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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Підвищенню якості відновлення зруйнованої 

коронкованої частини зубів ортопедичними методами присвячені наукові 

дослідження З. Р. Ожогана, Є. Я. Костенка, F. D. Palamidakis, S. D.Cho [63, 

64, 65, 91, 158, 162]. В.А. Лабунець [68] вивчав поширеність втрати 

коронкової частини зуба та можливості використання вінірів із метою 

естетичного ортопедичного лікування зубів фронтальної ділянки. Д.М. 

Король [59] досліджував вплив металокерамічних конструкцій на зубо-

щелепну систему при лікування зруйнованої коронкованої частини зубів. 

Проте недостатньо висвітлені питання репаративної регенерації та 

відновлення рельєфу ясенного краю в зоні фронтальної групи зубів після 

проведення реконструктивних ортопедичних заходів у разі відновлення 

зруйнованих коронок зубів та глибокої під’ясенної каріозної деструкції.  

До нині надійним способом відновлення кукси зуба для ортопедичної 

конструкції залишається суцільнолита куксова вкладка (СКВ). Необхідно,  

щоб вкладки відливали з одного сплаву з ортопедичною конструкцією, щоб 

виключити можливість виникнення елетрохімічної взаємодії та  

пришвидшення корозії сплавів [66, 80]. Виготовлення естетичних 

ортопедичних конструкцій для фронтальної групи зубів вимагає від лікаря-

ортопеда володіння професійними навиками та застосування методик, які 

зумовлять багаторічний позитивний прогноз ортопедичного лікування [81, 

130, 131, 203]. Численні технологічні впровадження по вдосконаленню 

конструкції не торкаються впливу суцільнолитих куксових вкладок на 

прилеглі тканини збереженої частини зуба, на вільний епітелій крайових 

ясен, зубо-ясенне прикріплення, волокна зв'язкового апарату під час 

інтеграції вкладки та користування виготовленою ортопедичною 

конструкцією  [7, 42, 164, 191].  Нечисельними в медичних джерелах  

інформації України є також відомості про ефективність  та позитивні 
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віддалені результати ортопедичного лікування відновлених куксовими 

вкладками опорних зубів [3, 13, 58, 141, 207]. 

Підготовка краю ясен, дотримання умов чіткого площинного 

прилягання вкладки містять механістичний підхід, констатуються як факт, 

але не враховують складних взаємодій у складному біологічному об’єкті - 

людині. Практичні напрацювання показують, що якісне виготовлення 

конструкції на вкладках, а саме: крайове прилягання, здорові за клінічними 

та лабораторними тестами ясна залежать від чіткого дотримання протоколу 

лікування [22, 64, 196, 206, 217]. Збереження біологічних параметрів є 

важливим прогностичним фактором тривалості користування конструкцією. 

Саме цим визначається практична і теоретична актуальність проблеми 

використання зруйнованих каріозною деструкцією зубів у незнімних 

ортопедичних конструкціях. Тому є необхідність у розробці та доведенні 

ефективності комплексу ортопедичних малоінвазивних хірургічних та 

терапевтичних заходів у разі відновлення суцільнолитими куксовими 

вкладками фронтальних зубів із створенням позитивного та довготривалого 

прогнозу для подальшого ортопедичного лікування зі збереженням та 

відновленням естетичних параметрів. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексних науково-дослідних робіт 

кафедри стоматології ПО ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» «Розробка методів діагностики, лікування та 

профілактики стоматологічних захворювань у населення, що проживає в 

екологічно несприятливих умовах», ДР № 0111U003681 (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.). Дисертант є виконавцем фрагмента даної роботи. 
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Мета дослідження: підвищення ефективності ортопедичного 

лікування пацієнтів у разі повного руйнування коронкової частини зуба 

шляхом удосконалення методів підготовки тканин маргінального краю ясен 

та вдосконалення методики виготовлення коренево-куксових вкладок. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити клінічні показники та показники орального мікробіоценозу 

в пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів, зруйнованих нижче краю 

ясен. 

2. Вивчити морфологічні зміни тканин пародонта при руйнуванні 

коронкової частини зуба нижче ясенного краю в експерименті на тваринах. 

3. Провести порівняння ефективності методик підготовчих лікувальних 

заходів із метою якісного відновлення зруйнованої коронкової частини зуба 

за динамікою клінічних показників. 

4. Вивчити динаміку змін показників орального мікробіоценозу в 

ділянці кукси кореня зуба при застосуванні різних способів корекції ясенного 

краю.  

5. Вивчити ефективність запропонованих методик підготовки опорних 

зубів, зруйнованих нижче рівня ясен. 

Об’єкт дослідження: стан зубів і тканин пародонта пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів фронтальної групи, зруйнованих нижче 

рівня ясен, та стан тканин маргінального пародонта в процесі підготовки до 

ортопедичного лікування та виготовлення суцільнолитої коренево-куксової 

вкладки. 

Предмет дослідження: зуби, зруйновані нижче рівня ясен та тканини 

пародонта навколо них в процесі постійного ортопедичного лікування з 

підготовчими маніпуляціями тканин пародонта.  

Методи дослідження: клінічні: збір анамнезу; стоматологічне 

обстеження ротової порожнини; визначення наявності карієса кореня з 

допомогою апарата DiagnoDent (Kavo); індексна оцінка стану гігієни тканин 
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пародонта (гігієнічний індекс Грін-Вемільйона, визначення йодного числа 

Свракова, проба Шиллєра-Писарєва, пародонтальний індекс та індекс 

Russel); проведення підготовки ясенного краю навколо опорних зубів із 

допомогою скальпеля, електрокоагулятора та діодного лазера; виготовлення 

суцільнолитих коренево-куксових вкладок за вдосконаленою методикою та 

лікування пацієнтів. Експериментальні: морфометричний гістологічний 

аналіз змін тканин пародонта навколо кореня зуба, зруйнованого нижче рівня 

ясен, при застосуванні різних методів підготовки кореня до ортопедичного 

лікування в піддослідних тварин. Мікробіологічні: ідентифікація та 

кількісний аналіз резидентної та транзиторної мікрофлори ясенної рідини на 

етапах діагностики та оцінки результатів лікування. Медико-статистичні для 

оцінки достовірності отриманих даних. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані 

про експериментальні, клінічні та мікробіологічні дослідження, щодо 

ефективності різних методик підготовки до ортопедичного лікування м'яких 

тканин навколо зубів, зруйнованих нижче рівня ясен.  

Уперше проведене комплексне порівняння методик підготовки тканин 

навколо зуба, зруйнованого нижче рівня ясен, до ортопедичного лікування. 

Клінічно доведена висока ефективність використання діодного лазера з 

метою формування ясенного рельєфу навколо ураженого зуба. Удосконалено 

конструкцію коренево-куксової вкладки, яка сприяє формуванню ясенного 

краю. Уточнені оптимальні терміни початку ортопедичного лікування зубів, 

зруйнованих нижче рівня ясен, у залежності від методу проведення 

гінгівоектомії.  

Доведено, що при наявності дефекту твердих тканин, розташованого 

нижче рівня ясен розвивається особлива екологічна ніша, яку слід 

ураховувати при проведенні ортопедичного лікування, та проводити 

додаткову комплексну лікувальну підготовку ділянки з метою зниження 

числа патогенних та умовнопатогенних мікроорганізмів.  
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Уперше розроблено лікувально-діагностичний комплекс ортопедичної 

реабілітації зубів із дефектами твердих тканин, розташованих нижче рівня 

ясен. 

Практичне значення отриманих результатів: У процесі виконання 

дисертаційного дослідження вдосконалена методика підготовки тканин 

ясенного краю навколо опорних зубів із відсутньою коронковою частиною з 

використанням діодного лазера «Лика-хирург» (захищено деклараційним 

патентом на корисну модель № 93841 від 27.10.2014 року), що дало 

можливість ефективно та контрольовано видаляти шар гіпертрофованих 

тканин навколо кореня зуба та скоротити термін ортопедичного лікування. 

Експериментально обґрунтована ефективність різних методик 

підготовки маргінального пародонта до ортопедичного лікування. 

Удосконалено методику виготовлення суцільнолитої куксової вкладки для 

описаних клінічних ситуацій (захищено деклараційним патентом на корисну 

модель № 43282 від 10.08.2009 року), застосування якої привело до 

відсутності необхідності використання провізорної ортопедичної конструкції 

для формування ясенного краю після проведення гінгівоектомії. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджені в клінічну практику Центру стоматології університетської 

клініки ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

(затв. 15.06.2016 р.), Івано-Франківської обласної стоматологічної 

поліклініки (затв. 13.01.2016 р.), Івано-Франківської міської стоматологічної 

поліклініки (затв. 03.06.2016 р.), клініки кафедри ортопедичної стоматології 

НМАПО імені П.Л. Шупика (затв. 01.06.2016 р.), клініку відділення 

ортопедичної стоматології ДУ “Інститут стоматології НАМН України” (затв. 

14.01.2016 р.), ортопедичного відділення КУ «Полтавський обласний центр 

стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка» (затв. 12.01.2016 р.). 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі кафедри 

стоматології післядипломної освіти (затв. 22.06.2016 р.) та кафедри 
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ортопедичної стоматології ДВНЗ ,,Івано-Франківський національний 

медичний університет” (затв. 01.03.2016 р.), кафедри ортопедичної 

стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика (затв. 01.06.2016 р.); кафедри 

ортопедичної стоматології та імплантології ВДНЗ України «Українська медична 

стоматологічна академія» (затв. 07.04.2016 р.); кафедри післядипломної освіти 

лікарів стоматологів – ортопедів ВДНЗ України “Українська медична 

стоматологічна академія” (затв. 12.04.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою 

здобувача. Автором особисто проведено аналіз літературних джерел із даної 

проблеми, здійснено патентно-інформаційний пошук, визначено мету, 

завдання, об’єм та методи дослідження, проведено стоматологічне 

обстеження пацієнтів, статистична обробка та аналіз отриманих результатів, 

написаний текст дисертації. Висновки та практичні рекомендації оформлені 

разом із науковим керівником. Автор самостійно провів клінічні обстеження 

пацієнтів, провідним є внесок автора в розробку вдосконаленого методу 

підготовки тканин, навколо зуба, зруйнованого нижче рівня ясен, із 

допомогою діодного лазера та вдосконалену конструкцію коренво-куксової 

вкладки та її апробації в клініці, проведенні оцінки ефективності. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень 

оприлюднені на: ІІ з'їзді асоціації стоматологів України «Інноваційні 

технології в стоматологічну практику» (Полтава, 2008); всеукраїнській 

науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні можливості 

стоматології» (Луганськ, 2010); науково-практичній конференції «Актуальні 

питання стоматології сьогодення» (Тернопіль, 2010). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 5 статей у 

фахових наукових виданнях України (із них 2 включено в наукометричну 

базу Copernicus). Опубліковано 3 тези в матеріалах з'їздів та конференцій, 

отримано 2 патенти України на корисну модель та видано один 

інформаційний лист.. 
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РОЗДІЛ 1 

ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ЗУБІВ У РАЗІ РУЙНУВАННЯ 

КОРОНКОВОЇ ЧАСТИНИ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Механізми руйнування коронкової частини зуба та методи її 

відновлення 

На сучасному етапі розвитку клініки ортопедичної стоматології існує 

багато методик відновлення зруйнованої коронкової частини зубів [91, 100, 

114, 141]. Сьогодні всі елементи зубо-щелепної системи розглядаються як 

одне ціле, і, навіть, незначне втручання в один із цих елементів, провокує 

зміни в інших, тому необхідний комплексний підхід до діагностики, 

планування та безпосередньо лікування [131]. Сучасна ортопедична 

стоматологія пропонує нові методики відновлення зубо-щелепної системи, 

які, безумовно, позитивніше впливають на стан не тільки твердих тканин 

зуба, а й на тканини пародонта [132]. Є чіткі показання до виготовлення 

суцільнолитих куксових вкладок за умови руйнування коронкової частини 

об’ємом від 80%. Конструкція суцільнолитих куксових вкладок, розроблена 

професором В.Н. Копейкіним [63], стала основою для відновлення 

зруйнованої коронкової частини зуба. Не дивлячись на численні 

вдосконалення, дана конструкція, її біологічна адаптація, вплив на прилеглі 

тканини, технологічні процеси продовжують викликати науковий та 

практичний інтерес вітчизняних та іноземних вчених [55, 63], розробляються 

нові методики виготовлення розбірних вкладок [1]. 

Як показують клінічні дослідження в цьому напрямку, перед 

проведенням ортопедичного лікування повинно бути виконано якісне 

ендодонтичне лікування з застосуванням сучасних методик обробки та 

обтурації кореневих каналів, а також сановані хронічні вогнища запалення в 

періапікальній ділянці. Наукова позиція одностайна в тому, що віддалені 
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результати користування незнімними ортопедичними конструкціями 

залежать передусім від ретельності та ефективності підготовки опорних зубів 

до ортопедичного лікування [68, 87, 92, 160, 211], особливо це стосується 

еталону естетики та біосумісності – безметалевих незнімних ортопедичних 

конструкцій [19]. Автори вказують, що стан навколозубних тканин та  

ендодонтичний анамнез можуть слугувати чинниками-передвісниками 

втрати зубів [60, 178, 211, 212]. У більшості (до 70%) стоматологічних 

хворих, які потребують ортопедичного лікування, зубні ряди можуть бути 

відновлені незнімними ортопедичними конструкціями  з опорою на 

збережених зубах  [155, 187, 184, 185, 200, 201]. Відтак, відомості про 

характер ускладнень ортопедичного лікування, пов’язаних із попереднім 

ендодонтичним лікуванням зубів, загострюють увагу на потребі 

впровадження комплексу заходів щодо збереження зруйнованих опорних 

зубів  упродовж  життя і можливості їхнього використання при заміні зубних 

протезів [7, 14, 22, 24, 106, 119].  Хоча ця проблема й стала предметом 

науково-теоретичного вивчення окремих авторів [3, 15, 35, 38, 58, 104, 108], 

варто зазначити, що дотепер бракує її комплексного осмислення і вирішення 

проблеми рецесії ясенного краю [10].  

 Відновлення коронкової частини зуба можливе з допомогою 

скловолоконних та інших внутрішньоканальних штифтів. Вони мають ряд 

особливостей. Їхня міцність залежить від діаметру штифта. Встановлено, що 

аналогічні штифти різних фірм-виробників витримують різні навантаження 

[16, 23, 81]. Варто враховувати, що обмеженням використання штифтів є 

мінімальний ободок збереженої коронки зуба не менше 2 мм з усіх сторін 

[23, 171].  

Іншим способом відновлення кукси зуба є коренево-куксова вкладка. 

Необхідно, щоб вкладки відливали з одного сплаву з ортопедичною 

конструкцією, щоб виключити можливість виникнення електрохімічної 

взаємодії (гальванічних струмів) та  пришвидшення корозії сплавів [12, 35, 
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56, 88]. Ортопедичне лікування фронтальної групи зубів вимагає від лікаря-

ортопеда володіння професійними навиками та застосування методик, які 

зумовлять багаторічний позитивний прогноз для конструкцій [3, 30, 54]. 

Модернізація стоматології торкнулася і питання виготовлення вкладок. Так, 

А.Г. Рогожников [118] пропонує покривати вкладки іоно-плазматичним 

напиленням перед їхнім покриттям конструкцією на основі оксиду цирконію. 

Численні технологічні впровадження по вдосконаленню конструкції не 

торкаються впливу СКВ  на прилеглі тканини збереженої частини зуба, на 

епітелій вільної частини ясен, зубо-ясенне прикріплення, волокна зв'язкового 

апарату під час інтеграції вкладки та користування виготовленою 

ортопедичною конструкцією [109]. Нечисельними в медичних джерелах 

інформації України є також відомості про ефективність та позитивні 

віддалені результати ортопедичного лікування, відновлених СКВ опорних 

зубів [63].  

Важливе значення надається вивченню структурних морфологічних 

змін у кістковій та сполучній тканинах при захворюваннях зубо-щелепної 

системи [4, 70]. Також обґрунтоване застосування сучасного апарату 

"OzonyMed" (KaVo)  [47] та інших апаратів та середників [8, 11, 69, 90] для 

отримання пришвидшення регенерації ясенного краю після гінгівітомії за 

рахунок відновлення метаболічних процесів в ясенній тканині та збереженні 

періодонтальних волокон зв’язкового апарату збережених коренів зубів 

відновленні епітеліального прикріплення [86], адже неякісно виготовлена 

конструкція призводить до хронічної травми тканин пародонта [115]. 

 

1.2. Мікробіологічні,  морфологічні дослідження тканин приясенної 

частини в разі глибокого руйнування твердих тканин зуба 

Не завжди якісне ендодонтичне лікування призводить до того, що в 

разі виготовлення постійної ортопедичної конструкції часто виникає потреба 

у відновленні кукси зуба суцільнолитою коренево-куксовою вкладкою. 
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Сьогодні ведеться постійна робота над удосконаленням ортопедичних 

конструкцій, що підтверджують експериментальні дослідження [39, 103, 

107]. Тому, під’ясенне руйнування кореня зуба до 1 мм не є протипоказом 

виготовлення СКВ [34, 55, 106, 213],  незважаючи на те, що часто відлом 

коронкової частини зуба супроводжується пенетрацією під ясна. Зволікання з 

візитом до лікаря-стоматолога призводить до того, що в зоні зруйнованого 

зуба спотворюється гармонійна лінія крайових ясен за рахунок 

гіпертрофічного розростання крайового епітелію та некротизованих 

грануляційних тканин [65]. Значна кількість досліджень, присвячених 

лікуванню захворювань пародонта, також вказують на необхідність 

комплексного підходу до діагностики та лікування дефектів твердих тканин 

зуба, розташованих нижче рівня ясен [28, 75]. Зокрема, Ю.М. Гоцко та 

співавтори [29] указують на порушення рівноваги коагуляційної і 

протеолітичної систем, гіпоксію тканин ясен, як передумову виникнення 

гіпертрофічного гінгівіту навколо опорних зубів, покритих пластмасовими 

коронками. При повторному ортопедичному лікуванні такий діагноз 

унеможливлює зняття повноцінного відбитка та виготовлення якісної 

ортопедичної конструкції. Існує декілька способів корекції крайових ясен 

навколо зуба [7]. Об’єктивно оцінити ефективність корекції ясенного краю 

можна за допомогою математичного аналізу проведених гігієнічних та 

пародонтологічних індексів та проб. Індексна оцінка є об’єктивним та 

актуальним критерієм порівняння та ефективності показників, які є нормою, 

та отриманих до і після лікування, що дає змогу  запропонувати оптимальний 

та ефективний спосіб лікування. 

Аналіз клінічних та наукових досліджень показує застосування 

методики мукогінгівальної хірургії як складової успішного ортопедичного 

лікування [24, 27, 43, 61]. Вони є невід’ємною складовою в разі 

імплантологічних втручань. Також автори використовують магнітно-

резонансну терапію [9, 140]. Водночас, питання гінігівоектомії розглядається 
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Ю.М. Николаевим [87] як один з якісних методів тимчасової ретракції ясен. 

Виявляється, що при дотриманні правильного протоколу мікрохірургічного 

втручання вдається не тільки досягнути гармонійного відтворення ясенного 

рельєфу та естетичних параметрів, а й забезпечити позитивний прогноз для 

тривалого користування постійною ортопедичною конструкцією, яка буде 

виготовлена [201]. Тому, визнавши за стандарт лікування-відновлення 

зруйнованої каріозним процесом коронкової частини зуба від 80,5 % по 

об'єму, у тому числі, до 1 мм у під’ясенну ділянку, під час  виготовлення 

СКВ, у переважній більшості клінічних випадків є потреба в гармонізації 

ясенного рельєфу. Відновлення ясенного краю передбачає гінгівотомію в 

межах здорової тканини, для відновлення естетичних параметрів та 

крайового прилягання постійної ортопедичної конструкції, яка передбачає 

суцільнолитий каркас [45]. Гіпертрофічні розростання крайового епітелію, 

навколо зруйнованого зуба в поєднанні з некротизованою грануляційною 

тканиною спотворюють гармонійну лінію крайових ясен та унеможливлюють 

отримання якісного відбитка під суцільнолиту куксову вкладку, а також під 

постійну незнімну ортопедичну конструкцію – одиничну конструкцію чи 

мостоподібний протез. Суцільнолита куксова вкладка, виготовлена згідно 

існуючих клініко-технологічних вимог, є та залишатиметься найбільш 

надійним та виправданим етапом у плані ортопедичного лікування [7, 30].  

Актуальною проблемою стоматології є проведення реконструктивних 

ортопедичних заходів у пацієнтів із зруйнованою коронковою частиною 

зубів та глибокою під’ясенною каріозною деструкцією. Найбільш 

раціональним є використаня таких зубів в якості опори для ортопедичної 

конструкції. За умови якісно проведеного ендодонтичного лікування та 

відсутності періапікальних змін, сьогодні суцільнолиту куксову вкладку 

можна виготовити практично на будь-який зуб у всіх чотирьох квадрантах 

зубних рядів верхньої та нижньої щелепи. 
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Проте після втрати коронкової частини зуба та на фоні глибокого 

під’ясенного руйнування кореня спотворюється природна лінія крайових 

ясен за рахунок гіпертрофічного розростання крайового епітелію та 

грануляційної тканини [66]. Зміна анатомії крайових ясен неминуче впливає 

на перебіг фізіологічних процесів у ротовій порожнині та на характер 

орального мікробіоценозу. Гіпертрофований ясенний край перешкоджає 

повноцінному дренажу поверхні, сформованої в ділянці кореня зуба, сприяє 

затримці в ній зубного нальоту  та ротової рідини та створює ідеальні умови 

для розвитку мікрофлори. Отже в ділянці кореня зуба формується особлива 

екологічна ніша. Саме мікробний фактор відіграє ініціюючу роль у 

виникненні запального процесу в тканинах пародонта та ясен, сприяє його 

хронізації, зумовлює місцеві прояви інтоксикації і сенсибілізації [47]. 

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених вивченню 

мікробіоценозу ротової порожнини пацієнтів із різноманітною 

стоматологічною патологією та користувачів знімними зубними протезами, 

характер і особливості мікрофлори в ділянці кореня зуба зі втраченою 

коронковою частиною з’ясовані недостатньо. У цьому відношенні цікавими є 

дослідження, які демонструють схожість мікрофлори кореневих каналів і 

прилеглих пародонтальних кишень при комбінованому пародонтально-

ендодонтному ураженні зубів як з інтактною, так і ураженою коронковою 

частиною [175, 210]. Облігатно-анаеробні бактерії Eikenella corrodens, 

Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Treponema denticola, у 

тому числі, види, які, зазвичай, не асоціюються з пародонтально-

ендодонтними ураженнями (Lactococcus lactis, Peptostreptococcus micros, 

Haemophilus influenzae), виділяли і з каналу кореня зуба [113, 136, 146]. У 

100% досліджених зразків із каналу кореня зуба присутні факультативно-

анаеробні α-гемолітичні стрептококи [77]. 

Тому якісна підготовка кукси зуба з відсутньою коронковою частиною 

до ортопедичної реконструкції обов’язково повинна враховувати цей 
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патогенетичний механізм ураження тканин ясен і пародонта. Процедура 

формування нового рельєфу ясен повинна забезпечити ліквідацію 

анатомічних передумов, сприяючих порушенню орального мікробіоценозу, і 

водночас попередити розвиток ускладнень мікробного ґенезу після 

ортопедичного лікування. Крім того, корекція крайових ясен важлива для 

зняття повноцінного відбитка та виготовлення якісної ортопедичної 

конструкції (одиничної коронки чи мостоподібного протеза). Адже 

забезпечення досконалого  крайового прилягання вкладки та каркасу коронки 

до уступа є одним із визначальних факторів тривалості користування 

пацієнтом ортопедичною конструкцією. 

У  літературі описано декілька способів корекції крайових ясен навколо 

зуба [101]. Важливою проблемою стоматології на сьогодні залишається 

лікування зубів, зруйнованих нижче вільної частини ясен, та стану пародонта 

при цьому [116]. Стан епітеліальної пластинки ясенного краю має значення 

для вибору схеми лікування, оскільки епітелій забезпечує, головним чином, 

гомеостаз ротової порожнини  [124, 130]. 

Із літератури відомо, що зміни в будові ясен на початку ортопедичного 

лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясенного краю, залежать від 

терміну, який пройшов від моменту руйнування зуба і може проявитися 

різним ступенем ушкодження навколишніх м'яких тканин у перші 3 доби з 

розвитком грануляційної тканини і гіпертрофічного гінгівіту пізніше. Для 

усунення місцевих подразнювальних факторів, які є причиною таких змін 

використовуються препарати антибактеріальної та протизапальної дії, 

хірургічне видалення пошкоджених тканин, кріодеструкція та 

лазеродеструкція неоновим лазером [66].  
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1.3. Обгрунтування застосування лазера для відновлення ясенного 

краю  

Сучасна стоматологія пропонує нам нові апарати та можливості для 

ефективної діагностики та лікування [126]. Однак дане різноманіття [3, 40, 

101, 133] та обмежені фінансові можливості вимагають докладного вивчення 

та порівняльної характеристики ефективності їхнього застосування в 

щоденній практиці чи розробку аналогів [102, 106].  

Перші лазери з'явилися в 1955 році. Розрізняють твердотілі, 

напівпровідникові, газові, діодні лазери [74]. На сьогоднішній день 

застосування діодних лазерів у стоматології є достатньо обширним у різних її 

спеціалізаціях [13, 96], зокрема для лікування верукозної форми лейкоплакії 

[55].  

А. Штабхольц та Дж. Мошонов [138] наводять численні приклади 

можливостей використання цих приладів для дезінфекції кореневих каналів. 

Також відомі інші способи застосування напівпровідникових лазерів для 

лікування пульпітів [137].  

Водночас недостатньо вивчені можливості діодних лазерів нового 

покоління, які все ширше застосовуються для корекції стану пародонта –  

обробки пародонтальних кишень, лікування гінгівіту, лазерної реконструкції 

слизової оболонки ротової порожнини [44, 168], незважаючи на те, що 

доведено пряму залежність стану реставрації прямої чи непрямої від стану 

пародонта [76, 78, 84, 98]. Відсутні дослідження щодо його впливу на 

структурно-функціональний стан ясен. Класичні погляди, визнаючи лазер, 

указують на ручний скейлінг як основу лікування [25, 117].  

Водночас експериментальні дослідження демонструють позитивний 

ефект використання лазера в заживлені раневої поверхні, у порівнянні з 

іншими методиками [97].  

На даний час застосування лазерів для лікування багатьох захворювань 

у різних галузях стоматології знаходить усе більш широке застосування. Із 



20 
 

початку 90-х років минулого сторіччя настала ера напівпровідникових 

(діодних) лазерів. Доставка випромінювання до тканин по гнучкому 

кварцовому світловоду дозволяє працювати в будь-якій ділянці ротової 

порожнини  зі зручністю, економією часу та ефективністю. Волоконна 

доставка випромінювання лазера дозволяє виконувати контактним і 

безконтактним способом розсікання, випаровування (абляцію, вапоризацію), 

коагуляцію тканин, стимулювання фотохімічних і регенеративних процесів 

[20]. Вибір потрібної довжини хвилі серед різноманіття лазерних систем, які 

пропонуються практикуючим стоматологам, потребує додаткового навчання 

та хорошого розуміння різних характеристик кожної лазерної системи [23]. 

Принциповим моментом, який визначає можливості лазерної хірургії, є вибір 

довжини хвилі і потужності випромінювання, оскільки ці параметри залежать 

від властивостей конкретних біологічних тканин поглинати та розсіювати 

світлові хвилі. Поряд із підбором довжини випромінювання, потрібно 

визначити режим: імпульсний, імпульсно-періодичний, неперервний. При 

імпульсно-періодичному режимі імпульси, які мають достатню потужність 

для розрізу, змінюються паузами, під час яких тканини, що прилягають до 

зони розрізу, встигають охолодитися, що попереджує їхнє теплове 

пошкодження  [30].  Використання лазера створює бактерицидне середовище 

і сприяє заживленню. Численні дослідження і публікації з різних галузей 

стоматології підтвердили, що лазер має відмінну антибактеріальну дію. 

Працюючи в інфрачервоному діапазоні, він також здатний нейтралізувати 

бактеріальні токсини. Ця дія вступає в силу вже при випромінюванні хвилі, 

яка чітко знаходиться нижче рівня ймовірного теплового пошкодження 

м’яких та твердих тканин зубо-щелепної системи. Завдяки тонким та 

гнучким світловодам, лазерне випромінювання можна застосовувати в будь-

якій ділянці ротової порожнини. Підвищуючи потужність, випромінювання 

лазера Nd: YAG, або діодного лазера є дуже ефективною при гострому 

локалізованому пародонтиті [27]. 
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Також проведена велика кількість досліджень, присвячених дії 

випромінювання лазерів на біологічні тканини. У результаті розроблені 

алгоритми лазерного втручання, які забезпечують не лише якість лікування 

але і його безпечність. Втручання з використанням лазерного скальпеля 

стерильні, безкровні, можуть виконуватись із великою точністю і 

мінімальною травматизацією оточуючих тканин. Лазерний промінь не тільки 

дає стерилізуючий ефект, але й стимулює обмін речовин у прилеглих 

тканинах, що дозволяє застосовувати його при лікуванні запальних 

захворювань ротової порожнини [2, 5]. 

Г.П. Рузін та співавтори [26] указують на оптимізацію та позитивну 

динаміку зміни мікрофлори, унаслідок застосування лазера в пародонтальній 

хірургії, а Н. Гукнехт та співавтори [44] порівнюють і наводять численні 

приклади застосування лазерів в імплантології.  

В.М. Зубачик та Ю.В. Сулим [46] обґрунтовували ефективність 

застосування гелієво-неонового лазера для лікування запальних захворювань 

пародонта та ефективність його поєднання з медикаментозним лікуванням.  

Є дані про успішне використання лазера в лікуванні доброякісних 

утворень губи [123]. 

Е. Ю. Коваль та співавтори [57] досліджували оптимальні умови 

ефективної роботи лазера «Ліка-хірург» у клініці хірургічної стоматології. 

Н.Д. Гладкова та співавтори [127] ефективно використовували лазер 

для депігментації слизової оболонки ротової порожнини (СОРП). 

 

1.4. Методи армування зубів та виготовлення суцільнолитих 

куксових вкладок із точки зору біологічної доцільності та технічної 

раціональності 

Широке використання в медицині технологічної продукції створюють 

необхідність їхнього клінічного порівняння у всіх галузях медицини [31]. 

Нові методи ортопедичного лікування вимагають зміни мислення лікаря-
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стоматолога та набуття додаткових навиків та знань [18]. Однак, навіть за 

цих умов та вдосконалень, виготовлення ортопедичних конструкцій з 

опорами на збережених коренях зубів є певним видом органозберігаючих 

заходів, які дозволяють зберегти функцію зубо-щелепної системи та 

відтермінувати і знімне ортопедичне лікування,  і стоматологічну 

імплантацію [53]. На сьогодні, реальний стан потреби у виготовленні 

ортопедичних конструкцій зубних протезів такий, що існує переважаюча 

більшість показань до виготовлення незнімних зубних протезів саме на СКВ 

[22, 91]. Причинами такого стану є недотримання показань до виготовлення 

СКВ: помилки діагностики; пізнє звернення пацієнтів, у тому числі, 

стоматофобія; високий рівень ускладненого карієсу, пов’язаний із 

недотриманням стандартів  індивідуальної гігієни та екзогенними факторами 

[52, 93, 99, 128]. 

Вирішення цього завдання стоматології шляхом раціонального 

комплексного ортопедичного лікування пацієнтів, які мають зруйновані в 

межах 0,85-0,9  індекса руйнування оклюзійної поверхні зуба (ІРОПЗ) 

коронкові частини зубів, у тому числі, до 1 мм у під’ясенну ділянку, складає 

важливий практичний та науково-обґрунтований інтерес [135]. О.Г. Вальчук 

та О.О. Коцюра [17] встановили задовільний стан збереження опорних 

коренів зубів, де куксу зуба відновлювали вкладками, акцентуючи увагу на 

тому, що запалення тканин пародонта навколо таких зубів викликається 

швидше негативним впливом пластмасових конструкцій. 

 Використання збережених коренів в якості опор для незнімних 

конструкцій зубних протезів дозволяє зберегти та відновити цілісність 

зубних рядів, попередити вторинні деформації, зрештою, у межах людського 

організму загалом, призупинити невідворотні процеси старіння [121]. 

Відомо, що видалення зубів призводить до атрофії та зменшення кісткового 

об’єму коміркового відростка, що в кінцевому результаті впливає на 

антропометричні параметри людини. 
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Тому питання відновлення зруйнованих каріозним процесом твердих 

тканин зубів суцільнолитими куксовими вкладками було і залишається 

актуальним для вітчизняних та зарубіжних вчених [77, 85, 92, 101]. 

У результаті морфологічного дослідження зубів, зруйнованих нижче 

ясенного краю, встановлено, що в крайовому пародонті відмічаються ознаки 

хронічного запального, альтеративного та регенеративного процесів [99]. 

Є.Я. Костенко та співавтори [63] довели взаємозалежність ортопедичних 

конструкцій, стану тканин пародонта до рівня рецесії ясен. Математичне 

обґрунтування зломів коронкової частини під дією жувального 

навантаження, проведене з урахуванням горизонтальної складової дотичних 

сил, довело, що руйнація зуба ймовірно відбувається під кутом 45
0
. 

Результати дослідження довели доцільність розробки алгоритму 

підготовки та схеми покрокових етапів виготовлення опор для ортопедичних 

конструкцій на СКВ [99]. Проводилось експериментальне дослідження 

руйнування коронкової частини зуба під дією навантаження. 

Складний клінічний випадок описує повторне ендодонтичне лікування 

зуба 1.1, який раніше був нераціонально відновлений латунним анкерним 

штифтом. Лікування відбулося завдяки використанню в клініці дентального 

операційного мікроскопа, який дозволяє уточнити анатомічну будову каналу 

в умовах збільшення та відповідного освітлення. Усі основні етапи 

препарування відповідно були полегшені, у тому числі, звільнення від 

латунного штифта та фрагментованих гутаперчевих компонентів. Перед 

пломбуванням канал був оброблений озоном [80]. Постійну гомогенну 

обтyрацію каналу здійснили гомогенним препаратом Тріоксидент, 

(ВладМиВа, Росія). Виготовили тимчасову композитну реставрацію коронки 

1.1 матеріалом Enamel Plus. 

У даному випадку зберегли зуб – центральний різець, які 

функціонуючу одиницю. У разі відсутніх періапікальних деструктивних змін 

1.1 зуба через 8 міс – 3 роки можна виготовити постійну ортопедичну 
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конструкцію, показану для даного ортопедичного діагнозу. Адже створення 

доступу до роботи в кореневих каналах передбачає їхню візуалізацію та 

втрату об’єму коронкової частини до 0,7-0,8 ІРОПЗ, що є прямим показанням 

до виготовлення коронки. 

Порівняльна характеристика міцності адгезії композитних матеріалів 

подвійного твердіння до стінок кореневого каналу та до поверхні 

скловолоконних штифтів, яка включала експериментальне застосування 

трьох досліджуваних композитних цементів – Relyx
TM

ARC (3M, ESPE, USA), 

Variolink та Luxa Core Dual Z (DMG, Німеччина) показало кращі показники 

адгезії 18,8 МПа для цементу Luxa Core Dual Z із використанням адгезивної 

системи Luxa Bond-Total Etch [71]. Автори рекомендують застосовувати для 

армування фронтальної групи зубів скловолоконні штифти, проте не 

конкретизовано за умови якого ІРОПЗ чи показника об’ємного руйнування 

тканин зуба (ПОРТЗ), адже відомо, що ІРОПЗ  0,85-0,9, у тому числі в 

під’ясенну ділянку зруйнованих зубів, є прямим показанням для 

виготовлення  СКВ. М. Дзівак [37] рекомендує застосування композиту 

Visalys core для фіксації внутрішньокореневих штифтів. 

Концепція відновлення суцільнокерамічними конструкціями 

ґрунтується на жорстких клінічних критеріях, починаючи від форми 

препарування і закінчуючи остаточним введенням ортопедичної конструкції 

в оклюзію і її фіксацією на відповідно препарованих зубах. Потрібно 

проводити точне обстеження клінічної ситуації (правильне встановлення 

діагнозу), щоб спеціально оцінити колір обробленої кукси зуба. При цьому 

раніше проведене лікування або корозія внаслідок наявності старих 

реставрацій можуть мати значний вплив на колір. У таких клінічних 

випадках вибір кераміки з високим ступенем прозорості негайно призвів би 

до невдач. У таких випадках обирають опаковий каркас. Якщо ж клінічна 

ситуація, навпаки, є сприятливою, застосування адгезивно фіксованої 

скловолоконної штифтової конструкції найкращим чином дозволяє 
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використовувати відбивання світла, що проходить через реставрацію, що 

забезпечують склокерамічні каркаси [41]. 

Литі штифтові конструкції виготовляються з металевих сплавів, які, 

залежно від класу (неблагородні, напівблагородні, благородні), мають різні 

механічні характеристики. Вони є ефективнішими при великих дефектах 

твердих тканин (якщо залишилось 2 стінки або менше, або при втраті тканин 

до рівня ясен). При виготовленні конструкцій із пластичного матеріалу на 

сьогодні спостерігається тенденція до застосування скловолоконних штифтів 

у комбінації з композитним матеріалом. Їхні показання обмежені, 

насамперед, умовами, які накладає методика адгезії. Їм надають перевагу 

тоді, коли є достатня кількість збережених твердих тканин зуба (3 або 4 

стінки), а також висота дентину як мінімум 2 мм над межею препарування 

[168]. 

Шляхом аналізу статистичних показників надання стоматологічної 

допомоги населенню Івано-Франківської області в 2007-2010 роках, 

установлена кількість осіб, як отримали зубні протези в 2009 році – 12482, у 

2008 році – 12567. За звітній період надавалася перевага виготовленню 

зубних протезів із покращеними естетичними вимогами. Загальна кількість 

виготовлених мостоподібних протезів становила 11356. Були у відсотковому 

співвідношенні включені суцільнолиті естетичні одиничні коронки [22]. За 

результатами ретроспективного аналізу історій хвороб та звітних документів 

за 2007-2010 роки було встановлено, що частота руйнувань коронкової 

частини складала 41%. Аналіз розроблених «Карт обстеження хворого із 

дефектом коронкової частини зуба» показав, що в 22% випадків 

спостерігається руйнування зубів нижче рівня ясен, а відсутність коронкової 

частини зубів у 69% поєднується з генералізованим пародонтитом [22]. 

Подано результати порівняльного дослідження щільності прилягання 

скловолоконних штифтів до дентину кореневого каналу та до різних систем 

композитних цементів за допомогою скануючої електронної мікроскопії, 
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обґрунтована і рекомендована реставраційна конструкція, яка відповідає 

законам біомеханіки зубопародонтального комплексу з використанням 

скловолоконних штифтів ParaLight та композитного цементу Luxa Core Dual 

Z(DMG, Німеччина)  подвійного твердіння [33]. 

Основною перевагою скловолоконних штифтів є їхній модуль 

еластичності, який за значенням близький до дентину. Це сприяє зниженню 

напруження в системі штифт-цемент-дентин і зменшує ризик перелому 

кореня зуба [6].  

Слід відмітити три аспекти вивчених нами джерел літератури. 

Cкануюча електронна мікроскопія зразків зруйнованих нижче ясенного краю 

і відновлених СКВ не проводилась у вітчизняних дослідженнях. Це важко 

через складність виготовлення мікроультраструктурних шліфів (треба 

розрізати сплав вкладки). Для відновлення зубів СКВ під одиничні чи 

мостоподібні ортопедичні конструкції також важливим є фіксаційний цемент 

та методика фіксації. І по-третє: знову ж таки показання – клінічний діагноз 

для виготовлення СКВ. Дозволимо собі повторитись: ІРОПЗ 0,85-0,90 з 

руйнуванням на 1 мм у під’ясенну ділянку виключає будь-які інші види 

армування кореня та відновлення кукси зуба крім СКВ [49]. 

Водночас, перспективним багато авторів вважають методики прямої 

реставрації зубів. Тому численні роботи присвячені специфіці роботи з 

такими матеріалами, наприклад відновлення кукси зуба з допомогою кор-

матеріалів [82]. 

Метою застосування внутрішньоканальних стандартних штифтів 

металевих, керамічних, скловолоконних є створення надійної ретенції 

майбутньої реставрації [24]. Дослідники вказують, що штифти лише 

дозволяють покращити фіксацію матеріалу, яким буде проводитися 

реставрація коронкової частини зуба, тому штифт повинен мати мінімальний 

діаметр, із хорошою ретенцією. Тут можна провести паралель до вимог у 

препаруванні під СКВ, і це треба взяти за правило: не перепрепаровувати 



27 
 

внутрішньоканальну частину зуба під СКВ, оскільки  сплави металів мають 

суттєво нижчий модуль пружності від скловолоконних штифтів. І ще, дуже 

доречно за інтерпретацією [182, 195] : збереження обводу здорових тканин 

зуба біля ясен як мінімум 2 мм зі всіх сторін. 

Також  випробували систему скловолоконних конусних штифтів, яка 

містить три типорозміри скловолоконних штифтів 0,65; 0,80; 1,00 мм на 

верхівці та 1,2 мм; 1,5 мм; 2,0 мм в основі, та бор для мікромоторного 

наконечника типу Gates Clidden і дві розвертки з зеленим та чорним 

маркуванням. Система називається Rebilda Post system і випускає її фірма 

VOCO (Німеччина), аналогічну систему випускає фірма VDW(Німеччина). 

Ці системи можна ефективно застосовувати і в разі препарування кореневої 

частини під СКВ [24]. 

Клінічну оцінку здійсненого ортопедичного відновлення коронкової 

частини можна проводити, згідно з критеріями А.Н. Ряховсього та 

рекомендаціями В.А. Кльоміна [118]. 

Видалення в  разі потреби,  штифтових конструкцій із кореневого 

каналу зуба ультразвуком у режимі постійного водяного охолодження 

визнали безпечним для оточуючих його тканин. Водночас, дія ультразвуку на 

штифт, зафіксований у кореневому каналі, у режимі відсутності водяного 

охолодження та безперервної роботи швидко призводить до підйому 

температур до критичних рівнів. Перервний режим ультразвукового апарату 

може лише незначно збільшити час до виникнення температур, які здатні 

пошкодити навколишні тканин, але не вирішує проблеми безпечного 

видалення інорідного тіла з кореневого каналу зуба. Дослідження доводить 

необхідність збереження температурного режиму та потребу у водяному 

охолодженні під час препарування зубів для виготовлення СКВ [21]. 

У разі повторного ендодонтичного втручання по вилученню срібних 

штифтів були проведені грунтовні клінічні дослідження з рентген-

демонстрацією контролю лікування на прикладі 11 клінічних випадків [105]. 
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Усі клінічні діагнози формулювались як хронічний періодонтит. Рентген-

контроль  здійснювався як прицільними дентальними рентген-знімками, так і 

ортопантомограмами. Для повторного ендодонтичного лікування був 

застосований ендодонтичний мікроскоп та відповідний ручний та машинний 

інструментарій.  

J. Kois та J. Von Hinekeldy [179, 215] представили техніку встановлення 

штифтів для реставрації, концептуальність якої полягає в тому, що тоді всі 

клініцисти виконували конусне препарування кореневих каналів 

(інструментами постійної або змінної конусності), деякі намагалися 

встановлювати циліндричні штифти. Автори вважали, що немає потреби це 

робити, оскільки в кінцевому результаті занадто розширюють канал, 

забезпечуючи йому циліндричну форму під штифт, щоб забезпечити 

зчеплення з бічними стінками конусовидного кореневого каналу.  На жаль, 

чим більше видаляють дентину в коронковій частині, тим менш стійкою буде 

фінішна реставрація. Крім того, це також може порушити структурну 

цілісність зуба і стати причиною злому кореня ендодонтично лікованого зуба 

в апікальній частині штифта. Далі знижується тривалість прогнозу лікування. 

Відповідь  очевидна: необхідно використовувати штифт, який відповідає 

формі ендодонтичного препарування по розміру та конусності. Якщо 

задуматись, саме цього намагались добитися литими штифтами, які точно 

повторюють форму препарування». Вирішення невідповідності між розміром 

штифта і формою канала досягнуто з допомогою системи штифтів 

Endofequence компанії Brasseler (USA). Система містить ротаційні 

інструменти Endofequence (04; 06 конусності). Відповідні паперові та 

гутаперчеві штифти з можливістю лазерної корекції, та штифти 

Endofequence, які мають 04 та 06 конусність. 

Автори, які представили виробника, не вказують про матеріал і 

технологію виготовлення штифтів Endofequence, і повідомляється, що 

фінішна реставрація зуба буде композитною. Ще повідомляється, що система 
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передбачає обтурацію кореневого каналу та встановлення штифта в одне 

відвідування. Слід відмітити, що система інноваційна, але потребує хороших 

анатомічних умов та високих професійних навиків лікаря-стоматолога. 

Проводилось експериментальне електронномікроскопічне дослідження 

зони приєднання штучних коронок (пластмасових та металевих, 

зафіксованих на зубах за допомогою склоіономерного та композитного 

цементів). Показана досить надійна фіксація коронок на зубах. Після 

термоциклювання в шарі фіксуючого склоіономерного цементу 

спостерігаються  тріщини, розшарування, пори; у шарі композитного 

цементу відмічаються незначні тріщини та розшарування [86]. Ті ж автори 

зазначають, що для фіксації коронок усе частіше використовують композитні 

цементи хімічної, світлової полімеризації та подвійним механізмом 

твердіння, які є найбільш надійними, оскільки світловий механізм 

застосовується для фіксації пластмасових (композитних), 

суцільнокерамічних коронок, а хімічний механізм використовується для 

фіксації металевих коронок. 

У цьому дослідженні описана методика отримання поздовжніх зрізів 

через метал та підготовка зразків до електронномікроскопічного 

дослідження, яку можна застосувати в разі приготування ультраструктурних 

зрізів зубів із металевими вкладками, які були видалені за показаннями. І 

другий висновок, який можна зробити з даного дослідження – це відсутність 

порушення основної маси композиційного цементу в приєднанні до штучної 

коронки з металу, що можна застосувати для фіксації СКВ. 

В.В. Ковальчук та В.О. Орловський [58] пропонують виготовляти 

вкладку з комірцем, створивши на опорному зубі своєрідну додаткову 

площадку для покращення ретенції у випадку, коли дефект знаходиться 

нижче рівня ясен та встановили, що у віддалених термінах при лікуванні 

запропонованою методикою не спостерігається значних порушень зі сторони 

періапікальних тканин. Також автори розробили метод виготовлення 
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вкладки, який поєднує в собі модифікацію стандартної коренево-куксової 

вкладки та конструкції анкерного штифта [94]. Доведено факт корозії в 

кореневих каналах, які містять металеві, у т. ч. срібні штифти чи 

ендодонтичні інструменти, у негерметичних та рідких середовищах та 

токсичну дію на періодонт та організм [129].       

Дослідження Є.Я. Костенка та співавторів [63, 64] указують на 

комбіновані суцільнолиті штифтові конструкції вкладок із титанового сплаву 

та остеоапатитного керамічного покриття, як найефективнішого поєднання 

матеріалів для відновлення зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, базуючись 

на даних клінічного та математичного розрахунку. 

У подібних клінічних ситуаціях автори вважають доцільним 

застосування паралелометрії для опорних зубів, які будуть  відновлені СКВ, а 

також зберігаємо піскоструминну обробку вкладок,  як фактора зниження 

корозії та мікроретенції вкладки до каркасу ортопедичної конструкції. За 

останні роки частота видалення зубів з приводу ускладненого карієсу 

збільшилася [76].  

Ряд авторів [42, 59, 89] доводить ефективність ортопедичного 

лікування з використання вкладок з оксиду цирконію в разі глибоких 

підясенних дефектів.  

Є.Ю. Локота та співавтори [95] указують на доцільність максимального 

видовження вкладки для кращої її ретенції до тканин зуба. 

Проведене порівняльне експериментальне дослідження електрохімічної 

поведінки скловолоконного штифта, металевого штифта з благородного 

сплаву (Big Heraald-β2) та металевого штифта з хромокобальтового сплаву 

(Heranium P), яке полягало в дослідженні в скляній колбі за триелектродною 

схемою в середовищі штучної слини [72]. На комп’ютеризованому 

потенціостаті (EG&G Instruments Model 362) у потенціодинамічному режимі 

були отримані поляризаційні залежності та побудовані поляризаційні криві з 

витримкою 1 год, 24 год, 72 год. Встановлено, що матеріали медичного 
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призначення, які достатньо тривалий час перебували в контакті з рідинами 

організму, можуть створювати значні негативні взаємодії різного механізму. 

Вибір сплавів для стоматологічного лікування повинен проводитися з 

урахуванням того, які сплави та дифузні залишки сплавів знаходяться в 

організмі пацієнта. Сплави через електролітичну взаємодію між собою,  а 

також із дифузними залишками сплавів можуть створювати значні негативні 

дії електричним струмом та електричним полем. Через електрохімічні 

процеси, які відбуваються на поверхні, вони можуть піддаватись 

інтенсивному електрохімічному розчиненню та негативно впливати 

продуктами свого розчинення. Конструкції на основі благородних сплавів є 

стабільнішими і не утворюють нестабільних електролітичних сполук, тому 

для лікування можна використовувати ті чи інші так само стабільні 

благородні сплави, що добре переносяться пацієнтами. Ідеальними щодо 

відсутності створюваних електрохімічних взаємодій є скловолоконні 

штифти, оскільки при їхньому застосуванні знімається питання потенціалу 

корозії і струмів корозії та виникнення відповідних електрохімічних пар і 

вогнищ корозії. Усувається таке явище як корозійне розтріскування цементу і 

кореня зуба, яке спостерігається в металевих штифтах. Після руйнування 

кореня зуба з застосуванням металевого штифта він не підлягає відновленню, 

оскільки можливість існування гальванопари та проходження 

електрохімічних реакцій значно пришвидшує деградацію дентину зі 

зменшенням його твердості, механічної несучої здатності та підвищення 

крихкості, а селективне розчинення солей кальцію, гідроксиапатитів та інших 

складників практично повністю унеможливлює повторну реставрацію зуба. 

При застосуванні скловолоконних конструкцій, з електрохімічної точки зору, 

швидка стабілізація електрохімічних процесів протягом доби дозволяє 

прогнозувати стабілізацію граничних дифузних струмів насичення катодної 

реакції та інертність матеріалу під час тривалого витримування в середовищі 

ротової порожнини. 
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Автори стверджують, що скловолоконні штифти почали складати 

серйозну конкуренцію вкладкам із металевих сплавів, але вони більш 

придатні для молярів і премолярів з ІРОПЗ до 0,8, а не з ІРОПЗ різців та ікол 

0,85-0,9  із деструкцією в  під’ясенну ділянку. У клінічній практиці ми також 

спостерігаємо, що після ускладнень з уже застосованим методом лікування 

СКВ, зуб як функціонуючу одиницю, є можливість втратити. 

Руйнування коронкової частини зуба внаслідок різних патологічних 

процесів (карієс, травма, патологічна стертість, флюороз, обширні 

реставрації, що потребують заміни, деструкція твердих тканин зуба під 

штучними коронками тощо) часто призводить до її втрати [168]. 

В іншому дослідженні проф. В.Ф Макеєв та Р.П. Гуньовська  [73] 

провели вивчення щільності прилягання волоконних штифтів Parmax 

(Швеція) до поверхні дентину кореня й до реставраційного матеріалу Luxa 

Core (DMG, Німеччина) із фіксувальним цементом «Relyx ARC» (3M ESPE, 

США) в умовах in vitro за допомогою скануючої електронної мікроскопії. 

При проведенні скануючої електронної мікроскопії на мікрофотографіях 

шліфів коренів зубів зі штифтами, фіксованими на цемент «Relyx ARC», 

виявлено, що цемент добре проникає в дентинні трубочки й має рівномірну 

товщину шару між штифтом і стінками каналу по всьому периметру 

кореневого каналу. 

Ми маємо деяку кількість позитивних результатів фіксації металевих 

СКВ на композитні цементи подвійного механізму твердіння «Relyx ARC»,  

«Relyx U200» у клініці ортопедичної стоматології. В інструкції до 

застосування фіксація металевих вкладок є одним із показань вищезгаданого 

цементу. Адгезив, який при цьому рекомендований виробником - «Relyx TM 

Single Bond2» V-покоління. 

В експериментальному дослідженні з 52 видалених зубів вивчено 

можливість сумісного використання методики наноімпрегнації дентину 

кореня гідроксидом міді-кальцію (купралом) і пломбування кореневих 
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каналів із застосуванням поліпропіленових штифтів Flex Point Neo. Перед 

пломбуванням каналів зубів у лабораторній моделі проводили протягом 7 діб 

гальванофорез гідроксидом міді-кальцію з допомогою авторських 

гальванічних штифтів. Далі пломбували канали матеріалом Dentalis KEZ із 

поліпропіленовими штифтами. Методами оцінки мікропросочування 

барвника та скануючої електронної мікроскопії виявили високу ефективність 

указаного способу ендодонтичного лікування зубів, яка показала якісну 

герметизацію системи кореневих каналів. Додатково визначили, що 

температурна стерилізація та зусилля на згин не викликають суттєвої 

деформації штифтів, які відповідають вимогам ISO [139]. 

У системі «штифтова вкладка – корінь зуба» виникає напружено-

деформований стан, який призводить до локального руйнування тканин 

кореня зуба та утворенню тріщин, тобто до травми та можливих клінічних 

ускладнень.  

Р. Ю. Чуйкін [134] представив технологію виготовлення вкладок  з 

оксиду цирконію, описавши етапи їхнього виготовлення. На початку роботи 

відливається модель та виготовляється куксова вкладка з беззольної 

пластмаси. Репродукцію вкладки може змоделювати лікар у ротовій 

порожнині. Змодельована вкладка фіксується у фрезерній машині і 

виготовляється її копія з оксиду цирконію. Для виготовлення куксових 

вкладок використовують ту ж заготовку, що і для виготовлення коронок. 

Після синтеризації,  куксова вкладка обробляється зуботехнічною турбіною з 

обов’язковою подачею води. 

Описується клінічний випадок, який демонструє можливість 

застосування цирконієвих ковпачків не тільки на живих зубах, але і на 

депульпованих, відновлених литими куксовими вкладками [92]. Автору 

вдалось добитися відмінної естетики: отримане прекрасне маскування цих 

вкладок у разі мінімальної товщини кераміки. У цьому випадку була 

використана нетрадиційна техніка нанесення кераміки «Noritake» (Японія) у 
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поєднанні з застосуванням цирконієвих каркасів. Використання вкладок для 

відновлення форми зубів забезпечує високу ефективність надання 

стоматологічної допомоги. Сучасні технології застосування зубних вкладок 

дозволяють застосовувати їх у разі будь-яких дефектів. 

Необхідно розрізняти наступні види вкладок. У разі дефектів клінічної 

коронки до однієї третини використовують мікровкладки, від однієї  до двох 

третім – вкладки (мезовкладки), а більше двох третім – макровкладки. 

Застосування металокерамічних зубних мікропротезів за описаною 

технологією при різній величині і формі порожнини, а особливо, у випадку 

відновлення бічних зубів при значних руйнуваннях є  доцільним та 

розширює можливості ефективного ортопедичного лікування. 

В.П. Тлустенко зі співавт. [125] виконали дослідження ортопедичного 

лікування хворих зі значним або повним руйнуванням коронкової частини 

зуба вдосконаленими литими куксовими штифтовими вкладками «із 

циліндричним штифтом та напівсферичним закінченням – корінь зуба». 

Проаналізовані причини ускладнень у разі відновлення коронкової частини 

зуба куксовими вкладками 106 хворих. Автором впроваджені етапи 

виготовлення вдосконалених вкладок. Аналіз отриманих величин показав, 

що при перевищенні навантаження в 39,54 мПа в системі «лита куксова 

система «LAVA» 3M ESPE США». Дана комбінація дозволила добитись 

естетичних і функціональних результатів у ситуаціях відсутності місця, 

достатнього для традиційного пошарового нанесення дентинних та емалевих 

шарів із застосуванням системи внутрішніх барвників. 

Інститут стоматології у Варшаві представив 4 клінічні випадки 

відновлення фронтальної групи зубів матеріалом Filtek Supreme XT(3M 

ESPE, США) та еластичних стандартних коронково-кореневих вкладок 

«Relyx Fibre Post» (3M ESPE, США) [4]. 

Підвищити ефективність ортопедичного лікування пацієнтів із 

відсутністю коронкової частини  зубів штифтовими конструкціями можливо 
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за рахунок удосконалення підготовки кореня до фіксації 

внутрішньокореневої частини шляхом постійного вимірювання електроопору 

кореневого дентину, що дозволяє контролювати видалення кореневого 

пломбувального матеріалу, напрям ендодонтичного інструменту та зменшити 

кількість рентгенологічних досліджень [53]. 

Проведені електрохімічні, біохімічні, імунологічні дослідження впливу 

матеріалу куксових штифтових вкладок на тканини пародонта показали 

високу ефективність застосування куксових штифтових вкладок із КХС із 

фторпластмасовим покриттям при відновленні зубів, зруйнованих нижче 

рівня ясен [7], що дозволяє виключити явища гальванізму в  ротовій 

порожнині, запальні явища в тканинах крайового пародонта, сприяє 

збереженню цілісності ЗЩА та поліпшує якість ортопедичного лікування. 

Із вищесказаного випливає, що застосуваеея СКВ в якості опор для 

постійних ортопедичних конструкцій більш розвинене та притаманне 

вітчизняній ортопедичній стоматології. Це пов’язане також із пізнім 

зверненням наших хворих за ортопедичною допомогою. У переважній 

більшості випадків реконструкція СКВ здійснюється з приводу ускладнень 

карієсу. Ураховуючи сучасний рівень виготовлення ортопедичних 

конструкцій, дотримання технологічних, біологічних, медичних, естетичних 

вимог важливим є досягнення відповідних параметрів і в лінії ясенного краю 

на відновлених СКВ опорних зубах, особливо, якщо йде мова про зону 

естетичного ортопедичного лікування (ділянка фронтальної групи зубів, зона 

усмішки). Тому, чітко врахувавши діагностичні критерії та прогноз лікування 

в кожній клінічній ситуації, можна не тільки на тривалий час реконструювати  

куксу зуба суцільнолитою вкладкою і використати її в якості опори під 

ортопедичну конструкцію, але і відновити гармонійну здорову лінію 

ясенного краю. Сучасні малоінвазивні методики дозволяють досягнути 

очікуваного результату. 
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Таким чином, аналіз літератури виявив недостатню кількість даних 

стосовно показань до виготовлення суцільно-литої вкладки в процесі 

ортопедичного лікування коренів зубів, зруйнованих нижче рівня ясен.   

Також існує брак інформації про ефективність методик підготовки таких 

коренів та оточуючих тканин до постійного лікування, а також послідовності 

та термінів реабілітації пацієнтів з даним діагнозом, що обґрунтувало 

актуальність запланованого дослідження.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика об’єму проведених досліджень 

Під час виконання дисертаційної роботи було оглянуто 142 пацієнти, 

віком 25-44 років. Здійснено комплексне обстеження з застосуванням 

клінічних та мікробіологічних методів дослідження у 112 пацієнтів із 

дефектами твердих тканин фронтальної групи зубів, зруйнованих нижче 

рівня ясен та 30 здорових осіб контрольної групи зі збереженими зубними 

рядами та без патології пародонта. Було проведене лікування одного зуба в 

кожного пацієнта – усього 112 зубів фронтальної ділянки, з яких 48 

медіальних різців верхньої щелепи, 44 латеральні різці верхньої щелепи, 3 

ікла верхньої щелепи, 12 медіальних різців нижньої щелепи, 5 латеральних 

різців нижньої щелепи. Згідно анамнезу, втрати коронкової частини зубів, які 

підлягали лікуванню у всіх пацієнтів відбулися в період 1-2 роки з моменту 

звернення в клініку. Ясна частково перекривали корінь зуба на 1-2 мм. 

Показаннями до збереження кореня зубів були відсутність періапікальних 

вогнищ запалення та деструкції на прицільній рентгенограмі, якісне 

ендодонтичне лікування зубів, відсутність карієсу кореня, яке визначалося 

апаратом «Diagnodent». Клінічне обстеження та лікування пацієнтів 

проводили на базі клініки  кафедри стоматології Науково-навчального 

інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет». Мікробіологічні методи дослідження проведені на 

базі кафедри мікробіології, вірусології, імунології ДВНЗ «ІФНМУ» та 

включали ідентифікацію та кількісний аналіз резидентної та транзиторної 

мікрофлори ясенної рідини на етапах діагностики та оцінки результатів 

лікування. 

Комплексне лікування 112 хворим із дефектами твердих тканин 

фронтальної групи зубів ІРОПЗ 90 % включало підготовку до ортопедичного 
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лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясен та виготовлення за 

вдосконаленою методикою суцільнолитих коренево-куксових вкладок (рис. 

2.1). У подальшому, через 14 діб після проведення гінгівоектомії всім 

пацієнтам проводили постійне ортопедичне лікування незнімними метало-

керамічними ортопедичними конструкціями. У залежності від способу 

проведення підготовки ясенного краю до лікування, пацієнти були поділені 

на 3 групи. 

  

Рис. 2.1. Схема підготовки до ортопедичного лікування  різних груп пацієнтів 

із дефектами фронтальної групи зубів,зруйнованих нижче рівня ясен. 

 

Групу 1 склали пацієнти з дефектами твердих тканин зубів фронтальної 

групи, зруйнованих нижче рівня ясен, яким на етапі підготовки до 
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ортопедичного лікування проводили висікання гіпертрофованих ясен 

навколо кореня зуба скальпелем (n=38), групу 2 склали пацієнти з дефектами 

твердих тканин зубів фронтальної групи, зруйнованих нижче рівня ясен, 

яким на етапі підготовки до ортопедичного лікування, проводили висікання 

гіпертрофованих ясен навколо кореня зуба електрокоагулятором (n=35) та 

групу 3 - пацієнти з дефектами твердих тканин зубів фронтальної групи, 

зруйнованих нижче рівня ясен, яким на етапі підготовки до ортопедичного 

лікування проводили висікання гіпертрофованих ясен навколо кореня зуба 

діодним лазером (n=39).  Оцінку ефективності лікування здійснювали за 

результатами клінічних та мікробіологічних показників до і після 

комплексного лікування.  

Із метою вивчення ефективності застосування різних методик підготовки 

ясенного краю до ортопедичного лікування нами здійснено серію 

експериментальних досліджень на 28 рандомбрендних статевозрілих білих 

щурах. Морфологічні методи дослідження включали гістологічний та 

електронномікроскопічний аналіз змін епітелію пошкоджених  тканин 

навколо кореня зуба, зруйнованого нижче рівня ясен, при застосуванні різних 

методів підготовки кореня до ортопедичного лікування в піддослідних 

тварин.  

 

2.2. Методика експериментального дослідження  

Експериментальне дослідження виконали на 28 рандомбредних 

статевозрілих білих щурах масою 190-240 г. Дослідним тваринами викликали 

експериментальне пошкодження та гіпертрофію тканин пародонта шляхом 

одноразового травмування верхніх медіальних різців за допомогою 

п'єзоелектричного ультразвукового скейлера (Woodpecker, Китай) протягом 

однієї хвилини. Першій дослідній групі тварин (6 щурів) проводили 

гінгівоектомію хірургічним скальпелем для мікрохірургічних втручань. У 

другій групі щурів (6 тварин) для корекції ясенного краю в ділянці зубів 
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застосовували електрокоагулятор АКЕ-07. У третій групі тварин (8 щурів) 

для відновлення ясенного рельєфу використали діодний лазер "Ліка-хірург" 

(Черкаси, Україна) із діаметром оптоволокна 0,4 за стандартною методикою. 

Група контролю налічувала 8 тварин. Цим тваринам не проводили жодних 

втручань. Термін досліду 1, 3 і 5 діб. При маніпуляції з тваринами, їхнього 

утримання та виведення з експерименту дотримувалися "Правил проведення 

робіт з використанням експериментальних тварин" (Наказ №755 від 

12.08.1977 р.) та етичних положень щодо проведення експерименту, 

ухвалених І Національним конгресом із біоетики (Київ,2001). 

Шматочки ясен фіксували в 10% розчині формальдегіду. Зрізи з парафінових 

блоків товщиною 3-5 мкм забарвлювали гематоксиліном і еозином, вивчали і 

документували за допомогою мікроскопа Axioskop і цифрової камери Tucsen 

TCA-10/0-N із використанням програмного забезпечення IS-capture (V 1.0). 

Для електронномікроскопічного дослідження шматочки ясен фіксували в 

2,5% розчині глутаральдегіду на фосфатному буфері і 4% розчинi окису 

осмію, поміщали в епонові смоли, виготовляли зрізи на ультрамікротомі 

УМТП-2М і вивчали в електронному мікроскопі ПЕМ-125К.  

 

2.3. Клінічні методи обстеження 

Клінічне обстеження пацієнтів   проводили згідно з стандартним 

протоколом.  На кожного пацієнта заповнювали амбулаторну карту 

стоматологічного хворого  та розроблену карту обстеження (Додаток А). 

Після збору анамнезу, при об’єктивному обстеженні пацієнтів, звертали 

увагу на симетричність та пропорційність обличчя, глибину присінка  

ротової порожнини та глибину прикріплення вуздечок, зубний ряд та його 

цілісність, діагностували наявність м’яких (не мінералізованих) та твердих 

(мінералізованих) зубних відкладень, фіксували навність каріозних (К), 

пломбованих (П), видалених (В), визначали індекс інтенсивності карієсу 

(КПВ). Об’єм руйнування зубів фронтальної групи встановлювали у 



41 
 

відсотках. Показаннями до виготовлення СКВ із попередньою підготовкою 

вважався діагноз: дефект твердих тканин зубів ІРОПЗ 90 %, ІІІ тип кореня по 

Цуканову (1986 р.). Для діагностики глибоких під’ясенних уражень зубів 

карієсом застосували лазерний апарат Diagnodent (Ka-Vo, Німеччина) (рис. 2. 

2).  

  

 

Рис. 2. 2. Апарат Diagnodent (Ka-Vo, Німеччина). 

 

Спочатку апарат калібрували, що є необхідним перед кожним 

прийомом пацієнта, щоб уникнути заломів пучка світла та вирівняти промінь, 

згідно з інструкцією виробника. Для цього натискали клавішу «Menu», далі 

«Start». Після цього ставили головку апарата на калібрований диск під кутом 

90
0 

до звукового сигналу.  На дисплеї з'являлося двоцифрове число 

калібрації, яке є індивідуальне для кожного диску та апарату. Апарат, таким 

чином, був готовий до роботи. Отримавши точний пучок світла, над 

висушеною стерильним валиком поверхнею кореня зуба проводили 

плавними рухами головку апарата з увімкненим діодом. Показники 

інтерпретували за такою шкалою: 0-13 – здоровий зуб, необхідно виконати 
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виключно професійну чистку зуба, 14-20 – карієс відсутній, рекомендовано 

інтенсивну чистку профілактичну чистку зубів із фторуванням. Межею 

наявності карієсу був показник індикатора більше «20». 21 та більше – 

наявний карієс зуба [203]. У такому випадку пацієнт виключався з 

дослідження. 

При огляді слизової оболонки ротової порожнини відзначали її колір та 

зволоженість і звертали увагу на стан слизової оболонки вільної та 

прикріпленої частини ясен (рельєф та консистенція ясенних сосочків, 

міжзубних сосочків, набряк, гіпертрофія або рецесія); діагностували стан 

ясенної борозни або пародонтальної кишені. У всіх пацієнтів основних груп 

була зміна рельєфу краю ясен у пришийковій ділянці у вигляді гіпертрофії. 

Клінічне обстеження пацієнтів включало визначення індексу гігієни 

ротової порожнини Грін-Вермільона (ІГ Грін-Вермільйона ), проби Шиллєра-

Пісарєва (проба Ш-П), числа Свракова (ЧС), пародонтального індексу 

Рассела (PI), індекс Рамфйорда (ІР). Проводили опитування пацієнтів 

стосовно суб'єктивних відчуттів та скарг на другу та чотирнадцяту доби після 

проведення гінігвоектомії, візуальне та з допомогою ртутного термометра 

встановлення ознак запалення в даний період та візуальне і з допомогою 

зонда визначення положення краю ясен по відношенню до кореня зуба. 

Спрощений індекс гігієни порожнини Грін-Вермільйона (Oral Hygiene 

Index-Simlified,  OHI-S, Green-Vermillion, 1964),  дозволяє виявляти не тільки 

зубний наліт, але й зубний камінь. Методика визначення: зафарбовували 

вестибулярну поверхню 1.6, 1.1, 2.6, 3.1 і язикову поверхню 4.6, 3.6 зубів 

йодвмісним розчином. На відповідних поверхнях досліджуваних зубів 

визначали індекс зубного нальоту (Debris-index) і індекс зубного каменю 

(Calculus-index), виражають у балах: зубний наліт (DI): 0 - зубний наліт 

відсутній; 1  - зубний наліт покриває не більш  1/3 поверхні коронки зуба; 2 - 

зубний наліт покриває від 1/3 до  2/3   поверхні зуба; 3 - зубний наліт 

покриває > 2/3 поверхні зуба.  
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Зубний камінь (CI): 0 - зубний камінь не виявлений; 1 - над’ясенний 

зубний камінь покриває менш 1/3 коронки зуба; 2 - над’ясенний зубний 

камінь покриває  від 1/3 до 2/3 коронки зуба чи є під’ясенний у вигляді 

окремих частин; 3  - над’ясенний  зубний камінь покриває 2/3 коронки зуба 

і/або під’ясенний оточує пришийкову частину зуба.  

Обчислення ІГ Грін-Вермільйона  проводять за формулою: ІГ  Грін-

Вермільйона= (Σ зн / n ) + ( Σ зк / n), де  Σ зн  - сума  балів зубного нальоту, Σ 

зк - сума балів зубного каменю, n  - кількість обстежених зубів (6 зубів). 

Інтерпретація результатів: за допомогою цього індекса визначають рівень 

гігієни порожнини рота за наступними критеріями:  

0 - 0,6 балів  - хороший рівень гігієни;  

0,7 - 1,6 балів  - задовільний;  

1,7 - 2,5 балів  - незадовільний;  

більше 2,6 балів  -  поганий.  

Для виявлення інтенсивності запалення в тканинах пародонта 

проводили оцінку стану слизової оболонки  ясен за пробою Шиллєра-

Писарєва (Ш-П) (1973). Ця методика грунтується на виявленні глікогену в 

яснах, вміст якого зростає при запаленні. Слизову ясен змащують розчином 

Шиллєра-Писарєва, що містить 1 г кристалічного йоду, 2 г калію йодиду і 40 

мл дистильованої води, при цьому забарвлення її варіює, у залежності від 

інтенсивності запальних явищ від світло-коричневого до темно-бурого .  

Оцінка проводиться за такими критеріями інтенсивності забарвлення: 

солом'яно-жовте забарвлення: 

0 балів -запалення відсутнє; 

1 бал - світло-коричневе  – запалення слабке; 

2 бали - темно-буре забарвлення – інтенсивне запалення. 

Значення індекса визначали за сумою балів, отриманих у ділянці шести 

нижніх фронтальних зубів.  Проба Ш-П використовується для визначення 

поширеності запалення і об’єму оперативного втручання при гінгівоектомії 
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для виявлення під’ясенних зубних вікладень і слугує критерієм ефективності 

проведеного лікування.  

Йодне число Свракова (ЧС) є критерієм поширеності запалення в 

яснах [67]. Методика визначення.  Розчином Шиллера-Писарєва змoчували 

ясна в ділянці шести нижніх фронтальних зубів. Показники індексу  

визначаються по фарбуванню ясен у ділянці кожного зуба з максимальним 

значенням:  

0 - немає забарвлення ясен;  

2 - сосочки забарвлені;  

4 - забарвлена крайова частина ясен;  

8 - забарвлена прикріплена частина ясен.  

Обчислення ЧС  проводять за  формулою: ЧС =  Σn, де Σ - сума 

максимального значення біля кожного зуба; n - число обстежуваних зубів 

(6).Інтерпретація індекса:  

до 2,3 бала – слабо виражене запалення;  

2,67-5,0 балів – помірно виражене запалення; 

5,33-8,0 балів- інтенсивний запальний процес. 

Пародонтальний індекс Рассела (PI) ураховує тяжкість гінгівіту, 

наявність пародонтальних кишень, рухливість зубів, ступінь деструкції 

кісткової тканини [67]. Методика визначення. У зубній формулі напроти 

кожного зуба проставляють бали (від 0 до 8), що відбивають стан тканин 

пародонта: 

0 - запалення ясен немає;  

1 - легкий гінгівіт, запалення не оточує цілком зуб;  

2  - гінгівіт, запалення оточує весь зуб, однак ушкодження 

епітеліального прикріплення немає;  

6 - гінгівіт з утворенням пародонтальної кишені, жувальна функція 

зуба не порушена, зуб стійкий;  

8 - виражена деструкція  тканин пародонта, жувальна функція зуба 
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порушена, зуб легко рухливий, може бути зміщений.  

Стан пародонта реєструють навколо кожного зуба (за винятком третіх 

молярів), ставлять найвищий бал. У сумнівних випадках ставлять нижчий 

бал.    Розрахунок PI проводять за формулою: PI = Σ/n, де Σ - сума балів біля 

кожного зуба;  n - число обстежених зубів.   

Оцінка результатів:  

0,1-1,0 бал -   гінгівіт   

0,5 - 1,9 бала - початкова і I стадія захворювання;   

1,5 - 4,0 бали - II стадія;   

4,0 - 8,0 бали - III стадія [107].  

Також визначали пародонтальний індекс Рамфйорда (ІР) [67]. 

Досліджували тканини пародонта в ділянці 16, 21, 24, 36, 41, 44. Ясна 

навколо даних зубів оглядали для виявлення змін кольору, форми ясен, 

кровоточивості. Брали до уваги два компоненти: запалення (гінгівіт) і 

деструкцію тканин пародонта (глибину пародонтальних кишень) . Результати 

інтерпретували за такими показниками: 

0 балів – запалення відсутнє; 

1 бал − легкий гінгівіт (запалення не поширюється навколо зуба); 

2 бали – гінгівіт середньої тяжкості (охоплює ясна навколо зуба); 

3 бали – важкий гінгівіт (виражена гіперемія, кровоточивість, виразки, але 

епітеліальне прикріплення не порушене); 

4 бали – відстань від дна кишені до емалево-цементної межі не більше 3 мм; 

5 балів – відстань від дна кишені до емалево-цементної межі від 3 до 6 мм; 

6 балів – відстань від дна кишені до емалево-цементної межі понад  6 мм. 

Отриману суму балів ділили на кількість обстежених зубів. 

Індексну оцінку стану тканин пародонта проводили до лікування та 

через 14 діб  після лікування.  

Оцінку стану кісткової тканини і зубів виконували за допомогою 

прицільної дентальної рентгенографії. У ряді випадків проводили 
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ортопантомографію, на комп’ютерному томографі Morita (Японія). 

Ураховували стан зубів, визначали анатомічну форму коренів зубів, які 

підлягали відновленню суцільнолитими куксовими вкладками, якість 

ендодонтичного лікування. Визначали висоту та форму вершин міжзубних 

перетинок, вираженість кортикальної пластинки, характер малюнку губчастої 

речовини кістки та стан періодонтальної щілини. При виявленні на 

рентгенограмі явищ остеопорозу в ділянці вершин коміркових відростків та 

їхньої резорбції з порушенням цілісності компактної пластинки – 

встановлювали діагноз «пародонтит».  

Виділяють 4 ступені деструкції кісткової тканини:  

початковий – відсутня компактна пластинка верхівок міжкоміркових 

перетинок, їхній остеопороз;  

І – деструкція міжкоміркових перетинок на 1/3 довжини кореня;  

ІІ – деструкція міжкоміркових перетинок на 1/2 довжини кореня;  

ІІІ – деструкція міжкоміркових перетинок на 2/3 довжини кореня і 

більше.  

Діагностували захворювання пародонта за класифікацією М. Ф. 

Данилевського [67]. За клінічними та рентгенологічними показниками в 

пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів, зруйнованих нижче рівня ясен 

діагностовано генералізований пародонтит початкового – І ступеня. 

   

2.4. Мікробіологічне дослідження ясенної рідини 

Матеріал для бактеріологічного дослідження на предмет виявлення 

аеробної і факультативно-анаеробної мікрофлори, а також дріжджоподібних 

грибів забирали в ділянці кукси кореня зуба, зруйнованого нижче ясенного 

краю, який підлягав ортопедичному лікуванню шляхом виготовлення 

суцільнолитих куксових вкладок. Ясенну рідину забирали відкаліброваною 

бактеріологічною петлею і негайно висівали на кров’яний агар. У пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, 
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мікробіологічне дослідження ясенної рідини виконували двічі – перед 

підготовкою кукси зуба до ортопедичного лікування після застосування 

різних способів формуванням нового рельєфу ясен (висікання 

гіпертрофованого краю епітелію пришийкової ділянки за допомогою 

мікрохірургічного скальпеля, електрокоагуляції та лазерної коагуляції). Для 

встановлення параметрів нормального мікробіоценозу ротової порожнини в 

здорових осіб (група контролю) забирали ясенну рідину аналогічним 

способом.  

Посіви виконували за методом Голда, який дозволяє здійснити 

кількісну оцінку рівня мікробного обсіменіння. Посіви інкубували впродовж 

1 доби при температурі 37°С в аеробних і анаеробних умовах (у герметично 

закритому ексикаторі) в атмосфері, збагаченій СО2. Ідентифікацію виділених 

чистих культур проводили за комплексом морфологічних, культуральних та 

біохімічних властивостей (набори «STREPTOtest 16», «STAPHYtest 16», 

«ENTEROtest 24», Lachema, Чехія). Особливу увагу звертали на характер 

гемолізу, плазмокоагулазну і лецитиназну активність стафілококів, лактазну 

активність ентеробактерій, пігментоутворення. 

При проведенні бактеріологічного дослідження враховували наявність 

у посівах наступних мікроорганізмів: 

1) -гемолітичні Streptococcus sp., 2) -гемолітичний Streptococcus pyogenes, 

3) Staphylococcus aureus, 4) Staphylococcus epidermidis, 5) Stomatococcus 

mucilaginosus, 6) Veillonella parvula, 7) Micrococcus sp., 8) Corynebacterium 

sp., 9) Bacillus sp., 10) E. coli та інші види ентеробактерій, 11) дріжджоподібні 

гриби Candida sp. 

Кількісний облік колоній проводили з врахуванням їхньої видової (або 

родової) належності. На основі аналізу результатів посівів для 

мікроорганізмів кожної групи визначали індекс постійності, популяційний 

рівень (який виражали в lg КУО/мл) та коефіцієнт кількісного домінування, 

що дозволило з більшою об’єктивністю судити про характер мікробіоценозу 
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в ділянці кукси кореня зуба, зруйнованого нижче ясенного краю, а також 

стежити за його змінами в процесі застосування різних способів 

формуванням нового рельєфу ясен. 

 

2.5. Комплексне лікування хворих із дефектами твердих тканин 

фронтальної групи зубів  

Важливою складовою в комплексі підготовки до ортопедичного 

лікування є професійна гігієна, санація тканин пародонта, ендодонтичне 

лікування, гінгівоектомія.  

Пацієнтам із дефектами твердих тканин зубів фронтальної групи, 

зруйнованих нижче рівня ясен проводили професійну гігієну та навчали 

правилам догляду за ротовою порожниною. Після антисептичної обробки 

ротової порожнини 0,05 % розчином хлоргекседину біглюконату проводили 

зняття  над- і під’ясенних зубних відкладень із застосуванням 

ультразвукового скейлера «Woodpecker». Процедуру скейлінгу завершували 

шліфуванням та поліруванням зубів. 

 У подальшому проводили гінгівоектомію з застосуванням скальпелю, 

чи електрокоагулятора або діодного лазера, у залежності від групи 

спостереження, для підготовки ясенного краю до ортопедичного лікування. 

Після гінгівоектомії пацієнтам рекомендували проводити трьохразове 

полоскання ротової порожнини 0,05 % розчином хлоргекседину біглюконату 

протягом 5 діб.  

Ураховуючи те, що коренево-куксова вкладка за вдосконаленою 

методикою сприяє формуванню ясенного краю, а також із метою уніфікації 

даних показанням до її виготовлення вважалися зуби, зруйновані нижче рівня 

ясен, навколо яких проводили гінгівоектомію. Зняття подвійного 

силіконового відбитку під коренево-куксову вкладку проводили на наступну 

добу після проведення маніпуляції.    
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2.5.1.  Підготовка ясенного краю до ортопедичного лікування.  Із 

метою якісної підготовки тканин пародонта навколо опорного зуба нами 

застосовували три способи гінгівоектомії для підготовки зруйнованих зубів 

до ортопедичного лікування: 1) гінгівоектомія хірургічним скальпелем; 2) 

електрокоагуляція; 3) коагуляція діодним лазером (апарат «Ліка-хірург», 

Україна). 

У 38 пацієнтів групи 1 методика гінгівоектомії передбачала 

використання «делікатного скальпеля», виготовленого для використання 

саме в стоматології, який складається з пластикової ручки, яку можна 

використовувати багаторазово, попередньо автоклавуючи та одноразового 

леза (рис. 2.3). 

Методика включала висічення одноразовим лезом під місцевою 

анестезією з попередньою антисептичною обробкою ясен 0,05 % розчином 

хлогекседину біглюконату, гіпертрофованих м'яких тканин навколо кореня 

зуба колоподібними рухами за годинниковою стрілкою, починаючи від 

ділянки навколо оральної поверхні зуба та закінчуючи ділянкою навколо 

дистальної поверхні зуба. Використовували леза № 10 та № 22, які найкраще 

підходили для даної ситуації по відношенню до анатомічної форми зуба. У 

подальшому на цю ділянку накладали стерильний бинтовий валик із метою 

зупинки капілярної кровотечі та утворення рубця. 

У пацієнтів групи 2 застосовували метод електрокоагуляції для 

підготовки ясенного краю кукси зуба до зняття відбитка та ортопедичного 

лікування, 35 пацієнтам формування епітеліального краю проводили за 

допомогою електрокоагуляції. Видозмінений епітелій висікали 

електрокоагулятором (Апарат електрохірургічний, ZERONE CO., LTD для 

HEACO  LTD, Корея. Свідоцтво про державну реєстрацію №13297/2013) 

(рис. 2.4).  

Апарат електрохірургічний коагулятор Zerone Co (Heaco LTD, 

Південна Корея) складається з мережевого включателя, ложемента, розйому 



50 
 

електротримача, кнопки включення високої напруги, електротримача, 

робочого інструмента, індикатора включення, регулятора потужності. 

Технічні характеристики апарата: напруга мережі змінного струм: 220 В, 50 

Гц, потужність, яка використовується від мережі – не більше 50 ВА, 

максимальна вихідна потужність при номінальному навантаженні 1кОм, при 

зміні напруги живлення на 10 % - 6 Вт. Режим роботи – повторно 

короткочасний. Частота високочастотних коливань, створюваних апаратом 

(1760±44) кГц, маса 2 кг. Методика електрокоагуляції полягала в тому, що до 

тримача вимкненого електрокоагулятора Zerone Co (Heaco LTD, Південна 

Корея) під'єднувався електрод-ніж. Після чого апарат підключався до 

електромережі та був готовий до виконання маніпуляції. Після попереднього 

знеболювання та дезінфекції ділянки 0,05 % розчином хлогекседину 

біглюконату виконували гінгівектомію при натиснутій кнопці протягом 10 

секунд, із метою запобігання перегріву апарата та тканин.   

 

 

Рис. 2.3. «Делікатний скальпель».   

 

Маніпуляцію видалення гіпертрофованих м'яких тканин навколо 

кореня зуба проводили колоподібними рухами за годинниковою стрілкою, 

починаючи від ділянки навколо оральної поверхні зуба та закінчуючи 
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ділянкою навколо дистальної поверхні зуба. У випадку необхідності  роботи 

більш, ніж 10 секунд, робили паузу 30 секунд, згідно рекомендацій 

виробника, після чого продовжували роботу.  

Із появою в нашій клініці діодного лазера «Ліка-хірург» (Україна, 

Свідоцтво про державну реєстрацію №4710/2006) ми змогли суттєво 

покращити результати формування ясенного рельєфу коренів зубів, які 

підлягали відновленню суцільнолитими куксовими вкладками (рис. 2.5). 

 

 

 

Рис.2.4. Електрокоагулятор. 

 

Апарат «Ліка-хірург» призначений для проведення широкого спектру 

маніпуляцій, метою яких є: вапоризация (пошарове видалення) біологічних 

тканин; корекція форми і об'єму здорових тканин в естетичних і лікувальних 

цілях, забезпечення гемостазу, коагуляція біотканин, розсічення біотканин, 

силова термотерапія. Апарат забезпечує: ступінчасте регулювання 

потужності високоінтенсивного випромінювання; ступінчасте регулювання 

потужності випромінювання лазера-пілота; установку і контроль часу 
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процедури; можливість роботи в безперервному і імпульсному режимах 

випромінювання; автоматичний підрахунок дози випромінювання. 

Переваги застосування лазерного коагулятора "Ліка-хірург" 

атравматичність – точний, суворо дозований вплив лазерного 

випромінювання забезпечує, що мінімальне пошкодження навколишніх 

тканин. Достатньо надійний гемостаз – за рахунок коагуляції крові на стінках 

розрізу лазерні операції практично безкровні, що забезпечує прекрасний 

огляд операційного поля. Дотримується точність – висока точність лазерного 

впливу, яка дозволяє контролювати зону пошкодження. 

 

 

 

Рис. 2.5. Діодний лазер  «Ліка-хірург». 

 

Стерильність післяопераційної рани – лазерне випромінювання вбиває 

патогенні мікроорганізми, попереджаючи тим самим розвиток гнійних 

ускладнень. Безболісність – лазерні операції менш болючі для пацієнта, ніж 
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традиційні втручання; іноді анестезія не потрібна або досить лише 

аплікаційної анестезії. Лазерне випромінювання може використовуватися як 

самостійно, так і доповнювати інші існуючі види оперативних втручань. 

 У 38 пацієнтів групи 3 з допомогою діодного лазера «Ліка-хірург» 

(Lika, Україна) проводили лазерну коагуляцію патологічно змінених тканин 

ясенного краю навколо кореневої частини зруйнованого зуба перед 

процедурою зняття подвійного відбитку (рис. 2.6, рис. 2.7). Методика 

полягала в накладанні плетеної ретракційної нитки, яка слугує орієнтиром 

зняття товщини ясенних тканин. Застосовувався один виток ретракційної 

нитки розміром 00. Операційне поле в ротовій порожнині зрошували 0,05 % 

розчином хлоргексидину біглюконату, висушували.  

 

Рис.2.6. Вигляд кореня зуба після проведеної гінгівоектомії з 

допомогою діодного лазера. 

 

Гінгівоектомію проводили оптичним волокном 0,4 мм діаметру з 

потужністю 0,5-1Вт  та 1,0-2,0Вт  із довжиною хвилі 810 або 980 нм на 

безперервному режимі випромінювання без імпульсної паузи з терміном дії 

2-3 мм/сек на режимі меншої потужності та 6-8 мм/сек на більш потужному 

режимі. Світловод утримували під кутом 20-40 градусів до поверхні та 

короткими імпульсними точковими рухами проводили корекцію ясенного 

краю лазерним діодом. Деепітелізацію здійснювалали в режимі 1 Вт.  
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Рис. 2.7. Вигляд кореня зуба через 1 добу після проведеної 

гінгівоектомії з допомогою діодного лазера. 

 

«Заварювання» капілярів припиняло кровотечу, унаслідок чого створювалися 

умови для пришвидшеної регенерації м’яких тканин. 

2.5.2. Удосконалена методика виготовлення суцільнолитих коренево-

куксових вкладок. Методика лікування полягала у виготовленні коренево-

куксової вкладки, яка виготовляли за загальноприйнятим методом непрямим 

способом, однак відрізнялася тим, що металева частина повністю покривала 

корінь зуба, створюючи своєю формою круговий уступ під тупим кутом, що 

сприяло додатковому захисту та формуванню ясен. 

 Спосіб виготовлення суцільнолитої куксової вкладки включав 

наступні етапи. Перший етап полягав у препаруванні збереженої кореневої 

частини зуба. Вимоги до препарування наступні: коренева частина 

обов’язково препарується під  контролем рентгенівського знімка і глибина 

препарування повинна складати до 2/3 довжини кореня, не менш ніж 1/2 

кореня і не доходити 5 мм до верхівки кореня зуба. Препарування кореневої 

частини в ділянці ясен для пропонованої вкладки має особливості. З 

урахуванням анатомічних розмірів збереженого кореня, товщина 

відпрепарованих стінок кореня має складати 2 мм, але не менше ніж 1,5 мм 

(рис. 2.8).  
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Рис. 2.8. Схема препарування збереженої частини кореня зуба під 

суцільнолиту куксову вкладку. 

 

У разі руйнування коронкової частини зуба на рівні ясен або до 1 мм 

під ясна, препарування полягало у формуванні стінок на одному рівні та під 

прямим кутом на рівні ясен, або  з зануренням до 1 мм під ясна. Глибше 

формування стінки за даними літератури вважалося неефективним. Вкладку 

виготовляли непрямим методом, що передбачав зняття подвійного робочого, 

допоміжного та оклюзійного відбитків силіконовою масою. Після зняття 

двошарового силіконового відбитка під куксову вкладку за звичайною 

методикою, відливали модель із супергіпсу. Далі проводили моделювання 

куксової вкладки на моделі. Воскову репродукцію вкладки моделювали 

воском «Лавакс». Прознімали кореневу частину та формували зовнішній 

контур кукси, який окреслює  зовнішній край стінки кореня. За нашими 

спостереженнями, щільне прилягання металу до ребра стінки запобігатиме 

подальшій каріозній деструкції кореня зуба, на який буде виготовлена 

ортопедична конструкція (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. Зафіксована суцільнолита куксова вкладка (схематичне 

зображення). 

 

Особливості методики полягали в моделюванні уступа на восковій 

репродукції під кутом 135
0
 до рівня ясен, якщо дефект під’ясенний та на 0,5 

мм над яснами, якщо корінь відпрепарований на рівні ясен. Куксову частину 

вкладки моделювали у вигляді чотиригранної зрізаної піраміди зі 

згладженими ребрами, сплощеної в передньо-задньому розмірі.  

Вестибулярну поверхню моделювали з урахуванням конструкції, яка буде 

виготовлятися.   

Контактні поверхні моделювали з резервом відстані 1,5 мм до опор,  які 

знаходяться поряд, у пришийковій ділянці. Піднебінну поверхню та довжину 

куксової частини воскової репродукції вкладки моделювали так, щоб 

міжоклюзійний простір склав не менш ніж 1,5 мм, для того, щоб виготовити 

естетичну облицьовану конструкцію. Укорочення висоти куксової вкладки 

під час резервування міжоклюзійного простору вважали невірним кроком, 

оскільки суттєво погіршувало фіксацію виготовленої ортопедичної 

конструкції.  
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Формування кукси коронкової частини відбувається з формуванням 

кругового уступа під кутом 135
0
 та формуванням коронкової частини у 

вигляді зрізаної пірамідальної фігури зі згладженими ребрами, сплощеної в 

передньо-задньому напрямі (рис.2.10).  

 

 

Рис. 2.10. Вигляд суцільнолитої куксової вкладки з металевого сплаву. 

 

У подальшому воскову репродукцію вкладки передавали в ливарну 

лабораторію для відливання вкладки з кобальто-хромового сплаву.  

Готову вкладку обробляли та припасовували спеченими  алмазними 

дисками, карборундовими головками. Вкладку фіксували за 

загальноприйнятим методом.  Через 14 діб після проведення гінгівоектомії 

виготовлялися незнімні ортопедичні конструкції.  

 

2.6. Статистичні методи дослідження 

Для обробки отриманих результатів дослідження сформовано базу 

даних на основі Miсrosoft Excel, де матеріали групували за контингентами 

вивчення (можна розшифрувати, які групи були). Усі статистичні розрахунки 

проводили за допомогою вбудованих ліцензійних пакетів аналізу даних та 

описової статистики в програмах Miсrosoft Excel 2007 та Statistica 7.0. 



58 
 

Усі отримані в дослідженні кількісні дані спочатку перевірили на тип 

їхнього розподілу за методом Колмогорова-Смирнова і Лільєфорса. Оскільки 

абсолютна більшість цих даних відповідала нормальному закону Гауса, для 

описання центральної тенденції обрано стандартна похибка (М±m), а для 

оцінки достовірності відмінностей отриманих результатів і перевірки 

нульової гіпотези – параметричний t-тест (критерій Стьюдента) для залежних 

чи незалежних вибірок [104]. 

Похибку відносної величини розраховували за формулою:  

n

pp
m

)1(

,  

де m – середня похибка відносної величини; 

р – імовірність ознаки в сукупності (якщо р у %, то в чисельнику 100-

р),  

n – величина вибірки 

 

Статистична обробка категорійних (якісних) даних проводили шляхом 

розрахунку частоти поширення чинників на 100 обстежених та стандартної 

похибки для відносних величин (±m), а перевірка достовірності різниці даних 

у групах порівняння здійснювали шляхом розрахунку критерія відповідності 

χ2. 

Різницю між порівнювальними групами вважали статистично 

доведеною, якщо обчислений показник достовірності (p) при порівнянні з 

вибраним рівнем значимості (α=0,05) не перевищував його або був рівний із 

ним за величиною, тобто виконувалася умова p≤0,05.  

 

Матеріали розділу опубліковані в працях: 

1. Кінаш І. О. Методи покращення якості відновлення коронкової частини 

фронтальної групи зубів під естетичне протезування / І. О. Кінаш, М. 
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М. Рожко // «Інноваційні технології в стоматологічну практику». 

Матеріали ІІ з'їзду асоціації стоматологів України. – Полтава, 2008. – 

С. 381; [49]. 

2. Кінаш І. О. Методи удосконалення підготовки кореневої частини 

опорних зубів під естетичне протезування / І. О. Кінаш, М. М. Рожко // 

Актуальні питання стоматології сьогодення. – Тернопіль, 2010. – С. 83-

84; [50]. 

3. Кінаш І. О. Підготовка ясенного краю опорних зубів до ортопедичного 

лікування / І. О. Кінаш // Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. 22, 

№ 2. – С. 34-37; [52]. 

4. Кінаш І. О. Удосконалення методів підготовки коренів опорних зубів 

під ортопедичне лікування / І. О. Кінаш, М. М. Рожко // Український 

стоматологічний альманах. – 2010. - № 2. – С. 40-41; [54]. 

5. Пат. № 43282 України на корисну модель, МПК А61С 5/00. Спосіб 

виготовлення суцільнолитої куксової вкладки / І. О. Кінаш, М. М. 

Рожко. – № u 2009 02480 ; заявл. 19.03.2009 ; опубл. 10.08.2009 ; Бюл. 

№ 15; [105]. 

6. Пат. № 93841 України на корисну модель, МПК А61В 1/00. Спосіб 

лазерної підготовки ясенного краю до ортопедичного лікування / І. О. 

Кінаш, М. М. Рожко, В. М. Штурмак, Г. С. Орнат – № u 2012 14005 ; 

заявл. 10.12.2012 ; опубл. 27.10.2014 ; Бюл. № 20; [110]. 

7. Спосіб лазерної підготовки ясенного краю до ортопедичного лікування: 

інформ. лист / Івано-Франківський національний медичний 

університет. - М. М. Рожко, Г. С. Орнат, В. М. Штурмак, І. О. Кінаш. – 

К., 2016. – 4 с; [121].
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РОЗДІЛ 3 

ЗМІНИ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПАРОДОНТА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН, У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІЗНИХ 

СПОСОБІВ ПІДГОТОВКИ ЯСЕН ДО ОРТОПЕДИЧНОГО 

ЛІКУВАННЯ 

Із метою порівняння та встановлення різних методів підготовки 

ясенного краю до ортопедичного лікування досліджували морфологічні 

зміни в тканинах пародонта щурів.  

Гінгівоектомія хірургічним скальпелем для мікрохірургічних втручань. 

У першій групі тварин (після застосування хірургічного скальпеля для 

корекції ясенного краю) у багатошаровому паракератинізованому епітелії 

через 1 добу спостерігали виражене порушення характерного "гребінчастого" 

вигляду сполучної тканини поверхневих відділів власної пластинки слизової 

оболонки. Гемомікроциркуляторні судини цієї ділянки повнокровні. У більш 

глибоких ділянках навколо них визначалася незначна поліморфноклітинна 

інфільтрація з домішкою макрофагоцитів і фібробластів (рис. 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Морфо-функціональний стан багатошарового паракератинізованого 

епітелію слизової оболонки ротової порожнини. Гінгівоектомія хірургічним 

скальпелем. Термін експерименту - 1 доба. Мікрофотографія. Заб.: 

гематоксилін і еозин. Зб.:х 288. 
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Електронномікроскопічно в динаміці від 1-ї до 5-ї доби експерименту 

простежувалися ознаки альтеративних та регенеративних процесів. На кінець 

1-ї доби в з'єднувальному епітелії ясен спостерігали розширення 

міжепітеліальних просторів. Між епітеліоцитами виявляли порушення 

десмосомальних контактів. Тонофібрили, які беруть участь в утворенні 

десмосом, були потовщені і часто в стані деструкції. Ядро епітеліоцита 

зберігає округлу форму з невеликими впинаннями каріолеми. В ущільненій 

цитоплазмі епітеліоцитів ідентифікуються окремі стовщені тонофіламенти, 

вакуолі, осміофільні включення. Мітохондрії мають просвітлений матрикс, 

укорочені або часто малочисленні кристи. Їхня зовнішня мембрана збережена 

(рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Розширення міжепітеліальних просторів між епітеліоцитами 

(Еп) у з'єднувальному епітелії ясен, порушення десмосомальних контактів, 

потовщення і деструкція тонофіламентів (Тн). В ущільненій цитоплазмі 

епітеліоцитів вакуолі (В), осміофільні включення, мітохондрії (Мт) із 

просвітленим матриксом, укороченими, малочисленними кристами 

Гінгівоектомія хірургічним скальпелем. Термін експерименту - 1 доба. 

Електронна мікрофотографія. Зб. : 4800.  
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У з'єднувальному епітелії ясен траплялися групи епітеліоцитів із 

пікнотичним ядром, ущільненою цитоплазмою і повною деструкцією 

десмосомальних контактів (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Епітеліоцити (Еп) із пікнотичним ядром (Я), ущільненою 

цитоплазмою і повною деструкцією десмосомальних (Д) контактів. 

Гінгівектомія хірургічним скальпелем. Термін експерименту - 1 доба. 

Електронна мікрофотографія. Зб. : 4800.  

 

У сполучній тканині власної пластинки слизової оболонки ясен 

подекуди збереглися ділянки крововиливів (рис. 3.4). У просвіті закапілярних 

венул, які є продовженням гемокапіляра і часто спостерігаються в цій 

ділянці, визначається еритроцит, на люменальній плазмолемі відростки 

ендотеліоцитів - короткі і широкі та вітрилоподібні. Стики між 

ендотеліоцитами щільно зімкнуті і прикриті відростками сусідніх 

ендотеліоцитів. У цитоплазмі ендотеліоцитів мітохондрії, ендоплазматична 

сітка, вільні рибосоми і полісоми. Біля базальної плазмолеми численні 

мікропіноцитозні пухирці, які вишиковані в один ряд. Базальна плазмолема 

по окружності мікросудини гладка. Базальна мембрана потовщена. У 

Еп 

Д 

Д Я 
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розщепленні базальної мембрани простежуються тонкі перицити і за її 

межами прилеглі поодинокі гладкі міоцити (рис. 3.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Ділянка крововиливу у сполучній тканині власної пластинки 

слизової оболонки ясен: Ер - еритроцити. Гінгівоектомія хірургічним 

скальпелем. Термін експерименту - 1 доба. Електронна мікрофотографія. Зб. 

х9600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Зміни в стінці закапілярної венули у власній пластинці ясен: 

БМ - базальна мембрана, Ве - відростки ендотеліоцита, Ен - ендотеліоцит, Ер 

- еритроцит, ГМ - гладкий міоцит, П - перицит. Гінгівоектомія хірургічним 

скальпелем. Термін досліду 1 доба. Електронна мікрофотографія. Зб. х6000.  
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На третю добу досліду зберігалися зміни, подібні до 1-ї доби, а на 5-у 

добу визначалися ознаки повільної нормалізації епітелію ясенного краю – у 

базальному шарі спостерігали фігури мітозу. В остистому шарі проміжки між 

клітинами зменшилися. Епітеліоцити містили округле ядро і 

слобобазофільну цитоплазму. Роговий шар був розпушений із відшаруванням 

рогових лусочок і присутністю щілиноподібних порожнин (рис. 3.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Ознаки повільної нормалізації епітелію ясенного краю, 

розпушення рогового шару з відшаруванням рогових лусочок і присутністю 

щілиноподібних порожнин. Гінгівоектомія хірургічним скальпелем. Термін 

експерименту - 5 діб. Мікрофотографія. Заб.: гематоксилін і еозин. Зб. х 288. 

 

Електронномікроскопічно збереглися дистрофічні зміни епітеліоцитів 

(пікноз ядер, порушення мембран мітохондрій, дегрануляція цистерн 

шорсткої ендоплазматичної сітки, зменшення вмісту тонофібрил, 

вакуолізація цитоплазми, поява великої кількості лізозом і автофагосом, 

розширення міжклітинних контактів).  

У клітинах базального шару ядра великі, деформовані з периферійним 

конденсованим хроматином. Цитоплазма базальних епітеліоцитів ущільнена. 
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У ній ідентифікуються великі вакуолі. Між базальними епітеліоцитами 

широкі щілини. Базальних клітин обмаль. 

Спостерігається також ущільнення цитоплазми клітин надбазального 

шару, які з'єднані між собою нечисленними відростками. В окремих ділянках 

клітини надбазального шару значно деформовані. Між ними ідентифікуються 

широкі щілини з незначною кількістю шипуватих відростків. Складається 

враження подальшого відокремлення цих клітин з епітеліального шару. 

Поблизу епітеліоцитів нашарування тонких колагенових волокон, 

розпушена і розширена зовнішня базальна мембрана, яка межує з власною 

пластинкою. У сполучній тканині власної пластинки слизової оболонки 

ідентифікуються активно функціонуючі фібробласти в оточенні 

синтезованого ними матеріалу (рис. 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Ділянка поверхневої пластинки з'єднувального епітелію ясен: 

базальні клітини (БК), епітеліоцити надбазального шару епітелію (Еп), 

деструкція десмосомальних контактів (Д), зовнішня базальна мембрана 

епітелію (ЗБМ), Ф - фібробласт. Гінгівоектомія хірургічним скальпелем. 

Термін експерименту - 5 діб. Електронна мікрофотографія. Зб. 4800. 
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Серед елементів сполучної тканини власної пластинки більш частими 

були колагенобласти (зрілі фібробласти, які активно синтезують колаген), що 

згідно класичних поглядів, підтверджує саме їхню репаративну функцію.  

У просвіті капілярів власної пластинки слизової оболонки ясен часто 

виявляються еритроцитарні агрегати. Еритроцити деформовані і в окремих 

ділянках злипаються між собою (стаз). Стінка капіляра, який належить до 

соматичного типу представлена ендотеліоцитами. Не всі ендотеліоцити 

щільно зімкнені між собою в ділянці міжендотеліальних контактів. 

Ендотеліоцити знаходяться в різному морфо-функціональному стані. 

Ідентифікуються ендотеліоцити зі світлою і темною цитоплазмою. У 

"темних" ендотеліоцитах цитоплазма має осміофільний вміст. У світлих 

цитоплазма характеризується світлим кольором із численними вакуолями. У 

"проміжному" за забарвленням цитоплазми ендотеліоциті ядро фестончастої 

форми, із периферійною конденсацією хроматину. У цьому ендотеліоциті 

простежуються органели загального призначення, серед яких часто лізосоми 

і фагосоми, вакуолі. 

Базальна мембрана потовщена. розпушена і подекуди відокремлена від 

базальної поверхні ендотеліоцитів. Базальна плазмолема ендотеліоцитів 

гладка. Люменальна плазмолема ендотеліоцитів характеризується наявністю 

коротких відростків, які випинаються в просвіт капіляра. 

Капіляр розташовується близько епітеліоцитів зі з'єднувального 

епітелію ясен. Епітеліоцит із поверхневої пластинки від сполучної тканини 

власної пластинки слизової оболонки відокремлений зовнішньою базальною 

мембраною. 

У гемокапілярах просвіт звужувався з випинанням ендотеліоцитів. На 

люменальній поверхні ендотеліоцитів ідентифікуються вітрилоподібні 

вирости. Базальна мембрана потовщена, що служило фактором погіршення 

стану клітинних структур через порушення транспорту речовин і 

сповільнення регенерації епітелію (рис. 3.8).  
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Рис. 3.8. Капіляр із власної пластинки слизової оболонки ясен: у 

просвіті еритроцитарні (Ер) агрегати, різний морфо-функціональний стан 

ендотеліоцитів (Ен), базальна мембрана (БМ) потовщена, розпушена, на 

люменальній плазмолемі короткі відростки (Еп - епітеліоцити зі 

з'єднувального епітелію ясен, ЗБМ - зовнішня базальна мембрана). 

Гінгівоектомія хірургічним скальпелем. Термін експерименту - 5 діб. 

Електронна мікрофотографія. Зб: х4000.  

 

Корекція ясенного краю в ділянці зубів електрокоагулятором АКЕ-07. 

Морфологічні зміни епітелію ясенного краю в 2-й серії експериментів із 

використанням електрокоагулятора, як метода корекції експериментального 

травматичного пародонтиту, характеризувалися на 1-у добу набряком 

епітеліоцитів та проявами балонної дистрофії. Ядра епітеліоцитів 

поліморфні, в окремих пікнотичні. 

У сполучній тканині власної пластинки слизової оболонки набряк, 

незначна дифузна поліморфноклітинна інфільтрація і повнокров'я (рис. 3.9). 
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У підепітеліальних ділянках спостерігали поодинокі інфільтрати невеликих 

розмірів із лімфоцитів, фібробластів і макрофагоцитів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Набряк епітеліоцитів і сполучної тканини власної пластинки 

слизової оболонки. Корекція ясенного краю електрокоагулятором. Термін 

експерименту - 1 доба. Мікрофотографія. Заб.: гематоксилін і еозин. Зб. х 

288. 

 

При електронномікроскопічному дослідженні в цитоплазмі клітин 

з'єднувального епітелію ясен набряк, обмаль мембранних органел із 

нечіткими контурами, багато скупчень тонофіламентів. В окремих 

епітеліоцитах виявляються прояви некробіозу з каріопікнозом і 

каріорексисом. У міжклітинних контактах між епітеліоцитами з'єднувального 

епітелію ясен десмосоми зруйновані. Ядра епітеліоцитів набувають 

неправильної форми (втрачають округлість) із периферійною конденсацією 

гетерохроматину (рис. 3.10). В епітеліоцитах ідентифікували апоптичні 

тільця та спостерігали тенденцію до кератинізації клітин поверхневого шару. 
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На 3-ю добу досліду виявили гіпертрофію епітеліальної пластинки, в 

основному, за рахунок потовщення остистого шару та сповільнення 

диференціації епітеліоцитів цього шару (рис. 3.11). У базальному шарі клітин 

збільшувалася кількість клітин із мітотичними фігурами в ядрах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Десмосоми (Д) між епітеліоцитами з'єднувального епітелію 

ясен зруйновані, у цитоплазмі клітин обмаль мембранних органел, численні 

скупчення тонофіламентів (Тн). Корекція ясенного краю 

електрокоагулятором. Термін експерименту - 1 доба. Електронна 

мікрофотографія. Зб.: 20000. Я - ядро. 

 

Епітеліоцити всіх шарів у стані дистрофії, в окремих – набряк 

цитоплазми та її вакуолізація. У сполучній тканині власної пластинки 

слизової оболонки багато фібробластів. Набрякові прояви зменшилися, 

порівняно з 1-ю добою. Кровоносні капіляри повнокровні.  

У з'єднувальному епітелії ясен виявляється дезорганізація клітин. 

Зовнішня базальна мембрана ідентифікується у вигляді окремих ділянок. У 

сполучній тканині власної пластинки - фібробласти, які містять великі 
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вакуолі, фрагменти гранулярної ендоплазматичної сітки. Епітеліоцити 

деформовані, розмежовані широкими прошарками, їхні десмосомальні 

контакти ослаблені. У цитоплазмі епітеліоцитів багато лізосом і автофагосом. 

Ядра епітеліоцитів, часто містять глибокі впинання каріолеми (рис. 3.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Потовщення остистого шару, дистрофія та сповільнення 

диференціації епітеліоцитів, кератинізація їхньої цитоплазми. Корекція 

ясенного краю електрокоагулятором. Термін експерименту - 3 доби. 

Мікрофотографія. Заб.: гематоксилін і еозин. Зб. х 288. 

 

На 5-у добу епітелій залишався потовщеним, окремі епітеліоцити мали 

помірно виражені ознаки вакуолізації, а більшість із них мали структуру 

інтактних клітин. 

Вищеописані зміни до 5-ї доби зменшуються з реституцією базальної 

мембрани епітелію і зменшенням поліморфноклітинної інфільтрації 

сполучної тканини власної пластинки. Водночас у власній пластинці 



71 

 

 

 

ідентифікували різноспрямовані пучки колагенових волокон навколо 

кровоносних судин різного калібру.  

На 5-у добу епітелій залишався потовщеним, окремі епітеліоцити мали 

помірно виражені ознаки вакуолізації, а більшість із них мали структуру 

інтактних клітин. 

Вищеописані зміни до 5-ї доби зменшуються з реституцією базальної 

мембрани епітелію і зменшенням поліморфноклітинної інфільтрації 

сполучної тканини власної пластинки. Водночас у власній пластинці 

ідентифікували різноспрямовані пучки колагенових волокон навколо 

кровоносних судин різного калібру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Дезорганізація і деформація епітеліоцитів (Еп) у 

з'єднувальному епітелії ясен, десмосомальні (Д) контакти ослаблені. Термін 

досліду - 3 доби. Аф - автофагосома, ЗБМ - зовнішня базальна мембрана, Лз - 

лізосома, Ф - фібробласт. Корекція ясенного краю електрокоагулятором. 

Термін експерименту - 3 доби. Електронна мікрофотографія. Зб.: 4800. 

 

У стінці гемокапілярів активуються процеси піноцитозу, що свідчить за 

достатність транспортних і обмінних процесів через ендотеліоцити (рис. 
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3.13). Базальна мембрана тонка, в окремих ділянках розпушена. Близько до 

капілярів прилягають фібробласти. У стінці капіляра спостерігаються 

ендотеліоцити в їхніх різних зонах. Навколо ядра в зоні органел 

ідентифікуються мітохондрії, ендоплазматична сітка, поодинокі лізосоми. У 

периферійній зоні багато мікропіноцитозних везикул. На деяких ділянках 

везикули чітко вишиковуються вздовж плазмолеми, в інших - рівномірно 

розповсюджені по цитоплазмі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 13. Активація процесів мікропіноцитозу (Мп) в ендотеліоцитах 

(Ен) гемокапіляра, базальна мембрана (БМ) тонка. В - вакуоля, Мт - 

мітохондрія, Ф - фібробласт, Я - ядро. Корекція ясенного краю 

електрокоагулятором. Термін експерименту - 5 діб. Електронна 

мікрофотографія. Зб. х12000.  

 

Відновлення ясенного рельєфу діодним лазером "Ліка-хірург". У 3-й 

групі тварин на кінець 1-ї доби в епітеліоцитах ясен спостерігали помірний 

акантоз, шари епітелію не виявляли значних відхилень від нормальної 
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будови. У сполучній тканині власної пластинки слизової оболонки помірні 

прояви набряку, гемокапіляри розширені в незначній мірі (рис. 3.14). 

На 3-ю добу епітелій наближався до вигляду в інтактних тварин. У 

сполучній тканині власної пластинки спостерігали звичайне співвідношення 

клітинних елементів та міжклітинних структур. Колагенові волокна 

забарвлені оксифільно з переважно тангенціальною орієнтацією щодо 

поверхні слизової оболонки. Простежуються фрагменти дрібнопетлистої 

сітки гемомікроциркуляторного русла. Подекуди зберігся малопомітний 

периваскулярний набряк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.14. Нормалізація епітелію слизової оболонки ясен. Дослід - 

відновлення ясенного рельєфу діодним лазером. Термін експерименту - 1 

доба. Мікрофотографія. Заб.: гематоксилін і еозин. Зб. х 288. 

 

Саме з цього терміну і на 5-у добу впливу діодного лазера на ясенний 

край спостерігали виражені позитивні зрушення в епітеліоцитах остистого 

шару, органели цитоплазми яких не виявляли дистрофічних змін. В ядрах 

базальних клітин нормальна кількість фігур мітозу, чітко контуровані 

грудочки гетерохроматину. Базальна мембрана ідентифікується на всій 
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протяжності. Епітеліоцити остистого шару містять округлі ядра, переважає 

еухроматин. У цитоплазмі епітеліоцитів мітохондрії, цистерни гладкої і 

шорсткої ендоплазматичної сітки, невелика кількість вакуоль. Десмосомальні 

контакти мають нормальну будову. На межі зі сполучною тканиною власної 

пластинки ідентифікується зовнішня базальна мембрана (рис. 3.15). 

Стан стінки гемокапілярів унормувався. Контури люменальної і 

базальної плазмолеми гладкі. Міжендотеліальні стики щільно зімкнуті. У 

цитоплазмі ендотеліоцитів звичайний набір органел загального призначення. 

Мікропіноцитоз не спостерігається. Вакуолі відсутні. Базальна мембрана 

окреслена чітко (рис. 3.16). Це характеризує високу ефективність дії діодного 

лазера в умовах корекції патологічного стану тканин пародонта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15. Морфо-функціональний стан з'єднувального епітелію ясен, 

який наближений до нормальної картини цієї ділянки: Еп - епітеліоцит, Я - 

ядро, Д - десмосомальні контакти, ЗБМ - зовнішня базальна мембрана. 

Відновлення ясенного рельєфу діодним лазером. Термін експерименту - 5 

діб. Електронна мікрофотографія. Зб.: х4800. 
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Таким чином, результати морфологічного дослідження ясенного краю в 

експерименті на щурах на моделі зуба, зруйнованого нижче рівня ясенного 

краю показали суттєві відмінності в динаміці репаративних змін при трьох 

способах корекції (гінгівоектомія з допомогою мікрохірургічного скальпеля, 

електрокоагуляція і вплив діодного лазера). 

Найвиразніший позитивний ефект простежується при використанні 

корекції ясенного краю по периметру опорного зуба за допомогою діодного 

лазера, що надає підстав для екстраполяції цього способу в клінічну практику 

задля досягнення максимально стислих термінів загоєння слизової оболонки 

з прогнозованою високою ефективністю втручання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 16. Стан стінки гемокапілярів: контури люменальної і базальної 

плазмолеми гладкі, міжендотеліальні стики щільно зімкнуті, базальна 

мембрана (БМ) окреслена чітко. Відновлення ясенного рельєфу діодним 

лазером. Термін експерименту  - 5 діб. Електронна мікрофотографія. Зб.: 

х4800.. 
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РОЗДІЛ 4 

 СТАН ПАРОДОНТА І МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯСЕННОЇ 

РІДИНИ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕФЕКТАМИ ФРОНТАЛЬНОЇ ГРУПИ 

ЗУБІВ, ЗРУЙНОВАНИХ НИЖЧЕ РІВНЯ ЯСЕН 

 

4.1. Індексна оцінка стоматологічного статусу пацієнтів із 

дефектами твердих тканин фронтальної групи зубів, зруйнованих нижче 

рівня ясен 

Обстежено 142 пацієнти, із них 112 пацієнтів із дефектами твердих 

тканин фронтальної групи зубів, зруйнованих нижче рівня ясен унаслідок 

каріозного процесу та несвоєчасного звернення за стоматологічною 

допомогою. Контрольну групу склали 30 осіб  із збереженими зубними 

рядами та без патології пародонта, прийом яких проводили в одне 

відвідування під час якого визначали показники гігієнічних індексів та брали 

матеріал для мікробіологічного дослідження з метою порівняння з даними 

осіб основних груп. У залежності від способу проведення підготовки 

ясенного краю  до ортопедичного лікування ці пацієнти були поділені на 3 

групи. 

При вивченні ІГ Грін-Вермільйона в пацієнтів із дефектами твердих 

тканин зубів встановлено його достовірне зростання, у порівнянні з 

показниками в здорових осіб (р<0,01). У контрольній групі ІГ дорівнював 

(0,59±0,02) бала (рис.4.1). У пацієнтів із дефектами  твердих тканин зубів  він 

зростав втричі в середньому до (1,80±0,08) бала. Отримані показники в цих 

групах відповідали незадовільній гігієні ротової порожнини.  

У пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів спостерігали зміни 

показника інтенсивності ураження карієсом зубів (КПВ). Якщо в пацієнтів із 

здоровим пародонтом індекс КПВ становив 5,8 одиниць, то в пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів зростав, у середньому, вдвічі до (11,4±3,12) 

одиниць (рис. 4.2).   
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Рис. 4.1. Показники індексу гігієни Грін-Вермільйона у пацієнтів із 

дефектами твердих тканин фронтальної групи зубів , зруйнованих нижче 

рівня ясен. 

 

Наведені дані засвідчують зростання інтенсивності карієсу за 

індексами КПВ у пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. 
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Рис. 4.2. Показник КПВ у пацієнтів із дефектами фронтальної групи зубів, 

зруйнованих нижче рівня ясен. 
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 У пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів, зруйнованих нижче 

рівня ясен, зростали показники проби Ш-П та ЧС. Інтенсивність ураження 

ясен запальним процесом у даних пацієнтів за пробою Ш-П, у середньому,  

склала (3,60±0,15) бала.  Глибина ураження тканин пародонта запальним 

процесом також зростала за ЧС до (1,78±0,10) бала.  

У цих пацієнтів зростав РІ та ІР.  Вивчення РІ показало зростання його 

до (1,85±0,06) бала. Індекс Рамфйорда (ІР) у пацієнтів із дефектами твердих 

тканин фронтальної групи зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, дорівнював 

(4,0±0,09) бала.   

Рентгенологічні зміни в кістковій тканин цих пацієнтів проявлялися 

деструкцією кортикальної пластинки, резорбцією міжкоміркових перетинок 

на 1/3 довжини кореня та явищами остеопорозу різної інтенсивності в 

збереженій частині  коміркового відростка. 

Проведені нами дослідження засвідчили, що в пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів діагностувалася незадовільна гігієна ротової 

порожнини, зростання вдвічі інтенсивності ураження карієсом зубів та 

виражені дистрофічно-запальні зміни в тканинах пародонта, що 

відображалося в показниках індексів PI та ІР і проби Ш-П та ЧС.  

4.2. Характеристика мікрофлори в ділянці кукси кореня зуба, 

зруйнованого нижче ясенного краю 

Комплексне клініко-лабораторне обстеження пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, включало також 

дослідження мікрофлори ясенної рідини. Адже мікробний фактор відіграє 

ініціюючу роль у виникненні запального процесу в тканинах пародонта, 

сприяє його хронізації, зумовлює місцеві прояви інтоксикації і сенсибілізації. 

Відсутність коронкової частини зуба, призводить до формування 

особливої екологічної ніші. Її існування підтримується гіпертрофованим 

ясенним краєм, який перешкоджає повноцінному дренажу сформованої 
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порожнини, сприяє затримці в ній залишків їжі та ротової рідини. Це створює 

ідеальні умови для розвитку мікрофлори. Виконані нами мікробіологічні 

дослідження ясеної рідини, зібраної в ділянці кукси кореня зуба свідчать, що 

загальна кількість мікроорганізмів у ній істотно вища (6,42±0,15) lg КУО/мл, 

(p<0,05), ніж в ясенній рідині, зібраній в ділянці ясенної боріздки пацієнтів з 

інтактними зубними рядами (4,94±0,25) lg КУО/мл (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Загальна чисельність симбіонтів в ясенній рідині пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів, зруйнованих нижче ясенного краю, у ділянці 

кукси кореня зуба. 

 

Лише у 18 із 112 пацієнтів із дефектами коронкової частини зубів – 

(14,3±5,40) %, значення загальної кількості мікроорганізмів в ясенній рідині 

перебувало в межах довірчого інтервалу похибки (M±2σ) відповідного 

показника, властивого для осіб контрольної групи. У 12 пацієнтів цієї групи –

(28,6±6,97) %, виявлено загальну кількість мікроорганізмів, майже на 2 

порядки (більш, ніж у 100 разів) вищу від контрольного рівня. 

Нами проведено докладне вивчення характеру орального 

мікробіоценозу в ділянці кукси кореня зуба. Для більш наглядного аналізу 

характеру мікробіоценозу виявлені в ясенній рідині мікроорганізми були 

розділені на 4 групи: 1) представники резидентної мікрофлори ротової 

lg КУО/мл 

Групи 

пацієнтів 
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порожнини ( -гемолітичні стрептококи – Streptococcus salivarius, 

Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis, стоматокок Stomatococcus 

mucilaginosus, вейлонела Veillonella parvula; 2) представники транзиторної 

непатогенної  мікрофлори     (Staphylococcus epidermidis,    коринебактерії  

Corynebacterium xerosis, Corynebacterium flavescens, бацили, мікрококи); 3) 

патогени і умовно-патогенні мікроорганізми з високим патогенним 

потенціалом, властиві для даного біотопу (β-гемолітичні стрептококи, 

Staphylococcus aureus, дріжджоподібні гриби роду Candida) і 4) умовно-

патогенна мікрофлора, не властива для даного біотопу (кишкова паличка та 

інші ентеробактерії, псевдомонади). Для усіх мікроорганізмів визначали 

популяційний рівень (ПР) – масивність колонізації даного біотопу (який 

висловлювали в lg КУО/мл) та індекс постійності (ІП) – частоту виявлення 

даного мікроорганізму в обстеженій вибірці пацієнтів (в %). Більш цілісне 

уявлення про характер мікробіоценозу дає коефіцієнт кількісного 

домінування (ККД) – відсоток даного мікроба серед усіх виявлених 

мікробних клітин у  пацієнта. 

Практично в усіх обстежених нами пацієнтів спостерігали істотні якісні 

і кількісні зміни характеристик мікробіоценозу ротової порожнини в ділянці 

кукси кореня зуба з відсутньою коронковою частиною, порівняно зі 

здоровими особами контрольної групи (табл. 4.1). 

Основні представники оральної мікрофлори – α-гемолітичні стрептококи 

виявлено в усіх пробах ясенної рідини, зібраної в ділянці кукси кореня 

зруйнованого зуба, як і в усіх здорових осіб (ІП 100,0%). Проте популяційний 

рівнь α-гемолітичних стрептококів у ділянці кукси кореня зуба є достовірно 

вищим – (6,26±0,16) lg КУО/мл, ніж у здорових осіб контрольної групи –  

(4,81±0,27) lg КУО/мл (p<0,01). Інший представник резидентної мікрофлори 

ротової порожнини Veillonella parvula виділявся в ділянці кукси кореня майже 

втричі частіше (57,1±1,2) % проти (18,8±2,4) % (p<0,01), і на порядок у 

більшій кількості (4,32±0,19) lg КУО/мл, проти (3,57±0,38) lg КУО/мл 
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(p<0,05),  ніж у контролі. 

Таблиця 4.1 

Характеристики орального мікробіоценозу 

в ділянці кукси кореня зуба, зруйнованого нижче ясенного краю. 

Групи 

мікроорганізмів 

Пацієнти з відсутньою 

коронковою частиною 

(n=112) 

Контрольна група (n=30) 

ІП ПР ККД ІП ПР ККД 

-гемолітичні 

Streptococcus sp.  

100,0± 

0,01 

6,26± 

0,16* 

84,95± 

4,05 100,0±0,01 4,81±0,27 79,75±6,53 

-гемолітичний 

Streptococcus 

pyogenes 

59,5± 

1,2* 

3,68± 

0,15* 

3,22±1,00

* 6,3±1,5 4,70±0,01 0,99±0,01 

Staphylococcus 

aureus 

26,2± 

1,1* 

3,59± 

0,15 

7,09±2,21

* 12,5±2,1 3,35±0,12 2,18±0,77 

Staphylococcus 

epidermidis 

23,8± 

1,0* 

4,68± 

0,11* 

1,89±0,41

* 31,2±2,9 3,62±0,09 35,83±4,14 

Stomatococcus 

mucilaginosus 

61,9± 

1,2 

3,86± 

0,14 

1,02±0,37

* 56,3±3,1 3,49±0,20 14,48±6,41 

Veillonella 

parvula 

57,1± 

1,2* 

4,32± 

0,19* 

13,34± 

4,61* 18,8±2,4 3,57±0,38 2,90±1,05 

Micrococcus 

luteus 

2,4± 

0,4* 

6,70± 

0,10* 

4,54±1,56

* 0 0 0 

Corynebacterium 

sp. 

16,7± 

0,9* 

4,21± 

0,279 

14,65± 

4,76* 6,5±1,5 3,00±0,03 0,20±0,005 

Bacillus sp. 4,8± 

0,5* 

3,70± 

0,22* 

0,029± 

0,004* 12,5±2,1 2,00±0,01 0,11±0,03 

E. coli 4,8± 

0,5* 

2,70± 

0,01* 

0,025± 

0,005* 

0 0 

0 

Candida sp. 11,9± 

0,8* 

3,30± 

0,14* 

0,14±0,03

* 

0 0 

0 

Примітки: 1. ІП – індекс постійності (%), ПР – популяційний рівень (lg 

КУО/мл), ККД – коефіцієнт кількісного домінування (%). 

2. * – p<0,05 при порівнянні з контролем. 

 

Це може бути свідченням інтенсивного формування зон анаеробіозу у 

вказаній екологічній ніші. За показниками частоти виявлення (ІП) та масивності 
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колонізації (ПР) стоматокока Stomatococcus mucilaginosus обидві групи між 

собою практично не відрізняються (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Представники резидентної мікрофлори в ясенній рідині в ділянці кукси 

кореня зуба пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів, 

зруйнованих нижче ясенного краю. 

 

Масивність колонізації ротової порожнини в ділянці кукс коренів зубів із 

дефектом коронкової частини представниками транзиторної оральної 

% 

Популяційний рівень 

Індекс постійності 

Види 
мікроорганізмів 

Види 
мікроорганізмів 

lg КУО/мл 
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непатогенної мікрофлори (Staphylococcus epidermidis, коринебактерії, бацили, 

мікрококи) також проявляє виразну тенденцію до збільшення (рис. 4.5). У 

ділянці кореневої кукси достовірно частіше, ніж у зоні ясенної боріздки 

здорових осіб, присутні коринебактерії – індекс пропорційності (ІП) 

(16,7±0,9) %, (p<0,05). Разом із тим бацилярна мікрофлора в ділянці кореневої 

кукси зустрічається, навпаки, рідше, ніж в ясенній рідині осіб контрольної 

групи. 

 

Рис. 4.5. Представники транзиторної непатогенної мікрофлори в ясенній рідині в 

ділянці кукси кореня зуба пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів, зруйнованих нижче ясенного краю. 

 

Патогенна кокова мікрофлора (β-гемолітичні стрептококи Streptococcus 

pyogenes, Streptococcus constellatus, Streptococcus gordonii, Streptococcus 

% 

Популяційний рівень 

Індекс постійності 

Види 
мікроорганізмів 

Види 
мікроорганізмів 

lg КУО/мл 
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group G та золотистий стафілокок Staphylococcus aureus) в ясенній рідині, 

зібраній у ділянці кукс коренів зубів із дефектом коронкової частини, присутня 

достовірно частіше, ніж у здорових осіб контрольної групи (рис. 4.6): ІП для S. 

aureus у 2,1 раза, а β-гемолітичних стрептококів – у 9,5 раза перевишує 

відповідні контрольні значення (p<0,05). Але при цьому популяційний рівень 

золотистого стафілокока приблизно такий же, як і в ясенній рідині з ясенної 

боріздки інтактних зубів. β-гемолітичний стрептокок S. pyogenes виявлено в 

ясенній рідині лише однієї особи з контрольної групи, хоч і в достатньо 

високій кількості – (4,70±0,01) lg КУО/мл. Популяційний рівень β-

гемолітичних стрептококів у ділянці кукси кореня дещо нижчий – (3,68±0,15) lg 

КУО/мл. Але β-гемолітичні стрептококи виділено в 47 із 112 зразків ясенної 

рідини з ділянки кукс коренів зубів (59,5±1,2) % (p<0,001). 

Крім патогенної кокової мікрофлори з ясенної рідини, зібраної в ділянці 

кукс коренів зубів із дефектом коронкової частини, достатньо часто –  ІП 

(11,9±0,8) % висівали дріжджоподібні гриби роду Candida, при середньому 

популяційному рівні колонізації – (3,30±0,14) lg КУО/мл. У той же час в 

ясенній рідині з ясенної боріздки інтактних зубів жодного з обстежених 

здорових дріжджоподбних грибів не виявлено.  

Для контрольної групи здорових осіб не властивою є присутність у ротовій 

порожнині ентеробактерій та синьогнійної палички. Кишкову паличку виявлено в 

ясенній рідині лише 4 пацієнтів (4,8±0,5) % із дефектами коронкової частини 

зубів (при невисокому рівні колонізації – ПР (2,70±0,01) lg КУО/мл). 

Синьогнійної палички Pseudomonas aeruginosa в жодному з досліджених 

зразків ясенної рідини нами не знайдено.  

Інтегральне уявлення про характер складних багатокомпонентних 

мікробіоценозів (до яких належать і оральні мікробіоценози) дає коефіцієнт 

кількісного домінування (ККД), що відображає кількісні співвідношення між 

різними групами (видами) мікроорганізмів у кожного конкретного пацієнта. 
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Рис. 4.6. Представники кокової і грибкової мікрофлори з високим патогенним 

потенціалом в ясенній рідині в ділянці кукси кореня зуба з відсутньою 

коронковою частиною. 

 

Якщо взяти до уваги загальну кількість мікробних клітин із 

представлених на рис. 4.7 матеріалів, то видно, що в ясенній рідині як із 

ділянки кукси кореня, так і з ясенної боріздки інтактних зубів, беззаперечно 

домінують α-гемолітичні стрептококи. В обстежених нами здорових осіб їхня 

частка становила в середньому (79,75±6,53) %. Частка α-гемолітичних 

% 

Популяційний рівень 

Індекс постійності 

Види 
мікроорганізмів 

Види 
мікроорганізмів 

lg КУО/мл 
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стрептококів в ясенній рідині, зібраній у ділянці кукси кореня зуба з 

відсутньою коронковою частиною, дещо вища – (84,95±4,05) % (p>0,05).  

 

 

Рис. 4.7. Коефіцієнт кількісного домінування (%) основних учасників 

оральних мікробіоценозів в ясенній рідині пацієнтів з дефектами твердих 

тканин зубів, зруйнованих нижче ясенного краю, і групи контролю. 

 

Крім того, нормальний мікробіоценоз ясенної боріздки інтактних зубів 

обстежених нами здорових осіб характеризувався високим ККД (35,83±4,14) 

% епідермального стафілокока S. epidermidis. 

Серед мінорних учасників оральних мікробіоценозів в ясенній рідині в 

ділянці кукси кореня зуба з відсутньою коронковою частиною достовірно 

частіше, ніж в ясенній рідині з ясенної боріздки інтактних зубів, представлені 

β-гемолітичні стрептококи (Streptococcus pyogenes, Streptococcus constellatus, 

Streptococcus group G), Veillonella parvula, S. aureus, мікрококи, дифтероїди і 

дріжджоподібні гриби роду Candida (рис. 4.8).  

Водночас у структурі мікробіоценозів, що сформувалися в ділянці 

кореневої кукси, спостерігається зниження частки стоматококів – із 

(14,48±6,41) % до (1,02±0,37) % (p<0,01), S. epidermidis – із (35,83±4,14) % до 

(1,89±0,41) % (p<0,05) та бацил – із (0,11±0,03) % до (0,029±0,004) % 

(p<0,05). 

Контроль
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79,75%

a Streptococcus

Інша мікрофлора
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Рис. 4.8. Коефіцієнт кількісного домінування (%) мінорних учасників 

оральних мікробіоценозів в ясенній рідині пацієнтів із дефектами твердих 

тканин зубів, зруйнованих нижче ясенного краю, і здорових осіб. 

 

Таким чином аналіз результатів бактеріологічного дослідження свідчить, що 

при відсутності коронкової частини зуба за участю гіпертрофованого 

ясенного краю формується особлива екологічна ніша. Вона характеризується 

значним збільшенням загальної чисельності мікроорганізмів-симбіонтів, більш 

інтенсивною колонізацією біотопу факультативно і облігатно анаеробними 

бактеріями – α-гемолітичними стрептококами, вейлонелами, мікрококами та 

дифтероїдами на фоні зниження частки стоматокока і епідермального стафілокока. 

В ясенній рідині, зібраній у ділянці кукс коренів зубів із дефектом коронкової 

частини, достовірно частіше і в більшій кількості присутня патогенна кокова 

мікрофлора (β-гемолітичні стрептококи, золотистий стафілокок), а також 

дріжджоподібні гриби роду Candida. В окремих випадках у ділянці кукс коренів 
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зубів виявлено не властиві для нормального мікробіоценозу ротової порожнини 

ентеробактерії (E. coli). Виявлені порушення мікроекології ротової порожнини в 

пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів, зруйнованих нижче ясенного 

краю, повинні враховуватися при проведенні  ортопедичного лікування даної 

категорії пацієнтів . 

 

Матеріали розділу опубліковані в такій науковій праці: 

 

1. Кінаш І. О. Зміни орального мікробіоценозу в процесі застосування 

різних способів корекції крайових ясен при підготовці до 

ортопедичного лікування / І. О. Кінаш, М. М. Рожко, Р. В. Куцик // 

Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. 22, № 4. – С. 24-29; [48]. 
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РОЗДІЛ 5 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ 

ЯСЕННОГО КРАЮ ДО ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА 

КЛІНІЧНИМИ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ  

 

Експериментальні та клініко-мікробіологічні дослідження показали 

доцільність проведення підготовки ясенного краю до ортопедичного 

лікування. Це і зумовило вивчення нами динаміки клінічних показників та 

показників орального мікробіоценозу в ділянці кукси кореня зуба при 

застосуванні різних способів корекції краю ясен. Отримані результати 

сприятимуть вибору оптимального та ефективного способу лікування . 

 

5.1. Клінічне дослідження ефективності різних методів підготовки 

ясенного краю до ортопедичного лікування 

Оцінка якості підготовки тканин навколо кореня зуба, зруйнованого 

нижче рівня ясен, включала декілька етапів. На першому етапі частота ряду 

клінічних ознак, таких як положення краю ясен по відношенню до рівня 

висоти кореня на другу та чотирнадцяту добу після проведення маніпуляції – 

на рівні висоти кореня, вище та нижче висоти кореня. Також у ці самі 

періоди, тобто на наступну добу після проведеної маніпуляції та на момент 

закінчення спостереження за пацієнтом (14-а доба після проведеної 

маніпуляції) ураховували також, суб'єктивні скарги пацієнтів та ознаки 

запалення.  

Показники положення краю ясен по відношенню до рівня висоти кореня 

на другу та чотирнадцяту добу після проведення маніпуляції наведено в табл. 

5.1.  

Із таблиці видно, що ясна на межі висоти кореня зуба найчастіше 

спостерігалися після маніпуляції, виконаної з допомогою діодного лазера, що 

пояснюється тим, що «заварювання» капілярів дозволяє тканинам швидко 
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регенерувати, а тоненький пучок лазера сприяє контрольованому та 

максимально точному відсіканню тканин. 

 

Таблиця 5.1  

Співвідношення частоти варіантів положення краю ясен до рівня висоти 

кореня, які спостерігалися в пацієнтів на 2-у та 14-у доби після проведення 

маніпуляції (%) 

Точність 

положе-

ння краю 

ясен до 

кореня 

зуба 

Групи пацієнтів 

2 доба 

Група 1   

(n=38) 

14 доба 

Група 1 

(n=38) 

2 доба 

Група 2 

(n=35) 

14 доба 

Група 2 

(n=35) 

2 доба 

Група 3 

(n=39) 

14 доба 

Група 3 

(n=39) 

Вище 

рівня 

висоти 

кореня 

28,13± 

7,95 

- 75,00± 

7,65 

- 3,13± 

3,08 

- 

На рівні 

висоти 

кореня 

15,63± 

6,42 
 

83,33± 

6,80* 

6,25± 

4,97 

62,50± 

8,56* 

81,25± 

6,90 

93,13± 

5,44 

Нижче 

рівня 

висоти 

кореня 

56,25± 

8,77 
 

16,67± 

6,80* 

18,75± 

6,90 

37,50± 

8,56 

15,63± 

6,42 

6,25± 

4,97 

Примітка: 

* - достовірність вірогідності різниці до показників другої доби  p<0,001 

 

Після маніпуляції, проведеної електрокоагулятором, найчастіше 

виявили положення ясен, вище межі кореня, що пояснюється достатньо 

сильною травмою, яку наносить електрокоагулятор і, як наслідок, набряку 

тканин. Водночас, після проведеної маніпуляції скальпелем найчастіше 

спостерігали зниження рівня ясен. Це пояснюється тим, що навіть 

використання «делікатного скальпеля» не страхує від значного видалення 

тканин, яке неможливо контролювати, через виникнення локальних 

капілярних кровотеч, що є неминучим при використанні скальпеля. Ознаки 
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запалення та суб'єктивні відчуття пацієнтів, наведені в табл. 5.2 та 5.3, 

підтверджують обґрунтування положення ясен відносно межі кореня зуба. 

 

Таблиця 5.2  

Співвідношення частоти проявів ознак запалення, які спостерігалися в 

пацієнтів на 2-у та 14-у доби після проведення маніпуляції (%) 

Ознаки 

запалення 

Групи пацієнтів 

2 доба 

Група 1 

(n=38) 

14 доба 

Група 1 

(n=38) 

2 доба 

Група 2 

(n=35) 

14 доба 

Група 2 

(n=35) 

2 доба 

Група 3 

(n=39) 

14 доба 

Група 3 

(n=39) 

біль 
28,13± 

7,95 

6,25± 

4,97* 

81,25± 

6,90 

15,63± 

6,42* 

3,13± 

3,08 

- 

набряк 
15,63± 

6,42 

3,13± 

3,08* 

81,25± 

6,90 

3,13± 

3,08* 

15,63± 

6,42 

- 

почерво-

ніння 

75,00± 

7,65 

18,75± 

6,90* 

59,37± 

8,68 

6,25± 

4,97* 

46,87± 

8,82 

- 

Примітка: 

* - достовірність вірогідності різниці до показників другої доби  p<0,001 

 

Дані, отримані через 14 діб після проведення маніпуляції та 10-11 діб 

після фіксації вдосконаленої коренево-куксової вкладки свідчать про 

позитивну динаміку формування ясенного краю та демонструють, що 

формування ясенного краю триває 14 діб. Відсутність вірогідності 

достовірної різниці даних та позитивна динаміка відсоткових показників 

протягом періоду спостереження в пацієнтів групи 3 демонструють 

ефективність використання діодного лазера та ефективне поєднання 

підготовки кореня зуба до постійного ортопедичного лікування з допомогою 

лазера та удосконаленої конструкції коренево-куксової вкладки. Варто 

відзначити, що в пацієнтів усіх трьох груп через 14 діб не спостерігали 

положення краю ясен по відношенню до кореня зуба вище його висоти, що 

демонструє терміни за живлення ранової поверхні після проведення 

гінгівоектомії з допомогою скальпеля та електрокоагулятора. Вивчаючи 
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зовнішні ознаки запалення (пентаду Цельса-Галена) зауважено, що протягом 

звітного періоду часу в пацієнтів спостерігали три ознаки запалення – біль, 

набряк та почервоніння (табл. 5.2). Суб'єктивні відчуття та скарги 

характеризувалися такими проявами – пульсація, свербіж, поколювання 

(табл. 5.3).  

Ознаки запалення характеризують природне відновлення тканин, 

унаслідок дії скальпеля, посилене запалення після дії достатньо 

травматичного електрокоагулятора. Відсутність скарг на біль та інших 

суб'єктивних відчуттів від застосування лазера демонструє його клінічну 

ефективність у застосуванні у схожих клінічних випадках. Вищенаведене 

демонструє достовірна вірогідність різниці даних та позитивна динаміка 

зниження ознак запалення в пацієнтів груп 1 та 2, повна відсутність ознак 

запалення навколо зуба через 14 діб у пацієнтів групи 3. А також, відсутність 

скарг в пацієнтів групи 3 через 14 діб після проведеної маніпуляції та 

достовірне зниження кількості скарг у пацієнтів групи 1 та 2.  

Таблиця 5.3  

Співвідношення частоти проявів суб'єктивних відчуттів у пацієнтів на 2-гу та 

14-ту доби після проведення маніпуляції (%) 

Суб'єкти-

вні 

відчуття 

Групи пацієнтів 

2 доба 

Група 1 

(n=38) 

14 доба 

Група 1 

(n=38) 

2 доба 

Група 2 

(n=35) 

14 доба 

Група 2 

(n=35) 

2 доба 

Група 3 

(n=39) 

14 доба 

Група 3 

(n=39) 

свербіж 

65,63± 

8,40 

9,68± 

5,31* 

18,75± 

6,90 

6,25± 

4,97** 

 

- 

 

- 

пульса-

ція 

28,13± 

7,95 

 
- 

81,25± 

6,90 

9,68± 

5,31* - 
 

- 

поколю-

вання 

3,13± 

3,08 

 
- - 

 

- 

3,13± 

3,08 
 

- 

відсутність 

скарг 

3,13± 

3,08 

90,00± 

5,48* 

 

- 

83,74± 

5,14* 

90,00± 

5,48 

100 

Примітки: 

* - достовірність вірогідності різниці до показників другої доби  p<0,001; 

** - достовірність вірогідності різниці до показників другої доби  p<0,05. 
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Під впливом комплексного лікування з застосуванням різних методів 

підготовки ясенного краю до ортопедичного лікування достовірно 

знижувалися ІГ Грін-Вермільйона, РІ та ІР , проба Ш-П та ЧС. Ці дані 

відображені в табл.5.4. 

 

Таблиця 5.4 

 

Динаміка клінічних показників у досліджуваних групах під впливом 

лікування (бали) 

Показни-

ки 

До лікування Після лікування 

 Група 1    

    n=38 

   Група 2      

     n=35 

 Група 3       

    n=39 

Група 1 

n=38 

Група 2 

n=35 

Група 3 

n=39 

ІГ Грін-

Вермі-

льйона  

1,76± 

0,09 

 

1,84± 

0,08 

 

1,80± 

0,07 

 

0,61± 

0,04 

р1<0,001 

 

0,59± 

0,03 

р1<0,001 

 

0,25± 

0,02 

р1<0,001 

 

Проба  

Ш-П 

3,60± 

0,15 

 

3,69± 

0,17 

 

3,53± 

0,14 

 

0,98± 

0,08 

р1<0,001 

0,87±0,04 

р1<0,001 

0,54± 

0,05 

р1<0,001 

ЧС 1,78± 

0,10 

 

1,80± 

0,11 

 

1,76± 

0,08 

 

0,51± 

0,07 

р1<0,001 

0,42± 

0,09 

р1<0,001 

0,21± 

0,03 

р1<0,001 

 PI  1,85± 

0,06 

 

1,89± 

0,05 

 

1,82± 

0,07 

 

0,97± 

0,09 

р1<0,001 

0,95±0,04 

р1<0,001 

0,56± 

0,02 

р1<0,001 

ІР 3,97± 

0,09 

4,05± 

0,10 

3,99± 

0,08 

3,12± 

0,09 

р1<0,001 

3,10±0,08 

р1<0,001 

2,77± 

0,08 

р1<0,001 

Примітка: 

Вірогідність відмінностей: р1 – до величини до лікування.  

 

Хороша гігієна ротової порожнини була підтверджена ІГ Грін-

Вермільйона в  групі контролю (0,59±0,02). У пацієнтів із дефектами твердих 

тканин зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, показники відповідали 

незадовільній гігієні ротової порожини. Після лікування ІГ Грін-Вермільйона 
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достовірно знизився в 2,9 раза  в  групі 1 пацієнтів до (0,61±0,04) бала, що 

відповідало задовільній гігієні ротової порожини. 

У групах 2 та 3 лікування сприяло достовірному зниженню ІГ Грін-

Вермільйона, у порівнянні з показниками до лікування (р<0,01) у 3,12 раза до 

(0,59±0,03) бала та в 7,2 раза до (0,25±0,02) бала, що відповідало хорошій 

гігієні ротової порожнини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Динаміка  індексу гігієни Грін-Вермільйона  під впливом лікування. 

 

Під впливом лікування суттєво зменшувався показник проби Ш-П у 3,7 

раза в пацієнтів групи 1, у 4,3 раза у групі 2, у порівнянні з відповідними 

показниками до лікування. У пацієнтів групи 3, яким при підготовці ясенного 

краю застосовували діодний лазер, показник проби Ш-П зменшився у 6,54 

раза, у порівнянні з даними до лікування. При порівнянні результатів після 

лікування в цій групі з показниками після лікування в групах 1 та 2 отримали 

різницю в 1,8 та 1,6 раза відповідно (рис. 5.2). 

Групи 

пацієнтів  

бали 
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Така ж закономірність простежувалася при вивченні показника ЧС. При 

визначенні ЧС встановлено його достовірне зниження під впливом лікування 

у  групі 1 у 3,5 раза до (0,51±0,07) бала, у групі 2 – у 4,3 раза до (0,42±0,09) та 

у 8,38 раза до (0,21±0,03) бала у 3 групі, р<0,001, у порівнянні з відповідними 

показниками до лікування (рис. 5.3). 

 

  

 

Рис. 5.2. Динаміка показників проби Шиллера-Писарєва під впливом 

комплексного лікування. 

 

 
 

Рис. 5.3. Динаміка Числа Свракова під впливом комплексного лікування.  

бали 

Групи 

пацієнтів  
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РІ під дією лікування достовірно зменшився в 1,9 раза в пацієнтів груп 

1 та 2 до (0,97±0,09) бала та (0,95±0,04) бала відповідно, р<0,01, у порівнянні 

з відповідними показниками до лікування.  У пацієнтів групи 3 РІ знижувався 

в 3,25 раза до (0,56±0,02) бала (р<0,01), що свідчить про високу ефективність 

запропонованого лікування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Динаміка пародонтального індекса PI після комплексного 

лікування. 

 

Після лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин достовірно 

знизився ІР на 21,4 % у групі 1, на 23,5 % у групі 2, у порівнянні з 

відповідними показниками до лікування (р<0,01). Комплексне лікування з 

застосуванням діодного лазеру в групі 3 пацієнтів сприяло зниженню ІР на 

30 %, у порівнянні з даними до лікування (р<0,01) (рис. 5.5). 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

базуючись на даних клінічного огляду, характеристики зовнішніх ознак 

запалення та суб'єктивних відчуттів пацієнтів оптимальним методом 

висічення м'яких тканин навколо зуба, зруйнованого нижче рівня ясен, є 

Групи 

пацієнтів  

бали 
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застосування діодного лазера, який здебільшого не викликає негативних 

суб'єктивних відчуттів пацієнта, дозволяє точно провести лінію розрізу, не 

викликаючи кровотечі, та сприяє швидкому загоєнню рани. 

 

 

 

Рис. 5.5. Динаміка індексу Рамфйорда після комплексного лікування. 

 

Отримані дані дослідження ІГ Грін-Вермільйона та проби Ш-П та ЧС, РІ 

та ІР указують на позитивний вплив комплексного лікування з застосуванням 

різних методик підготовки ясенного краю до ортопедичного лікування на 

динаміку клінічних показників, що підтверджується їхнім суттєвим 

зниженням. Проте найбільше зниження показників ІГ Грін-Вермільйона, 

проби Ш-П , ЧС та РІ, у порівнянні з групами 1 та 2 в середньому в 2 рази 

спостерігали в групі 3, що підтверджує ефективність підготовки ясенного 

краю з застосуванням діодного лазеру.  

  

5.2. Зміни орального мікробіоценозу в ділянці кукси кореня зуба з 

відсутньою коронковою частиною при застосуванні різних способів 

підготовки крайових ясен 

Процес підготовки кукси зуба з відсутньою коронковою частиною до 

ортопедичного лікування передбачає обов’язкову процедуру формування 

нового рельєфу ясен. Адже гіпертрофічні розростання крайового епітелію в  

бали 

Групи 

пацієнтів  
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поєднанні з некротизованою грануляційною тканиною спотворюють 

гармонійну лінію крайових ясен не дозволяють отримати якісний відбиток, 

що може призвести до порушення крайового прилягання вкладки та каркасу 

коронки до уступа. Крайове прилягання коронок є одним із визначальних 

факторів тривалості користування пацієнтом ортопедичною конструкцією. 

Крім того, запалені та  некротично змінені тканини підтримують 

персистенцію мікрофлори служать додатковим фактором інтоксикації та 

сенсибілізації організму. 

Пацієнтам із дефектами твердих тканин зубів, зруйнованих нижче рівня 

ясен, які перебували під нашим спостереженням, було застосовано три різні 

способи формуванням нового рельєфу ясен: висікання гіпертрофованого 

краю епітелію пришийкової ділянки за допомогою мікрохірургічного 

скальпеля, електрокоагуляції та лазерної коагуляції. Для реалізації 

поставленої мети дослідження було сформовано 3 групи пацієнтів відповідно 

до застосованого способу відновлення крайових ясен. Мікробіологічне 

дослідження ясенної рідини пацієнців цих трьох груп виконували двічі – 

перед підготовкою кукси зуба до ортопедичного лікування і після 

застосування процедури відновлення ясенного рельєфу. Оцінювали динаміку 

змін основних характеристик мікробіоценозу ясенної рідини, зібраної в 

ділянці кукси зуба зі зруйнованою коронковою частиною в кожній групі. 

Одержані для кожної групи мікроорганізмів – учасників орального 

мікробіоценозу показники [популяційний рівень (ПР), індекс постійності 

(ІП), коефіцієнт кількісного домінування (ККД)] порівнювали також із 

відповідними контрольними значеннями, одержаними при дослідженні 

ясенної рідини, зібраної в ділянці ясенної боріздки інтактних зубів в осіб 

контрольної групи. У цілому слід відзначити, що індекс постійності (ІП) 

представників резидентної мікрофлори ротової порожнини, який відображає 

частоту виявлення даного мікроорганізму в обстеженій вибірці пацієнтів, у 
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процесі застосування різних способів підготовки ясенного краю зазнавав 

мінімальних змін (рис. 5.6). 

Таблиця 5.5 

Зміни частоти колонізації ділянки кукси кореня зуба представниками 

оральної мікрофлори в процесі застосування різних способів підготовки  

ясенного краю (індекс постійності, %) 

Групи 

мікроорганіз

мів 

Група 1 

(n=38) 
Група 2 (n=35) 

Група 3 

(n=39) Контро- 

ль 

(n=30) 
До 

проце-

дури 

Після 

проце-

дури 

До 

проце-

дури 

Після 

проце-

дури 

До 

проце-

дури 

Після 

проце-

дури 

Резидентна і транзиторна непатогенна мікрофлора 

-гемолітичні 

Strю sp.  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 

Veillonella 

parvula 

40,0± 

3,27 

40,0± 

3,27 

69,2± 

3,55 

61,5± 

3,74 

64,3± 

3,42 

57,1± 

3,53 

18,8± 

2,44 

Stomatococus 

mucilaginosus 

66,7± 

3,14 

60,0± 

3,27 

61,5± 

3,74 

69,2± 

3,55 

57,1± 

3,53 

50,0± 

3,57 

56,3± 

3,10 

Staphyloc. 

epidermidis 

26,7± 

2,95 

20,0± 

2,67 

30,8± 

3,55 

30,8± 

3,55 

35,7± 

3,42 

14,3± 

2,50 * 

31,3± 

2,90 

Corynebacte-

rium sp. 

13,3± 

2,27 

26,7± 

2,95* 

23,1± 

3,24 

23,1± 

3,24 

28,6± 

3,23 

14,3± 

2,50 * 

6,3±1,5

1 

Bacillus sp. 13,3± 

2,27 

6,7± 

1,66* 

0 0 0 0 12,5± 

2,07 

Умовно-патогенна і патогенна мікрофлора 

-гемоліт. 

Str.pyogenes 
53,3±3,

33 

46,7±3,

33 

46,1±3,

83 

30,8±3,

55* 

57,1±3,

53 

21,4±2,

93 * 

6,3±1,5

1 

Staphyloco-

ccus aureus 

26,7±2,

95 

26,7±2,

95 

46,1±3,

83 

23,1±3,

24* 

35,7±3,

42 

7,1±1,8

4* 

12,5±2,

07 

E. coli 0 0 7,7±2,0

5 

0 * 7,1±1,8

4 

0 * 0 

Candida sp. 13,3±2,

27 

13,3±2,

27 

15,4±2,

78 

15,4±2,

78 

14,3±2,

50 

0* 0 

Примітка: * – p<0,05 при порівнянні зі станом до підготовки  ясенного краю. 

У повному обсязі результати мікробіологічних досліджень наведено в табл. 

5.5, 5.6, і 5.7. 
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Нами не зареєстровано достовірних змін початкових рівнів ІП для усіх 

груп резидентної мікрофлори при використанні електрокоагуляції та 

мікрохірургічного скальпеля (табл. 5.5). 

 

Рис. 5.6. Динаміка змін індексу постійності (%) представників 

резидентної оральної мікрофлори в ділянці кукси кореня при застосуванні 

різних способів підготовки  ясенного краю.  

 

Група 1 

Група 2 

Група 3 



102 

 

 

 

Підготовка ясен за допомогою лазерної коагуляції дозволила достовірно 

знизити частоту висівання з ділянки кореневої кукси епідермального 

стафілокока та коринебактерій і в меншій мірі – вейлонел. 

Варто відзначити, що всі три способи хірургічних втручань зменшили 

частоту виявлення патогенного β-гемолітичного стрептокока. Особливо 

значним і статистично достовірним (p<0,05) воно було при використанні 

діодного лазера і електрокоагуляції (див. рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. Динаміка змін індексу постійності (%) представників 

патогенної мікрофлори в ділянці кукси кореня при застосуванні різних 

способів підготовки ясенного краю. 

 

Група 1 

Група 2 

Група 3 
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При цьому лише масивність колонізації куксової ділянки епідермальним 

стафілококом знижувалася не достовірно. Застосування електрокоагуляції 

забезпечило достовірне (p<0,05) зниження ПР лише епідермального 

стафілокока і коринебактерій (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Масивність колонізації ділянки кукси кореня зуба представниками 

оральної мікрофлори в процесі застосування різних способів підготовки 

ясенного краю (популяційний рівень, lg КУО/мл) 

Групи 

мікрооргані-

змів 

Група 1 (n=38) Група 2 (n=35) Група 3 (n=39) 
Контро-

ль 

(n=30) 

До 

проце-

дури 

Після 

проце-

дури 

До 

проце-

дури 

Після 

проце-

дури 

До 

проце-

дури 

Після 

проце-

дури 

Резидентна і транзиторна непатогенна мікрофлора 

гемолітичні 

Str.  

6,25± 

0,29 

5,47± 

0,21* 

6,08± 

0,24 

5,68± 

0,15 

6,42± 

0,29 

5,37± 

0,32* 

4,81± 

0,27 

Veillonella 

parvula 

5,23± 

0,45 

4,07± 

0,23* 

4,28± 

0,23 

3,89± 

0,18 

3,76± 

0,22 

3,05± 

0,11* 

3,57± 

0,38 

St. 

mucilaginosus 

4,32±0,

3 

3,41± 

0,23* 

3,61± 

0,11 

3,53± 

0,20 

3,53± 

0,18 

2,93± 

0,10* 

3,49± 

0,20 

Staphylococc-

us epidermidis 

4,43± 

0,3 

4,13± 

0,25 

4,85± 

0,05 

4,35± 

0,11* 

4,48± 

0,12 

3,50± 

0,19* 

3,62± 

0,09 

Corynebacte-

eium sp. 

4,70± 

0,73 

3,43± 

0,27* 

3,47± 

0,19 

2,90± 

0,05* 

4,60± 

0,42 

4,20± 

0,57 

3,00± 

0,03 

Bacillus sp. 3,70± 

0,37 

3,00± 

0,03* 

0 0 0 0 2,00± 

0,05 

Умовно-патогенна і патогенна мікрофлора 

-гемоліт. 

Str. pyogenes 

3,4± 

0,18 

3,13± 

0,12 

3,85± 

0,21 

3,10± 

0,17* 

3,65± 

0,28 

2,80± 

0,05* 

4,70± 

0,01 

Staphyloco-

ccus aureus 

3,60± 

0,24 

3,35± 

0,16 

3,73± 

0,30 

3,90± 

0,32 

4,22± 

0,25 

2,70± 

0,03* 

3,35± 

0,12 

E. coli 0 0 2,70± 

0,03 

0 * 2,70± 

0,03 

0 * 0 

Candida sp. 3,70± 

0,37 

3,20± 

0,18 

3,20± 

0,20 

2,85± 

0,06* 

2,85± 

0,06 

0* 0 

Примітка: * – p<0,05 при порівнянні зі станом до підготовки ясенного краю. 



104 

 

 

 

У пацієнтів цієї клінічної групи спостерігали також тенденцію до 

зниження ПР α-гемолітичних стрептококів і вейлонели (p>0,05). На ПР 

стоматокока електрокоагуляція практично не впливала (рис. 5.8). 

 

  

Рис. 5.8. Динаміка змін популяційного рівня (lg КУО/мл) представників 

резидентної оральної мікрофлори в ділянці кукси кореня при застосуванні 

різних способів підготовки ясенного краю. 

 

Ефективність процедури з підготовки ясенного рельєфу діодним 

лазером, виходячи з одержаних нами результатів мікробіологічних 

досліджень, є найвищою, порівняно з обома іншими випробуваними 

методами. Застосування малоінвазивного хірургічного втручання 

забезпечило достовірне (p<0,05) зниження масивності колонізації куксової 

Група 1 

Група 2 

Група 3  

lg КУО/мл 
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дялінки усіма представниками резидентної мікрофлори ротової порожнини, 

за винятком коринебактерій, динаміка ПР яких була не достовірною.  

На масивність колонізації ділянки кукси кореня патогенною 

мікрофлорою найбільш виражени вплив здійснювала підготовка ясенного 

краю за допомогою діодного лазера (рис. 5.9). У пацієнтів цієї гупи 

достовірно зменшилися значеня ПР β-гемолітичних стрептококів – із 

(3,65±0,28) lg КУО/мл до (2,80±0,05) lg КУО/мл (p<0,05), золотистого 

стафілокока – із (4,22±0,25) lg КУО/мл до (2,70±0,03) lg КУО/мл (p<0,05), а 

кишкова паличка і дріжджоподібні гриби роду Candida (при початкових 

значеннях (2,70±0,03) lg КУО/мл і (2,85±0,06) lg КУО/мл, відповідно, із 

мікробіоценозу прекуксової ділянки зникли взагалі (p<0,05). 

Застосування класичної процедури висікання гіпертрофованих ясен 

скальпелем забезпечило лише нерізко виражену тенденцію до зниження 

масивності колонізації куксової ділянки β-гемолітичним стрептококом, S. 

aureus і дріжджоподібними грибами роду Candida (p>0,05). 

У групі пацієнтів, яким для підготовки ясенного краю було застосовано 

електрокоагуляцію, достовірно знизилися показники колонізації прекуксової 

ділянки β-гемолітичнм стрептококом із (3,85±0,21) lg КУО/мл до (3,10±0,17) 

lg КУО/мл (p>0,05) і дріжджоподібними грибами роду Candida – із 

(3,20±0,20) lg КУО/мл до (2,85±0,06) lg КУО/мл). При цьому також 

спостерігали повну ліквідація кишковою паличкою (p<0,05). Після 

проведення підготовки методом електрокоагуляції початковий рівень 

колонізації куксової ділянки золотистим стафілококом – (3,73±0,30) lg 

КУО/мл практично не змінився. 

У цілому слід підсумувати, що в тих пацієнтів, в яких у куксовій ділянці 

були присутніми β-гемолітичні стрептококи і S. aureus, повної елімінації цієї 

патогенної мікрофлори не вдалося досягнути в усіх трьох спостережуваних 

групах. 
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Рис. 5.9. Динаміка змін популяційного рівня (lg КУО/мл) представників 

патогенної мікрофлори в ділянці кукси кореня при застосуванні різних 

способів підготовки ясенного краю. 

Найбільш виражений нормалізуючий вплив на масивність мікробної 

колонізації прекуксової ділянки, за результатами наших спостережень, має 

підготовка ясенного краю за допомогою діодного лазера. 

Аналіз співвідношення між різними видами учасників мікробіоценозів 

на основі порівняння коефіцієнтів кількісного домінування різних видів 

мікроорганізмів показав, що оптимальних результатів (які максимально 

наближаються до контрольних значень) досягнуто при застосуванні для 

Група 1 

Група 2 

Група 3 
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підготовки  ясенного краю діодного лазера (табл. 5.7). для патогенних 

мікроорганізмів: достовірно зменшилася, порівняно з підвищеним 

початковим рівнем, частка β-гемолітичного стрептокока і S. aureus, повністю 

зникли зі складу мікробіоценозу прекуксової ділянки кишкова паличка і 

дріжджоподібні гриби роду Candida. У групі пацієнтів, яким підготовку 

гіпертрофованого крайового епітелію виконували методом 

електрокоагуляції, у структурі мікробіоценозу куксової ділянки спостерігали 

лише достовірне зниження частки β-гемолітичного стрептокока і повне 

зникнення кишкової палички.  

Водночас частка S. aureus достовірно не змінилася, а частка кандід 

збільшилася в групі пацієнтів, яким для підготовки ясенного краю було 

застосовано мікрохірургічний скальпель, спостерігали підвищення частки 

кандід у мікробіоценозі куксової ділянки на фоні достовірного зниженя 

початково істотно підвищеної частки β-гемолітичного стрептокока і S. aureus. 

Таким чином, результати виконаних нами мікробіологічних досліджень 

свідчать, що всі випробувані способи формуванням нового рельєфу ясен у 

ділянці кукси кореня зуба з відсутньою коронковою частиною (висікання 

гіпертрофованих ясен за допомогою мікрохірургічного скальпеля, 

електрокоагуляції та лазерної коагуляції) дозволяють істотно покращити 

якісний та кількісний склад мікрофлори куксової дялінки. Висікання 

гіпертрофованого ясенного краю, видалення дистрофічно та некротично 

зміненої грануляційної тканини навколо кукси кореня зуба забезпечує 

зменшення масивності колонізації куксової ділянки як резидентними 

(особливо α-гемолітичними стрептококами, вейлонелами), так і 

транзиторними представниками оральної мікрофлори, у тому числі 

мікроорганізмами з високим патогенним потенціалом (β-гемолітичними 

стрептококами, золотистим стафілококом, дріжджоподібними грибами роду 

Candida). 
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Таблиця 5.7 

Коефіцієнт кількісного домінування (%) основних учасників мікробіо-

ценозу в ясенній рідині в ділянці кукси кореня зуба в процесі застосування 

різних способів підготовки ясенного краю 

 

Групи 

мікрооргані-

змів 

Група 1 (n=38) Група 2 (n=35) Група 3 (n=39) 

Контро-

ль 

(n=30) 

До 

проце-

дури 

Після 

проце-

дури 

До 

проце-

дури 

Після 

проце-

дури 

До 

проце-

дури 

Після 

проце-

дури  

Резидентна і транзиторна непатогенна мікрофлора 

гемолітичні 

Str.  

79,62± 

8,11 

87,31± 

6,04 

90,28± 

3,89 

91,31± 

2,78 

84,52± 

7,87 

86,85± 

6,88 

79,75± 

6,53 

Veillonella 

parvula 

36,25± 

11,54 

18,38± 

9,20* 

1,89± 

0,77 

2,52± 

0,82 

9,50± 

7,32 

7,29± 

3,84 

2,90± 

1,05 

Stomatococ. 

mucilaginosus 

2,10± 

0,96 

1,39± 

0,69 

0,31± 

0,09 

5,44± 

2,99* 

0,38± 

0,10 

1,67± 

0,88 

14,48± 

6,41 

Staphylococ 

epidermidis 

0,38± 

0,11 

12,92± 

4,54* 

3,62± 

1,01 

3,85± 

1,04 

3,97± 

1,16 

4,60± 

1,70 

35,83± 

4,14 

Corynebacte-

rium sp. 

8,42± 

2,96 

2,49± 

1,01* 

0,74± 

0,22 

0,37± 

0,13 

5,98± 

5,90 

6,01± 

5,94 

0,20± 

0,005 

Bacillus sp. 0,03± 

0,01 

0,90± 

0,02* 

0 0 0 0 0,11± 

0,03 

Умовно-патогенна і патогенна мікрофлора 

-гемолітич. 

Str. pyogenes 

4,59± 

2,80 

1,14± 

0,46* 

4,04± 

0,89 

0,44± 

0,13* 

1,58± 

0,79 

0,17± 

0,07* 

0,99± 

0,01 

Staphylococcu

s aureus 

2,99± 

0,77 

1,78± 

0,50* 

10,91± 

5,30 

8,23± 

2,30 

3,75± 

1,73 

1,43± 

1,03* 

2,18± 

0,77 

E. coli 0 0 0,001± 

0,000 

0 0,05±0 

,001 

0 0 

Candida sp. 0,05± 

0,0001 

0,29,± 

0,20* 

0,27± 

0,09 

0,47± 

0,16 

0,04± 

0,01 

0 0 

 

Примітка: * – p<0,05 при порівнянні із станом до підготовки ясенного краю. 

Це можна розглядати як елемент ефективної профілактики розвитку 

ускладнень ортопедичного лікування мікробного генезу. Малоінвазивна 
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лазерна коагуляція відзначається високою здатністю очистити куксову 

ділянку від надмірного заселення мікроорганізмами, порівняно з іншими 

методами формуванням нового рельєфу ясен – як за допомогою скальпеля, 

так і електрокоагуляції. Крім зниження масивності колонізації куксової 

дялінки представниками оральної мікрофлори, вона забезпечує найвищий 

рівень елімінації патогенної мікрофлори, нормалізує видове співвідношення 

учасників мікробіоценозу. 

 

Матеріали розділу висвітлені в таких наукових працях: 

1. Кінаш І. О. Зміни орального мікробіоценозу в процесі застосування 

різних способів корекції крайових ясен при підготовці до 

ортопедичного лікування / І. О. Кінаш, М. М. Рожко, Р. В. Куцик // 

Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. 22, № 4. – С. 24-29; [48]. 

2. Кінаш І. О. Порівняльна характеристика клінічних проявів та 

суб'єктивних відчуттів пацієнтів після проведення підготовки до 

ортопедичного лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясен / І. О. 

Кінаш, М. М. Рожко, А. Б. Костишин // Галицький лікарський вісник. 

– 2016. – Т. 23, № 3. – С. 9-11; [53]. 

3. Рожко М. М. Індексна оцінка стоматологічного статусу пацієнтів, 

яким виготовляли суцільнолиті куксові вкладки / М. М. Рожко, І. О. 

Кінаш // Галицький лікарський вісник. – 2013. – № 4. – С. 52-54; 

[120]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Актуальнсіть проблеми підвищення якості відновлення зруйнованої 

коронкованої частини зубів ортопедичними методами зумовила значне 

зацікавлення та наявність численних наукових досліджень, авторами яких 

виступають З. Р. Ожоган, Є. Я. Костенко, F. D. Palamidakis, S. D.Cho [63, 64, 

65, 91, 158, 162]. Також, Є. Я. Костенко [62-66] вивчав можливості 

використання штифтових конструкцій для лікування зубів із зруйнованою 

коронковою частиною, А. О. Бас [7] пропонував відновлювати куксу зуба 

куксовими штифтовими вкладками з біоінертним покриттям В. И. 

Митрофанов, М. Р. Мрикаева, D. Cecchin, D. Scritic, M. Ozcan, Y. Nishimura  

[80, 81, 164, 165, 192, 203] досліджували вплив анкерних та скловолоконних 

штифтів, а також доцільність їхнього використання для формування кукси 

зуби. Г. І. Ходоровський та Р. М. Хопта [130, 131] в своїх дослідженнях 

висвітлювали питання стану ясен після видалення ортопедичних 

конструкцій.  

Проте недостатньо висвітлені питання репаративної регенерації та 

відновлення рельєфу ясенного краю в зоні фронтальної групи зубів після 

проведення реконструктивних ортопедичних заходів у разі відновлення 

зруйнованих коронок зубів та глибокої під’ясенної каріозної деструкції, що 

підтверджують роботи С. Єршова та M.  Naumann [42, 191]. Нечисельними в 

медичних джерелах  інформації України є також відомості про ефективність  

та позитивні віддалені результати ортопедичного лікування, відновлених 

куксовими вкладками опорних зубів [3, 13, 58, 141, 207]. 

Підготовка краю ясен, дотримання умов чіткого площинного 

прилягання вкладки містять механістичний підхід, констатуються як факт, 

але не враховують складних взаємодій у складному біологічному об’єкті - 

людині. Практичні напрацювання показують, що якісне виготовлення 

конструкції на вкладках, а саме: крайове прилягання, здорові за клінічними 
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та лабораторними тестами ясна залежать від чіткого дотримання протоколу 

лікування [22, 64, 196, 206, 217]. 

Збереження біологічних параметрів є важливим прогностичним 

фактором тривалості користування конструкцією. Саме цим і визначається 

практична і теоретична актуальність проблеми використання зруйнованих 

каріозною деструкцією зубів у незнімному ортопедичному лікуванні. Тому, є 

необхідність у розробці та доведенні ефективності клініко-діагностичного 

комплексу в разі відновлення коренево-куксовими вкладками фронтальних 

зубів із створенням позитивного та довготривалого прогнозу для подальшого 

ортопедичного лікування зі збереженням та відновленням естетичних 

параметрів, ураховуючи стан оточуючих м'яких тканин. 

Саме тому був розроблений  клініко-діагностичний комплекс 

маніпуляцій, якому передувало експериментальне дослідження і який 

включав в себе: дослідження наявності карієсу кореня цих зубів з допомогою 

апарата Diagnodent (Kavo), дослідження гігієнічного та  пародонтального 

індексів у ділянці зубів, яким планувалося проведення ортопедичного 

лікування, проби Шилєра-Писарєва (Ш-П) та Числа Свракова (ЧС). 

Лікувальний комплекс включав розподіл пацієнтів на 3 групи, яким 

виконувалося висічення гіпертрофованих тканин навколо зуба із допомогою 

скальпеля (група 1, n=38), з допомогою електрокоагулятора Zerone Co 

(Корея) (група 2, n=35) та з допомогою діодного лазера «Ліка-хірург» 

(Україна) розробленою вдосконаленою методикою (група 3, n=39). Усім 

пацієнтам в подальшому виготовлялися коренево-куксові вкладки за 

удосконаленою методикою. Ефективність кожного методу підготовки 

крайових ясен оцінювалася за показниками клінічного та мікробіологічного 

дослідження.  

Із метою вивчення морфо-функціональних змін епітелію пошкоджених  

тканин навколо кореня зуба, зруйнованого нижче рівня ясен при застосуванні 

різних методів підготовки кореня до ортопедичного лікування проводили 
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експериментальне дослідження виконали на 20 рандомбредних статевозрілих 

білих щурах масою 190-240 г. Водночас у дослідних тварин викликали 

травму тканин пародонта шляхом одноразового травмування верхніх 

медіальних різців за допомогою п'єзоелектричного ультразвукового скейлера 

(Woodpecker, Китай) протягом однієї хвилини. Першій дослідній групі 

тварин (6 щурів) проводили гінгівектомію хірургічним скальпелем для 

мікрохірургічних втручань. У другій групі щурів (6 тварин) для корекції 

ясенного краю в ділянці зубів застосовували електрокоагулятор АКЕ-07. У 

третій групі тварин (8 щурів) для відновлення ясенного рельєфу використали 

діодний лазер "Ліка-хірург" (Черкаси, Україна) із діаметром оптоволокна 0,4 

за стандартною методикою. Група контролю складала 8 тварин. Цим 

тваринам не проводили жодних втручань. Термін експерименту 1, 3 і 5 діб. У 

рамках експериментального дослідження в першій групі тварин (після 

застосування хірургічного скальпеля для корекції ясенного краю) у 

багатошаровому паракератинізованому епітелії на 1-у добу спостерігали 

виражений акантоз із порушенням характерного "гребінчастого" вигляду 

сполучної тканини поверхневих відділів власної пластинки слизової 

оболонки. Гемомікроциркуляторні судини цієї ділянки повнокровні. На 5-у 

добу визначалися ознаки повільної нормалізації епітелію ясенного краю – 

роговий шар був розпушений із відшаруванням рогових лусочок і 

присутністю щілиноподібних порожнин. 

Електронномікроскопічно в динаміці від 1-ї до 5-ї доби досліду 

простежувалися ознаки альтеративних та регенеративних процесів. Найбільш 

вираженими явищами були дистрофічні зміни епітеліоцитів (пікноз ядер, 

порушення мембран мітохондрій, дегрануляція цистерн шорсткої 

ендоплазматичної сітки, зменшення вмісту тонофібрил, вакуолізація 

цитоплазми, поява великої кількості лізозом і автофагосом, розширення 

міжклітинних контактів).  
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Морфологічні зміни епітелію ясенного краю в 2-й серії експериментів із 

використанням електрокоагулятора, як метода корекції експериментального 

травматичного пародонтиту, характеризувалися на 1-у добу набряком 

епітеліоцитів та проявами балонної дистрофії. На 5-у добу епітелій 

залишався потовщеним, окремі епітеліоцити мали помірно виражені ознаки 

вакуолізації, а більшість із них мали структуру інтактних клітин. 

При електронномікроскопічному дослідженні взірців ясен підтверджено 

набряк епітеліоцитів, їхню вакуолізацію, дистрофічні зміни органел, а також 

пікноз ядер окремих епітеліоцитів. Ці зміни до 5-ї доби зменшуються з 

реституцією базальної мембрани епітелію і зменшенням поліморфно-

клітинної інфільтрації сполучної тканини власної пластинки. Водночас у 

власній пластинці ідентифікувалися різноспрямовані пучки колагенових 

волокон навколо кровоносних судин різного калібру. У стінці гемокапілярів 

активуються процеси піноцитозу, що свідчить за достатність транспортних і 

обмінних процесів через ендотеліоцити. 

У 3-й групі тварин, яким використали діодний лазер, на 1-у добу в 

епітеліоцитах спостерігали помірний акантоз, гемокапіляри власної 

пластинки розширені в незначній мірі. Уже на 3-у добу впливу діодного 

лазера на ясенний край спостерігали виражені позитивні зрушення в 

епітеліоцитах остистого шару, органели цитоплазми яких не виявляли 

дистрофічних змін. В ядрах базальних клітин нормальна кількість фігур 

мітозу, чітко контуровані грудочки гетерохроматину.  

Результати морфологічного дослідження ясенного краю в експерименті 

на щурах на моделі реконструкції зуба, зруйнованого нижче рівня ясенного 

краю показали суттєві відмінності в динаміці репаративних змін при трьох 

способах корекції. Позитивний ефект простежується при використанні 

корекції ясенного краю по периметру опорного зуба за допомогою діодного 

лазера, що надає підстав для екстраполяції цього способу в клінічну практику 
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задля досягнення максимально стислих термінів загоєння слизової оболонки 

з прогнозованою високою ефективністю втручання.  

Проведено комплексне обстеження 112 пацієнтів із дефектами твердих 

тканин фронтальної групи зубів, зруйнованих нижче рівня ясен та 30 

здорових осіб контрольної групи зі збереженими зубними рядами та без 

патології пародонта з застосуванням клінічних та мікробіологічних методів 

дослідження. 

Здійснені клінічні обстеження в пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів, зруйнованих нижче рівня ясен засвідчили незадовільну гігієну ротової 

порожнини , яка підтверджується зростанням індекса гігієни Грін-

Вермільйон (ІГ) у середньому до (1,8±0,08), в порівнянні з (0,59±0,02) бала в 

здорових (р<0,01). У пацієнтів груп 1, 2 та 3 спостерігали зростання 

показників проби Ш-П в середньому до (3,60±0,15), ЧС – до (1,78±0,09), 

пародонтального індекса (РІ) – до 1,85±0,06 бала, та індекса Рассела (ІР) до 

(4,0±0,09) бала.  

Рентгенологічні зміни в кістковій тканині цих пацієнтів проявлялися 

деструкцією кортикальної пластинки, резорбцією міжкоміркових перетинок 

на 1/3 довжини кореня та явищами остеопорозу різної інтенсивності в 

збереженій частині  коміркового відростка. 

Отже в пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів діагностувалася 

незадовільна гігієна ротової порожнини, зростання вдвічі інтенсивності 

ураження карієсом зубів та  збільшення  показників  індексів  PI,  ІР,  проби  

Ш-П та ЧС.  

Для виявлення наявності карієса кореня зуба одноразово проводили 

обстеження кореневої частини зуба, який підлягав ортопедичному 

лікуванню, апаратом DiagnoDent (Kavo). Межею наявності карієса був 

показник індикатора більше «20». У такому випадку пацієнт виключався із 

дослідження. 
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Із метою якісної підготовки тканин пародонта навколо опорного зуба, 

пацієнтам проводилася гінгівоектомія з допомогою скальпеля з одноразовим 

лезом, електрокоагуляції та коагуляції з допомогою діодного лазера (патент 

№ 93841).  

Методика гінгівоектомії передбачала використання «делікатного 

скальпеля», виготовленого для використання саме в стоматології та включала 

висічення одноразовим лезом, із попередньою антисептичною обробкою ясен 

0,05 % розчином хлоргекседином біглюконату, гіпертрофованих м'яких 

тканин навколо кореня зуба колоподібними рухами за годинниковою 

стрілкою, починаючи від ділянки навколо оральної поверхні зуба та 

закінчуючи ділянкою навколо дистальної поверхні зуба. У подальшому на 

цю ділянку накладався стерильний бинтовий валик із метою зупинки 

капілярної кровотечі та утворення рубця.   

Методика електрокоагуляції полягала в тому, що до тримача вимкненого 

електрокоагулятора Zerone Co (Heaco LTD, Південна Корея) підєднувався 

електрод-ніж. Після після попереднього знеболення та дезінфекції ділянки 

0,05 % розчином хлоргекседину біглюконату проводили гінгівоектомію при 

натиснутій кнопці протягом 10 секунд, із метою запобігання перегріву 

апарата та тканин. Маніпуляцію видалення гіпертрофованих м'яких тканин 

навколо кореня зуба проводили колоподібними рухами за годинниковою 

стрілкою, починаючи від ділянки навколо оральної поверхні зуба та 

закінчуючи ділянкою навколо дистальної поверхні зуба. Спосіб проведення 

коагуляції з допомогою діодного лазера «Ліка-хірург» (Lika, Україна) 

передбачав проведення лазерної коагуляції патологічно змінених тканин 

ясенного краю навколо кореневої частини зруйнованого зуба перед 

процедурою зняття подвійного відбитку оптичним волокном 0,4 мм діаметру 

з потужністю 0,5-1 Вт  та 1,0-2,0 Вт із довжиною хвилі 810 або 980 нм на 

безперервному режимі випромінювання без імпульсної паузи з терміном дії 

2-3 мм/сек. Світловод утримували під кутом 20-40 градусів до поверхні та 
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короткими імпульсними точковими рухами проводили корекцію ясенного 

краю лазерним діодом (патент України на корисну модель № 93841). 

У подальшому пацієнтам проводилося ортопедичне лікування з 

допомогою коренево-куксової вкладки, яку виготовляли за 

загальноприйнятим методом непрямим способом, однак відрізнялася тим, що 

металева частина повністю покривала корінь зуба, створюючи своєю формою 

круговий уступ під тупим кутом, що сприяло додатковому захисту та 

формуванню ясенного краю (патент України № 43282). 

Оцінка якості підготовки тканин навколо кореня зуба, зруйнованого 

нижче рівня ясен включала декілька етапів. На першому етапі частота ряду 

клінічних ознак, таких як положення краю ясен по відношенню до рівня 

висоти кореня на другу добу та чотирнадцяту добу після проведення 

маніпуляції – на рівні висоти кореня, вище та нижче висоти кореня. Також у 

ці періоди вивчалися суб'єктивні скарги пацієнтів та ознаки запалення. Ясна 

на межі висоти кореня зуба найчастіше спостерігали після маніпуляції, 

виконаної з допомогою діодного лазера – (81,25±6,90) %. Це  пояснюється 

тим, що «заварювання» капілярів дозволяє тканинам швидко регенурвати, а 

тоненький пучок лазера сприяє контрольованому та максимально точному 

відсіканню тканин. Після маніпуляції, проведеної електрокоагулятором, 

найчастіше спостерігали положення ясен, вище межі кореня –  (75,00±7,65) 

%, що пояснюється достатньо сильною травмою, яку наносить 

електрокоагулятор і, як наслідок, набряку тканин. Водночас, після проведеної 

маніпуляції скальпелем найчастіше спостерігали зниження рівня ясен – 

(56,25±8,77) %. Це пояснюється тим, що, навіть, використання «делікатного 

скальпеля» не страхує від значного видалення тканин, яке неможливо 

контролювати, через виникнення локальних капілярних кровотеч, що є 

неминучим при використанні скальпеля. Ознаки запалення та суб'єктивні 

відчуття пацієнтів, підтверджують обґрунтування положення ясен відносно 

межі кореня зуба. Водночас, всі дослідження на 14-у добу демонструють 
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найефективнішу підготовку з допомогою діодного лазера, що проявляється 

позитивною динамікою абсолютних чисел та відсутністю достовірної 

вірогідності різниці даних у пацієнтів групи 3, у порівнянні з даними другої 

доби та достовірним збільшенням показників (р<0,001) частоти положення 

ясен на рівні кореня зуба на 14-у добу  в пацієнтів груп 1 та 2 (83,33±6,80) % 

та (62,50±8,56) % випадків), достовірним зниженням (р<0,001) ознак 

запалення та суб'єктивних відчуттів на 14-у добу в пацієнтів груп 1 та 2 та 

відсутністю запалення та скарг зі сторони пацієнтів групи 3. 

Дані, отримані через 14 діб після проведення маніпуляції, свідчать про 

позитивну динаміку формування ясенного краю та демонструють, що 

формування ясенного краю триває 14 діб при використанні скальпеля та 

електрокоагулятора і 2 доби при використанні діодного лазера. 

За комплексного лікування з застосуванням різних методів підготовки 

ясенного краю до ортопедичного лікування достовірно знижувалися 

показники ІГ Грін-Вермільйона, проба Ш-П та ЧС, РІ та ІР. Після лікування 

ІГ Грін-Вермільйона достовірно знизився в 2,9 раза  в  групі  1 до (0,61±0,04) 

бала , що відповідало задовільній гігієні ротової порожнини, у групах  2 та 3 

в 3,12 раза до (0,59±0,03) бала та в 7,2 раза  до (0,25±0,02) бала, що 

відповідало хорошій гігієні ротової порожнини.   

Після лікування суттєво зменшувалися дані проби Ш-П в 3,7 раза в групі 

1, у 4,3 раза в групі 2 та у 6,54 раза в групі 3 у порівнянні з відповідними 

показниками до лікування.  

 Також встановлено достовірне зниження числа Свракова під впливом 

лікування в групі 1 в 3,5 раза до (0,51±0,07) бала , у групі 2 – у 4,3 раза до 

(0,42±0,09) та у 8,38 раза до (0,21±0,03) бала 3 групі у, р<0,001, у порівнянні з 

відповідними показниками до лікування. 

Комплексне лікування сприяло достовірному зниженню  РІ  в 1,9 раза в 

пацієнтів 1 та 2 групи до (0,97±0,09) та (0,95±0,04) бала (р<0,01) відповідно, у 

порівнянні з відповідними показниками до лікування.  У пацієнтів групи 3 РІ 



118 

 

 

 

знижувався в 3,25 раза до (0,56±0,02) бала (р<0,01), що підтверджує високу 

ефективність запропонованого лікування. 

 ІР під впливом лікування достовірно зменшився  на 21,4 % у групі 1, на 

23,5 % у групі 2 та на 30 % у групі 3, у порівнянні з відповідними 

показниками до лікування (р<0,01). 

Результати дослідження   ІГ Грін-Вермільйона та проби Ш-П та ЧС , РІ 

та ІР вказують на позитивний вплив комплексного лікування з застосуванням 

різних методик підготовки ясенного краю до ортопедичного лікування на 

динаміку клінічних показників, що підтверджується їхнім суттєвим 

зниженням. Найбільше зниження показників ІГ Грін-Вермільйона , проби Ш-

П , ЧС та РІ спостерігались у групі 3 пацієнтів, у порівнянні з відповідними 

даними після лікування груп 1 та 2, що підтверджує ефективність підготовки 

ясенного краю з застосуванням діодного лазеру.  

У подальшому вивчалися зміни орального мікробіоценозу в процесі 

застосування вищеназваних способів підготовки ясен при підготовці до 

ортопедичного лікування з метою доведення ступеня їхньої ефективності 

використання в клініці ортопедичної стоматології.  

Мікробіологічне дослідження ясенної рідини пацієнтів трьох основних 

груп виконували двічі – перед та після проведення гінгівоектомії. Ясенну 

рідину забирали відкаліброваною бактеріологічною петлею з порожнини, 

сформованої гіпертрофованим ясенним краєм, і негайно висівали на 

кров’яний агар. Посіви виконували за методом Голда, який дозволяє 

здійснити кількісну оцінку рівня мікробного обсіменіння. Посіви інкубували 

впродовж 1 доби при температурі 37°С в аеробних і анаеробних умовах (у 

герметично закритому ексикаторі) в атмосфері, збагаченій СО2. При 

проведенні бактеріологічного дослідження враховували наявність у посівах 

наступних мікроорганізмів: 1) -гемолітичних Streptococcus sp., 2) -

гемолітичного Streptococcus pyogenes, 3) Staphylococcus aureus, 4) 

Staphylococcus epidermidis, 5) Stomatococcus mucilaginosus, 6) Veillonella 
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parvula, 7) Micrococcus sp., 8) Corynebacterium sp., 9) Bacillus sp., 10) E. coli та 

інших видів ентеробактерій, 11) дріжджоподібних грибів Candida sp. 

Виконані нами мікробіологічні дослідження ясеної рідини, зібраної в 

ділянці кореня зуба свідчать, що загальна кількість мікроорганізмів у ній 

істотно вища (6,42±0,15) lg КУО/мл, (p<0,05), ніж в ясенній рідині, зібраній у 

ділянці ясенної боріздки пацієнтів з інтактними зубними рядами (4,94±0,25) 

lg КУО/мл). 

Результати бактеріологічного дослідження свідчать, що при відсутності 

коронкової частини зуба нижче рівня ясенного краю формується особлива 

екологічна ніша. Вона характеризується значним збільшенням загальної 

чисельності мікроорганізмів-симбіонтів, більш інтенсивною колонізацією 

біотопу факультативно і облігатно анаеробними бактеріями. Застосування 

всіх трьох способів формуванням нового рельєфу ясен забезпечило 

позитивну динаміку більшості характеристик локального мікробіоценозу. 

При цьому індекс постійності (ІП), який відображає частоту виявлення того 

чи іншого мікроорганізму в обстеженій вибірці пацієнтів зазнавав 

мінімальних змін. Нами встановлено, що, незалежно від способу хірургічного 

втручання, у ділянці збереженого кореня зменшилася частота виявлення 

патогенного β-гемолітичного стрептокока. Особливо значним і статистично 

достовірним (p<0,05) воно було при використанні електрокоагуляції. При 

висіканні видозміненого епітелію електрокоагулятором спостерігалося також 

достовірне зниження частоти висівання золотистого стафілокока і кишкової 

палички. Висікання гіпертрофованого краю епітелію пришийкової ділянки 

мікрохірургічним скальпелем забезпечувало зниження частоти колонізації 

куксової дялінки стафілококами (S. aureus і особливо S. epidermidis), 

стоматококом і бацилами. При відновлені ясенного рельєфу малоінвазивним 

втручанням – лазерною коагуляцією в пацієнтів відповідної групи 

спостерігалося зниження частоти виявлення β-гемолітичного стрептокока, 

кишкової палички та вейлонел. Частота виділення з приясенної ділянки 
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дріжджоподібних грибів роду Candida в пацієнтів усіх трьох груп не 

змінилася. 

Більш істотні зміни виявлено при аналізі впливу способу корекції 

крайових ясен на масивність колонізації куксової ділянки різними групами 

представників оральної мікрофлори. Висікання гіпертрофованого ясенного 

краю, видалення дистрофічно та некротично зміненої грануляційної тканини 

навколо кукси збереженого кореня зуба, незалежно від вибраного способу 

втручання, призводило до значного зменшення масивності колонізації 

ураженої ділянки як представниками резидентної, так і транзиторної та 

патогенної мікрофлори. 

Після висікання гіпертрофованого краю епітелію пришийкової ділянки 

скальпелем у зоні збереженого кореня зуба спостерігалося статистично 

достовірне (p<0,05) зниження популяційного рівня (ПР)  усіх без винятку 

представників нормомікробіоценозу ротової порожнини – α-гемолітичних 

стрептококів, стоматокока, вейлонели, епідермального стафілокока, 

коринебактерій та бацил. Застосування електрокоагуляції забезпечило 

достовірне (p<0,05) зниження ПР лише епідермального стафілокока і 

коринебактерій. У пацієнтів цієї клінічної групи спостерігалася також 

тенденція до зниження ПР α-гемолітичних стрептококів і вейлонели (p>0,05). 

На ПР стоматокока електрокоагуляція практично не впливала. 

Ефективність процедури підготовки ясенного рельєфу діодним лазером, 

виходячи з проведених мікробіологічних досліджень, є вищою, порівняно з 

електрокоагуляцією. Застосування малоінвазивного хірургічного втручання 

забезпечило достовірне (p<0,05) зниження масивності колонізації куксової 

дялінки всіма представниками резидентної мікрофлори ротової порожнини, 

за винятком коринебактерій. 

На масивність колонізації ділянки кукси кореня патогенною 

мікрофлорою найбільш виражений вплив здійснювала корекція ясенного 

краю за допомогою електрокоагуляції. У пацієнтів цієї групи достовірно 
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зменшилися значеня ПР β-гемолітичних стрептококів (із 3,85±0,21) lg 

КУО/мл до (3,10±0,17) lg КУО/мл, (p<0,05) та кишкової палички (із 

2,70±0,03) lg КУО/мл до її повної відсутності, (p<0,05). 

Застосування класичної процедури висікання гіпертрофованих ясен 

скальпелем достовірно знизило масивність колонізації куксової ділянки 

дріжджоподібними грибами роду Candida (із 3,70±0,37) lg КУО/мл до 

(2,70±0,01) lg КУО/мл, (p<0,05). У цих пацієнтів також дещо зменшився ПР 

β-гемолітичних стафілококів і S. aureus (p>0,05). 

У групі пацієнтів, яким для підготовки ясенного краю було застосовано 

малоінвазивний метод лазерної коагуляції, початковий рівень колонізації 

приясенної ділянки патогенною мікрофлорою був доволі низьким (див. табл. 

2). Після проведення процедури корекції нами зареєстровано невелике 

зниження ПР β-гемолітичних стрептококів (із (3,78±0,32) lg КУО/мл до 

(3,06±0,19) lg КУО/мл, (p>0,05) і повну ліквідацію кишкової палички 

(p<0,05). Мінімальний рівень колонізації (2,7 lg КУО/мл) приясенної ділянки 

поодиноких пацієнтів золотистим стафілококом і дріжджоподібними 

грибами роду Candida не змінився. 

У тих пацієнтів, в яких у приясенній ділянці були присутніми β-

гемолітичні стрептококи, S. aureus та дріжджоподібні гриби роду Candida, 

повної елімінації цієї патогенної мікрофлори не вдалося досягнути в усіх 

трьох спостережуваних групах, хоч її кількість і питома вага в локальному 

мікробіоценозі істотно зменшилися. 

Аналіз співвідношення між різними видами учасників мікробіоценозів 

на основі порівняння ККД різних видів мікроорганізмів показав, що 

оптимальних результатів (які максимально наближаються до контрольних 

значень) досягнуто при застосуванні класичного способу підготовки 

ясенного краю за допомогою скальпеля. Після хірургічного висікання 

гіпертрофованих ясен у мікробіоценозі куксової ділянки відновилася 

домінуюча позиція α-гемолітичних стрептококів на фоні достовірного 
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зниження початково істотно підвищеної частки вейлонел, коринебактерій та 

патогенних β-гемолітичних стрептококів і S. aureus. 

Усі три випробувані способи формування нового рельєфу ясен у ділянці 

кореня збереженого зуба (висікання гіпертрофованих ясен за допомогою 

мікрохірургічного скальпеля, електрокоагуляції та лазерної коагуляції) 

дозволяють істотно покращити якісний та кількісний склад мікрофлори 

куксової дялінки. 

Достовірного зменшення частоти колонізації біотопу патогенними і 

транзиторними мікроорганізмами та оптимізації видового складу локального 

мікробіоценозу ротової порожнини дозволяє досягнути висікання 

гіпертрофованого краю епітелію пришийкової ділянки мікрохірургічним 

скальпелем та за допомогою лазерної коагуляції. 

Таким чином експериментальні дослідження показали доцільність 

проведення підготовки ясенного краю до ортопедичного лікування і 

засвідчили найбільшу ефективність лікування при застосуванні діодного 

лазера. Проведені клінічні та мікробіологічні дослідження підтвердили 

ефективність використання всіх методик підготовки крайових ясен навколо 

кореня зуба, якому планується ортопедичне лікування куксовою вкладкою. 

Проте найвищу, у порівнянні з іншими представленими методиками, 

ефективність використання діодного лазера. Усі вищеперелічені методики 

можуть бути використані в практиці як методи вибору. 
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ВИСНОВКИ 

1. Підвищенню якості відновлення зруйнованої коронкової частини зуба 

присвячені нечисленні дослідження. Нові впровадження по 

вдосконаленню естетичних ортопедичних конструкцій для фронтальної 

групи зубів не торкаються впливу суцільнолитої куксової вкладки на 

прилеглі тканини навколо кореня зуба. Тому підготовка краю ясен 

потребує визначення оптимальних умов виготовлення конструкції на 

підставі клінічних та лабораторних тестів. Існує необхідність у розробці 

ефективного комплексного лікування в разі відновлення суцільнолитої 

куксової вкладки відсутньої кукси зуба, що визначає актуальність 

проблеми підвищення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів у 

разі повного руйнування коронкової частини зуба. 

2. У пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів фронтальної групи, 

зруйнованих нижче рівня ясен виявлено зростання досліджуваних 

клінічних показників. У цих пацієнтів у середньому втричі збільшився ІГ 

Грін-Вермільйона та вдвічі зросла інтенсивність ураження карієсом зубів, 

порівняно зі здоровими, р<0,01. У пацієнтів груп 1, 2 та 3 спостерігали 

зростання показників проби Ш-П до (3,60±0,15) бала, ЧС - до (1,78±0,09) 

бала, РІ – до (1,85±0,06) бала, ІР до (4,0±0,09) бала. Встановлено, що в 

ясенній рідині, зібраній в ділянці кореня зуба, зруйнованого нижче рівня 

ясен, загальна кількість мікроорганізмів  на 30 % вища, порівняно з 

даними контрольної групи. 

3. Доведено, що в групі 3 експериментальних тварин при застосуванні 

діодного лазера вже на 3-у добу спостерігали виражені позитивні 

зрушення в епітеліоцитах остистого шару, органели цитоплазми яких не 

виявляли дистрофічних змін. В ядрах базальних клітин нормальна 

кількість фігур мітозу, чітко контуровані грудочки гетерохроматину, на 
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відміну від тварин інших груп, де процес відновлення морфологічної 

структури розпочинався тільки на 5-у добу експерименту. 

4. Розроблений діагностично-лікувальний комплекс дозволив проводити 

ортопедичне лікування без використання провізорних конструкцій. 

Клінічно доведено, що найкращий результат є при використанні діодного 

лазера в процесі підготовки до ортопедичного лікування, де положення 

ясенного краю на рівні  висоти кореня зуба спостерігали в (81,25±6,90) % 

пацієнтів уже на 2-у добу. Також, у цій групі після комплексного 

лікування встановлена найкраща динаміка клінічних показників: індекс 

гігієни Грін-Вермільйона  зменшився в 7,2 раза, проба Шиллєра-Писарєва 

– в 6,54 раза, число Свракова – в 8,38 раза, індекс РІ – в 3,25 раза, ІР – на 

30 %, р<0,001, порівняно з показниками до лікування. 

5. Показники орального мікробіоценозу в ділянці кукси кореня зуба при 

застосуванні різних способів корекції ясенного краю, продемонстрували 

ефективність використання на підготовчому етапі діодного лазера, що 

проявилося зниженням частоти колонізації (ІП) Staphylococcus 

epidermidis у 2,5 раза, -гемолітичного Streptococcus pyogenes – у 2,7 раза, 

Staphylococcus aureus у 5 разів, масивності колонізації Stomatococcus 

mucilaginosus – в 1,2 раза, коефіцієнта кількісного домінування -

гемолітичного Streptococcus pyogenes – у 9,3 раза, порівняно до та після 

комплексного лікування. 

6. Одержані результати експериментальних, клінічних та мікробіологічних 

досліджень підтвердили доцільність проведення підготовки ясенного 

краю до ортопедичного лікування і засвідчили високу ефективність її при 

застосуванні діодного лазера. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Із метою якісної підготовки до ортопедичного лікування незнімними 

конструкціями (коронками) рекомендуємо використовувати діодний 

лазер на підготовчому етапі та проводити маніпуляцію оптичним 

волокном 0,4 мм діаметру з потужністю 1,0-2,0Вт  із довжиною хвилі 

810 нм на безперервному режимі випромінювання без імпульсної паузи 

з терміном дії 2-3 мм/сек, утримуючи світловод під кутом 20-40 

градусів до поверхні.  

2. Рекомендується виготовлення постійної ортопедичної конструкції на 

наступний день після фіксації вдосконаленої коренево-куксової 

вкладки. 

3. Доцільним є виготовлення коренево-куксової вкладки, яка повністю 

покриває зовнішню поверхню кореня, формуючи уступ під тупим 

кутом та забезпечує якісне формування ясенного краю без 

використання провізорних акрилових коронок. 
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ДОДАТОК А 

Карта обстеження 

1. П. І. П. ____________ 

2. Адреса 

_________________________________________________________ 

3. Стать 

    3.1. чоловіча 

    3.2. жіноча 

4. Професія ______________________________ 

5. Вік (згідно класифікації ВООЗ МКХ – 10) 

  5.1. 15-24                  5.5. 55-64 

  5.2. 25-34                  5.6. 65-74 

  5.3. 35-44                  5.7. 75 і > 

  5.4. 45-54 

 

6. Зубна формула 

                    
12345678|87654321

12345678|87654321
 

7. Ускладнення 

7.1. Розцементування ортопедичної конструкції 

7.2. Розцементування куксової вкладки з          

       коронкою 

7.3. Тріщина кореня 

7.4. Карієс кореня 

8. Протезування 

    8.1. Первинне 

    8.2. Повторне 

9. Зуб, на який виготовлено куксову вкладку: ______ 

10. Яка конструкція була виготовлена 

10.1. Одиночна коронка  

10.2. Опора мостоподібного протезу              

10.3. Опора консольного протезу 

      а) 1 консольний зуб в конструкції 

      б) 2 консольні зуби в конструкції 

10.4. Опора бюгельного протезу 

10.5. Опорний зуб під кламерну фіксацію 

 

11.  З якого матеріалу виготовлена незнімна          
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       конструкція 

11.1. Штамповано-паяний мостоподібний протез 

11.2. Пластмасовий протез 

11.3. М/п протез 

11.4 М/к протез 

 

12. Куксова вкладка виготовлена: 

 12.1. КХС 

 12.2. Золотого сплаву 

 12.3. Анкер і фотополімеризуючий  

                   матеріал 

 12.4. Штифти (кукса, змодельована з  

                    пластмаси) 

 

13. Стан тканин пародонту  

13.1. Гінгівіт 

13.1.1 Катаральний гінгівіт 

13.1.2 Гіпертрофічний гінгівіт 

13.1.3 Атрофічний гінгівіт 

13.2. Пародонтит   

13.2.1 І ступінь 

13.2.2 ІІ ступінь 

13.2.3 ІІІ ступінь 

14. Час після фіксації  вкладки 

       14.1. до 0,5 року 

       14.2. 0,5-1 рік 

       14.3. 1-2 роки 

       14.4. 2-5 років 

       14.5. 5-10 років 

      14.6. 10 і > років 

15. Корінь розміщується по відношенню до ясен 

        15.1.Вище рівня ясен 

              а) 1 мм 

              б) 2 мм 

              в) 3 мм і більше 

        15.2.На рівні ясен 

        15.3.Нижче рівня ясен 

              а) 0,5 мм 
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                                б) 1мм; 

              в) 2 мм 

16. Зуб препаровано 

      16.1. З уступом 

      16.2. Без уступу 

17. Чи уражені тканини зуба каріозним процесом навколо куксової 

вкладки 

   17.1. Так 

            а) з вестибулярної сторони 

            б) з піднебінної (оральної) сторони 

                    в)  з контактних поверхонь 

 17.2. Ні   

18. На який матеріал зафіксовано куксову вкладку: 

      18.1. Склоіномерний цемент. 

      18.2. Цинкфосфатний цемент. 

19. Покази апарата “Diagnodent” 

      19.1. У пришийковій ділянці (біля ясен) 

               а) з вестибулярної сторони             ____ 

               б) з оральної (піднебінної) сторони ___ 

               в) з медіальної сторони                   ____ 

г) з дистальної сторони                  ____ 

      19.2. Між яснами і культьою вкладки 

               а) з вестибулярної сторони             ____ 

               б) з оральної (піднебінної) сторони ___ 

      19.3. У ділянці з’єднання кореня з вкладкою 

               а) з вестибулярної сторони             ____ 

               б) з оральної (піднебінної) сторони ___ 

20. Аналіз Rtg-грами 

20.1. Коренева частина вкладки займає    

         2/3 довжини  кореня 

20.2. Коренева частина вкладки займає  

         1/2  довжини кореня 

20.3. Коренева частина вкладки займає  

         менше 1/2 довжини кореня 

 

 

Лікар _____________________ 
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ДОДАТОК Б 
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ДОДАТОК В 
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ДОДАТОК Д 

 



160 

 

 

 

ДОДАТОК Е 
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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 
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