами виявлено, що відмінний стан був в 1,9% 

обстежених, дуже добрий – у 18,9%, добрий – у 34,0%, задовільний – у 28,3%, незадовільний – у 

17,0% , дуже низький – не виявлено. Визначення стану гігієни знімних протезів за ІГЗП засвідчило 

наступні значення: в 1,9 % осіб – хороший, у 30,2% – задовільний, «незадовільний» «поганий», та 

«дуже поганий» відповідно виявлено в 26,4%, 22,6%, 20,8% осіб. За результатами обстежень, 

спостерігали достовірний вплив наявності та виду соматичної патології (серцево-судинної системи 

(ССС), шлунково- кишкового тракту (ШКТ), нейропсихічні розлади), терміну користування та рівня 

галітозу на ІГЗП. 

У 50,4% пацієнтів, які користуються ЗКПП, на основі ІПГРП діагностовано неналежний ГСРП 

(«поганий» та «дуже поганий»). На основі використання χ
2
-критерію встановлено, що достовірно 

впливовими чинниками на стан ГРП у пацієнтів із ЗПП є вік, наявність загальносоматичної патології 

та терміни користування. Встановлено достовірні відмінності середніх значень ІПГРП між 
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представниками груп без соматичної патології (39,38±3,4) ум.од. та: захворюваннями ШКТ (46,83±3,4) 

ум.од., хворобами обміну (53,51±3,9) ум.од., іншими захворюваннями (56,93±3,6) ум.од., 

комбінованою патологією (44,45±4,3) ум.од. (χ
2 =23,31; р<0,05). У представників вікових груп до 65 

років та більше 65, а також в осіб із термінами користування ЗПП до 0,5 року та більше трьох років 

середні значення ІПГРП були достовірно відмінні. 

Проведене нами дослідження засвідчило, що використання адгезивних засобів для покращення 

фіксації ЗПП є фактором ризику щодо погіршення ГРП у таких пацієнтів (χ
2 =11,62; р <0,05). 

Відмітили збільшення відсотка осіб зі значеннями ІПГРП «поганий» та «дуже поганий» – 57% та 

17%, а також на 53% середніх значень індексу ІПГРП (60,86±3,55) ум.од., у групі пацієнтів, які 

користуються адгезивними засобами, у порівнянні з аналогічними показниками серед осіб, які не 

використовували такі середники, відповідно – 36% та 4%, (39,68±2,10) ум.од. Визначення реологічних 

характеристик ротової рідини підтвердили результати клінічного обстеження і засвідчили достовірне 

збільшення середніх значень показників рН (на 6%), в’язкості (на 44%), зменшення швидкості 

слиновиділення (на 34%) у групі пацієнтів, які користувалися адгезивними засобами для покращення 

фіксації ЗПП, у порівнянні з групою пацієнтів, які ними не користувалися. Також у пацієнтів з 

адгезивними засобами за всіма рівнями ІПГРП спостерігали достовірне зменшення швидкості 

слиновиділення. 

На підставі проведених клініко-лабораторних досліджень, із метою забезпечення належного 

ГСРП рекомендували частоту проведення курсів нової діагностико-лікувально-реабілітаційної системи 

ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, із значеннями ІПГРП «хороший», «задовільний» без 

соматичної патології – 2 рази на рік; із соматичною патологією – 3 рази на рік, що користуються 

адгезивними засобами 3 рази на рік; із значеннями ІПГРП «поганий», «дуже поганий» без соматичної 

патології – 3 рази на рік; із соматичною патологією – 4 рази на рік; що користуються адгезивними 

засобами – 4 рази на рік. 

Проведений аналіз різних вибірок із використанням авторських способів діагностики ГСРП у 

пацієнтів, які користуються ЗПП, встановив вплив віку, термінів користування, наявність соматичної 

патології, використання адгезивних засобів на динаміку зміни ГСРП. Це вказує на першочергове 

врахування зазначених факторів при розробці та впровадженні ефективної нової діагностико-

лікувально-реабілітаційної системи ГРП для пацієнтів, які користуються ЗКПП. 

На основі аналізу стану мікрофлори ротової порожнини в пацієнтів, які користуються ЗПП та 

мають різний стан гігієни ЗПП, не встановлено достовірних відмінностей між масивністю колонізації 

поверхні ЗПП та СОПЛ мікроорганізмами. Водночас на базисах ЗПП достовірно частіше виявлялися 

Escherichia coli та Staphylococcus aureus на фоні зменшення колонізації поверхні базисного матеріалу 

α-гемолітичними Streptococcus sp., порівняно зі СОПЛ. 

У разі неналежної гігієни ЗПП відмічено достовірне зростання масивності колонізації та 
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Т 

частоти висівання представників патогенної групи мікроорганізмів: Escherichia coli, Enterobacteriaceae 

sp., які не є властивими для даного біотопу. За значень ІГЗП (2,1-5,0) спостерігали збільшення частоти 

виявлення резидентних видів мікроорганізмів, які колонізують поверхню базисів ЗПП та СОПЛ, 

порівняно з даними, отриманими за значень ІГЗП (1,1-2,0) відповідно 57,14% та 20,63%. Зокрема, 

достовірно збільшувалася частота виявлення негемолітичних Streptococcus sр., Stomatococcus 

mucilaginosus, Micrococcus luteus. Проте масивність колонізації представників даної групи: α-

гемолітичні Streptococcus sp., негемолітичні Staphylococcus sp., Micrococcus luteus у разі неналежної 

гігієни ЗПП була достовірно меншою, ніж за належної. Між частотою виявлення мікроорганізмів та 

значеннями ІГЗП встановлено середній кореляційний зв’язок (r ≈0,67). Високий коефіцієнт 

спряженості (Т=13,55) між групою патогенних мікроорганізмів та значеннями ІГЗП (2,1-5,0) 

підтверджує вплив представників даної групи на виявлення високих значень індексу, а отже і 

погіршення стану гігієни ЗКПП. 

Запропоновані інтегральні показники МЧ та ДМЧ об’єктивно характеризували стан 

мікробіоценозу ротової порожнини в пацієнтів із різним рівнем гігієни ЗПП. Існує достовірна 

відмінність між показниками МЧ у пацієнтів зі значеннями ІГЗП «хороший» «поганий» та «дуже 

поганий», як у мазках із базисів ЗПП, так і зі СОПЛ (р<0,05). У пацієнтів із неналежним рівнем 

гігієни ЗПП спостерігали високу частоту виявлення умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів 

в оральних мікробіоценозах. За результатами досліджень встановлено, що оптимальний гігієнічний 

стан ЗПП (на основі значень ІГЗП) не завжди свідчив про відсутність патогенної мікрофлори в 

пацієнтів, які користуються ЗКПП. І навпаки, у разі неналежного гігієнічного стану ЗПП на базисах і 

на СОПЛ присутні представники резидентної мікрофлори. В осіб із значеннями ІГЗП «хороший» 

спостерігали «бідність» мікрофлори: у 40% мазків із базисів ЗПП та у 66,67 % мазків із СОПЛ її не 

висівали, у жодному з мазків із СОПЛ не виявлено лише резидентні мікроорганізми; у мазках із СОПЛ 

та базисів ЗПП відсутні α-гемолітичні стрептококи; ДМЧ=- 4 в мазках із СОПЛ. Це вказує на 

доцільність проведення мікробіологічних досліджень під час діагностики ГСРП та його корекції в 

пацієнтів, які користуються ЗКПП. 

Серед обстежених пацієнтів, які користувалися ЗКПП 97,56% мали І-ІІІ ступені дисбактеріозу. 

Показники МЧ та ДМЧ у них достовірно відрізнялися від показників контрольної групи та між собою 

р<0,05. Із зростанням ступеня важкості дисбактеріозу та ІГЗП збільшувався показник МЧ та 

зменшувався показник ДМЧ (р<0,05), що вказувало на зростання дефіциту мікрофлори ротової 

порожнини в таких пацієнтів. 

На основі проведеного експериментального вивчення протимікробної активності зубних паст 

рекомендовано пацієнтам, які користуються ЗКПП із неналежним ГСРП, у комплексі проведення 

професійної гігієни використовувати зубну пасту «ПрезиДент Актив» (при кровоточивості ясен), а для 

щоденного використання – «Біокон» потрійний захист «Лісова свіжість». Пацієнтам із належним 
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ГСРП у комплексі проведення професійної гігієни доцільно використовувати зубні пасти «Лакалут 

актив» або «Колгейт» (тотал прополіс), а для щоденного використання – «Біокон» проти захворювання 

ясен. 

Вивчення антагоністичної активності пробіотиків дозволило встановити, що препарати, які 

містять лактобацили, володіють більш вираженою антагоністичною активністю стосовно всіх видів та 

груп досліджуваних мікроорганізмів, ніж препарати, що містять біфідобактерії та бацили. Пробіотик, 

що містить Lactobacillus reuteri, і випускається у вигляді порошку, має більшу пробіотичну активність 

ніж аналогічний препарат у таблетованій формі випуску. Пробіотик «БіоГая ОРС» (порошок у пакетах) 

слід рекомендувати при неналежному гігієнічному стані ротової порожнини, а пробіотик 

«Лактобактерин сухий» при належному у комплексі заходів нової діагностико-лікувально-

реабілітаційної системи гігієни ротової порожнини, зокрема, після використання препаратів із високою 

антимікробною активністю. 

Середнє значення показника антагоністичної активності пробіотика, введеного в пасту для 

фіксації, достовірно (р<0,05) не відрізнялося від середнього значення власне пробіотика відносно 

умовно-патогенної (пробіотик самостійно (7,84±0,96) мм, введений у пасту (5,17±1,03) мм) та 

патогенної (пробіотик самостійно (4,22±1,41) мм, введений у пасту (4,35±1,15) мм) груп 

мікроорганізмів ротової порожнини та відповідно становило 65,9% та 55,5% активності від 

максимально виявленого. Тому, на основі результатів експериментального дослідження, 

рекомендували використання пробіотика, що містить Lactobacillus fermentum, в комплексі заходів 

професійної ГРП в пацієнтів, які користуються ЗКПП не лише самостійно, але й шляхом введення в 

адгезивний засіб із слабо вираженими антимікробними властивостями та наступним нанесенням на 

внутрішню поверхню базису ЗКПП. 

Дослідження мікрофлори ротової порожнини в пацієнтів із ЗКПП підтвердили їхню 

необхідність як для діагностики гігієнічного стану, так і для диференційованого підходу до вибору 

зубних паст, пробіотиків на етапах проведення заходів професійної та індивідуальної гігієни. 

Підсумовуючи проведені дослідження метаболічних, реологічних процесів у ротовій 

порожнині пацієнтів, які користуються ЗКПП та мають різний рівень ГРП, встановлено достовірні 

відмінності між біохімічними показниками ротової рідини, залежно від наявності та виду соматичної 

патології. Зокрема, у пацієнтів без соматичної патології показники концентрацій лактату, фосфат-іонів 

були достовірно вищими ніж у пацієнтів із поліморбідною патологією. У пацієнтів із патологією ССС 

спостерігали достовірну відмінність концентрації глюкози та активності ЛФ, у порівнянні з 

пацієнтами, які мали захворювання ШКТ, та підвищення концентрації фосфат-іонів, у порівнянні з 

пацієнтами, які мали поліморбідну соматичну патологію р<0,05. На фоні захворювань ШКТ у 

пацієнтів, які користувалися ЗКПП, відмічено достовірне підвищення концентрації фосфат-іонів та 

активності ЛФ, по відношенню до пацієнтів із поліморбідною патологією, а також зростання 
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активності ЛФ у порівнянні з пацієнтами, які не мали соматичної патології р<0,05. Залежно від виду 

ЗПП, простежували найсуттєвішу різницю в показниках концентрації глюкози, фосфат-іонів та 

активності ЛФ і каталази серед пацієнтів без соматичної патології. Аналіз кореляційного зв’язку, 

вивчених біохімічних ланцюгів показав, що найсильніший тип зв’язку – прямий високий (r=0,74), 

встановлено між концентраціями глюкози і лактату в групі пацієнтів із патологією ШКТ, він же 

достовірно відмінний від аналогічного в інших групах. 

Під час вивчення біохімічних показників ротової рідини в пацієнтів, які користувалися ЗКПП, 

залежно від значень ІГЗП, встановлено найбільш суттєві відмінності між показниками активності ЛФ, 

концентрації кальцію та лактату. За наявності неналежного гігієнічного стану ЗПП відмічено 

достовірну різницю в показниках концентрації глюкози, активності АсАт та ЛФ між групами: без 

соматичної патології і з ураженнями ШКТ; із захворюваннями ССС та ШКТ. За такого ж стану гігієни 

ЗПП достовірною була відмінність у концентраціях лактату і кальцію в пацієнтів без соматичної 

патології та з ураженнями ШКТ. 

Достовірні кореляційні зв’язки виявлено між значеннями ІГЗП ≤2,0 та концентраціями кальцію 

(r= 0,65), фосфат-іонів (r= -0,54) у групі пацієнтів із патологією ССС та концентраціями кальцію (r= - 

0,8), активністю АсАт (r= -0,64) у групі пацієнтів без соматичної патології. Достовірні кореляційні 

зв’язки виявлено між значеннями ІГЗП (2,1 – 5,0) та концентрацією кальцію (r = 0,98), фосфат-іонів (r = 

0,92), активністю каталази (r = 0,79) у пацієнтів із патологією ССС; концентрацією кальцію (r = - 0,44), 

активністю каталази (r = 0,49), активністю АсАт (r = -0,50) у пацієнтів без соматичної патології; 

концентраціями глюкози (r = - 0,54), кальцію (r = - 0,93) та активністю ЛФ (r = -0,69) у пацієнтів із 

патологією ШКТ. 

Моніторинг метаболічних змін засвідчив достовірне зростання в 1,5–2,9 раза всіх 

досліджуваних показників ротової рідини в пацієнтів, які користуються ЗКПП, порівняно з такими ж у 

пацієнтів без стоматологічної та соматичної патології; в 1,4–1,9 раза концентрацій глюкози, лактату, 

сечової кислоти, а також зменшення в 1,8 раза загального вмісту сульфгідрильних груп між 

пацієнтами з наявною та відсутньою соматичною патологією. Із погіршенням ГСРП у пацієнтів із 

ЗКПП відмічали достовірне зростання в 1,5–2,5 раза концентрацій аміаку, в 1,3–2,6 раза загального 

вмісту сульфгідрильних груп до значення індексу ІПГРП «дуже поганий» та в 1,6–1,7 раза 

концентрацій глюкози, в 1,4–1,8 раза лактату, в 1,2–1,6 раза сечової кислоти, в 1,4 раза сечовини до 

значення індексу «поганий». Інформативними метаболічними показниками при діагностиці ГСРП у 

пацієнтів із ЗКПП слід вважати концентрацію аміаку (r=0,65) та загальний вміст сульфгідрильних груп 

(r=0,52). 

За допомогою дисперсійного аналізу встановлено, що стан ГРП суттєво впливав на значення 

активності ОДК. Так, в обстежених зі значеннями ІПГРП «поганий» та «дуже поганий» активність 

ОДК у 4,1– 9,0 раза була вища, ніж у пацієнтів із значеннями «хороший» та в 3,2–7,1 раза, ніж у 
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пацієнтів зі значеннями «задовільний» (р≤0,05). Установлено, що зі збільшенням значення ІПГРП, а 

значить, погіршенням стану ГРП, спостерігали зростання активності ОДК, про що свідчить наявність 

прямого сильного кореляційного зв’язку (r=0,85). 

Проведений аналіз результатів спектрального аналізу твердих відкладень засвідчив наступне: 

неорганічна фаза у зразках каменю на ЗПП мала більший діапазон коливання – від 4,46% до 80,27%, 

ніж у зразках зубного каменю на природних зубах – від 47,94% до 60,41%, хоча середнє значення 

вмісту неорганічних компонентів більше – 55,14% у зразках із каменю на природних зубах, ніж у 

твердих відкладеннях на базисах ЗПП (середнє значення – 41,94%). Вміст іонів кальцію, калію, 

алюмінію, натрію, магнію, кремнію, марганцю, міді в твердих відкладеннях на базисах ЗПП був 

більшим, ніж у зубному каменю (р≤0,05). 

Результати даного дослідження підтверджують багатофакторний вплив на процеси 

каменеутворення в ротовій порожнині пацієнтів, які користуються знімними протезами, серед яких 

важлива роль належить макро- та мікроелементам, зокрема, Са, P, Mg і Zn. При співвідношенні 

Са/Mg≥11, Са/Р≥0,5 та Са/Р/Mg≥11/19/1 у ротовій рідині пацієнтів, які користуються ЗКПП, існує 

висока ймовірність утворення твердих відкладень як на зубах, що є в ротовій порожнині, так і на 

базисах ЗПП. Особливо виділили зростання в ротовій рідині Са/Р≥0,5 – як фактор схильності до 

каменеутворення. 

У пацієнтів, які користуються ЗКПП та мають різний рівень ГРП (на основі ІПГРП), 

встановили тісний взаємозв’язок між деякими мікробіологічними та біохімічними, біофізичними 

показниками. Так, за значень індексу ≤ 44,0 (належний рівень гігієни) достовірний середній, сильний 

за величиною та прямий за напрямком кореляційний зв’язок був встановлений між показниками МЧ 

та концентрації аміаку, рН; ДМЧ та швидкість слиновиділення, концентрація муцину; масивність 

колонізації найтиповішими представниками резидентної мікрофлори ротової порожнини – α-

гемолітичними Streptococcus sp. та швидкістю слиновиділення; сумарна масивність колонізації 

патогенної мікрофлори та в’язкість ротової рідини. За такого ж значення ІПГРП сильні, середні 

обернені кореляційні зв’язки встановлено між масивністю колонізації сумарно виявлених патогенних 

мікроорганізмів та концентрацією лактату, аміаку, рН ротової рідини. 

Серед пацієнтів, які мали значення індексу ІПГРП > 44,0 (неналежний рівень гігієни) 

достовірний, середній, сильний за величиною та прямий за напрямком кореляційний зв’язок був 

встановлений між показниками МЧ та в’язкість, рН; ДМЧ та швидкість слиновиділення; масивність 

колонізації СОПЛ α-гемолітичними стрептококами та швидкість слиновиділення, концентраціями 

сечовини та глюкози. За такого ж значення ІПГРП сильні, середні обернені кореляційні зв’язки 

встановлено між сумарною масивністю колонізації патогенною мікрофлорою та концентрацією 

глюкози; МЧ та швидкістю слиновиділення; ДМЧ та в’язкістю, концентрацією аміаку. 

За результатами клініко-експериментального обґрунтування режиму проведення очищення та 



18 
 

дезінфекції ЗКПП за допомогою ультразвуку встановлено, що зі збільшенням терміну користування 

ЗПП, на внутрішній поверхні базисів частіше виявляли борозни, каверни та трабекулярні структури. 

Також із збільшенням часу перебування в ультразвуковій мийці зменшувалися кількість та 

інтенсивність виступаючих над поверхнею утворень (місць невідведеного статистичного заряду). 

Використання розробленого способу відразу після виготовлення ЗПП у режимі 10 хв, забезпечило 

мікрополірування внутрішньої поверхні базису. 

Використання запропонованого способу озонотерапії тканин протезного ложа та язика в 

пацієнтів, які користуються ЗКПП, сприяло достовірному зменшенню середнього значення ІПГРП за 

кожної градації індексу. Після проведення одного та двох сеансів озонотерапії в оральних 

мікробіоценозах таких пацієнтів, відмічено позитивну динаміку відновлення нормофлори та 

зникнення представників умовно-патогенної і патогенної мікрофлори. 

За результатами клініко-лабораторної оцінки ефективності використання нової системи ГРП у 

пацієнтів, які користуються ЗПП, встановлено наступне. Після проведення двох етапів гігієнічних 

заходів у ІІ групі збільшився відсоток пацієнтів із значеннями ІПГРП «хороший» та «задовільний» до 

93,91 %, із значенням ІПГРП«дуже поганий» не виявлено, а 6,10 % – мали рівень індексу «поганий». 

Натомість серед пацієнтів І групи, які використовували загальновідомі рекомендації в 61,60 % 

діагностовано «поганий» та «дуже поганий» значення індексу. Зміна динаміки значень ІПГРП 

засвідчили, що в пацієнтів ІІ групи середні показники індексу як після першого (25,44±0,70) ум.од., 

так і після другого етапів (29,0±0,85) ум.од. відповідали належному гігієнічному догляду, ІПГРП ≤ 44,0 

та відрізнялись від даних І групи – (44,60±1,70) ум.од., (57,06±2,02) ум.од. відповідно (р≤0,05). 

Використання запропонованої нової системи гігієни за різних клінічних варіантів: наявність 

соматичної патології, зростання віку, термінів користування ЗПП, використання адгезивних засобів 

дозволило забезпечити належний ГСРП після професійного та індивідуального етапів, ІПГРП ≤ 44,0. 

Спрямованим на підтвердження ефективності нової діагностико-лікувально-реабілітаційної 

системи ГРП у пацієнтів, які користуються ЗПП, було визначення ІПГРП у пацієнтів ІІ та І груп через 

рік після використання різних систем гігієни. Так, середнє значення ІПГРП у пацієнтів ІІ групи було 

достовірно нижче на 37,46% від вихідного показника, на 47,70% , ніж у пацієнтів І групи та вище на 

2,93%, ніж у ІІ групі після заходів індивідуальної гігієни (р≤0,05). За градаціями ІПГРП спостерігали 

достовірно нижчі показники в пацієнтів ІІб, ІІв підгруп, порівняно з Іб, Ів підгрупами, відповідно на 

12,85% та 13,86% (р≤0,05). Пацієнтів зі значенням ІПГРП «дуже поганий» не виявлено. Отримані 

результати ІПГРП через рік після використання нової системи ГРП у пацієнтів, які користувалися 

ЗПП, підкреслили позитивну тривалу ефективність запропонованої автором системи ГРП. 

Після використання запропонованої системи ГРП у 100% пацієнтів із значеннями ІПГРП 

«хороший», «поганий» та в 99% випадків із значеннями «задовільний» спостерігали присутність у 

мікробіоценозах СОПЛ α-гемолітичних Streptococcus sp. – важливих представників резидентної 
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нормофлори ротової порожнини. Крім того, відмічено зростання показника масивності колонізації a-

гемолітичними Streptococcus sp. у пацієнтів зі значенням ІПГРП «хороший», «задовільний» та 

«поганий» в 1,97, у 1,49 та в 1,06 раза відповідно, порівняно з даними до лікування. Нова система 

гігієни сприяла ліквідації представників патогенної мікрофлори в усіх пацієнтів ІІ групи після курсу 

професійної гігієни, і лише в 2,61% (3) пацієнтів із усієї групи, що мали значення ІПГРП «поганий» 

виявили їхню присутність, причому сумарний показник масивності колонізації СОПЛ патогенними 

мікроорганізмами достовірно зменшився, порівняно з даними до лікування, у 4,99 раза. 

Запропонований комплекс професійних та індивідуальних гігієнічних заходів у пацієнтів, що 

користуються ЗКПП, сприяв покращенню реологічних властивостей ротової рідини – зростанню рН на 

8,42%, 8,08%, порівняно з вихідними даними, на 6,59%, 6,43%, порівняно з даними в І групі та 

зниженню в’язкості на 20,99%, 21,94%; зниженні концентрації муцину на 33,41%, 32,18%, порівняно з 

вихідними даними, а також на 17,37%, 20,74% та 23,43%, 32,55%, порівняно з даними в І групі, 

р≤0,05. А також простежували зниження концентрацій: лактату – на 32,35%, аміаку на 51,92%, 

51,55%, активності ОДК на 59,64%, 61,24% у ротовій рідині пацієнтів ІІ групи, порівняно з вихідними 

даними, а також на 25,81%, 32,35%; 51,92%, 48,37%; 52,67%, 61,62%, порівняно з показниками в І 

групі, відповідно, р≤0,05. У пацієнтів, які використовували нову систему ГРП та мали значення ІПГРП 

«хороший», показники концентрацій лактату, аміаку та активності ОДК не перевищували аналогічні 

значення в ІІІ групі.  

Після заходів професійної гігієни концентрація загального кальцію та фосфат-іонів у пацієнтів 

ІІ групи, порівняно з вихідними даними, знизилися на 17,71% та 9,39%, а в пацієнтів І групи на 2,95% 

та 3,30% відповідно, р≤0,05. Після заходів індивідуальної гігієни концентрація загального кальцію та 

фосфат-іонів у пацієнтів ІІ групи, порівняно з вихідними даними, знизилися на 18,82% та 10,31%, а в 

пацієнтів І групи на 1,48% та 1,47%. Са/Р коефіцієнт у пацієнтів ІІ групи знизився на 6,25%, порівняно 

з вихідними даними, як після заходів професійної гігієни, так і індивідуальної, проте у пацієнтів І 

групи цей показник не змінився. 

Ефективність запропонованої системи ГРП підтверджена за відсотком пацієнтів, в яких 

досліджувані показники не перевищували середніх (М+m) значень ІІІ групи та ІІ групи зі значеннями 

ІПГРП ≤ 44. Слід відмітити, що в 93,91% пацієнтів ІІ групи значення ІПГРП було менше 44,0, що 

відповідало належному ГСРП, натомість у пацієнтів І групи лише в 38,39%. У 49,43% пацієнтів ІІ 

групи мікробіологічні показники не перевищували середніх значень ІІІ групи, та в 68,83% середніх 

значень у пацієнтів, які мали значення ІПГРП ≤ 44,0. Натомість у пацієнтів І групи показники були 

значно менші, відповідно 7,59% та 13,39%. Стосовно середнього значення досліджуваних біохімічних 

та біофізичних показників відмітили подібну динаміку: ІІ група 22,13% та 51,68%, а І – 10,63% та 

23,86%. 

Таким чином, аналіз літератури, постановка мети, завдання дослідження, розробка авторських 
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об’єктивних методів діагностики та формування комплексу необхідних експериментальних та клініко- 

лабораторних досліджень дозволили науково обґрунтувати, розробити, впровадити та підтвердити 

ефективність нової системи ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП та алгоритм її покрокового 

диференційованого використання, що в сукупності впливає на нормалізацію клінічних, 

мікробіологічних, біохімічних, біофізичних чинників ротової порожнини та підвищує якість 

ортопедичного лікування ЗКПП. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Ґрунтуючись на даних аналізу літератури про високі показники потреби в знімному 

ортопедичному лікуванні 140,27-76,42 на 1000 обстежених осіб (Лабунець В. А., 2006), питомої 

ваги виготовлення ЗПП 25,2%–25,3% серед інших видів ортопедичних конструкцій (Вороненко  

Ю. В., 2014) та відсутність комплексних клінічних і лабораторних критеріїв оцінки і корекції ГРП, 

підтверджено її важливість для пацієнтів із ЗКПП для профілактики ускладнень при 

ортопедичному лікуванні часткової та повної втрати зубів, сформовано напрямки невирішених 

проблем: розробка клініко-лабораторних методів діагностики ГСРП, з’ясування ролі 

мікробіологічного, біохімічного, біофізичного чинників при погіршенні гігієни та створення нової 

комплексної етіопатогенетично обґрунтованої системи ГРП. 

2. За результатами анкетування встановлено, що 98% лікарів стоматологів-ортопедів не 

визначають рівень гігієни ЗПП за індексами, 40,91% – не проводять їхнє професійне очищення, а 

24,55% – заходи професійної ГРП, 23,64% опитаних довіряють вибір зубної пасти пацієнту. Жоден із 

респондентів не вказав на особливості гігієнічних заходів у пацієнтів із соматичною патологією та 

тих, які використовують адгезивні засоби. 

3. Встановлено низький рівень гігієнічних знань, навиків та ступінь їхнього виконання в 

пацієнтів, які користуються ЗПП: у 82,5% ГСРП потребував поліпшення: м’який зубний наліт виявлено 

в 54,7%; тверді зубні відкладення– у 24,5%; чистили зуби 54,7% пацієнтів; доглядали за слизовою 

оболонкою ротової порожнини 11,3%; не виконували жодних гігієнічних маніпуляцій у ротовій 

порожнині 18,9%; чистили ЗПП будь-якою зубною пастою 86,8%; один раз на день чистили 56,6%, 

двічі – 28,3% опитаних; найуживаніші гігієнічні засоби – зубні пасти, їх використовувало 86,8% 

обстежених. Розроблені індекси – ІГЗП та ІПГРП дозволили встановити: за ІГЗП в 1,9% пацієнтів – 

«хороший», у 30,2% – «задовільний» стани гігієни ЗПП, «незадовільний» «поганий», та «дуже 

поганий» відповідно виявлено в 24,5%, 22,6%, 20,8% (67,9%); за ІПГРП «хороший» – у 16,2% 

обстежених, «задовільний» – 33,3%, «поганий» – 37,8%, «дуже поганий» – 12,6%. На основі χ2-

критерію встановлено достовірний (р<0,05) вплив наявності, виду соматичної патології, терміну 

користування ЗПП, рівня галітозу, на значення ІГЗП; віку, термінів користування ЗПП, наявності 

соматичної патології та використанням адгезивних засобів на значення ІПГРП. При цьому стать, 
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черговість ортопедичного лікування, вид конструкції та щелепа, на якій вона розміщена, достовірно не 

впливали на динаміку індексів. 

4. На основі аналізу показників мікробіоценозу ротової порожнини виявлено зростання 

масивності колонізації та частоти висівання представників патогенної групи мікроорганізмів: 

Escherichia coli, Enterobacteriaceae sp. у мазках із базису та СОПЛ р≤0,05. Показники МЧ та ДМЧ у 

пацієнтів, які користувалися ЗКПП із різним ступенем дисбактеріозу, достовірно відрізнялися від 

показників норми та між собою, набуваючи тенденції до їхнього зростання зі збільшенням ступеня 

дисбактеріозу (r=0,5, р<0,05). Серед обстежених пацієнтів, які користувалися ЗПП, 97,56% мали І-ІІІ 

ступені дисбактеріозу. 

5. Експериментальними мікробіологічними дослідженнями на підставі вивчення 

антибактеріальних і антифунгальних властивостей зубних паст, антагоністичної активності 

пробіотичних препаратів та пробіотичних препаратів з адгезивним засобом відносно представників 

оральної мікрофлори, обґрунтовано диференційований підхід до вибору зубних паст, пробіотичних 

препаратів у комплексі методів професійної та індивідуальної гігієни. 

6. Із погіршенням ГСРП у пацієнтів, які користуються ЗПП, на основі ІПГРП 

простежували зростання від значення «хороший» до «дуже поганий» концентрацій аміаку (в 1,5-2,5 

раза, r= 0,65), загального вмісту сульфгідрильних груп (в 1,3-2,6 раза, r= 0,52); від значення 

«хороший» до «поганий» концентрацій глюкози (в 1,6-1,7 раза), лактату (в 1,4-1,8 раза), сечової 

кислоти (в 1,2-1,6 раза), сечовини (в 1,4 раза) р≤0,05. За результатами факторного аналізу встановлено, 

що в 78,6% випадків показники в’язкості, рН, муцину та швидкості слиновиділення були 

індикаторами ГСРП. У пацієнтів із неналежним ГСРП та наявністю соматичної патології активність 

ОДК була вища (у 2,2 раза р≤0,05) ніж у пацієнтів без соматичної патології. Зі збільшенням значення 

ІПГРП спостерігали зростання активності ОДК (r=0,85). 

7. Результати спектрального аналізу твердих відкладень на базисах ЗПП та на зубах 

засвідчили більший вміст іонів калію, алюмінію, натрію, магнію, кремнію, марганцю, міді в твердих 

відкладеннях на базисах ЗПП, ніж у зубному камені (р≤0,05). Частота виявлення неорганічних 

хімічних елементів у твердих відкладеннях на базисах ЗПП та в зубному камені мали наступну 

послідовність: Ca=P, K=AL=Si, Na, Mg, S, Mn, Cu=Fe, Ni=Cr=CL; Ca=Р=K=Si=AL, Mg, Na, Mn, Cu 

відповідно. Відмічено наявність твердих відкладень у всіх пацієнтів, які мали значення ІПГРП 

«поганий», «дуже поганий» та Ca/P коефіцієнт ≥0,5. 

8. При розробці способів професійної гігієни: очищення та дезінфекція ЗКПП із 

використанням ультразвуку і хімічних засобів, озонотерапія тканин протезного ложа та язика, 

ураховували терміни користування ЗПП, значення ІГЗП; вид конструкції та значення ІПГРП 

відповідно. Запропоновані режими очищення та дезінфекції ЗКПП не спричинили руйнівних змін 

структури та мікрорельєфу внутрішньої поверхні базисів, а застосування відразу після виготовлення 
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ЗКППупродовж10 хв, забезпечило мікрополірування внутрішньої поверхні ЗПП. Завдяки озонотерапії 

тканин протезного ложа та язика достовірно знижувалося середнє значення ІПГРП у групах 

«задовільний», «поганий» та не діагностовано стан «дуже поганий». Спостерігали відновлення та 

збільшення масивності колонізації представників резидентної нормофлори, відсутність умовно-

патогенних та патогенних мікроорганізмів, р<0,05. 

9. Ефективність нової системи ГРП підтверджена збільшенням відсотку пацієнтів із 

належним ГСРП до 93,91%, зменшенням із ІПГРП «поганий» – 6,10% та відсутністю зі значенням 

«дуже поганий». Серед осіб, які використовували загальновідомі рекомендації, значення індексу 

«поганий» та «дуже поганий» було у 61,60% пацієнтів. Після заходів професійної та індивідуальної 

гігієни середнє значення ІПГРП у пацієнтів ІІ групи відповідало належному ГСРП, ІПГРП≤44,0. Через 

рік після використання запропонованої системи гігієни, встановлено зниження середнього значення 

ІПГРП у пацієнтів ІІ групи на 37,46% від вихідного показника, на 47,70% ніж в осіб І групи, р≤0,05. 

10. Після використання нової системи ГРП, у 100% пацієнтів із значеннями ІПГРП 

«хороший» і «поганий» та в 99% зі значеннями «задовільний» спостерігали наявність у 

мікробіоценозах СОПЛ α-гемолітичних Streptococcus sp.; зростання показника масивності колонізації 

α-гемолітичними Streptococcus sp. у пацієнтів зі значенням ІПГРП «хороший», «задовільний» та 

«поганий» в 1,97, в 1,49 та в 1,06 раза відповідно, порівняно з даними до лікування. У пацієнтів ІІ 

групи, крім 2,61% (3) осіб зі значенням ІПГРП «поганий» після курсу професійної гігієни не виявили 

представників патогенної мікрофлори, а сумарний показник масивності колонізації СОПЛ 

патогенними мікроорганізмами, порівняно з даними до лікування, зменшився в 4,99 раза, р<0,05. 

11. Запропонований комплекс гігієнічних заходів у пацієнтів, що користуються ЗКПП, 

сприяв поліпшенню реологічних властивостей ротової рідини: зростанню показника рН на 8,42-

8,08%, порівняно з вихідними даними і на 6,59-6,43%, порівняно з даними в І групі; зниженню 

в’язкості на 20,99-21,94%; концентрації муцину на 33,41- 32,18%, порівняно з вихідними даними, 

на 17,37-20,74% та на 23,43- 32,55%, порівняно з даними в І групі, р≤0,05. У ротовій рідині 

пацієнтів ІІ групи спостерігали позитивну динаміку метаболічних процесів: зниження 

концентрацій лактату на 32,35%, аміаку на 51,92- 51,55%, активності ОДК на 59,64-61,24 %, 

порівняно з вихідними даними, а також на 25,81-32,35%; 51,92-48,37%; 52,67-61,62%, порівняно з 

показниками в І групі відповідно, р≤0,05. При цьому в пацієнтів ІІ групи зі значенням ІПГРП 

«хороший» концентрації лактату, аміаку та активність ОДК не перевищували аналогічні дані в ІІІ 

групі. Активність процесів каменеутворення в ротовій порожнині після заходів професійної та 

індивідуальної гігієни зменшувалася: у пацієнтів ІІ групи концентрація загального кальцію та 

фосфат-іонів, порівняно з вихідними даними, знизилися на 17,71% і 9,39% та на 18,82% і 10,31%, а 

в І групі на 2,95% і 3,30% та 1,48% і 1,47% відповідно р≤0,05. У пацієнтів ІІ групи Са/Р коефіцієнт 

знизився на 6,25%, а в осіб І групи цей показник не змінився. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для підвищення якості ортопедичної допомоги пацієнтам, які користуються ЗКПП, доцільно 

застосовувати нову діагностико-лікувально- реабілітаційну систему ГРП, що базується на комплексі 

заходів професійної та індивідуальної гігієни, ураховує особливості етіопатогенетичних механізмів 

погіршення ГРП та покращує клінічні, мікробіологічні, біохімічні та біофізичні характеристики 

ротової порожнини. 

2. Для забезпечення об’єктивного рівня діагностики ГСРП у пацієнтів, які користуються 

ЗКПП, слід враховувати вік, терміни користування ЗПП, наявність соматичної патології, користування 

адгезивними засобами; визначати клінічні індекси: ІГЗП, ІПГРП та комплекс лабораторних 

показників: мікробіологічні – МЧ, ДМЧ, масивність колонізації α-гемолітичними Streptococcus sp., 

сумарну масивність колонізації патогенними мікроорганізмами; біохімічні і біофізичні показники 

ротової рідини – в’язкість, рН, рівень лактату, загального кальцію, фосфат-іонів, муцину, аміаку, 

активність ОДК, Са/Р коефіцієнт. Комплекс заходів діагностики проводити на момент звернення, після 

курсів професійної та індивідуальної гігієни. 

3. Пацієнтам, які користуються ЗКПП та мають різні значення ІПГРП рекомендовано 

використання нової диференційованої діагностико-лікувально-реабілітаційної системи ГРП із 

наступними режимами курсів: для пацієнтів із значеннями ІПГРП ≤ 44,0: без соматичної патології – 2 

рази на рік; із соматичною патологією – 3 рази на рік; які користуються адгезивними засобами 3 рази 

на рік; для пацієнтів із значеннями ІПГРП без соматичної патології – 3 рази на рік; із соматичною 

патологією – 4 рази на рік; які користуються адгезивними засобами 4 рази на рік 

4. Рекомендувати очищення та дезінфекцію ЗКПП в ультразвуковій мийці з використанням 

хімічних засобів для пацієнтів із значенням ІГЗП «хороший»: терміни користування ЗКПП до року не 

проводити, 1-2 роки – 5 хв, 2-3 роки – 10 хв, > 3 років – 20 хв; ІГЗП «задовільний»: терміни 

користування ЗКПП до півроку 5 хв, півроку – рік – 5 хв, 1-2 роки – 5 хв, 2-3 роки – 10 хв, > 3 років – 20 

хв. ІГЗП «незадовільний»: терміни користування ЗКЗП до півроку – 5 хв, півроку-рік – 5 хв, 1-2 роки – 

10 хв, 2-3 роки – 20 хв, > 3 років – 20 хв; ІГЗП «поганий», «дуже поганий»: терміни користування 

ЗКЗП до півроку – 10 хв, півроку-рік – 10 хв, 1-2 роки – 10 хв, 2-3 роки – 20 хв, > 3 років – 20 хв. 

5. Проводити озонотерапію тканин протезного ложа та язика за наступною схемою: ЧЗПП – 

тип зонда 3,4; потужність 3-6; час процедури – 10с /на кожен зуб+5с/см2 СОПЛ, язика; кількість 

процедур – 1; ПЗПП – тип зонда – 3; потужність 3-6; час процедури – 5с/см2 СОПЛ, язика; кількість 

процедур – 1. ІПГРП «поганий», «дуже поганий»: ЧЗПП – тип зонда 3,4; потужність 6-9; час 

процедури – 10с/на кожен зуб+10с/см2 СОПЛ, язика; кількість процедур – 2; інтервал між 

процедурами 2-3доби; ПЗПП - тип зонда 3; потужність 6-9; час процедури – 10с/см2 СОПЛ, язика; 

кількість процедур –2; інтервал між процедурами 2-3доби. 
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6. Призначення зубних паст у курсі професійної гігієни (1 місяць) для пацієнтів зі значеннями 

ІПГРП «хороший», «задовільний»: з хлоргексидином або з триклозаном та прополісом; «поганий», 

«дуже поганий» із триклозаном, цитратом цинку та травами. Призначення зубних паст у курсі 

індивідуальної гігієни для пацієнтів зі значеннями ІПГРП «хороший», «задовільний»: із молочною 

кислотою, ефірними оліями м’яти, шавлії, екстрактами ромашки, нагідок та полоскання ротової 

порожнини з використанням ефірної олії м’яти перцевої 4-5 кр. на склянку теплої води чи 

апельсинової олії 1 кр. на склянку теплої води 2-3 рази на добу протягом місяця. У разі значень 

ІПГРП «поганий», «дуже поганий» зубної пасти з молочною кислотою та ефірними оліями кипарису, 

м’яти, хвойно- каротиновим екстрактом, полоскання ротової порожнини із використанням композиції 

ефірних олій (м’яти перцевої, апельсину, лайму, чайного дерева, меліси, чебрецю, мускатного горіха) 

5-7 кр. на склянку теплої води 2-3 рази на добу протягом місяця. Полоскання ротової порожнини 

чергувати через місяць. 

7. У курсі заходів професійної гігієни рекомендовано призначення пробіотика, що містить 

Lactobacillus fermentum для пацієнтів зі значеннями ІПГРП «хороший», «задовільний» та що містить 

Lactobacillus reuteri зі значеннями «поганий», «дуже поганий» для загального та місцевого 

використання: розведення згідно інструкції, у вигляді ротових ванночок із наступним ковтанням 

препарату, протягом 14 днів один раз на добу; пацієнтам, які використовують адгезивні засоби 

рекомендовано після проведення ротової ванночки додатково 1 дозу розведеного препарату (1 ч. ложка 

для L. Fermentum та 2 ч. ложки для L. reuteri) уводити в порцію адгезиву, який не володіє сильними 

антибактеріальними властивостями та фіксувати ЗПП на 3 год. 

8. При складанні схеми ГРП для пацієнтів, які користуються ЗПП, доцільно використовувати 

додаток до медичної карти стоматологічного хворого (одну частину видавати пацієнту, іншу – 

фіксувати в медичній карті), де лікар вказує назви зубних паст, ополіскувачів, режими їхнього 

використання, поради щодо флосингу та проведення гігієнічного догляду за язиком, умови очищення, 

зберігання ЗПП, режим курсів гігієни та результати клініко-лабораторного обстеження. 

9. Із метою профілактики погіршення ГРП у пацієнтів, які користуються ЗКПП, відразу після 

виготовлення знімних протезів проводити їхнє ультразвукове очищення та дезінфекцію за 

запропонованим способом упродовж 10 хв. 
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АНОТАЦІЯ 

Дмитришин Т. М. Клініко-експериментальне обґрунтування нової діагностико-лікувально-

реабілітаційної системи гігієни ротової порожнини, як складової профілактики ускладнень у 

осіб із знімними протезами. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – 

стоматологія. ДВНЗ «Івано-Франківський національниймедичнийуніверситет»МОЗУкраїни,Івано-

Франківськ,2015. Дисертаційна робота присвячена розробці нової діагностико-лікувально-

реабілітаційної системи ГРП для пацієнтів, які користуються ЗПП. У проведенні дослідження взяло 

участь 582 пацієнти. Запропоновано індекс ІПГРП, комп’ютерну програму для його обчислення; 

способи ультразукового очищення та дезінфекції ЗПП із використання хімічних засобів; озонотерапії 

СОПЛ та язика; реєстрації індивідуальної інформації щодо заходів та засобів гігієни; диференційний 

підхід до вибору зубних паст, пробіотиків, ефірних олій; режими проведення курсів гігієни та 

визначено клініко-лабораторні чинники, що впливають на погіршення стану ГРП. 

Використання нової системи ГРП у 115 пацієнтів, які користуються ЗКПП, сприяла поліпшенню 
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значень ІПГРП, нормалізації мікробіоценозу, реологічних та метаболічних процесів ротової 

порожнини. 

Ключові слова: гігієна ротової порожнини, знімні протези, індекси гігієни, професійна гігієна, 

індивідуальна гігієна. 

 

АННОТАЦИЯ 

Дмитришин Т. Н. Клинико-экспериментальное обоснование новой диагностико-лечебно-

реабилитационной системы гигиены полости рта, как составляющей профилактики 

осложнений у лиц со съемными протезами. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.22 стоматология. ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» МЗ 

Украины, Ивано-Франковск, 2015. 

Диссертация посвящена повышению качества диагностики и эффективности применения 

мероприятий профессиональной и индивидуальной гигиены у пациентов, пользующихся съемными 

пластиночными протезами. На основе проведения клинических, клинико-лабораторных и 

экспериментальных исследований у 582 лиц, было разработано, научно обосновано и внедрено в 

практику новую диагностико-лечебно-реабилитационную систему гигиены полости рта. 

Впервые использовано индекс ИПГПР (интегральный показатель гигиены полости рта) и 

компьютерную программу для его вычисления; определены факторы: возраст, наличие соматической 

патологии, сроки пользования съемными протезами, применение адгезивных средств, влияющие на 

ухудшение гигиены полости рта у пациентов со съемными протезами; разработаны способы 

ультразвуковой очистки и дезинфекции съемных пластиночных протезов с использованием 

химических средств; озонотерапии СОПЛ и языка; рекомендовано проведение ультразвуковой 

очистки и дезинфекции съемных пластиночных протезов сразу после их изготовления в целях 

микрополирования. А также применен дифференцированный подход к выбору зубных паст, 

пробиотиков, эфирных масел для полоскания полости рта на этапах профессиональной и 

индивидуальной гигиены; разработаны формы для регистрации индивидуальной информации о мерах 

и средствах гигиены в амбулаторной карте стоматологического больного для врача и пациента; 

установлены режимы проведения курсов гигиены. 

С целью изучения механизмов нарушения гигиены полости рта у 234 пациентов, пользующихся 

съемными пластиночными протезами и обоснования мероприятий, направленных на их коррекцию, 

установлено дефицит представителей резидентной и транзиторной сапрофитной микрофлоры даже 

при надлежащем гигиеническом состоянии. Впервые разработаны и внедрены эффективные методы 

оценки микробиоценоза полости рта: показатели микробное число и дефицит микробного числа, 

которые применили для диагностики гигиенического состояния полости рта 227 пациентов, 
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пользующихся съемными пластиночними протезами. Существует достоверная разница между 

показателями микробного числа у пациентов с индексом гигиены съемных протезов «хороший» 

«плохой» и «очень плохой» р <0,05. Разработаны микробиологически обоснованные рекомендации по 

выбору и особенностях использования зубных паст, пробиотических препаратов и композиции 

пробиотического препарата с адгезивним средством. 

Впервые осуществлено комплексное изучение особенностей метаболических процессов, 

изменений реологических характеристик ротовой жидкости у 243 пациентов, пользующихся 

съемными пластиночными протезами с разным уровнем гигиены полости рта. Выделены наиболее 

информативные биохимические показатели ротовой жидкости, в зависимости от состояния гигиены у 

пациентов с имеющейся или отсутствующей соматической патологией: вязкость, уровень рН, 

концентрации лактата, общего кальция, фосфат-ионов, муцина, аммиака и активность 

орнитиндекарбоксилазы, Са/Р коэффициент. На основе изучения содержания макро- и 

микроэлементов у ротовой жидкости, твердых отложениях на базисах съемных протезов, на зубах, 

выделено прогностическое значение Са/Р коэффициента в склонности к повышенному 

камнеобразованию. 

Эффективность использования новой системы профессиональной и индивидуальной гигиены 

полости рта у 115 пациентов, пользующихся съемными пластиночными протезами, способствовала 

улучшению показателей ИПГПР, нормализации микробиоценоза полости рта, реологических свойств 

ротовой жидкости, течения метаболических процессов, что проявилось положительной динамикой 

изменения средних значений соответствующих показателей после проведения мероприятий 

профессиональной индивидуальной гигиены, по сравнению со значениями до ее внедрения и 

данными в группе пациентов, которые использовали общеизвестные рекомендации (112 пациентов). 

Использование новой системы гигиены при различных клинических вариантах (наличие 

соматической патологии, возраст, разные сроки пользования съемными протезами, использование 

адгезивных средств) обеспечило надлежащий уровень гигиенического состояния полости рта после 

профессионального и индивидуального этапов лечения, ИПГПР (≤44,0) от (23,95±1,12) у.е. до 

(36,94±2,39) у.е. Следует отметить, что у 93,91% пациентов II группы после применения 

предложенной системы гигиены значение ИПГПР было меньше 44,0 у.е., что соответствовало 

надлежащему уровню, одновременно у пациентов I группы только в 38,39%. 

Ключевые слова: гигиена полости рта, съемные протезы, индексы гигиены, профессиональная 

гигиена, индивидуальная гигиена. 

 

ANNOTATION 

Dmytryshyn T. M. Clinical and experimental study of new diagnostic, treatment and 

rehabilitation system for oral hygiene, as a part of the prevention of complications in patients with 
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removable dentures. – Manuscript. 

The dissertation for the Doctor of Medicine degree 14.01.22 – stomatology. – «Ivano – Frankivsk 

National Medical University» Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2015. 

Dissertation work devoted to the development of new diagnostic, treatment and rehabilitation system of 

oral hygiene for patients who use removable laminar dentures. In the study participated 582 patients. Index 

IIOH and computer program for its calculating; methods of ultrasonic cleansing and disinfection of 

removable laminar dentures with chemical means; ozone therapy of oral mucosa and tongue; a method of 

individual information recording of hygiene measures and means; a differential approach to the choice of 

toothpaste, probiotics, essential oils; modes of oral hygiene conduction and clinical and laboratory factors 

affecting the deterioration of oral hygiene were proposed. 

Using the new system of oral hygiene in 115 patients who use removable laminar dentures, helped to 

improve IIOH values, microbiocenosis normalization, rheological and metabolic processes in oral cavity. 

Keywords: oral hygiene, removable dentures, hygiene indexes, professional hygiene, individual 

hygiene. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ЗКПП – знімні конструкції пластинкових протезів  

СОПЛ – слизова оболонка протезного ложа 

ЗПП – знімні пластинкові протези 

ГСРП – гігієнічний стан ротової порожнини  

ГРП – гігієна ротової порожнини 

ІГЗП – індекс гігієни знімних протезів 

ІПГРП – інтегральний показник гігієни ротової порожнини  

МЧ – мікробне число 

ДМЧ – дефіцит мікробного числа 

ЧЗПП – часткові знімні пластинкові протези  

ПЗПП – повні знімні пластинкові протези 

 ССС – серцево-судинна система 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт  

ЛФ – лужна фосфатаза 

ОДК – орнітиндекарбоксилаза 

 рН – водневий показник 

Са/Р – кальцій-фосфорний коефіцієнт 
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